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REGESTENLIJST. 

1. 1190. 
Otto, graaf van Gelre, geeft aan Zutphen rechten en vrijheden, 

stelt er een schepenbank in van 12 personen, wier bevoegdheden 
hij omschrijft en noemt de gevallen waarin de burgers geen tol
geld behoeven te betalen. 

Acta sunt heec anno Dominicae incarnationis M C nonagesimo, 
regnante gloriosissimo imperatore romanorum Henrico, Traject-
cathedrae presidente Baldewino venerabili episcopo. 

Afschriften: a. (c. 1640), gemerkt A 1, in inv. nr. 1312; b. en 
c. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 5 verso en in nr. 1982 folio 1. 

N.B. Gedrukt: Stoet, Oork. boek I nr. 376 en Bondam, 
Charterboek afd. II nr. 70. 
In inv. nr. 1312 liggen afschriften van (c. 1650) 
van de bevestigingsbrieven dd. 1327, 14 September 
1372 en 13 Juli 1423, gemerkt A 2 , A 3 en N 32. 

2. 1227 (Maart 25.) 
Gerardus, graaf van Gelre, regelt, in tegenwoordigheid van 

Richardis, abdis van Ruremund en Margareta, gravin van Gelre, 
zijn recht en dat van de bewoners der Veluwe op de goederen 
van hunne onechte kinderen, bij overlijden of vertrek ten einde 
zich onder andere heeren te vestigen. 

Acta sunt hec millesimo ducentesimo 27 anno Dominica incar
nationis, etc. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 163 fol. 70; b. (c. 1700) 
in inv. nr. 1982 fol. 1 verso. 

N.B. Gedrukt: Stoet, Oork.boek I. nr. 504. 
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3. 1231 Juni 11. 
Otto, graaf van Gelre en Zutphen, geeft, op advies van zijn 

moeder (grootmoeder) Richardis, abdis van Ruremunde en andere 
verwanten, vrienden, edelen en ministerialen, aan Herderewich: 
a. een jaar- en weekmarkt; b. dezelfde vrijheden die Zutphen 
geniet, mits zij geen personen die sub jugo in dienst zijn geweest 
van hem, zijn edelen of ministerialen, zonder toestemming van 
hunne voormalige heeren tot burgers aanneemt, den watertol be
taalt en wanneer hij 2 of 3 nachten in de stad verblijft, de paar
den van hem en zijn gevolg van haver en stroo voorziet. 

Datum in Arnhem anno Domini M° CCXXX 0 primo, regnante 
domino Friderico romanorum imperatore, domino Henrico ar-
chiepiscopo Coloniense et domino Willebrando episcopo Trajectense, 
III idus Junii. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan, b-e. 
Afschriften: b. (c. 1650) in inv. nr. 54; c. (c. 1665) in inv. 
nr. 1983 folio 1; d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 4 en 
in nr. 1982 folio 2. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijk deel I 
blz. 4 en Bondam, Charterboek afd. III blz. 379. 

4. 1266 (Juli 22) ') 
Theodoricus, justitiarius in de Veluwe en andere gemachtigden 

van Otto, graaf van Gelre en de door het kapittel van Sint Mar ie 
te Utrecht aangewezen kanunniken, regelen de geschillen tusschen 
dit kapittel en de burgers van Herderwich over de possessie van 
eenige aan het kapittel tijnsplichtige goederen, met name van eene 
plaats aan de Oude Markt en een kamp land genaamd Burch. 
Het Hof van Selhorst zal de kwesties die in de toekomst over 
deze goederen mochten ontstaan, behandelen. De schout Altetus 
en de schepenen van Herderwich approbeeren deze regeling. 

') Een afschrift van (c. 1550) in het register getiteld: „Copie litterarum officii 
Velue" van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, eindigt aldus: „Actum et datum 
in die beate Marie Magdalene apud Herderwijck anno Domini millesimo ducentesimo 
sexagesimo sexto. 
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Actum et datum anno Domini M CC LXVI. 
a. Oorspr. in inv. nr. 842. Twee zegels zijn geheel, het 

derde, gedrukt in witte was, bijna geheel verloren gegaan. 
b~d. Afschriften: *. ( c 1650) in inv. nr. 54; c. en d. (c. 

1700) in inv. nr. 1981 folio 30 verso en in nr. 1982 folio 3. 
N . B . Gedrukt: Bondam, charterboek, afd. III blz. 580 en 

Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel II blz. 2. 

5. 1280 April (c. 24.) 
Gerardus comes Holsatie et Stormarie et consules et univer-

sitas de Hamborch, verklaren op welke wijze de schepenen van 
Deventer, Swolle en Campen de geschillen bestaande tusschen 
Hamborch en Herderwike, hebben beslecht. 

Datum anno Domini millesimo ducentesimo octagesimo in sep-
timana paschali. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. De twee zegels, het eene in witte-
het andere in roode was, verloren gegaan. 

b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fofio 1; c. (c. 
1650) in inv. nr. 54; d, e en ƒ (c. 1700) in inv. nr. 1981 
folio 49, nr. 1982 folio 4 en nr. 1983 folio 3. 

N . B . Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 3 en Bondam, Charterboek, afd. IV blz. 635. 

6. 1280 April (c. 24 
Gerhardus comes Holsatiae et Stormariae et consules cum 

universitate civium in Reynoldisburch, verklaren op welke wijze, 
op voorspraak van de steden Deventer, Campen en Swolle, de 
geschillen ontstaan tusschen de burgers van Reynoldusburch en 
van Harderwike, zijn bijgelegd. 

Datum anno Domini M° CC° LXXX 0 septimana pascali. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 1 verso; b. (c. 
1650) in inv. nr. 54; c, d en e (c. 1700) in inv. nr. 1981 
folio 49 verso, nr. 1982 folio 4 verso en nr. 1983 folio 3 verso. 

N . B . Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 4 en Bondam. Charterboek, afd. IV blz. 637. 
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7. 1280 Juni 8. 
Burgemeesters van Hamburg beloven dat, indien de burgers 

van Stendale die van Harderwijck te Hamburg aanspreken tot 
vergoeding der schade geleden in de tusschen Hamburg en 
Harderwijck bestaan hebbende kwesties, de Harderwijkers zich 
met hun eed mogen ontschuldigen, en dat deze binnen Hamburg 
vrijgeleide en bescherming zullen genieten tegen ieder die iets 
tegen hen doet of laat doen. 

Datum anno Domini M° CC 0 L X X X 0 in vigilia Pentecostes. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel in witte was is ver
loren gegaan. 

b—J. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 2 verso; 
c. (c. 1650) in inv. nr. 54. d, e en ƒ (c. 1700) in inv. nr. 
1981 fol. 50, nr. 1982 fol. 5 en nr. 1983 foL 3 verso. 

N.B . Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 5 en Bondam, Charterboek, afd. IV blz. 645. 

8. 1280 Augustus 23. 
Burgemeesters van Hamburch verklaren, in tegenwoordigheid 

van Otto de Tuldorpe en Henricus Leonis, proconsules, Theodo-
ricus de Grove en andere Raden, dat de tusschen hunne burgers 
en de Harderwijkers bestaan hebbende kwesties zijn bijgelegd. 

Actum et datum Hamburchge anno Domini M° C C 0 LXXX 0 x" 
kalendas Septembris. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 2 verso; -è. c. en 
d. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 50 verso, nr. 1982 folio 6 en 
nr. 1983 folio 4. 

N . B . Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 5. 

9. 1281 Februari 23. 
Rechters, Schepenen, Raden en de burgerij van Ceulen ver

zekeren, dat zij Reynaldus, graaf van Gelre en zijn onderzaten 
zullen beschermen wanneer deze in het gebied van Ceulen komen 
handel drijven. 
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Datum in vigilia beati Matthiae apostoli anno Domini M° C C 0 

L X X X I 0 . 
Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 81; b. c. en d 

(c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 51 verso, nr. 1982 folio 6 verso 
en nr. 1983 folio 31. 

N.B. Gedrukt: Bondam, Charterboek, afd. IV blz. 657. 

10. 1291 Maart 27. 
Florens, graaf van Hollant, geeft aan de steden Harderwike en 

Elborch die, wegens Gherard van Egmonde en Clais Persijn 
verdacht waren, vrijgeleide in zijn gebied totdat hij, na zijn 
terugkomst uit Engeland, deze vergunning heeft herroepen. 

Ghegheven in ons Heren jare dusent twehondert een ende 
neghentich des Dinxdaghes voer halfvasten. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan. 
6.—d. Afschriften: a. (c. 1680) in inv. nr. 54;c. end. (c. 1700) 

in inv. nr. 1981 folio 52 en nr. 1982 folio 7. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 6 en Van Mieris, Charterboek van Holland, 
Zeeland en Friesland, I blz. 534. 

11. 1291 April 27. 
Schout, Schepenen, Raad en gemeente van Deventer, appro-

beeren het hierin opgenomen, door bemiddeling van Reinald, 
graaf van Gelre, overeengekomen tarief van het tolgeld, dat de 
schippers van Harderwich te Coten zijn verschuldigd. Zij ver
zoeken aan Johannes Trajectensis, elect en Goswinus, praeprositus 
van de kerk te Deventer, dezen brief mede te bezegelen. 

Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, 
feria sexta post diem Pasche. 

a. Oorspr. in inv. nr. 109. Met geschonden stadszegel van 
Deventer in bruine was. De zegels van den elect en den praepo-
situs ontbreken. 

b. en c. Afschriften: (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 52 verso 
en nr. 1982 folio 7 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 218. 
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12. 1291 Juni 3. 

Rudolphus, roomsen-koning, vergunt aan Reinald, graaf van 
Gelre, een stad te stichten bij het vlek Stavera in de Veluween 
haar met privilegiën en rechten te begiftigen. 

Datum Maguntia tertio nonas Junii, regni nostro decimo octavo, 
anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio S2. 

N.B. Gedrukt Pontanus, Hist. Gelriae, blz. 168. Deze ver
gunning werd 21 Juli 1295 door den roomsch-koning 
Adolph bevestigd (Ibidem.) 

13. 1291 Juni 9. 

Schepenen en Raad van Deventer verzekeren aan Schout, 
Schepenen en Raad van Harderwijc, dat zij de approbatie, (zie 
nr. 11) zoo spoedig mogelijk door den toekomstigen bisschop 
zullen laten bezegelen. 

Datum anno Domini M° CC* nonagesimo primo in vigilia 
Pentecostes. 

Afschriften: a. (circa 1600) in inv. nr. 83 folio 3 verso; 
b, c. en d (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 52 verso, nr. 1982 
folio 8 en nr. 1983 folio 4. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 219. 

14. 1298 April 10. 

Scabini Stavriae, Hoythetus gretmannus coetus Weldenzie de 
Hymeswalt oriundus et sui consules, Ulbodus Folcnathi, gret
mannus coetus Waghenbruckghe et sui consules, maken bekend, 
dat in hunne tegenwoordigheid en door hunne bemiddeling, de 
schepenen van Hyrderwijch zich met de parochianen van Su-
thergo hebben verzoend wegens den doodslag aan zekeren Eylenus 
begaan. 
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Datum anno gratiae millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, 
feria quinta proxima post Pascha. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. Met 3 zeer beschadigde zegels in 
witte was. 

b—e. Afschriften: b. (c. 1650) in inv. nr. 54; c. d. en e. (c. 
1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 53 en 54, in nr. 1982 
folio 8 verso en in nr. 1983 folio 73. 

N.B. Gedrukt: Nijhoff, Gedenkw. I blz. 61. 

15. 1299 Januari 12. 
Jan, graaf van Henegoue, Hollant en Selant, heer van Vres-

lant, geeft aan de poorters van Herderwig, vrijgeleide in zijn 
landen tot 6 weken nadat het wordt opgezegd. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent thwe hondert negen ende 
neghentich des Manendages na durthiendendage. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zeer beschadigd zegel in 
bruine was. 

b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 3 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 52, nr. 1982 folio 9 
en nr. 1983 folio 4 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 7. 

16. 1303 September 11. 
Schepenen en Raad nemen aan in oorlogstijd aan de graven 

van Gelre te velde, wekelijks 3 karren visch en bij hun verblijf 
in de stad een gerecht van visch te leveren voor het van graaf 
Reinald verkregen recht van telvisch. 

Datum anno Domini 1303, 4a feria post nativitatum Mariae. 

Afschriften (c. 1700) a. in inv. nr. 1981 folio 53; b. in inv. 
nr. 1982 folio 10. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 232 en Pontanus. Hisi Gelriae, blz. 175. Beide 
afschriften noemen het jaartal 1313. (Zie de noot bij 
Pontanus.) 
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17. 1306 April 10. 
Willaem, graaf van Henegouwen, Holland etc., verleent aan 

de poorters van Harderwijck tolvrijheid in West-Friesland tot 4 
maanden nadat zij is ingetrokken. 

Gegeven tot Alebrechtsberghe int jaer onss Heeren duisend 
drie honderd ende sesse, Sonnendaghes na Paschen. 

Afschriften: a. (c. 1650) in het vidimus van 1307 Februari 22 
in inv. nr. 81; b. en c. (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen 
de bladen 53 en 54 en in nr. 1982 folio 9. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 214. Van. Mieris, Groot charterboek van 
Holland vermeldt dit charter in deel II blz 54 en een 
niet bij Schrassert gedrukt privilegie van den tol in 
Holland dd. 1328 Mei 20, in deel II blz. 458. 

18. 1307 Februari 22. 
Frater Johannes Toppard, gardiaan van het huis der Minder

broeders te Harderwich, vidimeert den brief van Wilhem, 
graaf van Henegouwen in dato 1306 April 10. 

Datum anno Domini M° CCC° VII 0 ipso die festi cathedrae 
beati Petri apostoli. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 81. 

19. 1307 Augustus 7. 
Thidemannus Longus, burger te Lubeke en Helmicus, burger 

te Thoron, machtigen Wissekinus Laurentius filius, Steveldis, 
Gerlacus Maior en Ghijse Mund, schepenen in Herderwijc, 
hetgeen de burgers aldaar bezitten van de bij Ammeland ge
vonden goederen (van de lastgevers), in bewaring te nemen en 
aan de rechthebbenden uit te keeren. 

Datum anno Domini M° CCC° VII 0 feria secunda ante festum 
beati Laurentii martiris. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1154. Met zegel van Helmicus in 
groene was. 
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b. en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 53 verso 
en in nr. 1982 folio 9 verso. 

N.B. Gedrukt: Brjdr. en Meded. Vereeniging „Gelre" deel 
X X X (1927) blz. 195. 

20. 1310 September 5. 
Henricus, romanorum rex, verleent, op verzoek van Reinald, 

graaf van Gelre, aan diens onderdanen het privilegie, dat zij 
door niemand voor het hofgericht van den Keizer kunnen 
worden gedaagd, tenzij de graaf of zijn rechters aan de klagers 
of eischers rechtspraak weigeren. 

Datum Spyre nonass Septembris anno Domini millesimo 
tricentesimo decimo, regni vero n os tri anno secundo. 

a. Transsumpt in een vidimus van keizer Karei V in data 1544 
Mei 31, in inv. nr. 1172. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 120. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Codex Gelro Zutph. II blz. 160 
en Pontanus, Hist. Qelriae, blz. 180. 

21. 1315 September 30. 
Reynaldus, graaf van Gelre, breidt de grenzen der vrijheid 

van Herderwijck uit met het land genaamd Rumetioge, strekkende 
van den heuvel en den weg van Tonsel naar het kruis en van 
het kruis naar het bosch genaamd Holst, voorbehoudens zijn 
belasting en tiendrecht van dit land. 

Datum anno Domini millesimo trecentesimo quintodecimo, i n 
crastino beati Michaelis archangeli. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan. 
b—e. Afschriften: b. (c. 1650) in inv. nr. 54; c, d. en e. (c. 

1700) in inv. nr. 1981 folio 44, nr. 1982 folk) 10 verso en nr. 
1983 folio 73 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I blz. 15. 

22. 1315 October 27. 
Grietmannen en hun conjudicis districtuum Franekerae, Wen-
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brandiae et Wildinghe in partibus Frisiae, verzekeren aan de 
burgers van Harderwick binnen genoemde districten, vrij- en 
veilig verkeer en verblijf. 

Datum anno- Domini M° CCC° X V 0 in vigilia beatorum apos-
tolorum Symonis et Judae. 

Afschriften: a. (c 1600) in inv. nr. 83 folio 4; b. (c. 1650) in 
nr. 81; c, d. en e. (c. 1700) in nr. 1981 folio 53 verso, nr. 1982 
folio 11 en nr. 1983 folio 4 verso. 

N . B . Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 8. 

23. 1316 Januari 25. 
Judicis ac universi in Horn antwoorden aan den Raad van 

Herderwic op een brief betreffende het behoud van den vrede, 
dat zij den wapenstilstand, die tot Johannes baptistendag zou 
duren, wenschen na te komen en dat zij dus aan de burgers 
van Herderwic tot dien datum vrijgeleide verleenen en verzoeken 
dit wederkeerig aan hun burgers te verzekeren. Verder stellen 
zij voor een samenkomst te houden om de boete en satisfactie 
te regelen. 

Datum anno Domini M° CCC° XVI* in conversione beati 
Pauli. 

Oorspr.. geschonden, in inv. nr. 81. Het zegel is verloren 
gegaan. 

N.N. Gedrukt: Kroniek Hist.gen. Utrecht, IX (1853) blz. 
322. 

24. 1316 Mei 3. 
Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht, verzoeken aan 

den bisschop aldaar, hun voornemen om de vier priesters van 
de parochie- of Sint Nicolaeskerk te Harderwijck, tot kanunniken 
te verheffen, waartoe zij, door de vermeerdering hunner bezit
tingen aldaar, in staat zijn, goed te keuren en te bekrachtigen 
door canonisatie dier kerk. 

Datum sub sigillo nostrae ecclesiae mandatum nostrum prae-
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sentibus appenso, anno Domini millesimo trecentesimo decimo 
sexto die tertio mensis May. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 17. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 41. 

25. 1316 Juni 29. 
Ericus, Danorum, Sclavorumque rex, neemt, ter wille van den 

graaf van Gelre, de burgers van Hertherwik, die met schepen 
en koopwaren in zijn Rijk handel komen drijven, in zijne bij
zondere bescherming, verzekert hun eene billijke rechtspraak en 
schenkt hun eenige vrijheden die voornamelijk de tolgelden te 
Skanor, Nijborgh, Thornburgh, Slanlovia en Roskilde betreffen. 

Datum Worthingburgh') anno Domini millesimo, CCC sexta-
decimo, die beatorum apostolorum Petri et Pauli, in presentia 
nostra. 

a. Oorspr., in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan. 
b —g. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 5; c. (c. 

1645) met afschrift; d, van nr. 26 in inv. nr. 88; d. (c. 1645) 
Nederl. vertaling, met afschrift e. van nr. 26 in inv. nr. 85; e. ƒ. 
en g. (c, 1700) in inv. nr. 1981 folio 54, in nr. 1982 folio 11 ver
so en in nr. 1983 folio 5; h. gedrukt, (1646) in inv. nr. 1980 folio 
71 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I 
blz. 178. 

26. 1316 September 26. 
Erick, koning der Denen en Wenden, geeft aan de burgers 

en ingezetenen van Herderwick en hunne nakomelingen op de 
markt te Skanor eene plaats of fijt ter lengte en breedte als Johan 
Kanne, in tegenwoordigheid van burgers van Lundon en Thre-
loborg, haar heeft gemeten, om aldaar op marktdagen te wonen 
en te doen en te laten hetgeen zij goedvinden. 

Datum in castro nostro Helsingborgh anno Domini M° CCC» 

') Regest nr. 43 noemt Hortingburgh (Vordingborg?) 
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X X I , dominica proxima ante festum Mychaelis archangeli, in 
presentia nostra. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Van het zegel is slechts het rood
zijden snoer bewaard gebleven. 

b. —h. Afschriften: b. op perkament, in het vidimus van 18 
Mei 1361 in inv. nr. 81; c. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 5; 
d. (c 1645) met afschrift a. van nr. 25 op een katern papier in 
inv. nr. 88; e. (c. 1645) NederL vertaling, met afschrift d. van 
nr. 25 in inv. nr. 85; f. g. en h. (c. 1700) in inv. nr. 1981 
folio 54 verso, in nr. 1982 folio 12 en in nr. 1983 folio 5; *'. Ge
drukt (1646) in inv. nr. 1980 folio 71. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I bis. 
177 en Slichtenhorsl, Geld. gesch. blz. 588. 

27. 1317 Juli 11. 
Judicis ac universitas terrae Astringiae (Oost-Friesland), maken 

het verdrag bekend dat in het geschil tusschen hun kooplieden 
eener- en de burgers van Harderwic anderzijds, over den ver
koop van goederen is tot stand gekomen. 

Datum Gevera anno Domini M° CCC« XVII , secunda ante 
festum beatae Margaretae virginis ac martyris. 

Afschriften: a. (c. 1650) in inv. nr. 54; b. en c. (c. 1700)in inv. 
nr. 1981 folio 55 en nr. 1982 folio 12 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 9. 

28. 1318 Februari 1. 
Rechters en burgemeesters in het land Emsgonie, verzoeken 

aan Schout en Schepenen van Herderwick de 4 marken van 
Henrick Quadiger, die hun bode op Sint Maarten in den winter 
1.1. wegens het ongunstige weer niet kon halen, nu te betalen 
aan Hroddo, burger van Emetha en te bevorderen, dat 
Quadiger ook de 2 marken, die hij aan hun burger Bolikö schul
dig is, betaalt. 
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Datum in vigilia purificationis Sancte Marie virginis anno 
Domini MCCC* XVIII. 

Oorspr. in inv. nr. 44. Het zegel is verloren gegaan. 

N . B . Gedrukt: Kroniek Hist. gen. Utrecht, X V (1859) 
blz. 287. 

29. 1318 December 14. 
Reynaldus, zoon van den graaf van Gelre, bevestigt de privi

legiën en vrijheden van Harderwick met toestemming van zijn 
moeder Margareta, zijn zusters Philippa en Isabella, zijn raden 
Peter, heer van Lecke en andere ridders en van Henric de 
Wisch en Gijselbert de Berwen, richters in de Veluwe. 

Datum in Rosendale anno incarnationis Domini millesimo 
trecentesimo decimo octavo in crastino beatae Luciae virginis. 

Afschriften: a. (c 1600) in inv. nr. 83 folio 6 verso; b. (c. 
1650) in inv. nr. 81; c. d. en e. (c 1700) in inv. nr. 1981 
fol. 55 verso, nr. 1982 fol. 13 en nr. 1983 fol. 5 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Genootsch. Utrecht, XV (1859) 
blz. 287. 

30. 1319 Februari 3. 
Reynaldus, zoon van den graaf van Gelre, verklaart, dat hij 

van de stad Harderwic ontvangen heeft 189 marken, ten einde 
er eene schuld van zijn vader aan de stad Colonia mede te be
talen. 

Datum in crastino purificationis anno Domini M° CCC° decimo 
nono. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 483. 

N . B . Zie Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel II blz. 10. 

31. 1320 Februari 3. 
Wibrandus, gretmannus, suique judices coetus in Wildinghe, 

maken de voorwaarden bekend van den zoen dien zij en andere 
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personen, ten huize van Asekinus, zoon van Theodericus, bur
ger van Stavria, getroffen hebben tusschen de schepenen en 
burgers van Harderwijck t.e. en de bloedverwanten van 2 ge-
doode mannen van Wolderkem en Molkemanhusen t.a. zijde. 

Datum et actum Stavrie anno Domini M° CCC° vigesimo die 
dominico supradicto (dominica proxima post purificationem beate 
Marie virginis.) 

Oorspr. in inv. nr. 48. Het zegel is verloren gegaan. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht IX (1853) 
blz. 323. 

32. 1320 Februari 3. 
Schepenen en Raad van Stavrie, oorkonden, dat de veete, ont

staan door het dooden van Johannes de Woulderkem en Ger-
brandus de Molkemannahusen door burgers van Herderwic, in 
hunne tegenwoordigheid, door Wibrandus, grietman van Wildin-
ghe en zijn mederechters ter eener- en de gemachtigden van 
Schout en Schepenen van Herderwic ter andere zijde, is verzoend. 

Datum anno Domini M° CCC° XX° in festo sancti Blasii 
martiris. 

Oorspr. in inv. nr. 48. Het zegel is verloren gegaan. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht IX (1853) blz. 324. 

33. 1320 Februari 3. 
Folkerus, abt van het Sint Odulphusklooster in Stavria, oor-

kondt, dat in zijne tegenwoodigheid, door de schepenen en 
burgers van Harderwijck, aan de erfgenamen van de twee ge-
doode mannen de boete betaald is, die hun bij den zoen werd 
opgelegd. 

Datum anno Domini M° CCC° vigesimo die dominico supra
dicto (dominica proxima post purificationem beate Marie virginis.) 

Oorspr. in inv. nr. 48. Met zegel van den Abt in gele was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 323. 
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34. 1320 December 13. 
Schout en Schepenen van Herderwich, oorkonden, dat Wol-

terus, Stephanus, Thomas, Alardus, Sophia en de gemachtigden 
van Cunegundis, kinderen van Gerlacus Magnus en Margareta 
de Zolen, de nalatenschap van hun ouders hebben gescheiden. 
Zij noemen de goederen welke daarbij aan genoemden 
Stephanus en zijn wettige erfgenamen zijn afgestaan. 

Datum anno Domini M° CCC" XX° ipso die beati Lucie 
virginis. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Met zeer beschadigd stadszegel in 
groene was. 

35. 1321 Maart 12. 
Ghisebrecht en Herman van Brandenborch, gebroeders, bur

gers te Utrecht, maken bekend, dat zij, op aanraden van de 
steden Utrecht en Herderwijc, te Amersforde den zoen bevestigd 
hebben van de misdaad aan hun neef Arnout Wouters Olifiers-
zoon te Dordrecht door Goedscalc van Putten van Herderwiic 
bedreven. 

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drehondert ende enen* 
twintich op Sinte Gregoriusdaghe. 

Oorspr. in inv. nr. 48. Met de zegels van Herman van 
Brandenborch, Jacob van Lichtenberg, ridder en Ermbrecht van 
Beiarde, burger te Utrecht, in groene was. Het zegel van 
Ghisebrecht van Brandenborch is verloren gegaan. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 324. 

36. 1321 October 23. 
Aylwardus Mensana en Thicardus Ebekana, bieden, ook 

namens de andere 14 „enunciatores" van Herlingerland (Oost-
Friesland), den poorters van Herderwijck veilig verkeer aan 
binnen Herlingerland en verzoeken aan den Schout en Raden 
van Herderwijck dit binnen hun territoir, te verzekeren aan de 
Herlingers. 
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Datum Oslinge anno Domini M° CCC° X X I 0 ipso die Severini 
confessoris. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan. 
b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 7 verso; 

c. d. en e, (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 56, nr. 1982 folio 13 
verso en nr. 1983 folio 6. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, II blz. 
10 en dr. Ernst Friedlaender, Ostfriesisches Urkunden-
buch, I nr. 49. 

37. 1322 Januari 6. 
Reynout, zoon van den graaf van Gelre, verklaart, op advies 

van zijn Raden Wolter, heer van Keppel, Jacob van Myrlaer 
en Otto van Haelt, wat de schepenen van Harderwijck onder 
woeker moeten verstaan, ten einde zich daarnaar bij hunne be
trekkelijke uitspraken, waarboven niemand „seggen noch doen" 
mag, te kunnen richten. 

Ghegeven mit onsen segel int jaer unss Heeren duisent drie 
hondert twee ende twintygh up derthyendach. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 81. 

38. 1322 October 31. 
Albert, roomsch koning, hertog van Beieren, regelt de rechten 

en plichten van hofhorige-, keurmedige- en tijnsplichtige personen 
en van hunne heeren. 

Gegeven tot Ratwijl etc. nae Christi geboorte 1322 jaer aller 
heil. avont, ons rijcks in 't 4e jaer. 

Afschrift (c. 1700) van een afschrift, in iny. nr. 1982. fol. 132. 

N.B, Gedrukt: Schrassert, Codex Gelro-Zutph., deel II 
blz. 267. 
Koning Albrecht f 1 Mei 1308. De copiist las wel
licht 1322 voor 1302. 

39. 1323 April 24. 
Grietmannen „et eorum conjudices districtuum Franekerae 
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et Berem (Berradeel?) in partibus Frisiae", deelen aan Schout 
en Schepenen van Harderwick mede, dat zij niemand voor de 
misdrijven van anderen zullen vervolgen, doch dat ieder die in 
genoemde districten handel wil drijven moet zijn „certus et 
munitus de pretio sibi persolvendo" etc. 

Datum anno Domini M« CCC° XXIII 0 , dominica qua Cantatur 
Cantate. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 69; b. (c. 1650) 
in nr. 81; c. cl. en e. (c. 1700) in nr. 1981 tusschen de bladen 56 
en 57, in nr. 1982 folio 14 en in nr. 1983 folio 27. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck. deel 
II blz. 11. 

40. 1323 April 24. 
Grietmannen en hun „conjudices" der districten Wildinghe 

en Wenbrendie in Friesland, richten een schrijven aan Schout 
en Schepenen van Herderwick, gelijk aan dat van de griet
mannen c.s. van Franeker en Berem. 

Datum anno Domini M° CCC° XXIII 0 , dominica qua Cantatur 
Cantate. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met een beschadigd zegel in roode 
was. Een tweede zegel is verloren gegaan. 

*. Afschrift (c 1650) iri inv. nr. 54. 

N.B. Zie: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, II blz. 
11 en Kroniek Hist Gen. Utrecht IX (1853) blz. 318, 
die als jaar van den brief vermeldt 1223. 

41. 1324 Juni 27. 
Gherlofus de Renalia en Everardus zijn gezel, verklaren, dat 

hun heden te Brugge door Pelegrimus, zoon van heer Gossewin 
van Harderwijc en Nickoley gezegd Leuwe, betaald zijn de 23 
ponden en 6 stuivers, die de stad Harderwijc, bij een door haar 
bezegelden brief, had schuldig erkend. 

Datum in villa Brugensi anno Domini M° CCC° vicesimo 
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quarto, quarta feria post festum nativitatis beati Johannis baptiste. 
Oorspr. in inv. nr. 464. Met geschonden zegel van Gherlof. 

Het zegel van Everardus ontbreekt. 

N 3 Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) blz. 
288 nr. 9. 

42. 1326 Juli 13. 
Grietmannen, rechters en de geheele gemeente slands van 

Westergho, verleenen aan de burgers van Harderwijck vrij
geleide binnen hun gebied tot 6 weken nadat het wordt inge
trokken. 

Datum anno Domini M° CCC° X X V I 0 , proxima dominica 
post octavam a post oiorum Petri et Pauli. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 11; b. (c. 1650) 
in nr. 81; c. en d. (c 1700) in nr. 1981 folio 57 en nr. 1983 
folio 7. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 12, die als datum las: „dominica post festum 
apost. Petri et Pauli". 

43. 1326 September 4. 
Waldemar, koning van Denemarken, neemt de burgers van 

Hartherwick, die in zijn Rijk handel komen drijven, in bescher
ming en geeft hun de rechten en vrijheden die zij aldaar reeds 
tijdens de regeering van zijn grootvader Waldemar hadden en 
die hierin uitvoerig worden omschreven. 

Datum Horthingburgh ab incarnationis Dominicae millesimo 
CCC° vicesimo sexto, quinta feria proxima ante diem nativitatis 
beatae virginis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan. 
b. —g. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 8; c. (c. 

1645) met afschrift c. van nr. 25 op één katern papier in inv. 
nr. 85; d. (c 1645) Nederi. vertaling, met afschrift d. van nr. 25 
op één katern papier in inv. nr. 88; e. ƒ. en g. (c. 1700) in nr. 
1981 folio 57. nr. 1982 folio 14 verso en nr. 1983 folio 6. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I blz. 
182 en Slkhtenhorst, Geld. gesch. blz. 590. 
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44. 1327 September 14. 
Grietmannen en conjudices (in het district Wiltinge) deelen 

aan Schout, Schepenen en gemeene burgers van Herderwijc 
mede, dat zij op eene algemeene bijeenkomst in Hertwert, 
hebben bevolen, dat niemand de burgers van Herderwijc of 
hunne goederen mag aantasten op verbeurte van 20 pond. 

Datum anno Domini M° CCC° XXVII in festo extaltationis 
Sanctae Crucis supradictae. 

Afschrift (c 1650) in inv. nr. 81. 

45. 1330 October 23. 
Grietmannen en mederechters in het district Wagenbrugghe 

verzoeken aan Schout, Schepenen en Raden van Harderwick te 
bevorderen dat de richter van Velua hun onderzaten Hayo en 
zijn gezel, benevens hun goederen vrij laat of dat, indien hij 
hunne aanhouding wil vervolgen, daarvoor een dag voorstelt in 
Campen of Swoll. 

Datum anno Domini M° CCC° trecesimo in die beati Severini 
episcopi. 

Oorspr. in inv. nr. 44. Met zegel in gele was. 

N.B. Zie Schrassert, Beschr. van Harderwijck. deel II blz. 
13 en Schwartzenberg, charterboek van Vriesland, I 
blz. 185. 

46. 1331 Juli 13. 
Willaem, graaf van Heynnegouwen, oorkondt, dat de poorters 

van Harderwijc van de goederen, welke zij uit zee in zijn ge
bied brengen, slechts den lOOen penning verschuldigd zijn, doch 
van de artikelen die zij er invoeren uit Brabant, Gelre, Utrecht 
en andere landen moeten zij den gewonen tol betalen. 

Ghegheven in den Haghe op Sente Margrietendach int jaer 
ons Heren M° CCC° een ende dertich. 

a, Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan. 
b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 11 verso; 
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c. d. en e. (c. 1700) in nr. 1981 folio 58 verso, nr. 1982 folio 
16 verso en nr. 1983 folio 7 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I 
blz. 214. 

47. 1331 September 26. 
Reynaut, graaf van Gelre, staat aan de stad Herderwick tot 

een edel erftijnsgoed af 12 hoeven land, liggende aan de 5 hoeven 
van Henric Stenekin c.s., tusschen den Elsbroke en het dorp 
Heyrde, tot aan den Hulst, elke hoeve jaarlijks te vertijnzen 
met 12 groote conincx tornoysen, welke moeten worden be
taald daags na Sint Martensdag in den winter in 'sgraven hof 
te Ermelo. 

Gegheven int jaer ons Heren dusent dre hondert een ende 
dertich des Donredages na Sent Matheusdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 485. Met beschadigd zegel in groene 
was. 

b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 11 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 44, nr. 1982 folio 16 en 
nr. 1983 fol. 8 en 74. 

48. 1332 Augustus 23. 

Reynout, graaf van Gelre, staat aan Harderwijck af: a. tot een 
edel eigen goed die Hulst en al het land dat ongeslagen ge
bleven is van de 12 hoeven tijnsgoed (zie nr. 47) strekkende 
aan de stad en aan de Meden; b. tot een edel erftijnsgoed 10 
hoeven land welke de stad heeft .begraven" van Tunselresteghe 
westwaarts tot aan de zee en de Meden, benevens al het land 
dat daar binnen begrepen is, te vertijnzen jaarlijks op Sint-
Martijnsdag in den winter in 'sgraven hof te Ermelo met 10 
schellingen, een en ander met voorbehoud van 's graven wegen, 
heerlijkheid en tienden. 

Gegheven int jaer ons Heren dusent dri hondert twe ende 
dertich op Sente Bartolomeusavont. 

a. Oorspr. in inv. nr. 485. Met beschadigd zegel in groene 
was. 
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b.—d. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 12; c. d. 
en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 46, nr. 1982 folio 17 en nr. 
1983 folio 7 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 11 en deel II blz. 13. 

49. 1335 October 19. 
Reynaut, graaf van Ghelre, vergunt, voor een aan hem be

taalde som geld, aan de poorters van Herderwijc, hun 40e deel 
van land in Hyrderwant, te deelen „ende slaen", doch de tien
den van dien grond behoudt hij voor zich en zijne nakomelingen. 

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drie hondert vijff ende 
dertich des Donredachs nae Sente Gallendach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 485. Met beschadigd zegel in groene 
was. 

b. —e. Afschriften: *. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 12; c. d. 
en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 58 en 59, 
nr. 1982 folio 17 verso en nr. 1983 fol. 8 en 74. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 327. 

50. 1336 Maart 15. 

Reinald, graaf van Gelre, beslist, als compromissaris, in het 
geschil tusschen het kapittel van Sint-Marie te Utrecht en de 
priesters van de parochiekerk te Herderwijck t e. en de schepe
nen en burgers van Herderwijck t.a. zijde, dat de voor den 
dienst in het hospitaal aldaar aangewezen geestelijken zich tot 
het opdragen van de mis moeten beperken, zonder de priesters 
van de moederkerk te benadeelen; dat de inkomsten van het 
altaar in het hospitaal komen ten bate van den priester die het 
bedient, doch dat hij zich niet mag bemoeien met het opnemen 
van zieken en het beheer van dit gasthuis. 

Anno Domini millesimo trisentesimo tricesimo sexto, feria sexta 
post dominicam qua cantatur Letare. 

Afschriften: a. (c. 1600) met nr. 66 in inv. nr. 912; b. en c. 
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(c 1700) vertaald in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 167 en nr. 1981 
folio 20 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck.deel 
I blz. 71. 

51. 1337 Februari 21. 

Schout en Schepenen van Harderwijc, oorkonden, dat het ge
schil tusschen Wenemar Lichtenoit en Tide (Pe) legremeszoon, 
over de medegave van 114 pond .swarte" aan Wenemarsvrouw, 
zoover „gededinghet" is, dat Tide er geen nood meer van zal 
lijden. 

Ghegheven int jaer ons Heren dusent dre hundert seven en 
dertich an Sinte Petersavond in den lencen. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Met geschonden zegel (koggeschip) 
met contrazegel, in groene was. 

52. (vóór 1339.) 

De .goede luyden" van Harderwijck, berichten .den here van 
Holland" op de klachten tegen hen ingediend a. door die van 
Ackerslote; b. door Florens Claussoen; c. door Jan Jacobssoen 
en d. door Jan Rusenoghe en klagen op hunn beurt die van 
Ackerslote aan over de willekeur op het zout, door hen gemaakt, 
welke in strijd is met de rechten en vrijheden van Harderwijck. 

Afschrift (c. 1650) van een „nauw leesbaer instrument" op franchyn 
geschreven, in inv. nr. 101. 

N.B. Vgl. voor het jaar van dit stuk: Schrassert, Harder-
vicum antiquum etc, deel 1 blz. 159. 

53. (1339) December 16. 

Edwardus rex Angliae, verzekert aan de poorters van Herder
wijck, dat zij in zijn Rijk niet voor de schulden en daden van 
anderen aangesproken of gevangen genomen zullen worden. 
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Datum apud Andewerpiam XVI die Decembris anno regni 
nostri tertio decimo. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 4 verso; b. (c. 
1650) in nr. 81; c. d. en e. (c. 1700) in nr. 1981 fol. 59, nr. 
1982 fol. 18 en nr. 1983 fol. 4 verso. 

N.B. Gedrukt Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I blz. 
200. Het Hansisches Urk. buch, I blz. 330 (nr. 960) 
stelt dit privilegie op het jaar 1284. Dit kan echter 
niet juist zijn, omdat hier waarschijnlijk bedoeld 
wordt Edward III, die in 1307 koning werd en in 
1339 den titel koning van Frankrijk aannam. Hij 
was geboren in 1312 en stierf in 1377. 

54. 1340 Juli 16. 
Reynolt, hertog van Gelre, geeft rechten en vrijheden aan zijn 

werklieden en munters en aan allen die van den sermente van 
Brabant in zijn landen zijn gekomen. 

Anno duysent drie hondert ende veertich, Sondaichs na alle 
apostelend age. 

a. Extract (c. 1590) uit het privilegieboek van den muntmeester 
Jacob Dirricxen Alewijn, in inv. nr. 1383. 

*. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 22. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 88 en P. O, van der Chijs, De munten v.d. graven 
en hertogen van Gelderland, blz. 385. 

55. 1343 October 17. 
Walramus, aartsbisschop van Ceulen, geeft aan Nijmegen en 

andere steden in het hertogdom Gelre vrijgeleide voor personen 
en goederen, binnen zijn gebied, benevens vrijdom van de tol
len bij zijne steden aan den Rijn. 

Datum Coloniae anno Domini M° CCC° XLIII0 crastino beati 
Galli. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 82; b. c. en d. (c. 
1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 59 en 60, in nr. 
1982 fol. 18 verso en nr. 1983 fol. 31 verso. 

N.B. Vgl. Pontanus, Hist Gelriae, blz. 251. 
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56. 1343 December 1. 
De steden Nijmeghen, Gelre, Zutphen, Ruremunde, Arnhem, 

Eymerick, Tyle, Zantbomell, Herderwijke, Duesburgh, Gogh, 
Dotekem, Lochghem, Venle, de Nijerstat, Ghent, Maesbomell, 
Wageninge, Eylborg, Hattem en Erckelens en Echt, verbinden 
zich den nog minderjarigen hertog Reynolt als landsheer 
te zullen erkennen en elkanders rechten en vrijheden onderling 
te zullen beschermen. 

Gegheven int jaer ons Heren dusent dre hondert drie ende 
viertich des naesten daghes na Sente Andryesdaghe des apostels. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1350. Met de meer of minder bescha
digde zegels der steden in groene was, waaraan die van Nijme
gen, Gelre, Zaltbommel, Goch en Gent ontbreken. 

b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 14; c. d. en 
e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 50 verso, nr. 1982 fol. 19 en nr. 
1983 fol. 8. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 15 en Ngho/f, Gedenkw. II. blz. 3. 

57. 1344 Februari 4. 
Johannes, bisschop van Utrecht, machtigt het gilde van de 

zee- en kooplieden te Herderwijc, binnen de grenzen der paro
chiekerk aldaar een oratorium te stichten waarin de mis kan 
worden opgedragen. 

Datum sub nostri appensione sigilli, anno Domini millesimo 
CCC* quadragesimo quarto, mensis Februarii die quarta. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1736. Het zegel is verloren gegaan. 
b. en e. Afschriften: (c, 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 163 

verso en nr. 1981 fol. 31. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 73. 

58. 1345 Mei 26. 
Reynout, hertog van Gelre, verzoekt aan Burgemeesters, Sche

penen, Raad en gemeente van Harderwijc, zich borg te stellen 
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voor de nakoming der voorwaarden waarop Otte van Bilant den 
ouden, Henric Skots (Sloets), Otte van Haeften en Jacob van 
Ambe, ridders en Uden van Mekeren, knaap, rentmeestersamb
ten hebben aangenomen en de betrekkelijke brieven, nevens hem, 
te bezegelen. 

Gegeven te Nijmegen int jar ons Heren dusent dri hondert 
vive ende viertich des Maendaechs na des heyligen sacramentsdach. 

Oorspr. in inv. nr. 484. Met geschonden zegel in roode was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, IX (18S3) 
blz. 328. 

59. 1346 Januari 29. 
Alianora. hertogin van Ghelren en gravin van Sutphenne, qui-

teert voor de 500 ponden welke Schepenen en Raad en de ge-
meene stad van Haerderwijc aan haar op Midwinter 11. hadden 
moeten betalen. 

Gegheven int jaer ons Heren dusent drie hondert sesse ende 
viertich des Sonnendaeghs nae Sente Pouwels conversio. 

Oorspr. in inv. nr. 464. Met beschadigd zegel in roode was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X V (1859)blz. 
289. nr. 13. 

60. 1346 Juli 31. 
Schepenen en Raad van Dordrecht maken bekend, dat zij aan 

de kooplieden van Harderwijc en van de andere steden van 
Gelre en Zutphen vrijgeleide geven voor hun personen, schepen 
en goederen welke uit zee komen, durende tot 8 weken nadat 
zij dezen brief hebben ingetrokken. 

Ghegheven int jaer ons Heeren M° CCC° sesendeviertich op 
Sinte Pietersavond t'ingaende Oeghst. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met beschadigd zegel in groene 
was. 

6. en e. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 60 verso en 
nr. 1982 folio 20. 

N.B. Gedrukt Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel II 
blz. 15. 
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61. 1348 Januari 6. 
Reynout, hertog van Gelre, geeft aan de stad en de poorters 

van Harderwijck dezelfde rechten en vrijheden als Zutphen be
zit, jaar- en weekmarkten inbegrepen, mits zij niet tot poorters 
aannemen onvrije lieden en personen die buiten de stadsvrijheid 
wonen, tenzij deze van ouds poorters geweest zijn of dat het 
poortrecht hun is aangeboren; dat zij evenals vroeger watertollen 
betalen en, als hij in de stad komt, gedurende 2 of 3 nachten 
hooi en stroo leveren voor de paarden van hem en zijn gezin. 

Geschiet ende gegeven tott Nijmmegen int jaer ons Heeren 
duisent drie hondert acht ende veertich op Derthiendach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b —f. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 16; c en d 

(c. 1665) en (c. 1700) in nr. 1983 fol. 1 verso en 9; e. en ƒ. (c. 
1700) in nr. 1982 fol. 20 verso en nr. 1981 fol. 60 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 162. 

62. 1348 Februari 14. 
Reynout, hertog van Gelre, oorkondt, dat hem de 2500 pond 

„cleynre penninge" waarvoor Harderwijck Zutphensche rechten 
bekomen heeft, betaald zijn, namelijk door Ude van Meeckeren 
1000 pond, door Everarts Vijffpenninck 300 pond, door Servaes 
van Anlaer 700 pond en door Mr. Claes van der Stege, bont
werker te Nijmegen, 500 pond. 

Gegeven int jaer ons Heren duisent drie hondert acht ende 
veertich op Sente Valentijnsdach. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 18; b. (c. 1650) 
in nr. 82; c. (c. 1650) in nr. 54; d. (c. 1665) in nr. 1983 fol. 2; 
e. ƒ. en g. (c. 1700) in nr. 1981 fol. 61 verso, nr. 1982 fol. 21 
verso en nr. 1983 fol. 9 verso. 

N.B. Gedrukt: Nyhoff, Gedenkw. II blz. 32 en Kroniek 
Hist Gen. Utrecht, XV (1859) blz. 290. 

63. 1348 October 6. 
Deken en kapittel van de kerk te Geve en de gardiaan van 
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het Minderbroedersklooster aldaar, regelen hunne wederzijdsche 
aanspraken op grafrechten en uitvaartdiensten, benevens het recht 
van de Minderbroeders om op bepaalde dagen in de parochie
kerk te prediken en de biecht te hooren. 

Datum, actum, concordatum, approbatum et ratificatum sexta 
die Octobris anno Domini M° C C C XLVIII . 

Afschrift (c. 1450) in inv. nr. 798 folio 179. 

64. 1348 December 27. 
Reynout, hertog van Gelre, verzoekt aan Burgemeesters, Sche

penen en Raad van Herderwijc borg te worden voor de 1227 
pond kleine penningen, welk hij op Sint Mertijnsdag in den 
winter a.s. betalen moet aan heer Arendes van Keppel en den 
betrekkelijken schuldbrief te bezegelen. 

Ghegeven onder onsen seghel int jaer ons Heren dusent dre 
hundert acht ende vyrtich up Sente Johansdach evanghelisten. 

a. Oorspr. in inv. nr. 484. Met geschonden zegel in roode 
was. 

b. —d. Afschriften: e. (1700) in inv. nr. 1981 (tusschen de 
bladen 60 en 61), nr. 1982 fol. 22 en nr. 1983 fol. 74 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 328. 

65. 1352 Februari 12. 
Schepenen en Raad van Staveren bekennen, dat zij van Sche

penen en Raad van Herderwijc .van wege der gueder lude van 
Campen" ontvangen hebben 13 pond groot. 

Ghegheven int jair onss Heren dusent drie hondert twe ende 
vijftien des Sondaghes up Sexagesima. 

a. Oorspr., in inv. nr. 464. Met zeer beschadigd zegel in 
bruine was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 24. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 293. 
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66. 1352 Februari 24. 
De notaris Arnoldus genaamd Pes, geestelijke in het bisdom 

Utrecht, vidimeert de uitspraak van den graaf van Gelre i.d. 15 
Maart 1336. 

Acta sunt hec anno Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo secundo, indictione quinta, mensis Februarii, die 
vicesima quarta, hora quasi nona. 

Afschrift op perkament, in het transsumpt dd. IS September 
1408 in inv. nr. 912. 

67. 1356 Maart 28. 
Reynolt, hertog van Gelre, vergunt aan de geërfden in Putten 

en Nijkerck een dijk in de Arckemehen te leggen en regelt het 
bestuur en zijne verkiezing zoomede het onderhoud van dien 
dijk en van de wegen en weteringen in genoemde mehen. 

Gegeven int jaer ons Heren duysent drie hondert ses ende 
vijftich des Manendaechs nae Onser Liever Vrouwendaeghe an-
nunciationis. 

Afschriften: a. (c. 1550) in inv. nr. 2006 fol. 46 en (c 1600) in 
nr. 1950 fol. 42. 

N.B. Gedrukt: Groot Gelders placaetboeck. Appendix, 
blz. 158. 

68. 1356 November 18. 
Schepenen en Raad maken bekend, dat het erf, gelegen aan 

Matheus Triscende's huis, vóór het hospitaal, niet mag worden 
betimmerd, aangezien het voor den kerkweg beschikbaar moet 
blijven. 

Gegeven in't jaer ons Heren 1356 des Vrijdaghs nae Sint 
Martinsdag in den winter. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 24. 

69. 1360 Maart 17. 
Richters, Schepenen, Raad en de gemeene burgers van Colne, 
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geven, na den zoen dien. zij met hertog Reynolt en zijn broe
der Eduwart getroffen hebben over den aan genoemde burgers 
te Nijmegen ontnomen wijn, aan de inwoners van Gelre, be
halve aan die in Ruiremunde, Venlo en Nijerstadt, die den zoen
brief nog niet hebben onderteekend, vergunning in Keulen han
del te komen drijven. 

Gegeven in den jare uns Heeren M° CCC° ind L X op.Sunte 
Geertrudendach der heyliger jonfrouwen. 

Afschriften: a (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 79 verso; b. c. en 
d. (c. 1700) in nr. 1981 tusschen de bladen 61 en 61a, in nr. 1982 
fol. 24 verso en nr. 1983 fol. 30 verso. 

70. 1361 Mei 18. 
De gardiaan, de lector en de gemeene broeders in het Min

derbroedersklooster te Herderwijc vidimeeren den privilegiebrief 
van koning Ericus dd. 1316 September 26. 

Datum ut supra (anno Domini millesimo trecentesimo sexage 
simo primo, feria tertia infra Octavas Penthecostes. 

Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel van het klooster in groene 
was. 

71. 1361 Juni 23. 
Reynout, hertog van Gelre, oorkondt, dat hij afstand gedaan 

heeft van zijn rechten als landsheer van Gelre en Zutphen ten 
behoeve van zijn broeder Edwaert en beveelt Herderwijc hem 
als erfheer te erkennen en te huldigen. 

Gegeven in den jare ons Heren dusent dry hondert een ende 
sestich op Sent Johansavent baptisten. 

a. Oorspr., in inv. nr. 13S3. Met het zegel van Zutphen in 
groene was. 

b. en c. Afschriften: (c. 1700) in iny. nr. 1981 fol. 61 versoen 
nr. 1982 fol. 25. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 19. 
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72. 1361 Juni 26. 

Edwart, hertog van Gelre, bevestigt, aangezien de stad Herder
wijc hem tot haren erfheer aangenomen heeft, haar privilegiën, 
handvesten, brieven enz. en belooft deze niet te zullen ver
minderen. 

Gegeven in den jare ons Heren dusent dry hondert een ende 
tsestich des anderen dages na Sent Johansdach baptiste. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel in roode was is bijna 
geheel verloren gegaan. 

b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 foL 18 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in nr. 1981 fol. 62, nr. 1982 fol. 25 versoen 
nr. 1983 fol. 9 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 329. 

73. 1362 April 8. 

Edewardt, hertog van Gelre, bevestigt den door zijn broeder, 
hertog Reynolt, aan de geërfden in de Erckemehen gegeven dijk-
brief. 

Gegeven int jaer onss Heren duysent drie hondert twee ent-
sestich des Vrijdaeges nae Judica me Domini in den Vasten. 

Afschriften: a. (c. 1550) in inv. nr. 2006 fol. 47 verso; b, (c. 
1600) in nr. 1950 fol. 44 verso. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placaetboek. Appendix, blz. 159. 

74. 1368 April 4. 

Edwart, hertog van Gelre, oorkondt, dat hij aan Dyric Toren
maker en zijn zwager Heinric van Wessingen, erfelijk verpacht 
heeft de Luevenummerbeek, loopende van Staverman's huis tot in 
de zee, met het recht haar te graven, er molens bij of in te 
zetten en er door zijn land ander water in te leiden, een en 
ander voor een jaarlijkschen tijns van 12 penningen, te betalen 
te Ermelo op Sint Martijnsdag in den winter. 
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Gegeven int jaer ons Heren dusent drye hondert aecht ende 
tsestich, des vierden dages in den Aprille. 

Oorspr. in inv. nr. 613. Met beschadigd zegel in roode was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 330. 

75. 1368 Juli 25. 
Albert, koning der Sweden en Gothen, verleent aan de Burge

meesters, den Raad en de gemeene burgers en ingezetenen van 
Herderwijc verschillende rechten en vrijheden in Denemarken 
en Schonen. 

Ghegheven to Valsterboden na Godes buert drutten hondert 
jare in dem achte unde tsesteghesten jare in Santé Jacopsdaghe 
des heilighen apostels. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. De zegels van den Koning en van 
Kaerle Uleffz. van Fustutn en andere getuigen in witte was, grooten-
deels verloren gegaan. 

b. —g. Afschriften} b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 19 verso. 
Het slot is uit den band gescheurd; c. en d. (c. 1645) met afschrif
ten c. en d. van nr. 25 in inv. nr. 88; e. f. en g. (c. 1700) in nr. 
1981 fol. 67, nr. 1982 fol. 26 verso en nr. 1983 fol. 10. 

h. Gedrukt (1646) in inv. nr. 1980 fol. 75 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 190. 

76. 1368 November 1. 
Edwart, hertog van Gelre, verzoekt Burgemeesters, Schepenen 

en Raad van Herderwijc den open (huwelijks)brief voor zijn 
neef, hertog Aelbrecht van Beyeren, met zijn ridders, knapen en 
steden te bezegelen en belooft de stad daarvoor schadeloos te 
zullen houden. 

Gegeven int jaer ons Heren duesent drie hondert acht ende 
tsestich op Alreheiligendach. 

Oorspr. in inv. nr. 484. Met geschonden zegel in roode was. 
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N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. gen. Utrecht IX (1853) blz. 
330.) en Nghoff, Gedenkw. II blz. 231. 
Op denzelfden dag ontving de stad Doesborch ook 
eene dergelijke uitnoodiging (zie inv. nr. 1314, brief 
nr. 40.) 

77. (1368) November 8. 
De hertog van Gelre verzoekt aan Herderwijc den lijftochts-

brief van zijn „gesellynne" jonkvrouwe Kathrijne van Hollant, 
mede te bezegelen. 

Gegeven des anderen dages na Sunte Wilbrordsdach. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 484. Met opgedrukt zegel in 
roode was. 
b—d. Afschriften (c 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 

63 en 64, nr. 1982 fol. 26 en nr. 1983 fol. 73 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, XV (1859)blz. 
303. Zie het jaartal bij Nghoff, Gedenkw. II blz. CIV 
en 231. 

78. 1369 Maart 4. 
Schepenen van Herderwijc oorkonden, dat Coep Paeze de 

oude, aan zijn kinderen Tide en Johan, met toestemming van 
zijn andere kinderen, heeft overgedragen zijn steenen huis c. a., 
gelegen aan de Groterstraten en een halven hof, gelegen achter 
de schipssmederen, voor 40 pond grooten. 

Ghegheven int jaer ons Heren dusend drye hondert neghen 
ende tsestich des Sonnendaghes te midvasten als men zynghet 
Oculi. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Met het iets beschadigd zegel (kog
geschip) met gaaf contrazegel in groene was. 

79. 1370 Mei 24. 
Henninck von Pudtbusch en andere raadslieden van Walde-

mar, koning van Dennemarcken, oorkonden en maken de ver
zoening bekend welke zij bewerkt hebben tusschen den genoem-
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den koning, zijn rijk en helpers, t. e. en Lubeck en andere 
verbonden hanzesteden in Pruisen, Lijfland, Holland, Zeeland, 
Gelre, Groningen, Friesland en Overijsel t. a. zijde. Aan de be
doelde steden worden handels- en strandrechtvrijheden in Dene
marken en Schonen zoomede privilegiën voor het verkeer in 
Skanor en Falsterbo verleend. 

Gegeven und geschreven tho dem Stralsunde, na Godes borth 
druttein hundert jhare und in deme seeventigsten jaere des nege-
sten dages na Godes himmelfaerth. 

Afschriften: a. (c. 1600) op blz. 14-26 van een katern papier, 
in inv. nr. 1150; b en c. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 64 en nr. 
1982 fol. 28 verso. 

d. Extract (c. 1650) met afschrift *. van nr. 93 op een vel 
papier, in inv. nr. 54. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 168 en Hölhbaum, Hans. Urk buch, IV (1361— 
1392) blz. 141—145, nr. 343. 

80. 1370 Mei 24. 
Lubeck en de andere verbonden hanzesteden in Duitschland, 

Lijfland, Holland, Gelderland, Overijsel, Friesland, Groningen, 
Zeeland enz-, nemen het verdrag met koning Waldemar van 
Denemarken aan, mits hij het onderteekent en uitreikt vóór Sint 
Michael (September 29) a.s. en zij Helsingburgh, Malmo, Ska
nor en Falsterbo gedurende 15 jaren in pand bekomen. 

Alsoo gedaen en gegeven tot Straelsund daeghs nae Hemel-
vaert Christi opt jaer nae Christi geboorte duysent drie hondert 
en seventigh. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 63. 
N.B. Gedrukt: Van Mieris, Groot charterboek, III blz. 250 

—253 en vermeldt door HOhlbaum, Hans. Urk. 
buch, IV (1361—1392) blz. 147 nr. 350. 

81. 1370 Augustus 16. 
Johannes de Werneburch, bisschop van Utrecht, verleent aan 

de kerkheeren van de parochiekerk te Harderwijck dezelfde pri-



36 OUD-ARCHIEF HARDER WIJK 

vilegiën, rechten en vrijheden als de kanunniken der kerk van 
Sint Marie te Utrecht bezitten. 

Datum anno Domini millesimo tresentesimo et septuagesimo, 
die 16 mensis Augusti. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 18. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I, le druk blz. 42. 

82. 1372 September 20. 

Willam, hertog van Gulic, bevestigt, als momber van zijn oud
sten zoon Willam, hertog van Gelre, de privilegiën, rechten en 
vrijheden van Harderwijck, vermeerdert deze met vrijheid van 
watertollen in al zijn zoon's landen, gelijk Zutphen bezit, en ver
klaart dat de stad, aangezien haar meeste burgers ter zee varen, 
geen hulp behoeft te bieden indien hij of zijn zoon te velde 
liggen buiten de Veluwe, doch daarbinnen zal zij hem hulp 
moeten verleenen indien hij dit verlangt. 

Ghegheven ende ghescreven int jaer ons Heren dusent drye 
hondert twee ende tseventich up sente Matheusavonde. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegels van den Hertog in 
witte- en van Maria, hertogin van Gulic, in roode was. 

b—f. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 25; c. (c. 
1665) in nr. 1983 fol. 2; d. e. en/ , (c. 1700) in nr. 1981 fol. 68 
verso, nr. 1982 fol. 31 verso en nr. 1983 fol. 12 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht IX (1853) 
blz. 331. 

83. 1372 September 20, 
Willem, hertog van Gulick, belooft, als momber van zijn 

oudsten zoon Willam, hertog van Gelre, de stad Harderwijck 
schadeloos te zullen houden van de „lofnisse" der lijftocht aan 
hertog Aelbert van Beijeren, ten behoeve van zijne dochter 
Katharina, gegeven. 

Gegeeven in't jaer ons Heeren duisend drie hundert twee en 
tseventigh op Sente Mattheusavond. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 484. 
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84. (1372 December 6.) 
Aelbrecht, paltsgraaf „bi den Rijn", hertog van Beijeren, ver

zekert aan de burgers van Herderwijc met hunne goederen vrij 
en veilig verkeer in zijn gebied. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 81. Het opgedrukt zegel is 
verloren gegaan. 

b. Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 54. 

N.B. Zie voor den datum van dit stuk Liber IV Aelbrecht, 
1358—1391, fol. 130 in het Algemeen Rijksarchief. 
Het oorspr. stuk is zeer geschonden en daardoor 
bijna onleesbaar. Het afschrift heeft hiaten. 
Gedrukt: Kroniek Hist. Oen. Utrecht, X (1854) 
blz. 355. 

85. 1374 Juli 2. 
Mechtelt, hertogin van Gelre, regelt het loon, de rechten en 

de verplichtingen van haar werklieden en munters van den 
sermente van Brabant en Hollant, ongeveer op gelijken voet 
als hertog Reynalt den 16en Juli 1340 voor die van Brabant 
heeft gedaan. 

Gegeven tot Saltbommel . . . . duysent IIIC LXXIIII op dach 
Processi et Martiniani der hillige martelaren. 

a. Afschrift als nr. 54 en met dit nummer op êên katern papier 
in inv. nr. 1383. 

b. Afschrift (c 1700) in inv. nr. 1981 folio 22. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 89 en P. O. van der Chys, De munten der 
graven en hertogen van Gelderland, blz. 387. 

86. 1374 December 24. 
Mechtelt, hertogin van Gelre, oorkondt, dat tusschen Herder

wijck te. en haar en haren „geselle" den hertog van Gelre t.a. 
zijde eene verzoening tot stand is gekomen, aangezien de stad de 
boete waarin zij vervallen was door de geweigerde huldiging 
van- en gehoorzaamheid aan haren gemaal, heeft betaald, doch 
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dat van dien zoen zijn uitgesloten de zes door haar aangewezen 
burgers die uit de stad moeten worden verwijderd. 

Gegheven in den jaere onss Heeren dusent drye hondert vier 
ende tseventich op den heiligen Kersavonde. 

o. Oorspr. in inv. nr. 48. Met zegel in roode was. 
b. en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de 

bladen 68 en 69 en in nr. 1982 foi. 33. 

N.B. Gedrukt: Njhoff, Gedenkw. III blz. 18. 

87. 1374 December 24. 
Mechtelt, hertogin van Gelre, oorkondt dat zij, aangezien 

Herderwijck haar als erfvrouwe aangenomen en gehuldigd heeft, 
alle privilegiën en rechten van de stad en haar poorters zal na
komen en handhaven. 

Gegheven in den jaere ons Heeren dusent drie hondert vier 
ende tseventich op den heiligen Kersavonde. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b. —d. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de 

bladen 68 en 69, inv. nr. 1982 fol. 31 en nr. 1983 fol. 75. 

N.B. Gedrukt: Nijhoff, Gedenkw. III blz. 17. 

88. 1375 Januari 2. 
Mechtelt, hertogin van Gelre, vergunt aan de stad Herderwijck 

op alle goederen welke gesleten of verkocht en in- en uitgevoerd 
worden cijns te heffen van heden tot Pinksteren 1376, welken 
termijn, indien de opbrengst in dien tijd minder bedraagt dan 
de 14000 oude schilden welke de stad aan haar moet betalen, 
met één jaar mag worden verlengd. 

Gegheven in den jaer onss Heren dusent drye hondert vive 
ende seventich des Dinxdaechs nae jaersdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b. —d. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 
68 en 69, nr. 1982 fol. 33 verso en nr. 1983 fol. 76 verso. 

N.B. Gedrukt: Nijhoff, Gedenkw. deel III blz. 19. 
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89. 1375 M e i 1. 
Mechtelt, hertogin van Gelre, quiteert Herderwijck voor de 

aan haar kapelaan, heer A r n d van Coeln, betaalde 100 oude 
schilden in mindering van de 800 oude schilden welke de stad 
haar op Pasen en a.s. schuldig is. 

In den jaer ons Heren dusent drye hondert vive ende seventich 
op dach Phi l ipp i et Jacobi der heyligen apostelen. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 464. Met opgedrukt zegel in 
roode was. 

b. en e. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 68 en nr. 
1982 fol. 33 verso. 

N.B. Oedrukt: Kroniek Hist. Oen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 295. 

90. 1375 Juni 9. 
Johan van der Eze, quiteert Herderwijc voor de 200 oude 

schilden en voor de 21 oude schilden die de stad hem gekort 
heeft voor de 6 poorters die verbannen zijn. Deze bedragen 
komen in mindering van de som die zij hem op Paschen had 
moeten voldoen. 

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drie hondert vijf ende 
tseventich an Pinzteravond. 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 464. Met opgedrukt beschadigd 
zegel. 

91. 1375 December 21. 
Johan van der Eze verklaart met de schepenen en de ge

meente van Herderwijc overeengekomen te zijn, dat het door 
de stad aan hem schuldig beleden bedrag, in plaats van met 
gereed geld, door een omslag der poorters, naar de marctalen 
hunner goederen, zal worden betaald, met dien verstande dat 
ieders goederen voor zijn aanslag doch niet voor die van anderen 
verbonden blijven. 

Ghegeven int jaer ons Heren dusent drye hondert vijf ende 
tseventich up sinte Thomasdach des heylghen apostel. 

Oorsp. in inv. nr. 483. Met zegel in groene was. 
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92. 1376 Januari 26. 
Henric van den Hove van Huessen, kanunnik te Deventer, 

bekent, dat hij van Schepenen en Raad van Herderwijc ontvan
gen heeft 22 van de 30 oude schilden die de stad hem schuldig is. 

Int jaer ons Heren dusent drie hondert zes ende 't zeventich 
des Saterdaghes na sente Pauwelsdach conversionis. 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 464. Met opgedrukt iets be
schadigd zegel. 

93. 1376 Augustus 14. 

(Oloff, koning der Denen, Wenden en Gothen) herhaalt en 
bevestigt den zoen door .zijn grootvader Waldemar met Lubeck 
en de andere verbonden hanzesteden den 24en Mei 1370 ge
sloten. 

Gegeven und geschreven tho Korszhore, na Godes borth 
druttein hondert jhare ihnn dem sechs und seventigsten jhare 
ahm unsre lieve frawenavent als se tho hemel fohre. 

Afschriften: a. (c. 1600) op blz. 26—28 van een katern papier 
in inv. nr. 1150; b. en c. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 64 en nr. 
1982 fol. 28 verso; d. extract (c. 1650) met extract b van nr. 97 
op papier, in inv. nr. 54. 

N.B. Zie Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I blz. 168 
en Höfdbaum, Hans. Urk. buch, IV (1361—1392) blz. 
226 nr. 552. 

94. 1376 Augustus 14. 

Haguinus, koning van Noorwegen en Sweden, oorkondt, dat 
hij met Lubeck en de andere hierin genoemde duitsche- en 
nederlandsche hanzesteden vrede gesloten heeft en de burgers 
dier steden bevestigt in de hun door zijn voorgangers geschon
ken privilegiën. 

Datum et actum in Kallingbergh anno nativitatis Domini M° 
CCC° L X X sexto in vigilia assumptionis beatae Mariae virginis 
gloriosae. 
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Afschrift (c. 1600) op de bladen 1—7 van een katern papier in 
inv. nr. 115.0. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht XV (1859) blz. 
296 en Höhlbaum, Hans. Urk. buch. IV (1361—1392) 
blz. 223 nr. 549. 

95. 1376_Augustus 16. 
Oloff, koning der Denen, Wenden en Gothen, bevestigt, met 

toestemming van zijn rijksraad, het door koning Waldemar be
zegeld verdrag met de verbonden hanzesteden over de pandgoe-
deren op Schonen, uitgenomen de artikelen van de koningskeuze 
en de verpanding van het slot te Werdeborge. 

Gegeven ind geschreven tho Korszhore in Sehelant na Godes 
burtt dritteinhondert jhare ihne dem sechs und seventigsten 
jhare, die negenste na unser Frauendage alse tho himmel far. 

Afschrift (c. 1600) op de bladen 28—32 van een katern papier 
in inv. nr. 1150. 

N.B. Vermeld: Höhlbaum, Hans. Urk buch, IV (1361 
—1392) blz. 227 nr. 555. 

96. 1377 Januari 21 
Johan van der Eze, quiteert de stad Harderwijck voor de 

2 X 300 oude schilden, welke de schepenen hem hebben 
.afgekort" of te kort gekomen zijn aan de kooppenningen van 
Den Hulst. 

Gegeven int jaer ons Heren 1377 op Sint Agnietendach des 
heiligen jonckvrouwen. 

Afschriften (c. 1700) a. in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 68 
en 69; b. in inv. nr. 1982 fol. 34. 

97. 1377 Augustus 9. 
Mechtelt, hertogin van Gelre, oorkondt, dat zij de 2 schuld

bekentenissen, elk van 800 oude schilden, ten laste van de stad 
en de poorters van Herderwijck, heeft overgedragen aan haar 
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neef Johan van Hattem, zoon van wijlen haar lieven boelen 
Reynout, hertog van Gelre. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent drie hondert soven ende 
tsoventich des Sonnendaghes op Sente Laurentiusavont des heili
gen mertelers. 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Met zegel in roode was. 
b en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1983 fol. 34 verso en 

fol. 78. 

N.B. Gedrukt: Njjhoff, Gedenkw. III blz. 50 en Kroniek 
Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) blz. 398. 

98. 1378 Juli 22. 

Broeder Heynric van Honorst, landcommandeur van de duit-
scbe orde, balije van Utrecht, oorkondt, dat hij ten behoeve 
„onser Vrouwen van Ghelre", van Herderwijke ontvangen heeft 
150 oude schilden in mindering van de som die de stad aan 
haar heeft schuldig beleden. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent drie hondert achte ende 
tseventich op Sunte Marie Magdalenendach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 464. Met beschadigd zegel in groene 
was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 71 
en 72. 

99. 1379 Juli 8. 
Willem van Gulick, hertog van Gelre, draagt aan Burgemees

ters, Schepenen en Raad op a.s. Zondag in de kerken te laten 
afkondigen, dat ieder, op verbeurte van 5 pond, verplicht is de 
munten die hij in Harderwijck laat slaan: 40 grooten voor 1 oud 
schild en halve grooten brab. en holl., „na beloep" moet aan
nemen. 

Gegeven tot Nijmegen onder onsen segel bynnen aen desen 
brief ghedruct int jaer ons Heren dusent drie hondert negen ind 
tseventich des Vrijdages na Sente Marlens translationis. 
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o. Oorspr. op papier, in inv. nr. 1381. Met opgedrukt zegel in 
roode was. 

b-d. Afschriften (c. 1700) *. in inv. nr. 1980, stuk I fol. 79; 
c. in nr. 1981 fol. 21 verso; d. in nr. 1982 fol. 35 en e. in nr. 
1983 fol. 76 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 86 en Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 299. 

100. 1379 Augustus 28. 
De hertog van Gelre, noodigt Burgemeesters, Schepenen en 

Raad uit de huwelijksvoorwaarden, die hij en zijn neef hertog 
Aelbert van Beijeren, ruwaert van Henegouwen en van Hollant 
zullen overeenkomen, mede te bezegelen. 

Int jaer ons Heren dusent drie hondert negen ende tseven
tich des Sonnendages op Sente Johansavont decollatio. 

Oorspr. op papter, in inv. nr. 484. Met opgedrukt geschonden 
zegel in roode was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Oen. Utrecht XV (1859) blz. 
295. Het jaar van dezen brief is daar gesteld op 
1371. 

101. 1380 October 24. 
De hertogen de hertogin van Gelre,geven aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad kennis, dat zij aan Lombarden vergunning 
hebben gegeven te Arnhem een lombardtafel te houden en ver
zoeken hen den betrekkelijken brief, die Henrick van Calcar 
hun zal aanbieden, mede te bezegelen. 

Int jaer unss Heeren duysent drie hondert ind tachtentich 
des anderen dages na sente Severijnsdaghe. 

Afschriften: a. (c. 1590) in inv. nr. 484; ». en c. (c. 1700) in 
inv. nr. 1981 fol. 70 en nr. 1982 tol. 35 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, II blz. 
23 en Kroniek Hist. Gen. Utrecht. XV (1859) blz. 
299. 
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102. 1381 Maart 27. 

De hertog van Gelre verzoekt aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad a.s. Vrijdag 2 of 3 schepenen met het stadszegel naar 
Nijmegen te zenden om den „zwoen en geldbrief* dien hij aan 
Arnout van Huern, bisschop te Ludich, toen deze nog bisschop 
van Utrecht was, gegeven heeft, alsnog te bezegelen. 

Gegeven onder onsen zegel binnen op desen brieff gedruckt 
int jaer ons Heren duysent drie hondert een ende tachtentich 
des Wonsdaechs na annunciatio beate Marie. 

Afschrift (c. 1590) in inv. nr. 484. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Mist Oen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 300. 

103. 1383 Maart 6. 

Willem van Gulich, hertog van Gelre, bevestigt Harderwijck 
in het bezit van de privilegiën, rechten en gewoonten, die de 
stad ten tijde van zijn oom hertog Edwart bezat. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent drie hondert drie ind 
tachtentich des Vrijdages in der Vasten, na den Sonnendach 
als men singt in der heylicher kyrcken Letare. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Het zegel is verloren gegaan. 
b. —f. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol 26 verso; 

c. (c. 1680) in inv. nr. 54; d. e. en ƒ. (c. 1700) in inv. nr. 1981 
fol. 70 verso, nr. 1982 fol. 36 en nr. 1983 fol. 13. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 333. 

104. 1383 Mei 16. 

Schepenen en Raad bekennen, dat zij aan Wineken Wynne-
merszoon erfelijk in gebruik hebben gegeven het rondeel, dat 
zijn vader Wynnemer Gerit Tidenzoon „opvuerde ende decte", 
doch dat de stad, ingeval van oorlog, het mag bezetten en met 
geschut bewapenen. 
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Gegeven int jaer ons Heren M CCC° L X X X I I I des Sater-
dages na Sunte Servaesdach. 

Afschrift (c. 1436) in inv. nr. 473 folio 29. 

N.B. Dit rondeel hebben Jutte Wineken en haar zoon Otte 
den lOen October 1436 overgedragen aan Noyde 
Roest en Jacob Wouterszoon. (Ibidem.) 

105. 1383 November 29. 
Wi l lem van Steynbergen, richter in Veluwen, oorkondt, dat 

voor hem en zijn gerichtslieden Johan van Lawyc, Johan van 
Brienen Engelbertszoon en Aernt te Bocop, door Henric van 
Al le r Servaeszoon, Gherselis zijn zoon en Diste zijne dochter, 
aan Wynolt , commandeur van Callenbroeek, ten behoeve van 
het godshuis van Sint Johan aldaar, overgedragen zijn 8 morgen 
turfveen in Grawenveen, gelegen tusschen het land van Ponck 
van der Weijden en van Gherijt van Vloewijc, en strekkende 
van Henric's land tot aan de Laeck tot Hoeflaeck. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent drye hondert drye end 
tachtentich op Sinte Andriesavont. 

Oorspr. in inv. nr. 1946. Het zegel van den richter is verloren 
gegaan. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Genootsch. Utrecht, IX (1853.) 
blz. 334. 

106. 1384 Juni 14. 
Henric Gronewalt, commandeur en het gemeene convent van 

Sint Katherine te Utrecht, geeft aan broeder W i l l e m Gronewalt, 
„plegher ons hoefs tot Sent Jansdale bij Harderwijc", verlof 
een cijns van dit godshuis te verkoopen of te verruilen. 

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drie hondert vier ende 
tachtentich des Dinxdaechs na Sent Odulfsdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1940. Met beschadigde zegels van het 
convent en van den commandeur in groene was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 31. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht IX (1853) 
blz. 335. 
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107. 1386 April 2. 
Schepenen en Raad maken bekend, dat zij in de kerspelkerk 

een nieuw altaar hebben gesticht ter eere van Sint Marie, Sint 
Johannes baptist, Sint Johannes evangelist, Sint Maria Magda-
lena en Sint Katharina, waaraan zij, het gilde van de zeevarende 
kooplieden, Nenneke Cloets en andere met name genoemde 
personen de achter hunne namen vermelde renten hebben ge
schonken. Zij verzoeken Florens, bisschop van Utrecht, deze 
stichting te bevestigen. 

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drie hundert soesse 
ende tachtentich des Mandaghes naest den Soendage Letare 
Jherusalem. 

a. Oorspr. in inv. nr. 853. Met zeer beschadigd zegel (kogge -
schip) in bruine was. 

b. en c. Afschriften: b. (c. 1400), op perkament, in inv. nr. 
853; c. (c. 1700) in inv. nr. 1980 stuk 2 folio 9. 

N.B. Zie de noot onder nr. 275. 

Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 335 en Bijdr. en Meded. Vereeniging „Gelre", 
II blz. 123. 

108. 1386 April 6. 
Florentius, bisschop van Utrecht, bekrachtigt de stichting 

vermeldt in nr. 107 waardoor deze gestoken is. 
Datum anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto, 

mensis Aprilis die sexta. 
a. Oorspr. in inv. nr. 853. Met zegel in roode was. 
b. en e. Afschriften • b. (c. 1550) in inv. nr. 1983 fol. 130; c. 

(c. 1700) in nr, 1980 stuk 2 folio 9. 

109. (1388) October 2. 
De Raad van Elbinge ih Pruisen wordt beschuldigd in 

1385 het mishandelen en dooden van Engelschen door 
Vlamingen in de Swen te hebben toegelaten. Teneinde 
deze beschuldiging te kunnen weerleggen verzoekt hij aan den 
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Magistraat van Harderwijck haar burgers, die destijds aldaar 
aanwezig waren, hiernaar te ondervragen en hunne verklaringen 
naar Elbinge te zenden. 

Gegeven an deme anderen dage Octobris under unsen secret 
int jar unsses Heren LXXXVI1I. 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 1155. Het opgedrukt zegel is 
verloren gegaan. 

N.B. Zie Hhölbaum, Hansisches Urkundenbuch, IV blz. 
405 nr. 947. 

110. 1390 Maart 26. 
Lijuwart, hoftlinck van Emede en van Norde, Hy(sk)o proost 

tho Emeden en Wyert van Emede, verzekeren aan de koop
lieden en andere burgers en onderzaten van Herderwijc, vrij 
handelsverkeer, te water en te land, te Emede tot een halfjaar 
nadat deze vergunning schriftelijk is opgezegd. 

Ghegeven yn dat yar des Heren duzent unde dre hundert 
unde neghentichsten yare yn deme hylghen daghe sunthe 
Lyndders. 

a. Oorspr. in inv, nr. 81. Met de zegels van Lyuwart en 
? (beschadigd) in bruine was. Het derde zegel is verloren 

gegaan. 
b. Afschrift (fragment) (c 1600) in inv. nr. 83 folio 25. 

N.B. Het begin van het afschrift is uit den band gescheurd. 
Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, IX (1853) 
blz. 336. 

111. 1391 Juni 3. 
Burgemeesters, Raden en gemeene burgers van Ceulen be

loven aan Wilhelmus, hertog van Gelre, zijn onderzaten en 
hunne goederen te zullen beschermen als zij in het gebied van 
Ceulen komen en aldaar handel drijven. 

Datum anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo 
primo, sabbato proximo post Octavam Sacramenti. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 81 verso; b. een 
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d. (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 70 en 71, nr. 
1982 fol. 37 verso en nr. 1983 fol. 31 verso. 

112. (c. 1391.) 
De Raad van Rostock antwoordt Willem, hertog van Gelre 

op zijn brief, dat zijn onderzaten zooveel mogelijk voor schade 
zullen worden behoed en verzoekt hem de belangen van den 
gevangen koning Albert van Sweden bij de koningin van Dene
marken te bevorderen. 

Afschriften (c. 1700) a. in inv. nr. 1982 fol. 37 en b. in nr. 
1983 fol. 79. 

N.B. De hierin bedoelde brief van hertog Willem bevatte 
vermoedelijk eene klacht over de vijandige bejegening 
van zijn onderzaten door Wismar en Rostock, zonder 
dat deze steden de vrede hadden opgezegd. (Vgl. 
Hanserecessen, 1256-1430, band IV blz. 115 nr. 142.) 

113. (1392) Mei 28. 
De Raad van Wismar bericht aan Wilhelm, hertog van 

Gelre, de gevangenneming van koning Albert van Sweden en 
zijn zoon door koningin Margareta van Noorwegen en verzoekt 
hem, aangezien Wismar verplicht is den koning te helpen en 
zijn vijanden te bestrijden, waardoor de zee onveilig is, hier
van aan zijn onderdanen kennis te geven, opdat zij zich voor 
schade kunnen in acht nemen. 

Datum die Dominica infra octavas corporis Christi nostro 
sub secreto. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in dorso o.a. gemerkt Herderwijc, 
in inv. nr. 1156; b. en c. (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 36 verso 
en nr. 1983 fol. 78 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XVIII (1862) 
blz. 72 nr. 5 en t.d.p. gedateerd 5 October 1543. 
Volgens de Hanzerecessen, band VIII (1256—1431) 
nr. 946, zou het jaar van dezen brief 1391 zijn, doch 
Albrecht van Beijeren, die, als graaf van Holland 
ook door Rostock en Wismar werd gewaarschuwd, 
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gaf hiervan den 24en September 1392 aan zijn onder
danen kennis ') zoodat de waarschuwingen wel in 
1392 zullen zijn verzonden. 

114. 1393 October 2. 
De hertog van Gelre draagt aan zijn ambtman in deVeluwe 

Arendt ten Boickoep, op, zijn huis en woning te Heerderwijc 
af te staan aan de schepenen aldaar, om er, ten dienste van 
de stad, mede te doen wat zij willen. 

Int jair onss Heren dusent drie hondert drie ende tnegentich 
des Donredages na sente Remigiusdagh. 

Oorspr. op papier, in inv., nr. 486. Met opgedrukt geschonden 
zegel in roode was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist gen. Utrecht, XV (1859) blz. 
303. 

115. 1394 Mei 11. 
Hillebrant Bloet, priester, verklaart, dat hij ten behoeve zijner 

vicarie aan heer Johan van Aeltwijck „bewiset" heeft een aan
tal, hierin nader aangeduide renten, een hooimade bij den Holst 
zoomede de renten vermeld in den stichtingsbrief dezer vicarie. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent drie hondert vier ende 
tnegentich op sente Pancrasavont. 

Oorspr. in inv. nr. 855. Met zegel in groene was. 

N.B. De eerstbedoelde renten komen ook voor in de 
lijst der renten van den pastoor (c. 1400) in inv. 
nr. 854. 

116. 1397 Juli 2. 
De Schepenen van Elborch bekennen, dat zij hun ambtge-

genooten te Harderwijck hebben beloofd dat de schippers en 

') Memoriale B. D. cas R fol. 44 verso, berustende in het Algemeen Rijksarchief 
te 's-Gravenhage. 

4* 
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kooplieden van deze en gene stad de kosten voor den gemee-
nen koophandel aangewend en nog aan te wenden, naar de 
waarde hunner lading en goederen evenredig, zullen betalen. 

Afschriften (c. 1700) a. in inv. nr. 1981 fol. 71 verso en b. in 
nr. 1982 fol. 38. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 25. 

117. 1399 April 26. 

Alart Legghenvoet, gardiaan en het gemeene convent van het 
Minderbroedersklooster te Herderwijck, verklaren, dat Schepenen 
en Raad hun kerkhof hebben laten ommuren, dat de muur, met 
toestemming hunner prelaten, binnenwaarts gezet is en dat zij 
de stad zullen vrijwaren indien zij hiervan last of hinder mocht 
ondervinden. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent drie hondert negen ende 
negentich des Saterdages na sunte Marcusdach des evangelisten. 

Oorspr. in inv. nr. 1044. Met zegel in groene was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht IK (1853) 
blz. 337. 

118. 1399 April 27. 

Ude die Boeze, overste-rentmeester in den lande van Gelre, 
maakt bekend, dat bij, namens den hertog van Gelre, aan Bur
gemeesters, Schepenen en Raad, gedurende 6 jaren, die ingaan 
8 dagen na Sint Petersdach ad Vincula e.k. over een jaar (8 
Augustus 1400), verpacht heeft de gruit te Harderwijck, voor 
390 pond per jaar, gerekend 1 oud schild voor 3 ponden. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent drie hondert neghen 
ende tnegentich des Sonnendages na Sente Georgiusdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 501. Met zegel in groene was. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 72 

en 73. 
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119. 1400 Juni 24. 
Arnt van Stapel, verklaart, dat hij zich, in tegenwoordigheid 

zijner hier met name genoemde magen en vrienden van vaders-
en moederszijde, verzoend heeft met Johan Voete en Evert 
Vijfpenninghes, wegens den doodslag aan zijn broeder Albert 
te Harderwijc begaan. 

Ghegheven in den jaere uns Heren duzent vier hondert up 
Zunte Johansdach baptisten. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Met zegels van Evert Guedezinger en 
Gheert ter Maet in groene was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 304 

120. (c. 1400). 
Laurentius Maesland, procurator, eischt, namens Deken en 

Kapittel van Sint Marie te Utrecht, voor den Officiaal en rech
ter in het hof van Utrecht, van Petrus Hoest, die zich priester 
van het Utrechtsche bisdom noemt, restitutie van de voorna
melijk in de jaren 1391, '92, '93 en '94, onrechtmatig genoten 
inkomsten van het aan het kapittel toebehoorende erve Scuer-
hoven of Oude Zeelhorst in de parochie Ermel en van de even
eens aldaar gelegen hooimaden genaamd Crommaden en Lang-
hemaden en zijne bestraffing volgens de provinciale, te Keulen 
vastgestelde en in Utrecht aanvaarde Statuten. 

Afschrift (c. 1400) in inv. nr. 843. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) blz. 
300. 

121. (c. 1400). 
Broeder Diere van Lynne en het gemeene convent der M i n 

derbroeders ie Herderwijc, bekennen, dat het convent een ver
guld zilveren monstrans bekomen heeft van goede lieden, onder 
voorwaarde dat, indien de broeders of de gardiaan hem willen 
verpanden of verkoopen, de schepenen ermede doen mogen wat 
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zij willen en dat de conventualen hun dan bovendien 4 mare 
zilver en de waarde van „den fasoen" moeten betalen. 

In orconde ons conventszegel an desen brief gehangen . 

a. Oorspr. in inv. nr. 1044. Met geschonden conventszegel in 
groene was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 12 verso. 

N.B. De datum is niet ingevuld. Gedrukt Kroniek Hist 
Oen. Utrecht, XV (1859) blz. 305. 

122. 1402 Maart 6. 
Reynalt, hertog van Gulich en Gelre, bevestigt de privilegiën 

carten, rechten, gewoonten en vrijheden van Herderwijck en 
belooft deze niet te zullen verminderen. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent vyerhondert ende twee, 
des Manendags na den Sonnendach Letare Jherusalem ynder 
vasten. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met beschadigd zegel in roode 
was. 

b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 27; c. d. en 
e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 71 verso, nr. 1982 fol. 38 ennr. 
1983 fol. 13. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Oen. Utrecht, X (1854) 
blz. 355. 

123. 1403 Maart 22. 
Broeder Arnout van Doenen, commandeur in het gemeene 

convent van het Sint Katerine-gasthuis te Utrecht, Sint Johans-
orde, bevestigt den verkoop van een tijns in het kerspel van 
Harderwijck, door broeder Gerrit Nagel, commandeur van Sint 
Johansdael aldaar. 

Gegeven int jaer onses Heren 1403 des Donderdaghs nae 
sinte Bonifaciusdagh des confessoren. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 12 verso op een 
t.a.p. bevestigd stukje papier. 
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124. 1403 Mei 29. 

Broeder Hesse Slagenhols, commandeur te Lemgouwen, Sint 
Jansoirden, overwegende dat wijlen broeder Rutgher Pauwels, 
commandeur van Sint Katharinen in de balije van Utrecht, 
begonnen is eene broederschap der orde van Sint Jan te vestigen 
in het godshuis Sint Johansdael bij Harderwijck, schenkt, met 
toestemming van broeder Arent van Doenen, stadhouder in 
genoemde balije c.s., de hofstede Callenbroeck ca. aan dat 
gast- of godshuis, onder voorwaarde van a. jaarlijksche uitkeering 
van 80 rijnsguldens aan het godshuis van Sint Katharina voor
noemd; b. rekenplichtigheid en c. gastvrijheid aan visiteurs. 
Verder stelt hij leefregels vast voor den commandeur en de 
broeders van deze nieuwe stichting. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ind drye 
op ten Dinxdach naest voer den heiligen Pinxdach. 

Afschriften: a. gelijktijdig, op papier, in inv. nr. 1941; b. en 
c. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 31 verso en nr. 1981 
fol. 11. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 51. 

125. 1403 Augustus 2. 
Reynoldt, hertog van Gelre, geeft aan de kerspellieden van 

Putten en Nijkerck het recht, ten behoeve van den dijk der 
Arckemeden, indien de daarvoor in den dij kbrief aangewezen 
grond niet toereikend mocht zijn, aarde te halen van plaatsen 
welke dijkgraaf en heemraden mogen aanwijzen. 

Gegeven in den jaer ons Heren duysent vier hondert end 
drie des naesten Donredaechs na Sanct Petersdach ad Vïncula. 

Afschriften: a. (c 1550) in inv. nr. 2006 fol. 47 verso; b. (c 
1600) in nr. 1950 fol. 45. 

N.B. Gedrukt: Groot Gelders placaetboeck. Appendix 
blz. 161. 

126. 1404 Januari 18. 
Schepenen en Raad verklaren, dat Otte Ottenzoen en Diedel 
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zijne vrouw, aan (den) jongen Wolf verkocht en overgedragen 
hebben een rondeel in den stadsmuur naast de Lutteke-
poort. f 

Int jair onjs Heren dusent vier hondert ende vier des Vridages 
na Ponciani. 

Afschrift (c. 1450) in inv. nr. 798 fol. 28 verso. 

N.B. Op dit afschrift volgt t.a.p. afschrift van het ongeda
teerd transport van dit rondeel door Wolff Wolffs-
zoon en Ahjt zijne vrouw, aan de stad voor 17 rijns-
guldens min 25 dimmers. . 

127. 1405 Juli 12. 

Arnt, heer van Leyenbergh, ridder, overste-rentmeester in 
den lande van Gelre, bekent, dat hij namens den hertog van 
Gelre, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad de gruit te 
Harderwijc, gedurende 6 jaren, die ingaan 8 dagen na Sint 
Petersdach ad Vincula (8 Augustus) 1406, verpacht heeft voor 
390 pond per jaar. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende vive 
op Sente Margaretenavont. 

Oorspr. in inv. nr. 501. Met zegel in groene was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X V (1859) 
blz. 304. 

128. 1408 September 15. 
Arnoldus Snavel, keizerlijk notaris in het bisdom Luik, geeft 

een transsumpt van het vidimus i.d. 24 Februari 1352. 
Acta sunt hec in sacristia parochialis ecclesiae opidi Harder-

wicensis, trajectensis dyocesis, sub anno, indictione, mense, die, 
hora et pontificatus quibus supra. (anno nativitatus ejusdem 
millesimo quadringentesimo octavo, indictione prima, mensis 
Septembris, die quinta decima, hora primarum vel quari, pon
tificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri, domini 
Gregorii devina providentia pape duodecima, anno secundo.) 

Oorspr. met nr. 66 op één stuk perkament, in inv. nr. 912. 
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129. 1408 October 18. 
Johan Leuwe, Henric Wynken, Henric van Beesde en Johan 

van Merkel, priesters, kanunniken en cureiten der parochiekerk 
van Herderwijc, verklaren, dat zij aan Schepenen en Raad over
laten het beheer van het godshuis van den Heiligen Geest, 
mits het zijne oorspronkelijke bestemming behoudt, een door 
de schepenen aan te wijzen priester er missen opdraagt en de 
offeranden ten behoeve van het huis worden besteed. 

Int jair ons Heren dusent vier hondert en achte op Sinte 
Lucasdach evangelist. 

a. Oorspr. in inv. nr. 913. De vier zegels zijn van de 
staarten geknipt. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 12. 

N.B. Het schrift van a. is hier en daar bijna geheel uit-
gewischt In inv. nr. 913 ligt nog een dito brief 
van denzelfden datum, met een eenigszins van den 
hier vermelden, afwijkenden tekst. 

130. 1410 Februari 24. 
Reynolt, hertog van Gulich en Gelre, bevestigt, in tegen

woordigheid van Willem zoon t'Arckell en Johan van Loen, 
heer tot Heynsbergh en Leeuwenbergh, de privilegiën, rechten 
en vrijheden van Heerderwijck. 

Gegeven in den jaere onss Heren dusent vier hondert ende 
thiene des Manendaechs op Sent Mathijsdach des heiligen 
apostelen. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegels van den Hertog in roode-
en van Van Arkel in groene was. Het zegel van Van Loen is 
verloren gegaan. 

b. -e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 28; c. d. en 
e. (c. 1700) in nr. 1981 fol. 72, nr. 1982 fol. 38 verso en nr. 1983 
fol. 13 verso. 

131. 1410 Mei 16. 
Schepenen en Raad oorkonden: a. dat Reyner Dageraet en 

andere meesters van het Sint Joriaensgilde, heer Geerloch 
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Grubben in zijn priestersdienst in de Sint Joriaenskapel hebben 
bevestigd en hem daarvoor zullen beloonen met behoud van 
vrije woning in het huis van hun gilde benevens 6 gouden 
engelsche nobels jaarlijks voor kost en loon; b. dat heer 
Geerloch heeft aangenomen aan het huis f200 te vertimmeren 
en aan het gilde, ten behoeve van het altaar in de kapel, 
geschonken heeft lj4 van den „ueersten" Kar Ier, mits dat zijn 
nakomeling, die het altaar bedient en de „gifte" ervan heeft, 
het huis en den Karler gebruiken mag zonder dat hem aan 
de 6 nobels iets wordt gekort, doch dat deze mogen worden 
vervangen door 6 Vrancrixse schilden benevens de kost als 
andere proveniers in het gildehuis. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende tyen 
des Vrijedages na Pinxteren. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1737. Met het „minneste" stadszegel in 
bruine was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 119. 

132. 1414 Augustus 7. 
Reynaldt, hertog van Gelre, ampliëert, op verzoek van zijn 

onderzaten in Putten en Nijkerck, die den dijk van de 
Arckemehen hebben verlengd, hun dijkbrief met het artikel dat 
dijkgraaf en heemraden de nieuwe ingelanden in het onder
houd van den dijk moeten aanslaan, evenals de geërfden, naar 
roeden- en morgental. 

Gegeven in den jaere ons Heren duysent vier hondert ende 
vierthien des Dynsdaechs nae Sanct Petersdach apostoli ad 
Vincula. 

Afschriften: a. (c. 1550) in inv. nr. 2006 fol. 48; b. (c. 1600) 
in nr. 1950 fol. 46. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placaetboeck, Appendix blz. 162. 

133. 1415 Mei 10. 
Fredericus, bisschop van Utrecht, vergunt aan de kerkmeesters 

van de parochiekerk staande buiten Herderwijc, den toren van 
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die kerk af te breken en hem te herbouwen binnen de stad 
ter plaatse waar de nieuwe parochiekerk wordt gebouwd. 

Datum in castro nostro Ter Horst anno Domini millesimo 
CCCC° quintodecimo, feria sexta post ascencionem Domini . 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 530. Onderteekend Wilh's de 
Wijc. Met opgedrukt zegel van den bisschop in roode was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 12 verso. 

N . B . Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I blz. 44. 

134. (1415 M e i 10.) 
(Reinold) hertog van Gelre, gelast Burgemeesters, Schepenen 

en Raad den toren van de verbrande kerk af te breken, doch 
geeft hun verlof om binnen de stad een nieuwen te bouwen. 

Gegeven tot Rosendale des Vrij daighs nae ons Heren hemel-
vartsdach. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 530. Het opgedrukt zegel in 
roode was is verloren gegaan. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 foL 10 verso. 

135. (c. 1415) October 23. 
De hertog van Gul ich en Gelre bericht aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad dat hij volgens de hun te Herderwijck ge
dane belofte, met zijn Raad gesproken heeft en dat hij hun 
als resultaat ervan, beveelt den kerktoren af te breken. 

Ghegeven then Rosendaile des Goidesdages op Sent Severij ns-
dach episcopi. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 530. Met het op de achter
zijde gedrukt zeer beschadigd sluitzegel in roode was. 

b. Afschrift (c 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 10. 

136. 1418 Februari 25. 
Rynalt, hertog van Gul ich en Gelre, oorkondt, dat hij aan 

Burgemeesters, Schepenen en Raad de gruit te Harderwijck 
verpacht heeft gedurende 18 jaren die zijn ingegaan op Sint 
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Petersdag ad Vincula (1 Augustus) 1417, voor 410 pond per 
jaar, met het recht het gruitgeld, gedurende de pachtjaren, te 
verhoogen of te verlagen. 

In den jaeren ons Heren dusent vier hondert ende achtien 
des Vrijdaichs nae den Sonnendaige als men singt in der hei
liger kirchen Reminiscere. 

Oorspr. in inv. nr. SOI. Met zegel in roode was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 306. 

137. 1418 Mei 3. 

Henric van Middachten en andere ridders en knechten van 
de Veluwe, benevens de steden Aernhem, Harderwijck, Wage-
ningen, Elburch en Hattem, verbinden zich met de andere 
kwartieren van Gelre en Zutphen om, indien hun huidigen 
Hertog kinderloos mocht komen te overlijden, geen landsheer 
te zullen aannemen of huldigen die de meerderheid van de 
verbondenen niet begeert en om gezamenlijk hun land- en 
stadrechten benevens de rechten van den wettigen landsheer te 
verdedigen. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende achtien 
op ten derden dach in Meye. 

Afschriften: a. op perkament, geinsereerd in regest nr. 138, in 
inv. nr. 1350; b.—J. op papier: b. (c 1600) in inv. nr. 83 fol. 29 
verso; c. (c. 1650) in inv. nr. 54; d. e. en ƒ. (c. 1700) in inv. 
nr. 1981 fol. 76 verso, nr. 1982 fol. 39 en nr. 1983 fol. 14. 

N.B. Gedrukt: Nyhoff, Gedenkw. III blz. 347 en 353. 

138. 1418 Mei 5, 
Burgemeesters,Schepenen en Raad van Aernhem vidimeeren 

den verbondsbrief dd. 3 Mei 1418. 
In den jaere ons Heren dusent vier hondert ende achtien 

op den vijfften dach in Meye. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1350. Met iets beschadigd zegel in 
groene was. 
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b.—f. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 29 verso; c. 
(c 1650) in nr. 54; d. e. en ƒ. (c 1700) in nr. 1981 foL 76 verso, 
nr. 1982 fol: 39 en nr. 1983 foL 14. 

139. 1419 Januari 21. 
Reynalt, hertog van Gulich en Gelre, oorkondt. dat hij zijn 

tol te Harderwijck heeft verpacht aan Herbert Koeck, gedurende 
7 jaren, die ingaan dadelijk na het einde der pacht van Gerrit 
van Tellicht, voor 27 ponden jaarlijks, waarvan de pachter elk 
jaar 5 ponden moet betalen aan den overste-rentmeester in den 
lande van Gelre en 22 ponden aan voornoemden Gerrit van 
Tellicht zoolang diens pachtjaren nog duren, doch daarna mag 
Herbert deze 22 ponden inhouden voor hetgeen de oorkonder 
hem schuldig is. 

Gegeven in den jaire onss Heren duisent vyerhondert ende 
negenthien des Manendages nae sente Agnetendagh virginis. 

Oorspr. in inv. nr. 501. Met beschadigd zegel in roode was. 

N.B. Met onderschrift: „Per dominum ducem, presentibus 
de consilio domino Johanne Schelart de Obbendorp. 
milite, magistro (curiae) et Gijsberto de Mekeren. 
reddituario suprimo ducatus Gelrensis. 

Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht X (1854) 
blz. 360. 

140. 1419.0ctober 25. 
Maria, hertogin van Gulich en Gelre en Johan Schelart van 

Obbendorpe en andere ridders en knapen oorkonden, wat zij, 
met toestemming van den Hertog, zijn overeengekomen, o. a., 
dat de deelnemers in het verbond van 3 Mei 1418 te dier zake 
niet benadeeld zullen worden in hun leen-, land- en stadsrech
ten en andere privilegiën. 

Gegeven in den jare ons Heren dusent vier hondert ende 
negentien des Guedesdages na Sente Severijnsdage episcopi. 

Afschriften: a. in het vidimus van 14 Maart 1420 in inv. nr. 
1350; b (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 32 verso; c. d. en e. I c. 
1700) in nr. 1981 fol. 77 verso, nr. 1982 fol.. 40 verso en nr. 
1983 fol. 15. 

N B . Gedrukt: Nyhoff, Gedenkw. Dl blz. 371. 
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141. 1420 Januari 29. 
Reynalt, hertog van Gulick en Gelre, garandeert den koopers 

van de aan hem vervallen goederen van den zelfmoordenaar 
Reynken Coepszoon (met name Gijsbert ter Hoeven, richter 
van Veluwe, die ze weer verkocht aan heer Gerit Nagell, Eng-
bert van Aller en Johan van Grolle) vrijwaring voor schade, 
die zij door dien koop mochten lijden. 

Gegeven in den jaere onss Heren dusent vier hondert ende 
twintich, des Manendaiges nae Sente Pauwelsdache conversionis. 

Oorspr. in inv. nr. 1303. Met beschadigd zegel in roode was. 

N.B. Op de pliek van het perkament staat: „Per dominum 
ducem, presentibus de consilio domine Johane Sche-
laer de Obbendorp, milite, rnaglstro curiae, et Gijs-
berto de Mekeren, reddituario Qelrensis. 

142. 1420 Maart 14. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnem, vidimeeren 
de overeenkomst dd. 25 October 1419. 

Gegeven int jaer onss Heeren dusent vier hondert ende 
twintich des Donredages nae Sinte Gregoriusdach pape. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1350. Met zegel in groene was. 
b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol 32 verso; 

c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol 77 verso, nr. 1982 fol. 
40 verso en nr. 1983 fol. 15. 

143. 1421 April 11. 

Wenemer Neudensz. vermaakt de roerende en onroerende 
goederen die hij van zijn vader en moeder geërfd heeft en die 
hij nog zal erven, aan Gherijt Nagel ten behoeve van het gods
huis Sint Johansdale bij Harderwijck en zal, evenals zijn vader 
gedaan heeft, naar heer Gherijts raad leven, hem tot zijnen 
momber aannemen en geen echte vrouw nemen. 

Int jair ons Heren viertijnhondert ende enentwyntich des 
Vrijdaigs na Sunte Ambrosiusdach. 
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Afschriften: a. gelijktijdig, met nr. 144 op perkament, in inv. 
nr. 1942; b. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 34. 

N.B. Het origineel was voor den testateur gezegeld door 
Qherijt van Drij en Wolter Meusz. 
Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 361. 

144. 1421 April 27. 
Gherlacus Wermboldi de Hattem, notaris, verklaart, dat We-

nemar Neudenszoon (van Harderwijck, geestelijke in het bis
dom Utrecht) a. den 25 e n April in tegenwoordigheid van Theo-
deric de Speghel, commandeur van het huis of hospitaal Sint 
Johansdael bij Harderwijck en andere getuigen, heeft verklaard, 
dat hij de hierin opgenomen en hem voorgelezen acte van 
afstand zijner goederen (zie nr. 143) vrijwillig heeft gegeven 
en b. dat hij op den volgenden Zondag (27 April), eveneens in 
in tegenwoordigheid van getuigen, dien afstand heeft bevestigd. 

Acta sunt hec in valle sancti Johannis . . . etc. Datum anno 
(nativitatis ejusdem millesimo, quadringentesimo, vicesimo pri
mo), indictione, die , mense, hora, pontificata et loco quibus 
supra (die dominica vicesima septima ejusdem mensis Aprilis). 

a. Oorspr. met nr. 143 op perkament, in inv. nr. 1942. Onder
teekend in een notarismerk G. de Hattem. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 35. 

N,B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
360. 

145. 1421 Juni 26. 
Reynout, hertog van Gelre, verpandt voor 2800 rijnsche gul

dens, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, zijn gruit te Har
derwijk, waarvan zij het genot, met het recht van verhooging 
en verlaging van het gruitgeld, zullen genieten van Sint Jacobs-
mis 1423 tot den dag der aflossing van het pandgeld. 

Gegeven in den jare onss Heren duisent vier hondert eyn 
ende twyntich des Donresdaigs na Sente Johansdage baptiste 
te midsomer. 
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a. Oorspr, in inv. nr. 501. Met zegel in roode was. 
b—d. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 35; c. en d. 

(c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 41 verso en nr. 1983 fol. 16. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
364. 

146. 1422 October 6. 
De gardiaan, de leesmeester en het gemeene convent van het 

klooster van Sint Franciscus te Harderwijck, nemen aan, voor 
de verkregen vergunning om op stadsgrond een muur om hunnen 
hof te maken, de om dien hof loopende „grave" sehoon te 
houden en geven aan schepenen en raad het recht een beek 
door dien hof te leiden. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert twe ende 
twintich des Dinxedages na Sinte Franciscusdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1044. Met beschadigd kloosterzegel in 
groene was. 

b. Afschrift (c 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 24. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I blz. 68. 

147. 1423 Mei 19. 
Schepenen en Raad maken bekend dat Bertruit, die vrouw 

was van Tide Wolffszoon en Bessel Meliszoon de Berasselen-
maat in het kerspel Putten, de Coerlantsmaat in het kerspel 
Nijekerck en andere stukken land geschonken hebben aen een 
ter eere van Sint Gatherijne en Sint Anthonis in de O. L . 
Vrouwe-kerk te Harderwijck te stichten vicarie, die bestaan zal 
in 4 missen per week en eerst door Bessel en na zijn overlijden 
door een door Bertruit of haar erfgenamen aan te wijzen priester 
zullen worden opgedragen. 

Gegeven int jaer ons Heren duysent vier hondert drie en 
twintich des Wonsdaegs nae ons Heren hemelvaertsdach. 

Afschriften: a. (c. 1555) van een afschrift van den notaris Jo
hannes de Amsfordia, in inv. nr, 1983 fol. 129 verso; b. (c. 1555) 
van een afschrift van den notaris Arnoldus Peregrini de Hierde, 
in inv. nr. 1983 fol. 130. 

N.B. Op deze afschriften volgt in den band een lijst van 
de bezittingen dezer vicarie. 
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148. 1423 Juni 23. 
Heer Henric Spruytgen van Stralen, priester, verklaart, dat 

hij op bevel van heer Johan die Waele „alsulcke boetscappe 
van den hilligen cruce op die ongelove van Bremerlant" te 
Herderwijck heeft gepredikt en dat hij den cureit en de paro
chianen aldaar bedankt voor de hem verleende medewerking. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert drie ende 
twintich op sunte Margaretendach. 

Oorspr. in inv. nr. 817. Met de zegels van heer Henric en van 
het klooster van Sint Franciscus te Harderwijk in groene was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht X (1854) blz. 
366. 

149. 1423 Juli 30. 

Arnolt, hertog van Gelre, bevestigt de privilegiën, carten, 
rechten, gewoonten en vrijheden van Harderwijck en belooft ze 
te zullen onderhouden en niet te verminderen. 

In den jare ons Heren dusent vierhondert drye ende twyn-
tich des Vrijdaigs na sente Jacopsdage apostoli. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 36; c. d.en e. 

(c. 1700) in nr. 1981 fol. 79, nr. 1982 fol 42 en nr. 1983 fol. 16. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht X (1854) blz. 
365. 

150. 1423 October 14. 

De hertog van Gelre beveelt al zijn tollenaren de burgers 
van Harderwijck met hunne goederen tolvrij te laten varen en 
drijven tot tijd en wijle zij tegenbericht ontvangen. 

In den jare onss Heren dusent vier hondert drye ende twyn-
rich des Donresdaigs na Sente Victorisdage. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 104. Met opgedrukt, bescha
digd secreetzegel in roode was. 
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b—e. Afschriften: b (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 38; c. d. ene. 
(c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 79, nr. 1982 fol. 42 verso en nr. 
1983 fol. 16 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen Utrecht, X (1854) blz. 
366. 

151. 1424 Maart 23. 

Arnolt, hertog van Gelre, verpacht aan Burgemeesters, Sche
penen en Raad van Harderwijck zijn tol aldaar, gedurende 10 
jaren, die heden ingaan, voor 50 ponden per jaar en onder 
voorwaarde dat zij de verpachting aan Herbert Koeck geldig 
erkennen. 

Gegeven in den jare onss Heren dusent vier hondert ende 
vier ende twintich des Donresdaiges post dominicam Reminis-
cere. 

Oorspr. in inv. nr. 501. Met zegel in roode was. 

N.B. Op de pliek staat: „Per dominum ducem presentibus 
de consilio Petro de Steenbergen de Nijenbeke et 
Arnouldo the Boecop, armigeris. 

152. 1424 Maart 23. 

Arnout, hertog van Gelre, verleent aan de stad Harderwijck 
en haar burgers het recht aldaar eene jaarmarkt te houden van 
den Zondag Reminiscere tot den Zondag Letare (2 e—4 e Zon
dag in de Vasten) en waarborgt den kooplieden die dan aldaar 
markten, bescherming van lijf en goed. 

Gegeven in den jare onss Heren dusent vier hondert ende 
vier ende twintich des Donresdaigs post dominicam Reminiscere. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr.83 fol. 37; c. d. ene. 

(c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 79 verso, nr. 1982 fol. 43 en nr. 
1983 fol. 16 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
367. 
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153. 1424 Maart 24. 
De hertog van Gelre, beveelt zijn tollenaren Gierlach van 

Aefferden te Loebede, Claes Vijghe te Nijmegen, Derich Hes-
sell te Tyell en Evert van Balveren te Saltboemel, de burgers 
van Herderwijck door genoemde plaatsen te laten varen, „op 
den alden toll." 

Orkonde onss segels hirop gedruckt in den jaeren onss Heren 
dusent vier hondert ende vier ende twintich des Vrijdaiges 
nae den Sonnendaige Reminiscere. 

a. Ooispr. op papier, in inv. nr. 104. Met opgedrukt, zeer be
schadigd zegel in roode was. 

b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 38 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 79 verso, nr. 1982 fol. 
42 verso en nr. 1983 fol. 17. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X V (1859) 
blz. 309. 

154. 1424 Mei 8. 
Arnolt, hertog van Gelre, bevestigt de ridders, knechten en 

„guedeluden" in den lande van Veluwen in hunne van vorige 
graven en hertogen verkregen privilegiën, belooft dat hun recht 
zal geschieden voor de rechtbank waarvoor ieder van hen 
rechtens behoort te verschijnen, vult hun rechten aan met 
artikelen betreffende doodslag en vererving van tijnsgoederen 
en bepaalt de boete waarin zij vervallen ingeval van doodslag 
begaan aan burgers van Utrecht, Amersfoort of andere Stichte-
naars. 

In den jaer ons Heren dusent vyerhondert ende vyer ind 
twyntich des Manendages op Sente Andryesavont apostoli 
(translatio.) 

Afschriften: a. (c. 1540) in inv. nr. 1303; b. en c. (c. 1700) in 
nr. 1982 fol. 43 verso en 111. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) blz. 
307. 
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155. 1425 Januari 2. 
Arnoult, hertog van Gelre, approbeert den verkoop eener lijfrente 
van 24 gulden uit zijn „geltaftig" goed Killen Oeverhage en uit 
landerijen gelegen aan des graven gemeene steeg, Geerloch 
Voet's land en elders, door Henrick van Nulde aan Wouter 
Pelensoen en zijne vrouw genaamd Zwenelt 

In den jaren onss Heren dusent vyerhondert ende vijff ende 
twintich des Dinxdaigs na den heiligen jairsdaige. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Met beschadigd zegel in roode was. 

N B . Op de pliek staat: „Perdominum ducem, presentibus 
de consilio Arnoldo the Boecop reddituario supremo 
terrarum Gelrensis et Gijsberto de Mekeren, armigero. 

156. 1425. 
De gildemeesters en de overmannen en broeders van het 

dragersgilde stellen de artikelen van hun gildebrief vast. 
In den jaere ons Heeren M CCCC ende X X V . 

Afschriften: a. (c 1600) uit het gildeboek, in inv. nr. 1721; 
*. (c. 1628) in nr. 670* fol. 48; c. (c. 1690) in nr. 1988 folio 1 
en d. (c. 1800) in nr. 2001 fol. 65. 

N.B. Afschriften c. en d. worden gevolgd door ampli-
atiën van de jaren 1566, 1568. 1603, 1607 met een 
loonlijst, 1611, 1622, 1623, 1624, 1627. 1630. 1634 en 
1668 en.afschrift a. door de namen van 5 gestorven 

j j j t i § * . b r o e d e r s en zusters van „Onser Vrouwengilde van 
der dragers.'' 

157. 1427 April 19. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Zwolle, oorkonden, 

dat zij na hunne verzoening met den hertog van Gelre, zich 
niet op de regeering, burgers en onderzaten van Herderwijck 
zullen wreken wegens de gevangenneming van Diric van Birck-
mede en Willem van Coten met hun knechten. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert soeven ende 
twyntich op ten hilligen Paeschavont. 

Oorspr. in inv. nr. 48. Met bijna gaaf zegel. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. gen. Utrecht, X (1854) blz. 368. 
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158. 1429 Januari 25. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Ghijse Leeu en Baete, 

zijne vrouw, aan Bertruit Tijden hebben verkocht een tijnsvan 
Va pond jaarlijks, gaande uit eene hoeve gelegen bij de Zijpel 
buiten de Smedepoort in het Luttycke Loe, bij de hoeve van 
Wendelmoet van Spuelde. 

Gegeven int jaer ons Heren duysent vierhondert neghen en
de twintich op Sunte Pouwelsdach conversio. 

Afschrift (c. 1555) in inv. nr. 1983 folio 131. 

N.B. Met aanteekening: „De nabeschreven zijn copieën 
van de Tonnemansvicarie''. • 

159. 1430 Februari 7. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat zij en heer Gerloch 

Grubbe, ten behoeve zijner vicarie in de O. L . Vrouwe-kerk 
geruild hebben de renten en tijnzen welke hierin worden aan
geduid. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert ende dertich 
's Dinxedages na Sunte Agathendach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 860. Met stadszegel in groene was. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 93 verso. 

N.B. Een van de geruilde renten ging uit Stouwen hof
stede, die Sint Joriensgilde toebehoorde en waardoor 
de beek was gegraven. 
Gedrukt: Kroniek Hist. Oen. Utrecht, X (1854) 
blz. 369. 

160. 1431 Januari 4. 
De Schepenen hebben bij de verpachting van den wijn

accijns besloten, dat de pachters van stadsmiddelen 2 binnen 
de stadsvrijheid gegoede borgen moeten stellen en dat zij 
(schepenen) bij wanbetaling van de pacht, naar verkiezing, zoo
wel de Zaeckwout als de borgen mogen aanspreken, de pan
den 3 maal laten opbieden binnen of buiten de Kouwe of Markt 



68 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

op 3 gerichtsdagen, ze vervolgens verkoopen en in het bezit 
van de koopers moeten stellen. 

Anno Domini M C C C C XXXlo feria IIP post festum Circum-
cisionis Domini. 

Oorspr. in inv. nr. 473 fol. 48. 

N.B. Deze resolutie werd (29 December 1441) vernienwd 
(Ibidem fol. 70 verso.) 

161. 1432 Januari 22. 

Schepenen en Raad waarborgen Wouter Wolfsen en zijn erf
genamen het rustig gebruik en bezit van het door hem gekócht 
huis en hofstede dat aan Riklant van Spuelde heeft toebehoord, 
voorbehoudens het recht van de stad op de zijl en de grave 
die er doorheen loopt. 

Anno XIIIF XXXII in die Vincentii. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 473 folio 23 verso. 

162. 1432 Februari 25. 

Claes, Jacob en Trude van Dierem vermaken aan de O. L. 
Vrouwekerk. voor de verlichting van het H . Sacrement, hun 
goederen liggende in het kerspel Ermelo, buurtschap Tellicht, 
uitgezonderd 3 molders rogge van Peter Slichting's erfgenamen 
en den Eschhof gelegen bij het huis van Herman Otten. Hier
voor moeten de kerkmeesters jaarlijks betalen 3 oude grooten 
tijns te Oosterbeke en 9 oude grooten voederkoorn. 

Gegeven in den jaere ons Heren dusent vier hondert twe 
ende dertich up Sunte Mathijsdach apostel. 

a. Oorspr. in inv. nr. 828. Met zegels van Jacob en van Steven 
Hoye, neef van Trude, in groene was. Het zegel van Claes is 
verloren gegaan. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 9 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Oen. Utrecht, X (1854) blz. 370. 
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163. 1432 M e i 20. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Coip van Vanevelt en 

Claes zijne vrouw, aan heer Gherlach Grubbe, ten behoeve van 
den priester in Sinte Jorien, schuldig zijn 4 pond jaarlijksche 
tijns uit hun huis en hofstede staande en gelegen in heer Aelts-
straatje, belend door Erckentait t.e. en Gerit van Spuelde t.a. 
zijde, met welke 4 pond afgelost zijn de 3 pond en 16 schillingen 
die Jutte Bluets aan heer Gerloch schuldig was uit het huis dat 
nu Ernst van Herderwijck toebehoort. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert twe ende 
dertich 's Dinxedages na den Sonnendach Cantate. 

Oorspr. in inv. nr. 1738. Met beschadigd zegel in groene was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 369. 

164. 1432 Jul i 6. 
Arnolt, hertog van Gelre, geeft aan zijn onderzaten in de 

Veluwe eenige nieuwe rechten en vrijheden. 
Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert ende twe 

ende dartich des Sonnendaigs nae sunte Martensdach trans-
lationis. 

Afschriften: a. (c. 1550) in inv. nr. 1303; b. en c. (c. 1700) in 
inv. nr. 1982 fol. 44 en fol. 111 verso. 

N.B. Gedrukt: Nyhoff, Gedenkw. IV blz. 84. 

165. 1433 Januari 2. 
Arnolt, hertog van Gelre, staat aan Harderwijck af zijn tol, 

te water en te land, aldaar, gedurende 50 jaren, onder voor
waarde dat hij hem over 25 jaren weder mag inlossen met 625 
Overl . rijnsguldens en elk jaar later telkens met 25 guldens 
minder. 

In den jaer ons Heren duisent vier hondert drie ende dirtich 
des Vrijdaichs na den hilgen jaersdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 501. Met geschonden zegel en tegenzegel 
in roode was. 
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b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 71; cd.ene. 
(c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 80 verso, nr. 1982 fol. 46 en nr. 
1983 fol. 27 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
371. 

166. 1433 Juni 5. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad nemen aan jaarlijks aan 
Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht 8 lood zilver te 
betalen voor de pacht van een kamp land gelegen aan de stads-
grave tusschen de Groote- en de Luttekefroort, strekkende aan het 
ballingerkerchoff en van eene leege stede aan de Luttekepoort 
liggende en strekkende naar de Smedepoort, door welke betaling 
zij ontlast zullen zijn van de 21 pond goed geld waarover 
tusschen de stad en het kapittel kwestie is geweest, doch onder 
voorbehoud dat ieder, die van het kapittel „steden" in den 
kamp gelegen heeft gepacht, zijn pacht gestand wordt gedaan. 

Gegheven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende 
dertich op Sinte Bonifaesdach. 

Afschrift, gelijktijdig, in het vidimus nr. 167 in inv. nr. 844. 

N.B. Gedrukt,: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
372. 

167. 1433 Juni 5. 

Deken en kapittel der kerk van Sint Marie te Utrecht, appro-
beeren en vidimeeren de verklaring van Burgemeesters, Sche
penen en Raad en schelden de stad de daarin genoemde 21 
pond en de achterstallige pacht van den kamp land kwijt. 

Gegheven int jair ons Heren dusent vier hondert drie ende 
dertich op Sinte Bonifaesdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 844. Met geschonden zegel in groene was. 
b Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 45. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
372. 
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168. 1434 Januari 2. 
De Schepenen hebben van Jan Henricsz. van Hattem ge

kocht 300.000 steenen, drielingen genaamd, te leveren aan boord 
vóór Sint Lambertsmis e.k., voor 1 Arnhemschen Arnoldusgul-
den per 1000 stuks, te betalen in 3 termijnen en mits verkoo-
per 3500 steenen levert voor den wijnkoop welke de stad heeft 
betaald. 

Anno Domini MCCCCXXXIIII altera die Circumcisionis. 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 10 verso. 
N.B. Behalve deze steen kocht de stad nog te Hattem en 

Wilsum in 1436 : 400 ton maaskalk en in 1436 en 
1437: 4 maal 100.000 steenen van dezelfde soort 
(Ibidem folio 10). 

169. 1434 Februari 10. 
(Schepenen en Raad) stellen willekeuren vast voor de draperie 

en de drapeniers. 
Gemaeckt anno XIlIIc XXXIIII in Jejunio. 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 1. 

N.B. Gedrukt: / . L. Berns, Rechtsbronnen van Harderwijk, 
blz. 151 (Oude Vadert, rechtsbr. Ie reeks, 8e deel). 

170. (c. 1434 April). 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem berichten, 

dat zij een bode zenden om de aan hen door Harderwijk te 
leenen 100 Arnoldus guldens in ontvangst te nemen, 

Gescreven des Wonsdaiges na den heiligen Palmdag sub 
secreto nostri. 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 483. Het zegel is verloren gegaan. 

N.B. Zie de specificatie der munten waarmede deze f 100 
werden betaald, in inv. nr. 473 fol. 10 verso. 

Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 305. 
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171. 1434 Juni 4. 

Schepenen (en Raad) bekennen, dat zij Johan Claeszoon ge
machtigd hebben van Gosen Frusselman jaarlijks 10 vlaamsche 
grooten te beuren in mindering van de 3 pond, die hij (Gosen) 
voor den aanwas en oever buiten de Peletipoort levenslang be
talen moet; doch na Gosen's dood zal Johan bet land aan de 
zee, buiten die poort, zooals hij het nu heeft afgepaald, in be
zit bekomen en de betaling van de 10 grooten ophouden. 

Anno XIHc XXXIIII up Sunte Bonifaciusavont. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 473 fol. 24 verso. 

172. 1435 Maart 3. 

Arnolt, hertog van Gelre, geeft aan de burgers van Harder
wijck het recht met hun eigen goederen tolvrij te varen en te 
gaan voorbij zijn tollen te water en te land, totdat aan de stad 
de 1300 keurv. rijnsguldens, die zij voor hem bij het beleg 
van Buren heeft uitgegeven en de kosten welke zij daarvoor 
nog zal maken, zijn terugbetaald. 

Gegeven in den jaer onss Heeren dusent vier hondert vijve 
ende dertich des yrsten Donresdaigs in der Vasten, drie dage 
in den Meerte. 

a. Oorspr. in inv. nr. 105. Met zegel en contrazegel in roode 
was. 

b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 39; c. d. en 
e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 80 verso, nr. 1982 fol. 46 verso 
en nr. 1983 fol. 47. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 374. 

173. 1435 April. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad bekennen, dat zij aan Gelis 
van Brienen schuldig zijn eene rente van 13 pond (8 oude 
Vlaamsche grooten voor 1 pond gerekend) jaarlijks te betalen 
op Paschen ten behoeve eener vicarie ter eere van Sunte Marie 
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Magdalene gesticht in de kapel in den toren van Onze-Vrouwe-
kerk. 

Anno X1III0 X X X V in Aprile. 

Afschrift, gelijktijdig, doorgestreept, in inv. nr. 473 foL 27. 

N.B. Met aanteekening: „De qua Egidius habet literam". 
8 Mei 1437 bekenden de schepenen aan Van Brienen 
voor deze vicarie 20 pond schuldig te zijn. (Ibidem 
fol. 29 verso.) 

174. 1436 April 19. 

Henrick van Middachten en 40 andere ridders en knechten 
van Veluwe, benevens de steden Arnhem, Harderwijck, Wage-
ningen, Hattem en Elburch, verbinden zich met de ridder
schappen en steden der andere kwartieren van Gelre en Zutphen, 
tegen den Hertog, totdat hij de hierin, geïnsereerde bezwaren 
heeft opgeheven of aannemelijk gemaakt. Het vroeger (3 Mei 
1418) gesloten verbond zal van kracht blijven doch de verbon
denen mogen den Hertog dienen in zaken die niet met de 
leen-, land- en stadrechten in strijd zijn. 

Gegeven int jaer ons Heeren dusent vier hondert ende sess 
ende dertich des Donresdaechs nae belaeken Paschen. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 1350; o. (c. 1600) in inv. 
nr. 83 fol. 40 verso; c. d. en e. (c 1700) in inv. nr. 1981 fol. 81, 
nr. 1982 fol. 47 en nr. 1983 fol. 17 verso. 

N.B. Gedrukt: Nghoff, Gedenkw. IV blz. 137. 

175. 1436 Mei 12. 

Burgemeesters, Schepenen (en Raad) bekennen, dat zij aan 
Aernt Aerntszoon hebben verkocht 2 morgen land, gelegen in 
het kerspel Nijerkercke in een kamp land genaamd die Meden-
hoeve, welke 2 morgen werden geschonken aan het Sint Kathe-
rinenaltaar in Onze Vrouwe-kerk, waarvan de stad collatrice is. 
Aangezien dit land vertijnst in den buurtijns Noirtvelde had de 
verkoop plaats in tegenwoordigheid van de tijnsgenooten Amel-
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rinck Willemszoon, schout, Gelmer van Brienen, Lieffar Voet 
en Johan Ghijsenzoon. 

Orkonde anno XXXVIfet) XIIIIC in die Pancratii. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 473 fol. 28. 

N.B. Met aanteekening: „Item den richtersbrief daer Reyner 
(schenker van het land) dyt ynne overgaf, habet 
Civitas." 

176. 1436 Mei 12. 
Burgemeesters, Schepenen (en Raad) nemen aan van de door 

hen ontvangen koopsom van de 2 morgen land in de Erkemeden 
{zie nr. 175) ad 130 Arnhemsche Arnoldusguldens, rente te 
betalen aan heer Jan van Nulde en de priesters die na hem 
den dienst op het Sint Katharinenaltaar zullen doen. 

M C C C C X X X V I up sunte Pancratiusdach. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 473 folio 28. 

177. 1436 Augustus 11. 
Burgemeesters, etc. bekennen, dat zij aan Lubbert Reyner 

Aeltszoonszoon, voor 49' / 2 Arnhemsche Arnoldusguldens, hebben 
verkocht eene lijfrente van 5 dergelijke guldens, jaarlijks te be
talen op Sint Laurensdag en dat zij, indien de kooper door 
den oorlog Suysgoed, gelegen buiten de stad, niet kan gebruiken 
en behoeftig wordt, hem de hoofdsom met de dan verschenen 
rente zullen terugbetalen. 

Anno XIIIIc X X X V I Sabbato post Laurentii. 

Afschrift, gelijktijdig, doorgestreept, in inv. nr. 473 folio 28 
verso. 

N.B. Met aanteekening: „Obiit anno XLIX." 

178. 1436 September 10. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Aernem, vidimeeren 

het den 19en April 1.1. gesloten verbond. 
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Gegeven int jaer onss Heren dusent vier hondert ende sess 
ende dertich des Manendaechs nae Onsser Liever Vrouwendach 
nativitatis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1350. Het zegel is verloren gegaan. 
b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 40 verso; 

c, d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 81, nr. 1982 fol. 47 
en nr. 1983 fol. 17 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 375. 

179. 1437 M e i 20. 
Arnolt, hertog van Gelre, maakt van eenige met name ge

noemde „geltgiftige" horige erven en landerijen te Nijerkercke, 
Putten, Ermel , Lunteren, Tellicht, Hierden, Hoophusen, Tonsel, 
Barnevelt en Spoelderholt, tijnsgoederen. 

Gegeven in den jaer onss Heren dusent vierhondert ende 
seven en dertich des Manendaigs na den heyligen Pinxterdage. 

Oorspr. in inv. nr. 1386. Met zegel in roode was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 375. 

180. 1437 Augustus 16. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Jan Vleyshouwer en 

Wijchmoet, zijne vrouw, hun huis en erf staande en liggende 
aan het Vtouwe-kerkhof bij Evert van Biler en al hun andere 
goederen vermaakt hebben aan de vicarie gesticht in Onze 
Vrouwe-kerk ter eere van G o d , Sint Jan baptiste, Sint Steven 
en Sint Ghristoffel, doch dat die goederen eerst na het over
lijden van testateur en testatrice, ten behoeve van de vicarie 
mogen worden opgevorderd. 

Anno X X X V I I in chrastino assumptionis Marie virginis. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 1*; b. (c. 1700) 
in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 90. 

181. 1437 Augustus 16. 
Schepenen en Raad beloven aan heer Jan die Lewe en Bele 
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Vleyshouwers, bijgestaan door haren broeder Jan Vleyshouwers, 
dat zij de door hen, ten behoeve eener vicarie in de Vrouwe-kerk 
geschonken goederen, levenslang in gebruik mogen houden en 
dat zij den dienst op het altaar zullen regelen volgens den in 
den stichtingsbrief uitgedrukten, hier herhaalden wensch van 
den stichter. 

Anno X X X V I I in crastino assumptionis virginis gloriose. 

Afschrift, gelijktijdig, doorgestreept, in inv. nr. 798 folio 1 verso. 

182. (1437 September 27). 
Schepenen en Raad hebben meester Claes van Middelburch 

aangenomen tot stadsmedicus,- gedurende 6 jaren, die zijn inge
gaan Jacobi apostoli (25 Juli) 1437, op een jaarloon van 13 
rijnsguldens benevens 2 guldens voor huishuur. Bovendien is 
hij vrij van schattingen en waken, doch mag de stad niet ver-
verlaten zonder toestemming van de schepenen. 

(Actum Anno X X X V I I 0 ipso die Cosme et Damiani). 
a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 1* verso. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 90. 

183. (1437 September 27). 
Schepenen en Raad hebben meester Jacob Gisebertszoon aan

genomen tot apotheker, gedurende 6 jaren, die ingaan op 11000 
maagdendag (21 October), op een jaarloon van 8 rijnsguldens. 
Bovendien is hij vrij van schattingen en waken, zal zoete dran
ken cijnsvrij mogen verkoopen, doch is verplicht binnen de 
stad te wonen, 

Actum anno X X X V I I 0 ipso die Cosme et Damiani). 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 1* verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 90 verso. 

184. (1438) Januari 25. 
Schepenen en Raad hebben besloten voortaan de proven in 
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het gasthuis niet meer te verkoopen doch ze, na het overlijden 
van de tegenwoordige bezitters, om Godswil te geven aan de 
rechte armen en aan hen die bedlegerig zijn en niets te ver
teren hebben. 

Conversionis Pauli (anno XXXVIII 0 . ) 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 2 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 34 verso. 

185. (1438) April 7. 
Gerrit van Essen heeft aan Schepenen en Raad beloofd het 

geld, dat hij van die van Utrecht heeft ontvangen voor de ossen 
die hem werden afgenomen, te zullen teruggeven indien de 
steden Aernhem en Zutphen hem dat „ofclaren." 

Feria 2 a post Palmarum (anno XXXVIII 0 ) . 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 3. 

186. 1438 Mei 13. 
Schepenen (en Raad) bekennen, dat de stad aan Gelis van 

Brienen, ten behoeve van de ter eere van God, Maria en Maria 
Magdalena gestichte vicarie in de kapel in den toren van onze 
Vrouwe-kerk, schuldig is een tijns van 26 pond die, ingeval 
van aflossing, weder moet worden belegd ten name van deze 
vicarie, waarvan zij schepenen, na het overlijden van Gelis, 
collators zullen zijn. 

Anno X X X V I I I 0 up sente Servatiusdach. 
Afschriften: a., gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 3; b. (c. 1700) 

in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 91. 

187. 1438 September 22. 
De generale synode te Bazel, vermaant Burgemeesters, Sche

penen, Raad en burgerij van Harderwick niet Rudolf van Diep-
holt, doch Walraven, elect van Utrecht, te steunen. 

Datum Basiliae X Calendae Octobris anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo tricesimo octavo. 
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a. Oorspr. in inv. nr. 800. Met looden zegel. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 82a. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Oen. Utrecht, X (1854) 
blz. 379. 

188. (c. 1438 October 27.) 
De hertog van Gelre, verzoekt aan Hugo van Lannoy, heer 

van Santes en Beaumont, Overste- en de andere leden van den 
Raad van Hollant, te bevorderen, dat aan de betrokken burgers 
van Harderwijck de schade, die zij door het gebeurde te Edam 
hebben geleden, wordt vergoed. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 189 op éên vel papier, in inv. 
nr. 121. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 32. 

189. (c. 1438 October 28.) 
De heer van Sanctes antwoordt op den brief (nr. 188) 

dat het geschil tusschen Harderwijck en IJedamme, na 
onderzoek, zóó zal worden beslecht, dat Harderwijck zich 
niet over onrecht zal kunnen beklagen. Hij herinnert den Hertog 
echter, dat de 8 poorters van Leiden, 1 van Amstelredamme 
en 1 van Wormer, die door Henric Vosse en Lenne Wynterpoel 
van Doesburch, te Hattem „getoeft" doch aldaar „quijt gewijst" 
zijn, niet werden ontslagen omdat het vonnis beroepen werd te 
Engellerhoute en dringt aan op afdoening dezer zaak. 

Afschrift, gelijktijdig, met nrs. 188 en 190 op êén vel papier, in 
inv. nr. 121. 

190. 1438 October 29. 
De Raden van Hollant regelen voorloopig het geschil ont

staan over het gevangen nemen van Harderwijker burgers door 
of te Edam. 

Gedaen up ten XXIXen dach in October anno XXXVIII 0 . 
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Afschrift, gelijktijdig, met nrs. 188 en 189 op één vel papier, in 
inv. nr. 121. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 31. 

191. 1438 December 27. 

Henric Snijder heeft, ten overstaan van 2 schepenen, bekend, 
dat hij aan de stad schuldig is 40 pond, waarvoor zijn huis bij 
de hooge brug, belend door Gerit van der Wierssen en Gerit 
Geylinc, onderpand is. Verder hebben Wouter Wijntginszoon, 
Claes Scutter en Entike aangenomen Henric van deze schuld 
schadeloos te zullen houden. 

Anno X X X V I I I ipso die Johannis evangeliste. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 2. 

N.B. Met aanteekening: „Dit hoert nu tot ter vicariën op 
ten noerthoic van 't koer ut habitur prima et vocatur 
Sancte Katerine vicaria op der mandemakers altaer." 

192. 1439 Maart 1. 

(Schepenen en Raad) bekennen, dat zij aan Jan den school
meester schuldig zijn 12'/2 pond (8 Vlaamsche grooten voor 1 
pond gerekend) jaarlijks op den datum dezer bekentenis te be
talen, waarvoor zij hun raad-, recht- en wijnhuis verbinden. 

Anno X X X I X 0 prima die Marti i . 

Afschrift gelijktijdig, doorgestreept, in inv. nr. 473 folio 29 verso. 

N.B. Met aanteekening: „Redemptum anno XLII per reddi-
tuarios Henricum de Brienen et Wiltetum Voet. 

193. (1439) Maart 10. 
Wi l l em van Dolre heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

Gerrit van Spuelde, Reyner van Esvelt en Wouter Berentszoen, 
de stad bedankt voor de teruggave van de rogge, die hem te 
Horst achter aan 't Loe werd ontnomen en beloofd te dezer 
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zake, ter wille van hun namen, niemand te zullen haten of 
zich op hen te wreken. 

Anno ut supra (XXXIX) decima die Marcii. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 3 verso. 

194. 1439 April 10. 
Evert van Bij Ier en Arent Warmboutszoen hebben, ten over

staan van (de schepenen) Neude Stevenszoen en Goedert van 
Wyerdt, zich borg gesteld, dat de bovengenoemde kerkboeken 
en kleinoodiën door Yngelman (den koster) weder zullen wor
den teruggegeven zoodra de schepenen dit van hem verlangen. 

Anno X X X I X 0 feria sexta post Pascha sive decima die 
Aprilis. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 4 en 5. 

N.B. Een gedeelte van de boeken waren door heer Jan 
van Merkel aan de kerk geschonken. In den catalogus 
komt voor een „graduael dat die kindere in der scholen 
plegen te hebben". 

195. 1439 Juni 11. 
Heer Henrico Jhoannis heeft, in tegenwoordigheid van de 

schepenen Arnold Stephanszoon en Hubert van Hierden, de 
hierin genoemde kleinoodiën van (de) Sint Georgy (kapel) over
genomen. 
> Anno ut supra (XXXIX 0 ) in profesto Odulphi. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 5 verso. 

N.B. Genoemd worden o.a. een zilveren Sint Joriaan, 
metalen watervaten, een koperen kelk en metalen 
kandelaars. 

196. 1439 Juni 11. 
Henrico Jhoannis heeft, in tegenwoordigheid van de schepe

nen Arnold Stephanszoon en Hubert van Hierde, de hierin ge-
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noemde kleinoodiën van (de) Sint Nicolay (kerk) overgeno
men. 

Anno, die ut supra (XXXIX 0 in profesto Odulphi). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 6. 

N.B. De overgenomen voorwerpen bestaan uit ornamenten, 
altaarlakens, corporalen, metalen kandelaars, zijden 
oorkussens, een nieuw missaal, kelken en een meta
len wij waters vat. 

197. (1439 Juni 12). 
Jutte, weduwe van Gerit Goedenssoen, bijgestaan door Albert 

IJdekenssoen als momber, heeft, ten overstaan van (de schepe
nen) Hubert van Hierde en Wouter Berentssoen, aan de stad 
overgedragen de helft van haar kamer met kelder, gelegen 
tusschen de bodenkamer en de straat. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 6 verso. 

N.B. Met kantteekening van (c 1600) „Stuck van t raet-
huis." 
In hetzelfde jaar en den Sen Januari 1440 werden 
gedeelten van de bedoelde kamer aan de stad over
gedragen door Evert Halls en Weyme, zijne vrouw 
en door de gebroeders Willem- en Mnrritgin Goe-
denszoon. (Ibidem, folio 7 verso en 8).* 

198. (c. 1439 Juni 24). 
Gheertruyt en Wijchmoit Siwarts, zusters, Gherberich ter 

Borne, Trude en We ij me van Diermen. zusters, Gheertruyt 
Voets, Eefse en Alïjt van Grolle, zusters, Geertruyt Tymans, 
Betge Aeltsdochter en Gheertruyt van Rimpelaer, hebben, bij
gestaan door Deric Siwartsz., aan (de schepenen) Neude Ste-
vensz. en Albert Siwartsz. bekend, dat zij de goederen, die zij 
in het convent van Sint Agnieten in Galilea binnen Herder
wijck bezitten en nog krijgen, afstaan ten behoeve dergenen, 
die daarin nu en later den Heer dienen volgens den regel van 
Sint Augustinus. 
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Acta et anno ut supra (XXXIX 0 ) circa festum nativitatis Jho
annis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 7 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980 stuk 2 folio 140. 

199. 1440 Januari 27. 
De Schepenen hebben tot schoolmeester aangenomen meester 

Rembrant, gedurende 3 jaren, die ingaan op Paschen a.s., tegen 
eene belooning van 10 rijnsguldens voor het eerste dienstjaar en 
verder niets. Zij, noch de meester, mogen deze overeenkomst 
binnen de gecontracteerde 3 jaren opzeggen, tenzij daarvoor 
geldige redenen zijn ontstaan. 

Anno XL° feria quarta post conversionis Pauli. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 8 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 23 

en 24. 

200. (c. 1440 Maart 17). 
Willem Goutsmit en Coip van Vanevelt, kerkmeesters van 

Onze-Vrouwekerk, hebben voor de 10 rijnsguldens rente, welke 
Schepenen en Raad heden, ten behoeve van de kerk, erkend 
hebben schuldig te zijn aan Wendelmoet Voets, 80 guldens 
ontvangen, waarvoor zij spijs kochten voor de 2 nieuwe klok
ken, die zij lieten gieten. 

Oorspr. in inv. nr. 473 fol. 30. 

201. (c. 1440 April 22). 
Jan Meussoen en Alijt, zijne vrouw, hebben, ten overstaan 

van (de schepenen) Ernst van Herderwijck en Liefar Voet, aan 
de vicorieën Sint Anthonis, Sint Katherine en Sint Laurens in de 
Vrouwekerk, geschonken hun huis en erf genaamd Terstege, 
staande en gelegen te Hierden, waarvan aan Gosen ten Velde 
het 'ƒ24 gedeelte toebehoord. 

(Anno XL° up Sente Joriaensavont). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 8 verso. 
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202. 1440 A p r i l 22. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan Jan Meussen en 

Alide, zijne vrouw, levenslang hebben verpacht het erve Ter 
Stege, liggende te Hierden, waarvan na het overlijden van de 
pachters de eene helft weder zal komen aan de vicarieên Sint 
Antkonis, Sint Katherine en Sint Laurens en de andere helft 
aan Alide's erfgenamen, voorbehoudens Gosen ten Velde zijn 
recht op het 7 M gedeelte van dit erf. 

Anno X L ° up Sente Joriaensavont. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 8 verso. 

203. 1440 A p r i l 30. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Henrica die Boze, bijge
staan door Deric Voet en Griete Bollen met Henric van Drij , 
haar momber, aan Liefar Voet, ten behoeve van de Sint An-
thonisvicarie in de O . L . Vrouwekerk, hebben geschonken hun 
land in het kerspel Armel dat Albert Hertgerszoon heeft ge
pacht. 

Int jaer ons Heren dusent vier hondert ende viertich up 
Meyavont. 

Oorspr. in inv. nr 861. Het stadszegel is verloren gegaan. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
380. 

204. (1440 Apri l) . 

De Schepenen hebben aan Burchart Henricszoen geleverd 6 
kwartkannen wegende 34 ponden en 27 mengelkannen wegende 
85 ponden. 

In Apr i l i (1440). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 8 verso. 

N.B. Den len Maart 1441 gaf Burchart deze kannen weder 
aan de schepenen terug en deze stelden ze aan Wil
lem Dagarait ter hand. (Ibidem, folio 10 verso). 
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205. 1440 Juli 12. , 

Schepenen en Raad verklaren, dat de geërfden in de Ooster
meden hun hebben vergund door die meden 2 slooten te gra
ven, loopende van het Rumels tot aan de zee, onder voorwaarde 
dat zij ze schouwen, Onderhouden en schoonmaken op kosten 
van de stad. 

Anno X L up sente Margaretenavont. 

Afschrift gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 9. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 16. 

206. (1440) October 16. 

De Sch epenen hebben het herstellen en onderhouden van het 
uurwerk opgedragen aan Mathijs, den messenmaker, gedurende 
6 jaren, voor 6 rijnsguldens boven zijn loon voor het stellen 
van de klok en verder onder voorwaarde dat, als Mathijs 
binnen deze 6 jarèn sterft, de reparatiën, welke vóór het einde 
van dien termijn noodig mochten zijn, op zijn kosten mogen 
worden uitgevoerd. 

Galli. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 9 verso. 

207. 1441 Januari 12. 

De Schepenen oorkonden, dat zij aan Deric van Herxen, 
Albert van Calcar en andere priesters en klerken wonende in 
het klerkenhuis te Swolle, hebben overgedragen het huis in 
de straat van Sevenhuisen dat aan Reyntgen Reynerszoon heeft 
toebehoord en eene steeg gelegen naast dat huis tot aan de beek 
en strekkende langs de beek tot aan Herkenhuis en de Vijestraat, 
onder voorwaarde, dat zij daarin binnen 2 jaren eene ver
gadering van priesters en klerken vestigen zooals te Deventer 
in heer Florenshuis en te Swolle in het klerkenhuis bestaat en 
dat, indien zij dit verzuimen, het huis weder aan de stad ver-
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valt, tenzij zij, om een langeren termijn van beraad te hebben, 
den koopprijs aan de stad betalen. 

Anno XL1° 's Donredages post Epiphanie. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 9 verso; b. (c. 
1700) in inv. nr. 1981 folio 23 verso. 

N.B. Gedrukt: Archief v. d. gesch. v. h. aartsbisdom 
Utrecht, deel V (1878) blz. 117. 

208. (1441 Januari 12.) 

Heer Albert (van Calcar) heeft verklaard, dat, indien de 
koopprijs van het huis (zie nr. 207) binnen 2 jaren wordt terug
betaald, de stad weder eigenares zal zijn van de steeg langs 
dat huis tot aan de beek. 

(Anno XLI° 's Donredages post Epiphanie.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 9 verso. 

209. 1441 Januari 24. 
Gerbert Hack en andere personen hebben aan de schepenen 

Hilbrant van Tellicht en Liefer Voet, als straatmeesters, be
loofd, dat zij tusschen hunne erven in de Oesterwijck en den 
stadsmuur een vrijen doorgang, ter breedte van 7 voeten, zullen 
laten bestaan, ten behoeve van de stad. 

Anno XLI° in profesto Pauli conversio. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 10. 

210. 1441 Januari 24. 

Schepenen en Raad bekennen, dat zij aan de kinderen van 
Reyntgen Reynerszoon voor het door hen aan de stad ver
kochte huis, staande in de straat van Zevenhusen tegenover het 
huis van heer Jan van Merkel, schuldig zijn eene rente van 
4'/2 Overl. rijnsche guldens, jaarlijks te betalen op Sint Pouwels-
dag Conversio. 

Anno XLI op Sunte Pouwelsavont conversio. 
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Afschrift (gelijktijdig) doorgestreept in inv. nr. 473 folio 30. 

N.B. Deze rente werd (9 Maart 1450) door de stad aan 
Reyner Reynerszoon en zijn broeders afgelost (Ibidem, 
fol. 27 verso.) 

211. 1441 April 30. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad, die van den hertog van 

Gelre den tol te water en te land binnen de stad hebben ge
pacht, stellen de poorters van Enghusen, gedurende 10 jaren, 
vrij van de betaling van den roertol. 

Anno XLI° in profesto Philippi et Jacobi. 

Afschrift gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 10 verso. 

212. 1441 Mei 6. 
De Schepenen hebben Claes Janszoen, die valsche guldens 

kocht en uitgaf en na zijn vlucht „dat land weder tegen onsen 
genedigen here van Gelre kocht", op voorspraak van zijn 
vrienden, toegestaan weder in de stad te komen, mits hij voor 
de bank blootshoofds, ongegord en op zijn knieën vergiffenis 
vraagt en aan de stad 100 clynkerts betaalt. 

Actum anno XLI° Jhannis ante portam latinam. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 10 verso. 

N.B. Voor de nakoming der voorwaarden stelden zich 
op denzelfden dag Jan van Spaenhem en Jan Derixsen 
borg. (Ibidem.) 

213. 1441 Mei 18. 
Meester Herman Scurrenburch heeft den schooldienst op zich 

genomen gedurende 4 of 5 jaren, die zijn ingegaan op Paschen 
(16 April) 1.1., onder de hierin uitvoerig vermelde voorwaarden. O.a. 
moet hij zorgen 300 klerken of studenten van buiten de stad 
te bekomen en zich voorzien van een goed gezel die „gelijck 
in consten is", een meester in „arten" en lectoren „dairtoe, na 
gelegenheit der stat van Swolle of Deventer". 
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Acta sunt hec in Hattem in domo Domini Nycolay anno 
XLI* feria quinta post Servacii. Presentibus Henrico Brienen. 
Ernesto de Herderwijck et Liefardo, scabinis et consilibus in 
Herderwijck. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 11. 

214. 1441 Mei 31. 
Arnolt, hertog van Gelre, accepteert den verbondsbrief (zie 

nr. 174) waardoor deze gestoken is, verklaart tot dit verbond 
toe te treden en regelt met de vereenigde kwartieren eenige 
daarop betrekking hebbende zaken. 

Gegeven in den jair onss Heren dusent vier hondert ende 
een ende veertich op den lesten daege in Meye. 

Afschriften: a. in het vidimus van 3 Februari 1442 in inv. nr. 
1350; o. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 5-t; d. e. en ƒ. (c. 1700) in 
inv. nr. 1981 fol. 84 verso, nr. 1982 fol. 49 en nr. 1983 
foL 22. 

N.B. Gedrukt: Nyhoff, Gedenkw. IV blz. 178 en Groot 
Geld. placaetboeck: Appendix, kol. 186. 

215. 1441 Juni 23. 
Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad geven een vrijgeleide 

aan ieder die in de stad is of komt om er school te gaan. 
Anno XLI' in vigilia beate Jhoannis baptiste. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 foL 11. 

216. 1441 Juli 12. 
De Schepenen hebben eerst aan jonge Heynen en daarna 

aan Heijntgen Claeszoen schuldig beleden 85 rijnsche guldens 
voor de rogge en haver die Heynen en Jan Royer van de 
Kuynre naar Hoephusen brachten en die hun aldaar ontnomen 
werd door Goedert Pannekoeke, ambtman in Ermel. Vervol
gens hebben jonge Heynen en Heyntgen Claeszoen voor Jan 
Royer, Henric van Dry en Arent Derixzoen gemachtigd te dezer 
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zake eene actie in te stellen tegen den voornoemden ambtman. 
A n n o X L I 0 Margarete. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folo 11 verso. 

217. 1441 Jul i 12. 

Jan die Lewe, Werner Bruggenkoet, Wi l l em Borre en Marien 
Jacobszoen, kerkbeeren van de Vrouwekerk, hebben, ten over
staan van de schepenen Wouter Meuszoen en Liefar Voet, be
kend, dat Jacob Heynenszoen hun bet schepel en het halve 
schepel rogge, ten behoeve van de pastoors respectievelijk 
gaande uit zijn erf bij den Grevenhof en uit de helft van het 
ene Overcamp, heeft voldaan. 

A n n o X L I 0 Margarete. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio II verso. 

218. (1441) September 17. 

Henric die bakker heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Reyner van Estvelt en Henric van Spuelde, bedragen in geld 
vermaakt aan de Vrouwe-, Broeder- en Sint Nicolaeskerken, de 
kerkheeren, de broeders, de 4 weduwenhuizen, het gasthuis, het 
Snijdersgilde en de O . L . Vrouwe-broederschap en aan de armen 
behalve geld, 2 halve lakens en 25 paar schoenen. 

Lamberti. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 12. 

N.B. Met aanteekening: „Scripts sunt hec salvo semper 
jure unius cuiusque." 

219. 1441 October 21. 

De proost, priorin en het gemeene convent van het klooster 
toe Clorenwater in het kerspel van Hattem, bekennen, dat zij 
Lieffar Voet hebben gemachtigd de tijnzen en pachten in het 
schependom van Herderwijck, die door hunne conventszusters 
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Griete Voet en Eveken Kerstgin Hamakersdochter in hun bezit 
zijn gekomen, te verkoopen en over te dragen. 

Oirkonde, etc, in 't jaer ons Heren X1III C XLI up Xlm 
Megedendach. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. «r. 798 folio 12. 

220. (1441 October 21). 
Lieffar Voet heeft, als gemachtigde van het klooster Claren-

water, ten overstaan van (de schepenen) Henric van Brienen 
en Wilt Voet, aan de stad overgedragen een tijns van l'/a pond, 
gaande uit Goitgen Keker'shof, gelegen op het Solvelt hg Sint 
Nicolaes. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 12. 

N.B. De acte volgt onmiddellijk op regest nr. 219. De da
tum kan dus wel een paar dagen later zijn. 

221. 1442 Februari 3. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem vidimeeren 

de in hunne stadskist liggende, door den principalen verbonds-
brief gestoken transfixbrief van hertog Arnolt i.d. 31 Mei 1441. 

Gegeven in den jare ons Heeren duisent vierhondert ende 
twee ende veertich op den derden dach der maent Februarij. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1350. Met secreetzegel in groene was. 
b—e. Afschriften: b (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 54; c. d. en e. 

(c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 84, nr. 1982 fol. 49 en nr. 1983 
fol. 22. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz-
381. 

222. 1442 Mei 5. 
Willem Henricszoon heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

Hubert van Hierde en Henric van Spuelde, aangenomen de 
3 Poorten, de Markt en den Bruederen schoon te houden, gedu-
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een jaar, voor 1 rijnsgulden en bet kosteloos weiden van een 
paard op de stadsweide. 

Anno XLII° in Mayo in Crastino inventionis crucis. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 13 verso: 

223. 1442 October 13. 
De Schepenen verzoeken aan Amsterdam, Wesep, Munneken-

dam, Edam, Hoorn, Enckhuysen, Medemblick, Texel en Wie-
ringen niet te doen als Naarden, dat de schepen met visch 
van Harderwijck in beslag neemt, doch de Harderwijker vis-
schers te helpen en te beschermen. 

Gescreven Saterdag post Victor et Gereon 1442. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 87. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 225. 

224. (1442) October 13. 
Philips van Bourgongiën, gelast Burgemeesters, Schepenen en 

Raad het te hooge tolgeld, waarover Naerden klaagt, te verlagen, 
het te veel ontvangene terug te betalen en haar gevangen 
burgers in vrijheid te stellen. 

Gescreven op den 13 Octobris. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 87. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 227. 

225. (1442) October 13. 
Trude Grisen, bijgestaan door Deric Voet, heeft, ten over

staan van (de schepenen) Wouter Berentszoen en Berent Wolffs-
zoen, overgedragen aan Micheel van Erck en Willem Otten-
soen, respectievelijk procurators van de Sint Anthonis- en Sint 
Katharina-altaren in de O.L. Vrouwekerk, broeder Deric Scorre, 
gardiaan van het Bruederenklooster en Johan van Herdenberch 
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en Heyne Volkerszoen, kerkmeesters van de Bruederkerk, ieder 
14 Vlaamsche grooten jaarlijks uit haar huis staande bij de Hoge-
brugge. 

In profesto Kalixti. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 13 verso. 

226. 1443 Januari 18. 

Egbert van Coitwick en Pouwel van der Tom me, procurators 
van de arme zieken wonende in Sint Joriaen, hebben, ten over
staan van (de schepenen) Neude Stevenszoon en Reyner van 
Estvelt, aan de Vrouwekerk overgedragen een hof, gelegen op 
't Solvelt by Sint Nyclaeskamp. 

Anno XLIII" Prisce. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 14. 

227. 1443 Januari 18. 

De Schepenen hebben den in nr. 226 genoemden hof levens
lang in gebruik gegeven aan de echtelieden Jan van Spaenhem 
en Nenne. Eerst na hun overlijden zal de hof aan de kerk 
vervallen. 

Anno XLIII 0 Prisce. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 14. 

N.B. Jaar en dag van dit en de 2 voorgaande stukken 
staan boven aan de bladzijde. 

228. 1443 Januari 18. 

Jan van Spaenhem en Nenne, zijne vrouw, hebben, ten over
staan van de in nr. 226 genoemde schepenen, aan de ook in 
dat nummer genoemde procuratoren van de arme zieken wonen
de in Sint Joeriaen, overgedragen 2 renten, de eene van 17 
stuivers uit het huis van Gobel Gerritssoenjstaande bij de Groote-
Poort, de andere van 1 pond uit het huis en erf van Henric 
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Hugenssoen staande in de Haverstraat, tusschen de huizen van 
Ricout van Oy en Eeftgen Onbehouwen. 

Anno X L I l i 0 Prisce. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 14. 

229. 1443 Maart 3. 

Arnolt, hertog van Gelre, bevestigt Herderwijck in haar oude 
„gewoenten van der visscherijen" en vernieuwt ') haar stapel
recht van de zeevisch welke tusschen Muden en Campen aan 
land wordt gebracht en zulks om haar te steunen tegen de door 
Neerden gemaakte aanspraak op dit recht 'als de visch in Hol
land gevangen is. Hij staat evenwel toe, dat men uit nood 
zeevisch te Elborch of elders aan den zoom der Veluwe ont
laden en vandaar door de Veluwe vervoeren mag. 

Gegeven in den jaer ons Heren dusent vier hondert drye 
ende veertich op ten Sonnendach Esto miehi. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met iets beschadigd zegel in roode 
was. 

b. —d. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 59 verso; c. 
en d. (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 51 en nr. 1983 fol. 23 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 222. 

230. (1443) April 4. 

Weijme Nennen, bijgestaan door Sweder van Wijnbergen, 
heeft, ten overstaan van (de schepenen) Ernst van Herderwijck 
en Wilt Voet, aan de stad afgestaan: a. 2 huizen staande bij 
den stadsmuur, tusschen (het huis) van Jan die leydecker en 
de schuur van Be rent Wolfsz., om te dienen tot woning voor 
3 of 4 door de schepenen aan te wijzen arme lieden; b. ten 
behoeve van de bewoners dezer huizen de 5 guldens rente die 

') In het oorspronkelijk stuk zijn de woorden: „ende gheyen hoir doch op 't nije'' 
geschreven ter plaatse van geradeerde woorden. 
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Hilbrant Bluet haar schuldig is en waarvoor zijn land gelegen 
in den Harderwicker enck en zijn hof in 't Lutteke hoe onder
panden zijn. 

Ambrosii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 15. 

231. 1443 Mei 25. 
Schepenen en Raad maken bekend, dat Willem Hubertsz. 

en Lubberich, zijne vrouw, aan de Sint Joerriaensvicarie, ten 
behoeve van den dienstdoenden priester, hebben geschonken 
1 pond zilver jaarlijks, gaande uit hun huis in de Oesterwijck 
staande naast de Pelenpoort en Wolbert Hack. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert drie ende 
viertich up ten vive ende twintichsten dach in Meye. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met beschadigd zegel in bruine was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 382. 

232. 1443 Juni 5. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad bekennen, dat zij den bur

gers van Naerden en allen die zich voor hen borg gesteld hebben, 
hunne beloften kwijtschelden en verklaren hiermede het geschil 
met die stad afgedaan. 

Int jaer ons Heren 1443 op Sint Bonifaciusdach. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 88. 

N.B. Gedrukt Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 229. 

233. 1443 October 9. 

Burgemeesters, (Schepenen en Raad) bekennen, dat zij aan 
Henric ten Bleke jaarlijks schuldig zijn 17 guldens, (17 oude 
butgens of 12 Vlaamsche grooten of 71/* oude brasdeniers voor 
één gulden gerekend) voor het door hem aan het verwelven van 
de Onze Vrouwekerk verdiend loon. 
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Anno XLII1 0 in profesto Victoris. 
Afschrift, gelijktijdig, doorgestreept, in inv. nr. 473 fol. 31 verso. 

N.B. Met aanteekening dat Henric geen rente verlangt 
als de hoofdsom hem binnen een jaar wordt betaald 
en dat de eene helft ervan hem voldaan werd 21 
Maart en de andere 6 September 1444. 

234. 1443 October 25. 
Burgemeesters en raadsleden van Bremen verklaren, dat aldaar 

de burgers van Harderwijck niet meer gemolesteerd zullen wor
den ter zake van de stokvisch die de Hollanders aan burgers 
van Bremen ontnomen en naar Harderwijk hebben gebracht. 

Datum anno Domini MCCCC°XLIII° ipso die beatorum 
Crispini et Crispiniani martirum. 

Oorspr. in inv. nr. 48. Met zeer beschadigd zegel in groene op 
witte was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
381. 

235. 1444 Januari 3. 
Schepenen en Raad doen uitspraak in- en verzoenen den 

doodslag door Tide Sube aan Mijs begaan. 
Anno XLIII1 0 feria sexta post Circumcisionis. 

Afschriften, a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol, 15 verso; b, (c. 
1700) in inv. nr. 1981 fol. 102a verso. 

N.B. Tide moest o.a. op Sint Nicolaaskerkhof komen, ge
kleed in hemd en broek, en op zijn knieën aan de 
kinderen, magen en vrienden van Mijs bidden hem 
zijne misdaad te vergeven. 

236. 1444 Februari 15. 
Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad verzekeren aan 

hun confraters en de burgers en inwoners van Amersfoirdt vei
ligheid van lijf en goed binnen Harderwijck, durende tot 6 



REGESTENLIJST 95 

weken na de schriftelijke opzegging, mits dat, indien tusschen 
Gelre en Utrecht oorlog mocht ontstaan, ieder zijne verplich
tingen aan zijn Landsheer mag nakomen. 

Int jair onss Heren dusent vier hondert vier ende viertich des 
neesten daeges na Sente Valentijnsdage. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met bijna gaaf secreetzegel in groene 
was. 

b—e. Afschriften: 6 (c. 1600) in inv. nr. 83 fol.64; c. d. en e. 
(c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 89, nr. 1982 fol. 52 en nr. 1983 
fol. 25. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
384. 

237. 1444 Februari 24. 
Schepenen en Raad hebben besloten: a. dat alléén de twee 

burgemeesters of hun plaatsvergangers met de stadskannen mo
gen schenken, waarbij de hoeveelheid wijn, die zij kosteloos 
geven bij verpachtingen, als priesters en kloosterbroeders hun 
eerste mis zingen en op Sint Franciscus- of den kermisdag van de 
broeders, wordt genoemd; b. dat de wijnheer, bij het aftreden 
van de burgemeesters, rekening en verantwoording doen moet 
van de door hen, bij die gelegenheden geschonken wijn en c. 
dat de stadsrenten niet verpacht of een bod daarop aangenomen 
mag worden op andere dan in de kerk daarvoor aangekondigde 
dagen. 

Anno XLIIII° in vigilia Mathie apostoli. 
Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 17. 

N.B. De sub a bedoelde resolutie werd 3 Februari 1548 
aangevuld. (Ibidem, fol. 140). 

238. 1444 Februari 24. 
Andries Fruscelman heeft aan heer Henric Janszoon afgelost 

de 9 schellingen rente die bij aan den priester van de buiten de 
stad staande Sint Claeskafiel schuldig was uit het huis in de 
Wulleweverstraat dat aan zijn vader Gosen Fruscelman heeft 
toebehoord. 
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Anno XLIII1° in vigilia Mathie apostoli. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 17. 

239. 1444 Februari 24. 
Schepenen en Raad zijn overeengekomen, voor reizen in 

stadsdienst, te vergoeden aan een Schepen of Raad 2 kwarten 
en aan een bode 1 kwart wijn. Meer kosten moeten de reizi
gers zelf betalen. 

Anno XLII1I* in vigilia Mathie apostoli. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 17. 

240. 1444 Maart 9. 
Adriaen Willemszoon heeft, ten overstaan van de gemeene 

schepenen bekend, dat hij aan de stad 100 Overl. rijnsguldens 
schuldig is, die hij haar over 2 jaren moet terugbetalen, waar
voor hij al zijn goed en Claes Janssen zijn huis in de Brugge-
straat, dat achter tot aan de Rabbenstraat strekt, verbonden hebben. 
Hij en Claes staan er voor in, dat Johan van Spaenhem zich 
ook borg voor deze schuld zal stellen. Verder heeft Adriaen 
beloofd dat hij gedurende 2 jaren in de stad zal blijven verven, 
op straffe van direct verhaal der schuld op de onderpanden. 

Actum anno ut supra (anno XLIIII*) IX* die Marcii. 

Oorspr., doorgestreept, in inv. nr. 798 fol. 16 verso. 

241. (1444) Maart 9. 
Jan van Spaenhem heeft, ten overstaan van de schepenen 

Liefar (Voet) en Jan Ottenszoen, het huis waarin hij woont 
verbonden voor de schuld van Adriaen Willemszoen aan de 
stad (zie nr. 240) en deze heeft aangenomen Van Spaenhem 
en Claes Janszoen van hunne borgstellingen schadeloos te zullen 
houden. 

(Actum anno ut supra IX a die Marcii.) 

Oorspr., doorgestreept, in inv. nr. 798 folio 16 verso. 
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N.B. Met aanteekening dat Adriaen de 100 rijnsche guldens 
den 2Sen Januari 1447 aan de rentmeesters Henric 
van Brienen en Wilt Voet heeft teruggegeven. 

242. 1444 October 10. 
Arnolt, hertog van Gelre, bevestigt de verpanding van de 

gruit te Harderwijck en erkent, dat Burgemeesters, Schepenen 
en Raad hem hebben geleend: a. 200 rijnsche guldens op ge
noemden accijns; b. 100 rijnsche guldens, waarvoor hij, met 
toestemming van Arnoldus van Goer, pandhouder van zijn 
gulden en renten, aan de stad verpandt de nieuwe tienden van 
de Oostermeente, mits zij hiervan jaarlijks aan Herbert Koick 
levert 100 mudden haver welke hem door hertog Reynolt van 
die tienden voor 561'/a Arnhemsche guldens zijn verkocht. ') 

Gegeven in den jair onss Heren dusent vierhondert vier en
de viertich op sente Victoirsdach des heiligen mertelers. 

a. Oorspr., met nr. 935 op éèn stuk perkament, in inv. nr. 501. 
Met beschadigd zegel van den Hertog in roode- en gaaf zegel van 
Arnold van Goer in groene was. 

b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 61 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in nr. 1981, tusschen de bladen 89 en 90, 
nr. 1982 fol. 52 verso en nr. 1983 fol. 24. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, jrg. XV (1859) 
blz. 310. 

243. 1444 November 29. 
Meester Herman Scurrenburch heeft den schooldienst weder 

op zich genomen, gedurende 4, op Paschen a.s. (28 Maart) in
gaande jaren, onder de hierin vermelde en de met hem in 
1441 overeengekomen rechten en verplichtingen. 

Anno XL1I1I 0 in vigilia Andree apostoli. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 17 verso. 

') Deze 561'/i guldens heeft de stad 21 Februari 1542 betaald aan den priester 
heer Jacob Herbertszoon, waardoor zij deze tienden geheel in pand kreeg. (Vide 
Archief der Geld. rekenkamer, 1559-1795, deel II, blz. 220, regest nr. 787.) 

7* 
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244. 1445 Februari 23. 

De Schepenen stellen de voorwaarden vast waarop zij de 
visscherij in de stadsgraven (grachten) gedurende 10 jaren willen 
verpachten. O.a. zullen „de spuelen die de draperije dienen" 
aan de graven mogen blijven doch het wasschen van kleeren 
erin wordt verboden. 

Actum in profesto Matthie apostoli anno X L V . 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 80. 

245. 1445 Maart 2. 

Schepenen en Raad maken de overeenkomst bekend, die zij 
met de priorin en het gemeene convent van het nonnenklooster, 
op advies van den prior te Windesheim, hebben gemaakt ter 
voorkoming der verdere uitbreiding van de limieten van dit 
klooster, tot beperking van zijn bezit aan vast goed en renten 
in de stad en de stadsvrijhetd en tot opneming van kinderen 
van burgers vóór kinderen van buitenlieden en vreemdelingen. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert vive ende 
viertich 'sDinxsdages naden Sonnendach als men singet Oculi 
in die Vasten. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 54; b (c. 1700) 
in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 142. 

246. 1445 Maart 2. 

Mechtelt, priorin en het gemeene convent van Sint Agniet, 
regularissen van de Sint Augustinusorde, binnen Herderwijck, 
geven een tegenbewijs van de heden door hen met de stad 
gesloten overeenkomst. 

Gegeven in't jaer onss Heren dusent vier hondert vive ende 
viertich 's Dinxdages na den Sonnendach als men singet Oculi 
in die Vasten. 

Afschriften: a. (c. 1464) in inv. nr. 798 folio 54 verso; b. (c 
1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 142 verso. 

N.B. Zoowel op dit nr. als op nr. 245 volgen lijsten van 
renten, landerijen en andere bezittingen van het con
vent, opgemaakt 2 Maart 1445. 
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247. 1445 M e i 10. 
Peter Lubbertssoen en Trude, zijne vrouw, hebben, met toe

stemming van hun zoon Lubbert en van Neude Roest, diens 
vrouw Trude en haar zuster Belie, ten overstaan van (de 
schepenen) Ernst van Herderwijck en W o l f Wouterssoen, be
kend, dat zij aan een nader door hen aan te wijzen priester, 
voor een altaar in de Vrouwe-kerk, schuldig zijn eene rente van 
15 rijnsche guldens, gaande uit: a. hun huis staande bij de 
Grootepoort naast Wouter van Biler ; b. een huis daartegenover 
gelegen naast Evert Nagel en c. een huis staande tusschen de 
huizen van Aelt Bouwer en Gerit van Eep. 

Anno ut supra. (In Mayo XLV° decima die.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio.. 18. 

248. (c. 1445 M e i 10.) 

Lubbert Peterssoen beeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Gerrit van Spuelde Claessoen en Siwert Albertssoen, bewilligd 
in de schenking van 15 rijnsche guldens rente aan heer Reyner 
Alertssoen, waarvoor deze dienst zal doen in de Vrouwe-kerk 
totdat een der zoons van Neude Roest priester wordt en den 
dienst met de rente van hem overneemt. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 18. 

N.B. De acte volgt in dit inventarisnummer onmiddellijk 
op nr. 247; de datum kan echter wel iets later zijn. 

249. 1445 Juni 1. 

Wilhelmus Bor, pastoor en notaris, doet, op verzoek van 
partijen, mededeeling van de overeenkomst waarbij Peter 
Lubbertszoen, Trude Stockmans en hun zoon Lubbert t.e. en 
de gildemeesters van het Schoenmakers- of Sint Crispinusgilde t.a. 
zijde, den door Peter c.s. gestichten dienst van 3 missen, weke
lijks op te dragen op Maandag, Dinsdag en Woensdag, op het 
Sint Crispinus en Crispinianusaltaar of op het Barbara-altaar, 
indien de dienst op eerstgenoemd altaar niet kan worden ge-



100 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

daan, en de collatie van den dienstdoenden priester, hebben 
geregeld. 

Int jair dusent IIIIC vive ende viertich den eersten dach in 
Junio. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 105. 

250. 1445 Juli 7. 
Burgemeesters Schepenen en Raad oorkonden, dat zij tot rit

meester van de stadsburgers en ruiters, die den Landsheer 
dienen zullen in Gulich of elders, aangenomen hebben Henrick 
die Voss van Steenwijck Reynahszoon, onder voorwaarde dat 
zij zijn hoofdheeren blijven zullen, dat hij één paard en har
nassen en tuigen voor 3 paarden houdt en dat zij zich ver
binden een losprijs van 100 rijnsche guldens voor hem te betalen 
indien hij wordt gevangen genomen. 

Anno XLV° feria 4a post translationis Martini. 

Afschrift, gelijktijdig, doorgestreept, in inv. nr. 798 fol. 18 verso. 

N.B. Op deze acte volgt, dat Henrick deze voorwaarden, 
ten overstaan van de schepenen Gerit van Spuelde 
Claeszoon en Hilbrant Bluet, heeft aangenomen. 

251. 1446 Mei 31. 
Burgemeesters en Raadsleden der stad Stade oorkonden, dat 

zij den zoen door Bremen, ook voor hen gesloten met hertog 
Philips van Borgonyen, in alle punten zullen nakomen en dat 
zij de schade i.h.b. door de uitleggers van Holland, Zeiand en 
Vresland aan de burgers van Stade toegebracht, niet op de 
onderzaten van den Hertog zullen verhalen. 

Gegeven nae Godes bord veerteynhundert darna an den 
ses unde veertigesten jare, des Dinxedages na sunte Urbahusdage 
des hilgen martelers. 

a Oorspr. in inv. nr. 48. Het zegel is verloren gegaan. 
b.—d. Afschriften: b. (1600) in inv. nr. 83 fol. 70; c. en d. (c. 

1700) in inv. nr. 1981 fol. 90 en nr. 1983 fol. 27. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hisl Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 384. 
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252. 1446 Juli 6. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Willem van Lunteren 

en Geertruyt, zijne vrouw, aan Wouter Pelenszoen hebben over
gedragen eene rente van 4 rijnsche guldens uit hun huis en 
hofstede staande en liggende in de Grotestraat naast „die 
weduwen". 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert sesse ende 
viertich op ten sesten dach in Julio. 

Afschrift (c. 1500) in inv. nr. 1882 folio 6 verso. 

N.B. Met kantteekening: „Pilgram Holken" en „Item istut 
redemtum est". 

253. (1446) October 21. 
Heer Micheel van Erck, procurator van de Vrouwe-vicarie, 

in de Vrouwe-kerk, heeft ten overstaan van (de schepenen) 
Henric van Brienen en Wilt Voet, bekend, dat de stad heeft 
afgelost de rente van 12 rijnsche grooten die genoemde vicarie 
gevestigd had op eene hofstede, daar de beek door gegraven is, 
gelegen bij de Vrouwe-kerk, in plaats waarvan de schepenen, 
als rentmeesters, ten behoeve van de vicarie, eene rente van 1 
pond, gaande uit het huis van Claes Keizer, staande op den 
hoek van de Markt, hebben teruggekocht. 

XI mille virginis. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 19. 

254. 1447 Maart 17. 
De Schepenen hebben aan de mandenmakers vergund de 

navolgende gildewet te onderhouden, doch zich het recht voor
behouden haar te veranderen. 

Anno Domini 1447 Gertrudis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 20. 
b-d. Afschriften: b. (1534) ln inv. nr. 670* fol. 27; c. ( c l 700) 

in inv. nr. 1988 fol. 11 en d. (c. 1800) in nr. 2001 folio 29. 

N.B. Afschriften b—d. gevolgd door ampliatiën dd. 16 
Januari 1548 en b. en d. bovendien door eene am-
pliatie i.d. 30 Juni 1668. 
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255. 1447 A p r i l 16. 
Engele Scoters, Claes Keyser, Jacob Wouterssoen en Johan 

Brant, hebben, ten overstaan van (de schepenen) Liefar Voet 
en Wi l l em Dagerait, bekend, dat de stad hun tijns van ó'/a 
grooten, gaande uit eene hofstede gelegen buiten de LuttekePoort 
b$ den kleinen Molenberg, heeft afgelost. 

Anno XLVII° in A p r i l i X V I die. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 21. 

256. (1447) Jul i . 
Deric Schorre, gardiaan en de senioren van het Minderbroe

dersklooster hebben, ten overstaan van (de schepenen) Gerit 
van Spuelde Claeszoen en Liefar Voet, bekend, dat zij ontvan
gen hebben een hun door Griete Bluets geschonken zilveren 
(mis en consecratie)kelk met patene, wegende ± 47 lood, waar
van de voet versierd is met de beeltenis van Sint Franciscus 
en de patene met een B. 

In Julio. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 21. 

257. 1447 December 30. 
De Schepenen hebben in de kwestie tusschen Wouter van 

Doirnick t. e.- en Claes, schout en de buren van Hierde t. a. 
zijde, uitgesproken, dat Wouter den Knokenhorst zal behouden 
voor een tijns van 1 ouden groot; dat alleen hij er plaggen 
mag steken, doch (het erf) niet mag afsluiten en dat het door 
hem van den Landsheer gepacht land dat ligt achter den Peper
kamp dienen zal tot een gemeenen buurbrink, waarvoor de buren 
hem 8 rijnsche guldens zullen betalen. 

Anno XLVII ° in profesto Silvester. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 19 verso. 

N.B. Met aanteekening: „Dyt vuerg. gesceit hebben die 
scepenen van handen geset ende setten elc weder 
up sijnen vriën voeten." 
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258. 1448 Januari 10. 
(De Schepenen) bekennen, dat zij aan Gelis van Brienen 

hebben verkocht het huis dat staat aan den Broederen op den 
hoek van de Donkerstraat en het Bruederenkerkhof. 

Anno XIIIIc XLVHI° decima die Januarii. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 473 folio 32 verso. 

N.B. Met kantteekening: „Gelis van Brienen de domo 
apud f ratres." 

259. 1448 Januari 14. 
De Schepenen hebben aan het Smeden- of Sint Loyengilde 

vergund de navolgende gildewet te onderhouden, doch zich het 
recht voorbehouden haar weder in te trekken of te veranderen. 

Anno Domini XIIIIc XLVIII Pontiani. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 22 verso en 23. 
b. —d. Afschriften: b. (c. 1628) in inv. nr. 670* folio 1; c. en 

d. (c. 1700) in inv. nr. 1988 folio 15—18 en nr. 2001 folio 1 
en 7. 

N.B. Deze gildebrief werd 11 Maart 1504 aangevuld, 15 
October 1505 vernieuwd en 27 November 1532 met 
één en 26 November 1568 met vier artikelen ver
meerderd. (Zie inv. nrs. 798 fol. 22 en 23, nr. 1701 
en nr. 670* folio 3 verso.) 

260. 1448 April. 
De Schepenen hebben aan de wolwevers vergund de hierin 

opgenomen gildewet te onderhouden, doch zieh het recht voor-
• behouden haar in te trekken of te veranderen. 

Anno XLVIII 0 in Aprilli. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 24. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1988 folio 23. 

N.B. Gevolgd door eene vernieuwing i. d. 1478 Maart 2 
en eene aanvulling i. d. 1519 September 5. De aan
vulling komt ook voor in inv. nr. 2001 folio 99. 
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261. 1448 Augustus 17. 
Walraven van Moerse, elect-confirmaat van Utrecht, Otto 

heer toe Bronchorst en Borkeloo, Reynalt van Homoet heer 
toe Doren weert en de steden Harderwijck, Wageningen, Hattem 
en Elburch, verbinden zich schending van het land- en ge
woonterecht der Veluwe met al hun macht te zullen beletten 
naar den inhoud van het (bestaande) verbond. 

Gegeven in den jare ons Heren dusent vier hondert acht 
ende viertich up andach des hilligen mertelers sunte Laurentius. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1303. Mei zegels van de verbondenen, 
uitgezonderd van Harderwijck, Wageningen en Hattem, die zijn 
verloren gegaan. 

b. —e. Afschriften: *. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 65 verso; c. 
d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 90 verso, nr. 1982 fol. 
53 verso en nr. 1983 fol. 25 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
385 en Archief Aartsb. Utrecht, XVIII blz. 104. 

262. 1448 November 13. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Weijme Nennen, bijge

staan door Sweder van Herderwijck, aan de stad heeft over
gedragen haar huis, dat staat aan den stadsmuur, voor, achter 
en ter zijde belend door Ghevert, Reyner van Estvelt, Johan 
die leijdecker en Peter Hals, een hof gelegen in 't Lutteke Loe 
en eenige renten ten laste van Hilbrant Bluet, Pilgrum van 
Grolle, Ghevert en Heyn van Houderp, alles ten behoeve van 3 
arme vrouwen die in het vervolg door de schepenen moeten 
worden aangewezen. 

Int [jair ons Heren dusent vier hondert achte ende viertich 
up Sente Bricciusdach. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 25. 

263. 1449 December 12. 
(De Schepenen) oorkonden, dat zij den dienst op het Sint 

Anthonisaltaar in de Vrouwe-kerk, dien heer Micheel van Erck 
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heeft gedaan, met de daarvoor bestemde renten, hebben opge
dragen aan heer Werner Bruggenkoet. 

Anno XLIX° up Sente Luciënavont. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 26. 

N.B. Acht dagen later verklaren de schepenen dat, na 
het overlijden van heer Werner, de dienst weder door 
heer Micheel van Erck zal worden gedaan. (Ibidem.) 

264. 1450 Maart 5. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Jan Bysman en 
Wysse die Lewe bij hun testament zekere renten hebben over
gedragen aan de schepenen om er ter eere Gods over te be
schikken indien testateur en testatrice vóór hun overlijden ze 
niet zelf geschonken hebben aan een altaar, eene vicarie of aan 
de armen en dan nog onder voorbehoud dat zij en hun zoons 
Willem en Derick, indien zij dit wenschen, levenslang het 
vruchtgebruik ervan mogen genieten. 

Int jair onss Heren dusent vier hondert ende vijftien up ten 
vijften dach in Meerte. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 27. 

265. (1450) Maart 9. 

Abel Arentszoen heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Henric van Brienen en Wilt Voet, bekend, dat hij en Johan 
Willemszoen aan de stad schuldig zijn 38 guldens die op 
Pinksteren (24 Mei) a.s. moeten worden betaald. Indien echter 
Johan zijn huis bij de Smedepoort vóór dien datum timmert en 
aan gevelgeld en pannen zooveel verdient, zal daarmede de 
schuld betaald zijn, doch hetgeen hij er minder aan verdient, 
moet Abel aan de stad betalen. 

IX a die Marcii. 

Oorspr. in iny. nr. 798 folio 27 verso. 
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266. (1450) Maart 12. 
Jan Smyt Geritssoen, heeft, ten overstaan van de gemeene 

schepenen, aan de stad afgestaan zijn recht op het rondeel naast 
de Smeepoort zeewaarts, onder beding dat hij het voor 1 pond 
per jaar nog 12 jaren gebruiken mag en dat de stad hem daarna 
de waarde van den zolder, dien hij er in gemaakt heeft, vergoedt. 

Georgii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 27 verso. 

267. 1450 Mei. 
Meester Jan Veerman en meester Delphijn hebben den school-

dienst aangenomen, gedurende 6 jaren, die ingaan op Sint Victor 
(10 October) a.s. 

Anno L° in Mayo. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 27 verso. 

268. 1450 Juli 24. 
Alijt van Tellicht heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

Henric van Brienen en Jacob van Dierem, landerijen, o.a. bij 
den Rabbencami) en aan den Hierderweg bij Hagenscamp ge
legen en renten vermaakt aan de Vrouwe-kerk, de begijnen 
wonende bij het Sint Nyclaeskerchof en andere godshuizen, broe
derschappen en armen, onder voorwaarden die hoofdzakelijk 
betreffen memoriën en zielmissen voor haar zelf en voor haar 
broeders, ouders en grootouders. 

Anno L° in crastino Mariae Magdalene. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 28. 

N.B. Op denzelfden dag stemden Alijts broeders Hilbrant 
en Jacob in met dit testament. (Ibidem.) 

269. 1450 Augustus 3. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Jan van Nulde, bij

gestaan door Henric van Vanevelt, heeft bekend, dat hij aan 
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zijne dochter Meijnsen, schuldig is 500 rijnsche guldens, waarvoor 
hij tot onderpand heeft gesteld zijn huis en hofstede in de Brugge-
straat en zijn inboedel ca. Verder deelen zij mede, wat er vol
gens heer Jan, met dit kapitaal moet worden gedaan indien zijn 
dochter trouwt, kloosterzuster wordt of kinderloos sterft. 

Gegeven int jair onss Heren dusent vier hondert en vijftich 
up ten derden dach in Augusto. 

Afschrift, gelijktijdig, doorgestreept, in inv. nr. 798 folio 28 verso. 

270. (1450 Augustus 3). 

Wolf Wolfszoen en Alijt, zijne vrouw, hebben, ten overstaan 
van (de schepenen) Henric van Brienen, Wilt Voet, Jacob van 
Dierem en Aelt van Hierde, aan de stad afgestaan het rondeel 
in den muur aan de westzijde van de Luttekefioort (zie nr. 126) 
waarvoor hem 17 rijnsche guldens min 25 dimmers zullen worden 
betaald, zoodra hij een gevel, overeenkomstig de stadswillekeur 
gemaakt heeft aan het huis van Nalen van Delen. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 28 verso. 

N.B. De acte volgt t. a. p. onmiddellijk op nr. 269 en 
wordt gevolgd door een stuk van 16 September 1450, 

271. 1450 October 21. 

Arnolt, hertog van Gelre, breidt de vrijheid van Harderwijck 
uit tot binnen een boog die begint ten westen van de stad bij 
Rabbenkamp en eindigt aan haar oostzijde voorbij Beeckhuizen 
en tusschen de begin- en eindpunten tot een kenninge in zee. 
Hij geeft aan de bewoners in dien kring de rechten en vrijheden 
van de burgers, maakt van de erin liggende hoorige goederen 
tijnsgoederen en verlangt van de stad, indien .de gemeynre" 
liggende aan haar westzijde wordt bezaaid, 2 molders haver 
als tiendrecht. 

Gegeven in den jair onss Heren dusent vier hundert ende 
vijfftich op der elf dusent meeghdendage. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
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b—e. Afschriften: b (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 66 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 45 verso, nr. 1982 fol. 

54 en nr. 1983 fol. 26. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 8. 

272. 1450 October 21. 
Arnolt, hertog van Gelre, belooft, dat hij en zijn erven en 

nakomelingen de uitbreiding (zie nr. 271) vast, .stede ende onver-
breeckelick" zullen houden op verbeurte van 1000 goede keur
vorstelij ke rijnsche guldens. 

In den jair onss Heren dusent vier hondert ende vijfftich 
op der elfdusent meeghden dage. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 67 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 45 en 

46, nr. 1982 fol. 55 en nr. 1983 fol. 26. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz 
387. 

273. 1450 October 22. 
Arnoldus van Ghoer, overste-rentmeester in den lande van 

Gelre en Cosijn van Aldenbernevelde, richter van Veluwe, con
senteeren in de uitbreiding der vrijheid van Harderwijck. 

Int jair onss Heren dusent vier hondert ende vijftich, des 
Donredages na der elfdusent megeden dach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met de geschonden zegels van Van 
Ghoer en Van Aldenbernevelde in groene was. 

b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 68 verso; 
c, d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 46, nr. 1982 fol. 54 

verso en nr. 1983 fol. 26 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 9. 

274' 1450 (October 23.) 
Tyman Goitginszoen en Geertgin, zijne vrouw, hebben, ten 

overstaan van (de schepenen) Henric van Brienen en Wilt Voet, 
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aan de stad overgedragen een rentebrief van 1 gouden rijnschen 
gulden gaande uit a. hun huis en hofstede in H ierden genaamd 
Mette Wedigen's hofstede; b. 2 molders land gelegen bij de 
hofstede in Paedzenkamp; c. 2 molders land gelegen in den 
Eynck en d. een kampje land genaamd Cloetskampken. 

Anno L°. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 29 verso. 

275. (c. 1450) 

De kerkheeren t. e. en de Minderbroeders t. a. zijde, richten 
tot Burgemeesters, Schepenen en Raad respectievelijk een klacht 
en een verweerschrift in hun geschil over ieders aandeel in de 
grafrechten en de uitvaartdiensten, alsmede over de al- of niet 
bevoegdheid van de broeders tot het opdragen van missen, 
het biechthooren, het toedienen van sacramenten, enz. 

Afschriften (c. 1450) in inv. nr. 798 folio 172—178. 

N.B. Gedrukt: Nederl. arcb. voor kerkgesch, Nieuwe serie, 
deel XVIII (1898) blz. 25. 

Het jaar van deze stukken werd afgeleid uit de 
erin voorkomende verwijzigingen naar de burgemees
ters Gerrit van Spuelde Claesz. en Hubert van Hierde, 
die ongeveer in 1450 dat ambt bekleedden. Schrassert, 
Beschr. van Harderwijck, deel II blz. 19 stelt het jaar 
op (c. 1352), welke bewering hem yermoedelijk in de 
pen gegeven is door den datum (6 October 1348) 
van eene achter beide stukken afgeschreven bijlage.') 
In navolging van Schrassert wordt dit erreurook be
gaan door den heer Portheine in zijn geschiedenis 
van de Groote- of Sint Mariakerk te Harderwijk. 2) 
Deze schrijver beweert hierin dat genoemde kerk 
reeds vóór 1350 gebouwd moet zijn en steunt zijne 
meening op bovenbedoelde stukken en op den stich
tingsbrief van een altaar dd. 2 April 1386. 3) Dit al
taar werd echter in de Sint Nicolaaskerk gefundeerd, 

') Reg. nr. 63. 
*) Bijdr. en Meded. „Gelre", deel II blz. 99, 123. 
*) Reg. nr. 107. 
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hetgeen wordt bewezen door eene oorkonde van paus 
Julius III dd. 22 Februari 1550. ') De Mariakerk was 
in 1415 in aanbouw. *) 

276. (c. 1450.) 
Frater Henricus de Werle, provinciaal der Minderbroeders 

te Keulen, onderwerpt aan de bezegeling door de schepenen 
van Harderwijck de artikelen der hervorming van het klooster 
der Minderbroeders aldaar, zooals zij door den magistraat, op 
last van hertog Arnold ontworpen en door hem aangevuld zijn 
volgens het statuut van paus Benedictus XII e.a. Hij zal, tot 
naleving dezer hervorming een bijzonderen vicaris in een der 
kloosters te Harderwijck, Kampen of Deventer achterlaten en 
verzekert, dat de vier fraters van Sint Omer, die in het 
klooster te Harderwijck verblijf houden, zijnerzijds niet zullen 
worden gehinderd, mits zij de perken der kloosterregels niet te 
buiten gaan. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1042. Met beschadigd zegel van de orde 
der Minderbroeders te Keulen in roode was. Het zegel van 
Harderwijck ontbreekt. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 8. 

N.B. Gedrukt: Schrassert. Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 64. Vgl. Molt, kerkel. gesch., deel II, stuk 2 blz. 
198. 

277. 1451 Januari 9. 

Alijt, die vrouw was van Jan Meuszoen, heeft, bijgestaan 
door Derick Voet, ten overstaan van (de schepenen) Wilt Voet 
en Siwart Albertszoen bekend, dat zij jaarlijks aan de stad 
schuldig is l'/a rijnschen gulden, waarvoor haar erf en goed 
genaamd Ter Stege te Hierden, is verbonden. 

Anno LI°, IX a die Januarii. 

1) Reg* nr. 896. 
2) Reg. nrs. 133 en 134. 
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Oorspr. in inv. nr. 798 folio 29 verso. 

N.B. Den 12en Maart d.a.v. verkochten de schepenen deze 
rente en de rente genoemd in nr. 274 aan Jan 
Qoreman. (Ibidem.) 

278. 1451 Maart 17. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan Theus Hamaker 
voor 12'/a rijnsche guldens hebben verkocht den grond liggende 
tusschen zijn huis en het gasthuis en strekkende langs het gast
huis tusschen 2 muren, van de eene tot aan de andere straat. 
O p dien grond mag hij een steenen opstal met hard dak bou
wen, zonder het licht in de kerk te belemmeren, is verplicht 
den muur van het gasthuis te ondervangen en te onderhouden 
en moet de deuren aan de beide straten zóó plaatsen dat men, 
in geval van nood, van de eene in de andere straat kan komen. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert enen ende 
vijftich op Sunte Geertrudisdach. 

Afschriften: a. gelijktijdig; b. (c. 1480) in inv. nr. 798 fol. 29 
verso en 199 verso. 

NJ3. Met kantteekening bij afschrift a. (c. 1590) ̂ ast-
hugskerck" en aanteekening bij b. dat de schepenen den 
kooper zijn weg hebben „gewijst ende gesteken" in de 
richting van de kerk ter breedte van 8 voeten langs 
den tuin van Trude Goesens. 

279. 1451 Apr i l 29. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Jacob Wouterssoen en 
Fense, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan Katharina, dochter 
van Goude van der Tomme, rschuldig zijn 3 pond rente, jaarlijks 
gaande uit hunne helft van een hof gelegen buiten de Smedepoort 
aan de Sijpel. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende 
vijftich 's Donredages na den heiligen Paeschedach. 

Afschrift (c. 1500) in inv. nr. 1882 folio 5. 

N.B. Met aanteekening dat deze halve hof later aan de 
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stad toebehoorde; dat de schepenen hem hebben 
afgestaan aan de burgers voor hun, ten dienste van 
de Groote- en SintNicolaaspoorten vergraven hoven en 
dat de stad de rente aan de armen betaald en afge
lost heeft in November 1613. 

280. 1451 M e i . 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Henric van Brienen en 
Johanna, zijne vrouw, hebben bekend aan Hilbrant Bluet, ten 
behoeve van heer Jacob van Rimpeler, schuldig te zijn 6 gou
den rijnsche guldens jaarlijks uit hun huis in de Vüestraat, onder 
voorwaarde dat de schepenen na heer Jacobs dood, deze rente, 
als collators, bestemmen voor missen op een altaar in de 
Vrouwe-kerk en die zij dan moeten laten opdragen door een 
priester die te Harderwijck woont en bij voorkeur door iemand 
van heer Jacobs maagschap. 

Int jair onss Heren dusent vierhondert een en vijftich in 
Mayo. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 30. 

281. 1451 Augustus 27. 

Nicolaus, pauselijk nuntius in Duitschland, deelt aan het 
kapittel van Sint Marie te Utrecht mede, dat vicarissen en 
officialen voortaan aan de rectoren van de parochiekerk te 
Harderwijck den eed van trouw en gehoorzaamheid moeten 
afleggen. 

Datum in oppido de Harderw. . . . trajectensis dipcesis. sub 
nostro sigillo die veneris vicesima septima mensis Augusti.anno 
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 13. 

N.B. Het afschrift wordt gevolgd door het formulier van 
den eed. 
Gedrukt: Schrassert, Hardervicum antiquum, deel I 
blz. 45. 
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282. 1451 October 27. 

Schepenen en Raad hebben de hierin opgenomen keur ge
maakt op het te laat komen, het ontijdig verlaten en het ge
heel afwezig blijven van raadsvergaderingen en een dimmer 
presentiegeld toegelegd aan de aanwezige leden. Tevens hebben 
zij besloten dat de burgemeesters de tijdens hunne zitting ver
vallen boeten moeten invorderen doch dat hun opvolgers voor 
de inning van de restanten ervan moeten zorgen. 

Anno LI° in vigilia Symonis et Jude apostolorum. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 30 verso. 

283. (1451.) 

De Schepenen hebben aan Hilbrant van Tellicht, voor 50 
rijnsche guldens, verkocht den rosmolen met de hofstede 
staande en liggende bij het huis van heer Jan van Markel in 
de straat van Sevenhuisen. 

U p dieselve tijt (anno LI.) 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 88. 

284. 1452 Januari 21. 

De Schepenen hebben van het erf van Wi l l em Zegers grond 
gekocht en daarin eene sloot laten graven waardoor het water 
van de Wulkweversstraat wordt geleid in de grave om den hof 
van het Monnikenklooster. 

Anno LII° Agnetis. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 31. 

285. 1452 Maart 16. 

Casijn van Oldenbarnevelt. richter van Veluwe, oorkondt, dat 
ten overstaan van hem en de gerichtslieden Johan Brienensz. en 
Herman Lansinck. door Gerit Johanszoon bekend is, dat hij 
aan de 4 kerkheeren en de 2 burgemeesters van Harderwijck 
schuldig is 1000 rijnsche guldens, waarvan hij 50 guldens rente 



114 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

zal betalen, die de kerkheeren en de burgemeesters jaarlijks 
op 8 bepaalde dagen moeten verdeelen onder de armen en die 
zij bij wanbetaling mogen verhalen op zijn erf en goed te 
Wessel in het kerspel Berneoelt. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert twe ende 
vijfftich des Donredages post Ocul i mei etc. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1094. Met zegel van den richter in 
bruine was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 88. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht; X (1854) blz. 
388. 

286. 1452 Maart 21. 

Henrica Uytten Nywelant, bijgestaan door Ingelman, heeft, 
ten overstaan van (de schepenen) Wolft* Wouterszoen en Johan 
Goreman, bekend, aan Liefar- en Derick Voet schuldig te zijn 
100 rijnsche guldens, waarvoor haar huis en hofstede in de 
Donkerstraat onderpand is en Liefar en Derick aangenomen 
hebbende legaten door Henrica vermaakt aan de hierin genoemde 
kerken, kloosters (o. a. de begijnen buiten de stad), gast- en we-
duwenhuizen, vicarieën, kerkheeren, koster en andere officianten, te 
zullen betalen. 

A n n o LII°. in Marcio, Benedicti. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 31. 

N.B. Uit de acte blijkt dat de schuldenares een' zuster was 
van Geertruyt Voet. 

287. 1452 Jul i 21. 

De Schepenen hebben weder tot stadsschoolmeesters aange
nomen Johan van den Grave en Delphini , gedurende 3 jaren, 
die ingaan op Sint Michielsmis e.k., op een jaarloon van 16 
postulaatguldens. Meester Delphini en de eveneens opnieuw 
tot a.s. Paschen over een jaar aangenomen meester W i l l e m , 
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zullen de school en het koor leiden en besturen, zooals zij tot 
nu toe hebben gedaan. 

In profesto Mariae Magdalene, anno Li l 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 32 verso. 

288. 1453 Januari 24. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Henric Henricszoon op

gedragen heeft aan heer Henric Janszoon, vicaris, ten behoeve 
van de Sint Nyclaes- en Sint Joriaensvicarie buiten de stad, 
eene jaarrente van 8 pond, die bij wanbetaling mag worden ver
haald op een akker land, gelegen in den stodsenck, door Henric 
van genoemden vicaris gekocht. 

Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert dre ende 
vijftich up Sente Pouwelsavont conversio. 

Oorspr. in inv. nr. 855. Met stadszegel in groene was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
388. 

289. 1453 Februari 14. 
Henrick die Voss van Stienwijck, bekent, dat hij van de sche

penen heeft ontvangen de door hen voor hem geleende gel
den, namelijk : van Nale van Biler 216 rijnsche guldens, van 
Egbert van Koitwijck 100 rijnsche guldens en van Hermen 
Heker 112 beijersche guldens. Hij belooft de stad voor 
deze schulden te zullen vrijwaren, ze op de eerste aanmaning 
te zullen betalen en machtigt de schepenen ze, ingeval van 
wanbetaling, te verhalen op zijn goederen en op de gestelde 
borgen. 

Gegeven int jair onss Heren dusent vier hondert drie ende 
vijftich up sente Valentijnsdach. 

Oorspr. in inv. nr. 483. Met beschadigd zegel in groene was. 

N.B. Zie betrekkelijke acten in inv. nr. 473 fol. 34 en 
nr. 798 fol. 33 verso en 41. 
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290. 1453 Februari 21. 
Wolff Wouterszoon en Mechtelt zijne vrouw, hebben, ten 

overstaan van de schepenen Liefar Voet en Heyne Volkerszoon, 
aan de stad overgedragen den eigendom van hun hof liggende 
bij de Smedepoort aan den Calverkamp, Sijpelwaarts. (zie nr. 279). 

Ut supra. (Anno LIII°, in profesto Petri ad Cathedram.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 34. 

291. 1453 Februari 21. 
Jacob Wouterszoon en Fense, zijne vrouw, hebben, ten over

staan van (de schepenen) Wilt Voet en Johan Ottenszoen, aan 
• de stad overgedragen hun hof gelegen buiten de Smedepoort met 

de eene zijde aan de Sijpel en met de andere aan den hof van 
Wolf Wouterszoen (zie nr. 290), bezwaard met 3 pond ten be
hoeve van Katherine van der Tomme, en met ' / a pond ten 
behoeve van de stad en de melaatschen. 

Ut supra. (Anno LIII in profesto Petri ad Cathedram). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 34. 

292. 1453 April 4. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Henrick Snijder en Arm

gard, zijne vrouw, aan Johan Goreman, ten behoeve van de 
Sint Anne-vicarie, hebben opgedragen eene rente van 60 Vlaam
sche grooten uit hun huis in de Bruggestraat, staande naast 
Wijntgen van Rumpeler en eene schuur in de Rabbenstraat. 

Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert drie ende 
vijftich op ten vierden dach in April. 

Oorspr. in inv. nr. 1898. Met stadszegel in groene was. 

293. 1453 April 23. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat zij van Coip van Vane-

velt vergunning hebben bekomen op zijn erf gelegen in de Nye-
straat, waarop de kamer van de kosterij is gezet, een muur te 
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maken, waardoor het terrein van de kosterij wordt vergroot en 
dat zij aan Coip hebben toegestaan op dien muur en op den 
muur langs het kerkhof tot aan de school, te bouwen, de beek 
te verwelven en daarop te metselen zoover zijn erf strekt. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert drie en vijf
tich up sente Georgiusdach. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 34. 

294. 1453 Mei 25. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Heyne Koeke en Griete 

zijne vrouw, aan de stad hebben overgedragen het voorste stuk 
van een hof, liggende in het Lutteke Loe, waarvan het achterste 
gedeelte toebehoord aan Egbert van Coitwijck, zoomede eenige 
renten, ten behoeve van eene vicarie op een altaar in de Vrouwe-
kerk waarvan Heyne en Griete de inkomsten hebben bestemd 
eerst voor Henric Koeke of een anderen door hen of hun erf
genamen te kiezen priester en daarna aan den door de sche
penen, als collators, aan te wijzen geestelijke. 

Gegeven int jair onss Heren dusent vier hondert LUI 0 up 
sente Urbanusdach. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 34 verso. 

295. 1453 Juli 12. 

De Burgemeesters bekennen, dat zij aan Henric Koeke 
Wenemarszoon, zoodra hij priester geworden is, voor zijn dienst 
op een altaar in de Vrouwe-kerk zullen afstaan eene jaarrente 
van 8 beiersche guldens, waarvan Egbert van Koitwijck echter 
levenslang de lijftocht moet behouden, doch dat, na diens over
lijden, de collatie ervan weder aan de stad vervalt. 

Anno LUI 0 up Sunte Margaretendach. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 35. 

296. 1453 Augustus 17. 
De Schepenen hebben aan Willem Dageraet uitbesteed het 
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onderhoud en de verzorging met ruw voeder van 3 paarden, 
gedurende 2 jaren,-die ingaan op Purificationis Mariae. (2 Fe
bruari) e.k., voor 16'/a rijnsche guldens per jaar en met 
conditie dat hij ze alleen laat gebruiken in stadsdienst en op 
verlangen van de burgemeesters. 

Anno LUI* in profesto Agapiti. 

Oorspr. -in inv. nr. 798 folio 35 verso. 

297. 1453 Augustus 17. 
De gemeene Schepenen zijn overeengekomen en besloten, 

dat de burgemeesters, gedurende hunne zitting, driemaal moeten 
rondgaan om het brood te wegen en oneenigheden tusschen 
de burgers uit den weg te ruimen. Bij nalatigheid in dezen 
verbeuren zij aan de schepenen 10 pond, die moeten worden 
betaald vóór hun presentiegeld wordt uitgekeerd. 

Anno LUI° in profesto Agapati. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 35. 

298. (1453 Augustus 17). 
De Schepenen hebben Wolft" fioye, Dirck Keymerlinck en 

Gerrit Mewszoen de oude, aangenomen om ieder, vóór a.s. 
Paschen, 10 {laken)ramen te zetten buiten de Smedepoort, op 
verbeurte van 20 rijnsche guldens, waarvoor Willem Dagerair 
Tyman Hermanszoen en Gerrit Mewszen de jonge, borgen zijn. 

(Anno LUI 0 in profesto Agapati). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 35 verso. 

299. (1453 December 21). 
De gemeene Schepenen zijn overeengekomen, dat de twee 

waardijns, die nu zullen worden gekozen, en hun gezellen het 
zegellood van het laken zelf moeten bekostigen en dat zij aan 
elk raadslid schuldig zijn 2 postulaatsguldens. 

(Anno LIII° Thome). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 35. 
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300. 1454 Januari 7. 
De Schepenen hebben den toren waarin de harnasmaker 

heeft gewoond, gedurende 5 jaren, kosteloos in gebruik afge
staan aan Wouter Bogemaker, die zich heeft verbonden ge
durende dien termijn in de stad te blijven wonen. 

Anno LIIII0 in crastino Epiphanye. 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 92. 

301. 1454 Maart ó . 

Jacob Herbertszoen heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Gherit van Spueide en Aelt van Herderwijck, aangenomen 
jaarlijks aan het O. L . Vrouwe-gilde te zullen schenken 3 mud
den rogge, als rente uit l'/a dagmaat hooiland gelegen op de 
Oostermeden in den Crommenmede, waarvan brood moet worden 
gebakken dat jaarlijks op den dag als men Onze Vrouwe-gilde 
„begheet" (viert) in ie kalle op het Vrouwe-kerkkof onder de 
rechte armen moet worden verdeeld. 

Anno LIIII" in capite Jejunii. 

a, Oorspr. in inv. nr. 798 folio 36. 
b. Afschrift (c. 1520) in inv. nr. 1884. 

N.B. Op denzelfden dag beloofde Wolff Martenszoen, jaar
lijks in Mei, voor hetzelfde doel aan het gilde te zul
len geven ' / i mud roggerente uit het erf van Peter 
Aelfszoen te Kierden. (Ibidem, folio 36). 

302. 1454 Augustus 7. 

Henric Wouterszoen heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Ghijsebert van Wijnbergen en Heyne Volkerszoen, zijn wapens, 
kleederen en legaten in geld vermaakt aan de Vrouwekerk, de 
4 pastoors, de vicarieên Sint Peter, Sint Claes en Sint Severus, 
de weduwenhuizen, de armen, de broeders en de kerkheeren voor 
zielmissen en eene eeuwige memorie en aan zijn zusterszoon 
Rutger Gerritszoen. 

Anno LIIII* altera die Sixti. 
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Oorspr. in inv. nr. 798 folio 36 verso. 

N.B. De kerk kreeg zijn „panser, honscovel, borst, Yser-
hoet, scoete, een bezegeld half laken en 2 van zijn 
beste immen. ') 

303. 1454 September 8. 
Fija, weduwe van Henric Wolterszoen, bijgestaan door Joest 

van Erck, heeft, ten overstaan van (de schepenen) Gerit van 
Spuelde en Sijwert Albertszoen, bij testament legaten in geld 
vermaakt aan de Vrouwe-kerk, de pastoors voor eene eeuwig
durende memorie, de Sint Nicolaes-, Sint Petrus- en Sint Severus 
vicarieën, de armen in het gasthuis en de kinderen van den 
koster. 

Actum anno ut supra LIIII° nativitatis Marie. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 37 verso. 

304. 1455 Januari 3. 

Schepenen en Raad zijn overeengekomen den bieraccijns en 
het gruitgeld niet te verpachten, doch deze middelen te laten 
„verwaren" (collecteeren) door 2 personen, die verplicht zullen 
zijn borgen te stellen, de opbrengst wekelijks te verantwoorden 
en uiterlijk eene maand later, na aftrek van hun loon, aan de 
rentmeesters af te dragen. 

Actum anno LV, octava Johannis evangeliste. 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 96. 

305. 1455 Januari 3. 

Jacob van Dieren en Ghisebert van Wijnbergen hebben het 
collecteeren en de verplichtingen (zie nr. 304) op zich genomen 
en Coip van Vanevelt heeft zich voor Van Dieren borg gesteld. 

Actum anno L V , octava Johannis evangeliste. 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 96. 

') Vgl. Verwijs en Verdam, Middel-nederl. Wrd.boek, deel III. kolom 541. 
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306. 1455 Maart 13. 
Coip van Vanevelt heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

Wilt Voet en Jan Ottensoen, bekend, dat hij aan Aelt van 
Hierde, ten behoeve der stad, schuldig is (moet betalen) op O.L. 
Vrouwenlichtmis (Februari 2) e.k. en een jaar daarna telkens 7 
gouden rijnsche guldens en op dien dag over 2 jaren 107 dier 
guldens (zijnde hoofdsom en rente.) 

Anno L V feria quinta post Oculi. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 38. 
b. Afschrift (c. 1510) in inv. nr. 928 folio 14. 

N.B. Met aanteekening bij b. dat de schepenen deze schuld 
overdroegen aan het gasthuis, doch aan Coip van 
Vanevelt toestonden de hoofdsom tegen betaling van 
rente te behouden; dat over deze schuld later werd 
geprocedeerd door Goessen van Vanevelt en de gast-
huismeesters en dat de processtukken lagen in de 
trczoer in de raadkamer, waar ze in1503 verbrandden. 

307. 1455 Juli 4. 
Schepenen etc oorkonden, dat Evert van Wedenchem en 

Trude, zijne vrouw, hun nieuw steenen huis staande bij de Groote-
Poort, belend t.e. zijde door de Hoogstraat en t.a. zijde door 
de Marktstraat vermaakt hebben aan de rechte armen om tot 
gasthuis te worden gebruikt, waarvan de 4 pastoors en de bur
gemeesters patroons zullen zijn, mits dat testateur en testatrice 
levenslang de tucht ervan behouden, het, bij gemis van andere 
middelen, mogen verkoopen en dat het na hun overlijden be
last wordt met 5 van de 15 rijnsche guldens rente welke het 
Scomakersaltaar trekt uit het thans door hen bewoonde huis. 

Anno LV° translationis Martini. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 40; b. (c 1700) 
in inv. nr. 1980 stuk I, tusschen de bladen 15 en 16. 

NJ3. De rente van 5 rijnsche guldens werd 16 April 1565 
afgelost door Hendrik van Vanevelt en weder uitge
zet op het huis in de Donkerstraat van Willem van 
Hoemen. (Ibidem.) 
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308. 1455 December 6. 
Henric de Voss, richter van Veluwe en juffer Griete, zijne 

vrouw, hebben, ten overstaan van (de schepenen) Wilt Voet 
en Aelt van Hierde, beloofd, Henric Henricszoon, Joest van 
Erck, Herbert Mamen en Gerit Broeckman, schadeloos te 
zullen houden van eene schuldbekentenis of borgstelling en daar
voor tot onderpand gesteld hun huis genaamd Erkenrait staande 
in heer Ailtsstraatje. 

Actum LV° Nycolai episcopi. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 33 verso. 

N.B. Deze acte van schadeloosstelling werd 29 April 1457 
aan de Voss en zijne vrouw kwijt gescholden. (Ibidem). 

309. 1455 December 15. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan de binnenlands-

vaarders vergunning hebben gegeven het Sint Anthonisoltaar 
staande in de Vrouwe-kerk in den omgang aan de zuidzijde 
van het koor, waarvan zij (schepenen) collators zijn en dat nu 
heer Michael van Erck bedient, te versieren, te bekleeden en 
er hunnen dienst op te laten doen ter eere van God en van 
Sint Jan evangelist. 

Dusent vier hondert vijf ende vijftich des Manendages post 
Gaudete. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 38 verso. 

310. 1456 Januari 22. 
Ghisebert van Wijnbergen heeft, ten overstaan van (de 

schepenen) Liefar Voet en Wolff Wouterszoon, bekend, dat hij 
aan het gasthuis schuldig is 56 rijnsche guldens, die hij jaarlijks op 
Innocentum (December 28) moet verrenten, waarvoor Sywart 
Albertszoon zich borg heeft gesteld en den Dalmeskomp heeft 
verbonden. 

Actum anno LVI° ipso die Vincentii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 39. 
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N.B. Gevolgd door de verklaring van Van Wijnbergen, 
dat hij Sywert van deze borgtocht schadeloos zal 
houden en de schuld binnen 3 jaren zal betalen. 

311. 1456 Februari 16. 
Coman Volkin heeft, ten overstaan van (de schepenen) Wilt 

Voet en Heyne Volkerszoen, bij testament vermaakt: a. aan 
de Vrouwe-kerk zijn panser en zilveren koevel '); b. aan de 
armen de helft van zijn huizen in de Sint Annestraat "daer-
inne te wonen", 25 paar schoenen, 2 mudden rogge om te bak
ken en te verdeden en een zwart bezegeld half laken; c. aan 
zijne vrouw Hille het beste bed, de vijzel, de beste kist, 2 stoel-
kussens en 4 kussenbladen en d. aan de broederkerk, de broe
ders, de 4 pastoors, het gasthuis, het Sint Petersaltaar, de be
gijnen en 3 wereldlijke personen, geld. 

Actum anno LVI° feria 3 a post Invocavit. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 39 verso. 

312. (1456 Februari 16.) 
Schepenen en Raad hebben aan Ernst van Venier gegeven 

de eerste prove, die, door het overlijden van een der prove
niers, in het gasthuis beschikbaar komt, doch zullen in het ver
volg geene proven vergeven eer zij vacant zijn. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 40. 

313. 1456 April 18. 
Weijme Stevens heeft, met toestemming van haar kinderen 

heer Jan Stevenszoen en Swaengen, vrouw van den afwezigen 
Noen, ten overstaan van (de schepenen) Liefar Voet en Jan 
Ottensoen, bekend, aan de Vrouwe-kerk schuldig te zijn 65 
rijnsche guldens, waarvan zij, vóór Sint Marten in den winter 
a.s„ moet betalen aan de melaatschen buiten de stad, de zieken 

•) Zie de verwijzing onder nr. 302. 
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in het gasthuis en de arme klerken in het fraterhuis ieder 4 
rijnsche guldens en de resteerende 53 guldens op de eerste 
aanmaning van de kerkmeesters, waarvoor zij tot onderpand 
heeft gesteld 3 / 4 van den Gruyterskamp. 

Actum anno LVI dominica Jubilate. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 40. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 192. 

314. 1456 Juni 19. 
De Schepenen hebben aan Henric Hegeman verpacht het 

rondeel dat westwaarts naast de Sint Nicolaaspoort en tegen de 
schuur van Frederic van Spuelde staat, gedurende 10 jaren, voor 
4 pond per jaar, onder voorwaarde dat, indien de stad het in 
dien tijd zelf noodig heeft, de pachter het zal moeten ontruimen. 

Anno L V I 0 sabatto post Viti. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 97 verso. 

315. 1456 October 4. 
Schepenen en Raad hebben de Sint Anthonisvicarie, welke 

heer Micheel van Erck heeft opgedragen, met haar inkomsten 
gegeven aan heer Sweder van Delen, waarvoor hij verplicht is 
wekelijks op het hoogaltaar en het Sint Anthonisaltaar missen 
te lezen en te zingen, de kerkheeren, diaken en subdiaken 
op hoogtijden bij te staan en de giften van varkens en andere 
beesten, die hem ten deel vallen, bij de rentmeesters te beleggen. 

Anno Domini dusent IIIIC sess en de vijftich in die Francisci. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 40 verso. 

N.B. Den len Juli 1498 begiftigden Schepenen en Raad 
heer Dirk Voet met de inkomsten dezer vicarie. 
(Ibidem.) 

316. 145f* November 30, 
Jacob de schoolmeester heeft, ten overstaan van (de sche

penen) Hilbrant Bluet, Willem Dagerait en Jan van Brenen, 



REGESTENLIJSÏ 125 

aan zijn „medegeselle" meester Willam „overgewezen" 12 van 
de 16 postulaatguldens, die hij jaarlijks van de stad ontvangt 
en beloofd, dat hij haar voor de voldoening dezer f 12 niet 
zal manen of lastig vallen. 

Actum anno L V I 0 ipso die Andree apostoli. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 40 verso. 

317. 1457 Januari 5. 

De Schepenen hebben, nadat Hilbrant Bluet voor den wijn
accijns en het wijnhuis 105 rijnsche guldens pacht had geboden, 
besloten dien impost voor zich te behouden en den wijn zelf te 
laten tappen, zullende de tapper verplicht zijn alle kerken kos
teloos van zangwijn te voorzien. 

Anno LVII° des Wonsdages post Circumcisionis. 
Oorspr. in inv. nr. 473 folio 98. 

318. 1457 Februari 19. 

Bruems Potte en Pilgrim van Hierde hebben, ten overstaan 
van (de schepenen) Hilbrant Bluet en Berwe van Estvelt. aan
genomen te zullen betalen hetgeen Claes Rutgerszoen schuldig 
mocht blijven van zijn pacht van den wijntap en Claes heeft 
beloofd Bruems en Pilgrim voor de schade, die zij door deze 
borgstelling mochten lijden, te zullen vrijwaren, waarvoor hij 
o. a. zijn huis, gelegen naast dat van Mette Curtboems, heeft 
tot onderpand gesteld. 

Actum anno LVII° sabatto ante festum Petri ad Cathedram. 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 97 verso. 

319. 1457 Mei 28. 

Arnold, hertog van Gulich en Gelre, als erfvoogd t. e. en 
Henricus de Wreede, abt van het klooster Paderborn, t. a. 
zijde, regelen hunne wederzijdsche rechten ten aanzien van hun 
hofhoorigen in de Veluwe. Geschillen, die hierover mochten ont-
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staan, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van een op 
te richten hofgericht, dat door wederzijdsche ambtenaren zal 
worden bezet. 

Gegeven int jaer ons Heren 1457 des Saterdaghs na Sint 
Urbanusdag. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 167. 
NJi. Gedrukt: Schrassert, codex Gelro — Zutph. deel II 

blz. 3. 

320. (c. 1457 Mei 28). 
Johan van Brienen, ambtman in de Veluwe van den Abt 

van Paderborn, t. e., en Liefart- en Wilt Voeth voor Rikold 
van Horseier ta. zijde, geven eene nadere verklaring van hun 
uitspraak in het geschil tusschen den Abt en Ricold, voor zoo
ver zij betreft de vraag of alleen hij die de „Soolweer" erft ver
sterfrecht aan den Abt moet betalen of dat alle erfgenamen 
dit recht verschuldigd zijn. 

Afschrift (c 1700) in inv. nr. 1982 fol. 167 verso. 

321. 1457 Juni 5. 
Heer Zweder van Delen en Liefar Voet voor de Sint Antho-

nisvicarie, en Wijne Claeszoen, voor hem zelf, hebben hun ge-
meenschappelijken hof, gelegen aan den weg naar de Sint Nicoloes-
poort gedeeld, waarbij zij bepalingen hebben gemaakt betreffende 
een door dien hof te maken weg, zijne afvreding en de „grave" 
die Schepenen en Raad later door de eene of de andere helft 
willen maken. 

Actum anno LVII° Bonifacii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 40 verso. 

322. 1457 (c. Juni 5). 
Schepenen en Raad zijn overeengekomen Jan van den Grave 

en meester Delphyn, (opnieuw) aan te nemen tot schoolmees
ters, gedurende een jaar, dat zal ingaan op Sint Michael (Sep-
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tember 29) e. k., voor hetzelfde stipendium en onder dezelfde 
bepalingen betreffende meester Willem en de wederzij dsche 
opzegging als vermeld in nr. 287. 

Anno LVII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 41. 

323. 1457 September 16. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad bekennen, dat zij aan de 
weduwen wonende tegenover het Sint Catharinaconvent, schul
dig zijn 4 pond jaarlij ksche rente, en dat zij daarvoor tot onder
pand stellen hun raad-, recht- en wijnhuizen. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert seeven ende 
vijftich op Sinte Lambertsavont. 

Oorspr. in inv. nr. 1020. Met zegel in groene was. 

R B . Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
391. 

324. (1457 September 21). 

Jan die Lewe, vierde kerkheer van de O. L . Vrouwe-kerk. 
heeft in dit godshuis eene vicarie gesticht ter eere van Sint Johan 
haptiste. Sint Steven en Sint Christoffel, deze fundatie begiftigd 
met zijn huis in de Vrouwenstraat en al zijn andere goederen 
en bedongen dat de eerste vicaris zal zijn een zijner zoons, 
genaamd heer Jan die Lewe de jonge en Deric, zijn schoon
zoon meester Jan of een van diens zoons verwekt bij 
Wusse zijne dochter. Na het overlijden van dien eersten 
vicaris zal de fundatie en haar inkomsten vervallen aan de stad 
en door de schepenen worden vergeven aan iemand die bin
nen Harderwijck moet wonen. 

Anno LVII ipso (die Mathei apostoli). 

Oorspr, doorgestreept, in inv. nr. 798 folio 1. 

NJ3. In verband met de acte van 16 Augustus 1437 wordt 
opgemerkt, dat de datum „anno LVII ipso" hoewel 
vaag, toch nog leesbaar is. Zie echter inv. nr. 1583 
folio 41 verso. 
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325. 1457 November 14, 
Arnolt, hertog van Gelre, verpandt aan Harderwijck, voor 

600 rijnsche guldens, zijn tol t© water en te land aldaar totdat 
hij dit bedrag en hetgeen de stad dan nog uit krachte van den 
pandbrief van 2 Januari 1433 toekomt, heeft afgelost. Hij be
vestigt haar in het eeuwig en erfelijk bezit van de accijnzen 
en smalle tienden [binnen haar territoir en scheldt haar 
kwijt, alle „aenspraeken, tichten en toeseggen" die hij tot he
den op haar heeft gehad, doch de burgers, die tegen hem, 
zijn gezag en recht hebben misdaan, zal hij vervolgen. 

In den jaer ons Heren dusent vier hondert soeven ende 
vijftich, des Manendaigs nae Sente Mertensdaige in den wynter. 

a. Oorspr. in inv. nr. 501. Met zegel in roode was. 
b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 73; c—e. (c. 

1700) in inv. nr. 1981 fol. 91 verso, nr. 1982 fol. 55 verso en 
nr. 1983 fol. 28. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht. X [(1854) blz. 
389. 

326. 1457 December 10. 
Mechtelt, priorin en het gemeene convent van het Sint Agnie-

tenklooster, vergunnen aan Schepenen en Raad eene rente van 
10 gouden rijnsche guldens, gaande uit land gelegen bij den 
Hulst, met 200 guldens af te koopen mits zij de hoofdsom we
der mogen beleggen binnen de stadsvrijheid. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert soeven ende 
vijftich des Saterdaghes na Onze Vrouwe conceptio. 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Met kloosterzegel in groene was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980 stuk 2, folio 143 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
389. 

327, 1458 Januari 1. 
De hertog van Gelre bekent, dat Burgemeesters, Schepenen 

en Raad hem hebben herinnerd aan de in den pandbrief van 
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2 Januari 1433 voorbehouden inlossing van zijn tol te Harder
wijck. 

In den jaer onss Heren duisent vier hondert acht ende vijf
tich op ten heyligen jaersdach. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 72 verso; b. (c. 1650) 
in inv. nr. 501; c. en d. (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 56 en nr. 
1983 fol. 28. 

328. 1458 A p r i l 15. 

Calistus. episcopus, draagt, naar aanleiding van het verzoek 
van de priorinnen en kanonikessen der regulierenkloosters van 
de 11000 maagden te Utrecht, van Sint Agatha te Amersfoort 
en van Sint Agneta te Herderwijck om eene pauselijke bevesti
ging der brieven betreffende de oprichting harer kloosters en 
den overgang van den regel van Sint Franciscus naar dien van 
Sint Augustinus, den prior van Wyndesem naar die brieven te 
onderzoeken en, indien hij bevindt dat zij in wettigen vorm 
zijn opgemaakt, aan het verzoek te voldoen en de vervanging 
van de priorinnen en kanonikessen, de aanwijzing van biecht
vaders en de leefregels van de kloosterzusters te regelen. 

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Do-
minice millesimo quadringentesimo quingquagesimo octavo, de
cimo septimo kalendas May , pontificatus nostri anno tertio. 

Afschriften: a. met nr. 330 op een stuk perkament, in inv. nr. 
1936; b. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 144. 

N.B. Met aanteekening in dorso: „Executio bulle Calisti 
pape." 

329. 1458 M e i 13. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Engel e Stoters (of Scoters) 
bijgestaan door Wolff Martenszoen, aan het Vrouwengilde heeft 
overgedragen: a. eene rente van 3 V 2 gouden Arnoldusguldens, 
ten laste van de stad en b. eene rente van 5 gouden rijnsche 
guldens, ten laste van Wi l l em Dageraet, welke de gildemeesters 
jaarlijks op alle quatertempers onder de huiszittende armen 

9* 
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moeten verdeelen, doch waarvan zij aan Engele of haar erf
genamen, indien deze dit verlangen, telkens 3 portiën moeten 
afstaan voor 3 van hun naaste en behoeftige verwanten. 

Anno LVI 11° ipso die Servacii. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 42. 

N.B. Gevolgd door de belofte van de gildemeesters dat 
Engele de renten gedurende haar leven mag be
houden. 

330. 1458 Juli 25. 
Johannes van Naeltwijck, prior van het klooster te Wynde-

sem, vidimeert de bréve (zie nr. 328) en verklaart: a. dat hem, 
in tegenwoordigheid van Ghijsbertus de Leydis, prior van het 
klooster Belheem te Zwolle en andere priesters in de diocesen 
Utrecht en Luik, de volgende brieven van bisschop Zweder 
van Culenburch zijn vertoond, namelijk. 1°. betreffende de op
richting van het Sint Agnetaklooster te Harderwijck; 2°. den 
overgang der zusters van den regel van Sint Franciscus naar 
dien van Sint Augustinus; 3°. de verleening van gunsten en 
aflaten door de kardinalen Johannes en Nicolaes de Cuza; 
b. dat hij deze brieven heeft gelezen, in orde bevonden en be
vestigd. 

Datum et actum in monasterio monialum sancte Agnetae 
virginis antedicti oppidi Harderwijckensis sub anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo, in
dictione sexta, mensis Julii, die vicesima quinta, etc. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1936, geschreven door Ghijsbertus Al-
berti van Westrenen, priester en keizerlijk notaris in de diocese 
Utrecht. Met beschadigd zegel van den Prior en notaristeeken. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 folio 144. 

331. 1458 Juli 25. 
Jan Otte heeft van de stad gepacht de smalle tienden te 

Hierden, verschuldigd door Wijntgen ten Zoel en 23 andere 
met name genoemde personen, gedurende één jaar, voor 15 
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heerenponden en 5 ponden voor rantsoen, te betalen op Sint 
Maarten e.k., waarvoor Pilgram Grolle en Ingelman Symons-
zoen, borgen zijn. 

Anno LVIII" Jacobi. 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 100. 

332. 1458 October 16. 

Gerit Broecman en Riklant, zijne vrouw, hebben, ten over
staan van (de schepenen) Liefar Voet en Johan Ottensoen, 
bekend, aan de O. L . Vrouwe-broederschap in de Vrouwe-kerk 
en aan heer Godevert van Kempen, pater in het fraterhuis, 
schuldig te zijn ieder de helft van 55 rijnsche guldens belegd 
op een huis en hofstede te Ermel waarin Gertrud van Helle 
placht te wonen, onder voorwaarde dat de procurators van ge
noemde broederschap de rente van hunne helft eiken quatertemper 
onder de huiszittende armen verdeelen en de pater zijn ge
deelte besteed ten dienste van zijn huis. 

In die Galli anno LVIII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 42 verso. 

333. 1458 December 20. 

Geryt van Lochorst, Willem van Veen en anderen getuigen, 
dat heer Willem Zas, gemachtigde van den commandeur van 
Sint Jansdael, genaamd 's Her Loe, bij Harderwijck, op Sint 
Nicolaesdag 1.1. in de kamer van den domproost achter den Dom 
te Utrecht, heeft aangenomen om aldaar een rijk man als gijze
laar te brengen ter verzekering dat heer Egbert van Foreest, 
commandeur van Sint Katharina te Utrecht, bij de visitatie van 
Sint Jansdael voornoemd geen letsel krijgt en dat de verlangde 
rekening en verantwoording gedaan en het „respons" betaald 
zullen worden. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent vier hondert ende acht 
ende vijftich des Saterdages nae Sinte Thomasdach apostel. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1943. Met beschadigd zegel van Van 
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Veen in groene was. De zegels van de andere getuigen ont
breken. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 39. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
391. 

334. (1459 Januari 13). 
De Schepenen verpachten de 4 vleeschbanken, gedurende 

één jaar, onder voorwaarde, dat een ieder er zijn handwerk in 
mag doen en allerhande waren mag veilen „wes die pachter 
gelieft". 

(Anno LIX* octava Epyphanie). 
Oorspr. in inv. nr. 473 folio 101 verso. 

N.B. Gedrukt J. L. Berns: Rechtsbronnen van Harderwijk, 
(Oude Vaderl. rechtsbronnen VIII (1866) blz. 149). 

335. (c. 1459 Februari). 
Hertog Arnold neemt, ten einde de vrede tusschen hem, 

zijn zoon en een gedeelte zijner onderzaten te herstellen, de 
artikelen betreffende de regeering in Gelre en Zutphen en de 
wijze der betaling zijner schulden met het geld dat zijn onder
zaten hem hebben toegezegd, — ontworpen door Johan van 
Loen heer tot Heynsberch, Jacop, graaf tot Huerne en anderen 
— aan, belooft deze artikelen te zullen onderhouden en ver
zekert dat hierdoor het verbond gesloten (April 1436) niet 
krachteloos wordt gemaakt. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1301. 

N.B. Van dit stuk zijn 3 exemplaren, die in den tekst 
hier en daar verschillen, in het archief aanwezig. 

Gedrukt: Werken der Vereeniging Gelre, nr. 14 
blz. 79. 

336. 1459 April 6. 
Judocus, bisschop van Jheropolis en vicaris-generaal in pon-
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tificatibus van David, bisschop van Utrecht, oorkondt, dat hij 
heden het altaar en het kerkhof van het fraterhuis te Harder
wijck heeft gewijd en den jaarlijkschen feestdag dezer plechtig
heid heeft gesteld op den eersten Zondag na Sint Odulphus 
(Juni 12). Verder verklaart hij op welke wijze de fraters en de 
geloovigen, die de kerk bezoeken, 40 dagen aflaat kunnen ver
dienen. 

Datum die, mense, anno et loco quibus supra (anno Domini 
M» CCCC 0 LIX* sexta die mensis Aprilis). 

a. Oorspr. in inv. nr. 1939. Met zeer geschonden zegel. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 58. 

N.B. Gedrukt: Brjdr. en Meded. vereeniging Gelre, deel 
XXVI blz. 145. 

337. 1459 Mei 15. 

Burgemeesters, Schepenen en Raden van Utrecht en van 
Harderwijck, verzekeren wederkeerig aan hun burgers veiligheid 
en onvertogen recht zoomede uitsluitend aansprakelijkheid voor 
hunne eigen schuld in hun wederzijdsch gebied, een en ander 
durende tot 6 weken nadat deze overeenkomst van de eene 
of andere zijde wordt opgezegd of tot 8 dagen nadat een oor
log tusschen Utrecht en Gelderland is begonnen. 

Gegeven ende geschiet int jair ons Heren dusent vier hondert 
negen ende vijftich des Dynsdages na den heyligen Pinxterdage. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met beschadigde zegels van Utrecht 
in roode- en van Harderwijck in groene was. 

b—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 foL 74 verso; c. d. 
en e. (c 1700) in inv. nr. 1981 fol. 91 verso, nr. 1982 fol. 56 
verso en nr. 1983 fol. 28 verso. 

338. 1459 Juni 15. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Goert van Wyert en 
Evermoet, zijne vrouw, hun '/a van het erve Neckervelde in het 
kerspel Nijerkercke en landerijen gelegen bij Harderwijck ver
maakt hebben aan de armen en Voor misdiensten en dat zij de 
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2 bouten huizen, waarin zij wonen, bestemden tot woning van 
4 arme, onbesproken vrouwen of jonkvrouwen. Collators dezer 
stichting zullen zijn testateurs bloedverwanten Aelt van Hierde 
of Jan van Brenen met een bloedverwant van testatrice, of 
hunne erfgenamen en beheerders van haar inkomsten de procu
ratoren van het O.L. Vrouwe-gilde. 

Dit ghesciede in den jair ons Heren dusent IIIIC LIX" up 
sunte Vitus ende Modestusdach. 

Afschriften: a. en b. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 43 verso 
(doorgestreept) en fol. 46; (c. 1500) in inv. nr. 1882 fol. 17 verso 
en d. (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 fol. 89. 

N.B. Den 24en Juni 1464 verklaarden de gasthuisvrouwen 
Celike van Beisteren en Griete Wijnen, dat de testa
trice eene aan het gasthuis verschuldigde rente van 
2 rijnsche guldens heeft afgelost. (Ibidem, folio 48 
verso.) 

339. 1459 September 15. 
Heer Willem Ottenszoon, pastoor van de Vrouwe-kerk en 

lngelman de koster, hebben gerichtelijk getuigd dat Henric 
Geliszoon van Brienen, in hunne tegenwoordigheid, eene 
rente van 1 pond vermaakt heeft aan den door zijn vader ge
stichten dienst op het altaar in den toren. 

Actum anno LIX0 sabbato post Crucis. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 186 verso. 

340. 1460 Februari 1. 
De Schepenen statuëeren, dat voortaan alle overdrachten en 

voorwaarden van geldleeningen moeten worden bezegeld. De 
rente, zoowel op steenen — als op houten huizen gevestigd, 
zal niet minder bedragen dan 1 penning van elke 14 pennin
gen en niet anders mogen worden afgelost dan volgens den 
inhoud van den rentebrief. 

Actum anno LX° Brigide. 
Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 161 fol. 17 verso; b. 
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(1562) in nr. 162 stuk I fol. 25; c. (1562) in nr. 163 fol. 15 en d. 
(c. 1600) in nr. 2002 fol. 8 verso. 

341. 1460 Februari 1. 
De Schepenen besluiten voortaan geen koopbrieven van erfe

lijke renten uit huizen, erven en hofsteden staande en liggende 
binnen de stadsmuren, te bezegelen. Zij verklaren de toch van 
deze renten uitgegeven brieven waardeloos, doch de vroegere 
keuren op dit onderwerp blijven van kracht. 

Actum anno LX° ut supra. (Brigide.) 
Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 161 fol. 17verso;b.(1562) 

in nr. 162 stuk I fol. 25 verso; c. (c. 1562) in nr. 163 fol. 15 
verso en d. (c. 1600) in nr. 2002 fol. 9. 

342. 1460 Maart 12. 
De gemeene Schepenen hebben aan Claes Goutsmit kwijt

gescholden de helft eener rente van 10''2 pond (gevestigd op 
zijn huis in de Bruggestraat en door Heyne Koeke o.a. ge
schonken voor een altaar in de Vrouwe-kerk, (zie nr. 294), 
waarna Aelt van Hierde bekend heeft deze helft aan de stad 
schuldig te zijn ten behoeve van het Severusoltaar en daarvoor 
zijn huis in de Donkerstraat heeft verbonden. 

Actum die ut supra (anno L X 0 Gregorii.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 34 verso. 

343. 1460 Mei 10. 

Heer Sywert van Wijnbergen, bijgestaan door Jan Goerman, 
heeft, ten overstaan van schepenen, bekend, dat hij aan de 
vicarie in den toren, waarvan Gelis van Brienen collator is, 
schuldig is 3 pond rente, gaande uit het huis waarin hij woont 
en dat staat achter het huis van Celike van Beisteren, welke 
rente Henric van Spuelde „wijsde" uit Herckenhuis, dat de 
fraters ruilden voor hun aanwas aan de zee. 

Actum anno L X ' Epymachi. 

Oorspr., doorgestreept, in inv. nr. 798 folio 187. 
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N.B. Met aanteekening dat deze rente op Martini LXVII0 

werd afgelost, 

344. 1460 Mei 25. 

Jacob van Dirum en Albert van Nuld hebben bekend,' dat 
zij aan Willem van Winbergen schuldig zijn 96 gouden rijnsche 
guldens, die zij moeten verrenten volgens den inhoud van een 
schepenbrief liggende in de proveniers „screen". 

In den jaer M C G C C ende L X op Sunt Urbanus. 

Afschrift (c. 1500) in inv. nr. 928 folio 13. 

N.B. Boven aan de bladzijde staat: „Nota van de renten 
die de scolt van Ermell pleecht te betalen." 
De rente werd aan de proveniers overgedragen door 
heer Siwert, broeder van Willem van Winbergen 
en Willem van Wijnbergen Willemszoon 5 Februari 
1504. (Ibidem.) 

345. (c. 1460.) 

Burgemeesters etc, doen kond en bekennen, dat zij ten aan
zien van de Erckemeden, zijn overeengekomen: a. met de kin
deren van Casijn van Oldenbernevelt en van Reyner Henrics-
ZQon, dien polder „in gueden regimente" te brengen en die 
kinderen daarin „mede te doen halden", mits zij bekwaam en 
in de Meden geërfd en gegoed zijn; b. met dijkgraaf en heem
raden, dat voortaan uit de in dien polder geërfde burgers van 
Harderwijck 6 zestienen en 1 heemraad zullen worden gekozen. 

Concepten op êên vel papier in inv. nr. 1951. 

346. (1461 Januari 4.) 

Tyde Sube (pachter van het weggeld en de zoutmaat in 1461) 
heeft, ten overstaan van (de schepenen) Wilt Voet en Ailt van 
Herderwijck, beloofd, dat zijn borg Geyse Rutgers, indien de 
pacht van deze stadsmiddelen op haar verhaald mocht worden, 
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de rente van 6 rijnsche guldens min 1 oort, welke zij hem schuldig 
is, met de hoofdsom ervan, mag behouden. 

(Anno LXI° Octavo Innocentum.) 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 104 verso. 

N.B. Tyde's tweede borg was Otte van Steenbergen. 

347. 1461 Mei 18. 

Aernt Voet, prior, Johannes Lutingen, supprior en de andere 
predikheeren te Zutphen, staan aan hun medebroeder Andreas 
van Campen af den termijn van hun klooster binnen Harder
wijck en beloven aan den Raad aldaar, indien dit noodig mocht 
zijn, hem te vervangen door den besten broeder dien zij dan 
kunnen missen. 

Int jaer ons Heren dusent vier hondert een en sestich op 
den achtiensten dach in Meye. 

a. Oorspr. in inv. nr. 818. Met beschadigd zegel van het 
klooster in roode was. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 folio 98 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 393. 

348. 1461 Mei 18. 

Arnoldus Voet, prior, Engelbertus Mesmaker, bacularius, 
Laurentius, librarius, Johannes Mesmaker en Hugo Donker, lec-
tores, Johannes Lutingen, supprior en de overige priesters en 
broeders van het Predikheerenklooster te Zutphen, geven aan 
hun medebroeder Andreas van Campen den termijn binnen 
Harderwijck, onder voorwaarde, dat hij de baten ervan aan 
niemand afstaat, tenzij aan hem (of aan zijn crediteuren van 
wege het klooster) vergoeding wordt gegeven voor alles wat 
ten koste gelegd is aan de herstelling en vernieuwing van „het 
huis." 

Acta sunt hec anno Domini millesimo CCCC° LXI° secunda 
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feria post ascensionem Domini nostrarum testimonio litterarum 
sigillo nostri dicti conventus munitarum. 

Oorspr. in inv. nr. 818. Met zegel in roode was. 

349. 1461 Juni 5. 
De hertog van Gelre oorkondt, dat hij Arnt Killenzoon 

heeft aangesteld tot zijn keurmeester in de Veluwe, die in deze 
hoedanigheid de keuren en de nalatenschappen van de keur-
medige-, hoorige- en eigen personen moet invorderen en niet 
uit dit ambt zal worden ontzet vóór hem de 180 rijnsche gul
dens, waarvoor het aan Ernst van Oldenbernevelt werd ver
pand en die Arnt nu aan Ghijsbert van Moorselen heeft be
taald, zijn teruggegeven. 

Gegeven int jaer « n s Heren duysent vyerhondert een en 
tsestich op Sanct Bonifaciusdach episcopi. 

Afschrift, geauthentiseerd door de schepenen Johan Voeth en Jan 
van Hierden, 6 October 1550, met nrs. 466 en 578 op een katern 
papier, in inv. nr. 1388. 

N.B. De oorspronkelijke aanstelling werd in 1550 aan 
Kanselier en Raden van Gelre overgegeven tegen 
restitutie van het pandgeld aan de erfgenamen van 
den keurmeester Mauricii. (Zie inv. nrs. 97—99.) 

350. 1462 Januari 6. 

Liefer Voet, heeft, ten overstaan van (de schepenen) Wi l t 
Voet, Ai l t van Hierde en Berwe van Estvelt, bekend, dat hij 
aan de proveniers in het gasthuis schuldig is 2 gouden rijnsche 
guldens rente, gaande uit het huis waarin hij woont en uit 
Lichtenbach, dat W i l l e m Woubeszoen bewoont. 

Actum anno LXII° Epiphanie. 

Oorspr., doorgestreept, in inv. nr. 798 folio 200. 

N.B. Deze rente werd 7 April 1483 door Henric Reyners-
zoon van Erler, schout te Putten, met 28 rijnsche 
guldens afgelost (Ibidem). 
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351. 1462 Februari 5. 
Schepenen en Raad zijn overeengekomen: a. dat als een bur

gemeester in de kamer rondvraagt, niemand van buiten daarin 
zal „callen" op verbeurte van 1 dimmer; b. dat geen schepen 
of raad sententiën mag helpen „dedingen bf bescriven" en c. 
dat bij het wijzen van sententiën de schepenen die aan een 
der partijen verwant zijn, zich moeten verwijderen. 

Anno LXII° Agathe. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fofio 47 verso. 

N3. Deze keur werd vernieuwd 3 Februari 1548 en aan
gevuld 27 Januari 1553. (Ibidem, fol. 140). 

352. 1462 Maart 1. 
Schepenen en Raad vergunnen aan Gobel Smyt en Alida, 

zijne vrouw, de 3 door hem in den stadsmuur gemaakte bogen 
levenslang kosteloos te gebruiken mits, na hun overlijden, het 
getimmerte eigendom van de stad wordt en dat, ingeval van 
oorlog, de schepenen er ongehinderd over mogen beschikken. 

Anno LXII° prima die Marcii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 48 verso. 

353. 1462 Maart 3. 

De gildemeesters en broeders van het Sint Jorisgilde hebben 
de hierin opgenomen gildewet ontworpen en ter goedkeuring 
aangeboden aan Schepenenen Raad, die haar bij een bezegel
den brief bevestigd en in hun stadsboek geregistreerd hebben. 

In den jair ons Heren dusent IIIIC LXII up ten Wonsdach 
to Vastenavont. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 50. 
b—d. Afschriften: b. (1699) in inv. nr, 1989 folio 38; 
c. (1724) in nr. 1988 folio 29 en d. (c. 1800) in nr. 2001 folio 

146 verso. 

NJ3. Afschrift d. wordt gevolgd door aanvullingen van de 
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jaren 1593, 1602, 1604, 1607,1623, 1627, 1652, 1664, 
1667 en 1668. 

Gedrukt: Schrassetl, Beschrijving van Harderwijck, 
deel I blz. 141. 

354. 1463 September 9. 
Gerit Grolle, schout te Herderwijck, heeft, ten overstaan van 

(de schepenen) Ailt van Herderwijck en Jacob van Tellicht en 
in tegenwoordigheid van Hilbrant Bluet en 5 andere schepenen, 
aan de stad opgezegd de haar indertijd gegeven vergunning om, 
ingeval zij op een gast „toe seggen hadde off gelike weren to 
geleiden", dat zij hem dan gevangen mag némen-

Altera die nativitas Marie anno LXII1 0. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 49 verso. 

355. 1463 November 13. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Trude, gewezen vrouw van 

Neude Roest, bijgestaan door Ailt Hierde, aan haren zoon 
Gerit Noydenzoen heeft overgedragen a. haar huizen staande 
voor de Grootepoort naast Nale van Biler; b. het daar tegenover 
staande brouwhuis ca., belend door Hugo Smits en Evert Nagel; 
c. landerijen gelegen in de Erckemeden, op Muyssen en op Riet
broek, in de Oestermeden, in de Crummemeden en den hoogen 
eynck; d. haar recht op Scadeboemszijde en e. renten gaande uit 
Clomp'shuis, een huis in de Olistraat en uit het goed van Eefsen 
van Dierem te Dierem. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert dre ende 
tsestich up Sunte Bricciusdach. 

Afschrift (1477) in inv. nr. 798 folio 75 verso. 

N.B. Van deze acte gaven schepenen en raad 3 Februari 
1477 een vidimus. (Ibidem). 

356. 1464 Juni 28. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Nale van Biler aan heer 
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Goert van Kempen, prior van de fraters, 180 gouden rijnsche 
guldens heeft gegeven voor 2 missen, die hij of, zoolang 
hij leeft, een der conventualen van het fraterhuis (met 
name Jan Goch , Lam bert van Endoven, Reyner Ingel-
mans, Gerardus Wesop en Adrianus de Veteribusco wekelijks 
voor de zaligheid van haar ziel moeten opdragen op het Sint 
Barbara-altaar i n de Vrouwe-kerk; dat, na het overlijden van 
heer Goert.de fraters de 180 guldens moeten teruggeven of er 
rente van moeten betalen aan den priester, die door Nale of 
haar erfgenamen met deze missen wordt belast. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert vier ende 
tsestich up Sinte Peters en Pouwelsavont apostolorum. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 53 verso; b (c 
1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 31 verso. 

357. 1464 Augustus 22. 

Armgart, die vrouw was van Wi l l em Legvoet, heeft, ten over
staan van (de schepenen) Wolft* Wouterszoen en Jan Goerman, 
aan Wolft" Martinszoen, kerkmeester van de Broederenkerk, 
ten dienste van eene eeuwig brandende lamp vóór het kruis dat 
staat vóór het monniken koor, overgedragen eene rente van 5 
gouden Arnoldusguldens, gaande uit het huis van Belie Ho l kin 
in de Brugge straat. 

Actum anno LXUII» assumpcionis Marie. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 53. 

358. 1465 Januari 14. 

Hertog Arnolt en zijne gemalin Catharina van Cleve en van 
der Marck, maken aan Burgemeesters. Schepenen en Raad be
kend, dat z i j , ten behoeve van hun eenigen zoon Adolph , af
stand doen van de landen van Gelre, Gul ich en Zutphen. 

Gegeven in den jair onss Heeren dusent vier hondert rijft" 
ende tsestich op Sente Pontianusdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1353. Onderteekend-. Arnold en met be
schadigde zegels van hem en de Hertogin in roode was. 
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b.—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 76; c. d. en 
e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 92, nr. 1982 fol. 58 en nr. 
1983 fol. 29. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 43. 

359. (c. 1465 Februari 21.) 

Evermoet van Wyert heeft, ten overstaan van de gemeene 
Schepenen, aangenomen de door haar en haar overleden man 
vermaakte goederen, (zie nr. 338) ter beschikking van de pro
curators te zullen stellen, mits dat zij de haar vermaakte lijf
tocht van de goederen die zij en haren man op zijn sterfdag 
bezaten, tot aan haar overlijden behoudt of dat, ingeval de daar
op betrekkelijke brief waardeloos mocht worden verklaard, haar 
den kamp bij de Sijpele levenslang in gebruik wordt gelaten. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 46 verso. 

N.B. Dit stuk staat t.a.p. tusschen acten van 15 Juni 1459 
en 21 Februari 1465. 

360. 1465 April 14. 

Ghisebert Evertszoen en Griete, zijne vrouw, hebben, ten over
staan van (de schepenen) Jan Otte en Jacob van Dieren, be
kend, dat zij aan Zywert van Wijnberghen, ten behoeve van 
de Tonnemansvicarie Sint Claes, ') schuldig zijn 2 beyersche 
guldens rente, waarvoor zij hem hun huis staande op den hoek 
van de Marktstraat en Gherman Dericszoen en Katherina, zijne 
vrouw, hun hof gelegen voor de Smedepoort, tot onderpand 
hebben gesteld. 

Actum anno LXV° Pasche. 

Oorspr. fn inv. nr. 798 folio 57 verso. 

') Te lezen: Tonnemansvicarie in de Sint Nicolaaskerk. 
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361. 1465 Mei 1. 

Ghise Ailtszoen en Griete, zijne vrouw, hebben ten overstaan 
van (de schepenen) Liefer Voet en Jan Otte, bekend, aan de 
stad, ten behoeve van het priesterbuis in het gasthuis, schuldig 
te zijn 30 Vlaamsche grooten rente, gaande uit het huis waarin 
zij wonen en dat in de Vijestraat staat 

Actum anno LXV° prima die May. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 184 verso. 

362. 1465 Mei 2. 

Liefer Voet heeft, ten overstaan van (de schepenen) Jan Otte 
en Jan van Brienen, bekend, dat hij aan de stad, ten behoeve 
van den priester in het gasthuis, schuldig is 4'/a Reynaldus-
guldens rente, waarvoor hij o.a. zijn land in den Hierderenk, 
zijnde leenland behoorende tot den Grevenhoeve, tot onderpand 
heeft gesteld. 

Actum anno L X V altera die Philippi et Jacobi. 

Oorspr., doorgestreept in inv. nr. 798 fol. 184 verso. 

N.B. Gevolgd door de belofte van Wilt Voet dat hij 
Liefer van deze schuldbekentenis schadeloos zal hou
den en de aanteekening i.d. 30 April 1483, dat deze 
rente door Henric Reynerszoon van Erler, schout van 
Putten, aan de rentmeesters Jan van Wijnbergen en 
Geriof Voet werd afgelost. 

363. 1465 Mei 29. 

Adolph, hertog van Gelre, oorkondt, dat hij aan de burgerij 
van Herderwijck. op haar verzoek, alle misdaden die zij tegen 
hem en zijne heerlijkheid heeft begaan en de breuken waarin 
zij daardoor is vervallen, heeft kwijtgescholden. 

Gegeven in den jare onss Heren dusent vyerhondert vijffindt 
sestich des Guedesdaigs na den Sonnendage Exaudi. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. Met zegel in roode was. 
b. en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 92 verso en 

nr. 1982 fol. 59. 
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N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht X (1854) 
blz. 394. 

364. 1465 Mei 29. 

Adolff, hertog van Gelre, bevestigt de privilegiën, carthen, 
brieven, rechten en vrijheden van Herderwijck. 

Gegeven in den jare ons Heeren dusent vier hondert vijff 
indt sestich op Goensdach nae den Sonnendage Exaudi. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 98; cd. en 

e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 92 verso, nr. 1982 fol 58 verso 
en nr. 1983 fol. 33. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht X (1854) 
blz. 394. 

365. 1465 December 20. 

Heyne Koeck, de oude en Griete zijne vrouw, hebben, ten 
overstaan van (de schepenen) Jan Otte en Jan van Wijnbergen, 
bekend, aan het Snijdersgilde schuldig te zijn 1 pond rente en 
de gildemeesters van dit gilde hebben aangenomen daarvoor 
jaarlijks op Sint Erasmusdag (Juni 3) eene mis te te laten zingen 
met 2 dienaars en 2 of 3 missen te doen lezen op hun altaar 
in de Vrouwenkerk. 

Actum anno LXV° in profesto Thome apostoli. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 56 verso. 

366. (1465 December 20.) 

Clare Zwamans heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Jacob van Dieren en Berwe van Estvelt, gelegateerd aan de 
zusters achter Jan Voets, de broeders, de weduwenhuizen, Sint 
Claes, Sint. Jorrien, Sint Joest, de Vrouwekerk, het gasthuis 
voor de armen en den armenpot de hierin genoemde bedragen 
in geld en aan Geertgen Tengnagel, Willem Tengnagel, Griet-
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gen Ricout Berntsdochter en Jan Lumenszoon ieder eene koe. 
Actum anno LXV° in profesto Thome apostoli. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 56 verso. 

367. 1466 Maart 16. 
Adolph, hertog van Gelre, bekent, dat Burgemeesters, Sche

penen en Raad hem 600 enkele rijnsche guldens hebben ge
leend ten behoeve van de lasten en „onleden" die hij met den 
hertog van Cleve en den heer Van Egmont heeft. Hij neemt 
aan dit kapitaal vóór Paaschavond over een jaar (1467 Maart 
28) terug te betalen. 

Gegeven in den jair onss Heeren dusent vyerhondert sess 
ende tsestich op ten Sonnendach Letare Jherusalem. 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Met zegel in roode was. 
b. —d. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 

92 en 93, nr. 1982 fol. 59 verso en nr. 1983 fol. 76. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X V (1859) blz. 
313. 

368. 1466 Juli 24. 
Adolph, hertog van Gelre, oorkondt, dat de belofte van de 

ridderschap en de kleine steden van de Veluwe om 100 paar
den te bekostigen tegen de aanvallen die van uit Arnhem en 
Baer, door den hertog van Cleve, Willem, heer tot Egmond en 
Gerard, heer to Culenborch in de Veluwe worden ondernomen, 
vrijwillig en onverplicht werd gegeven. 

In den jair onss Heren dusent vier hondert sess ende tsestich 
op Sente Jacopsavont apostoli. 

a. Oorspr. (zeer beschadigd schrift), in inv. nr. 1407. Het zegel 
is verloren gegaan. 

b. —d. Afschriften: (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 
92 en 93, nr. 1982 fol. 60 en nr. 1983 fol. 85. 

369. 

10» 

1466 Augustus 12. 
Adolph, hertog van Gelre, verpandt aan Harderwijck van 
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zijn geld- en roggetienden genaamd Alden Nimspeet en van zijn 
smalle tienden en accijnzen in ErmelL jaarlijks f 75 voor de 
1500 enkele rijnsche guldens die de stad hem, ten behoeve van 
den oorlog, heeft geleend en die haar verstrekt zijn door bur
gers van Campen tegen eene rente van 5%, zijnde deze ver
panding geschied met toestemming van Johan van Huls als 
executeur-testamentair van wij len Arnoldus van Goir, wien deze 
tienden en accijnzen .in bewijze" behoorden. 

Gegeven in den jaer ons Heeren duisent vier hondert ses 
ende tsestich des Dynsdages neest Sente Laurentiusdach mar-
tyris. 

Afschriften: o. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 76 verso; b. (c. 1680) 
in inv. nr. 501; c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 93, 
nr. 1982 fol. 60 verso en nr. 1983 fol. 29 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht X V (1859) blz. 
314. 

370. 1466 October 1. 

Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad geven aan de 
studenten, die in de stad zijn of er gedurende het bestand ko
men, een vrijgeleide, dat zich echter, ingeval van hervatting van 
den oorlog, zal beperken tot binnen de stadsmuren. 

Actum anno LXVI° Remigii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 47 verso. 

371. 1466 October 10. 

Adolph, hertog van Gelre, belooft de 1500 rijnsche guldens 
(zie nr. 369) aan Herderwijck te zullen terugbetalen van de 
eerstvolgende pondschatting in de Veluwe, aangezien de stad 
goedvindt dat de nu uitgezette schatting, waarmede, volgens den 
pandbrief van 12 Augustus 1466, deze schuld aan haar zou 
worden afgelost, wordt gebruikt om de vreemde ruiters te kun
nen ontslaan en kwijt te worden. 
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Gegeven in den jare ons Heren duysent vier hondert seess 
ind tsestich op Sunte Victoirsdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Met zegel in roode was. 
b, Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1983 fol. 75 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht XV (1859) blz. 
317. 

372. 1467 Maart 24. 
Gherit van Spuelde en Gherit van Tellicht hebben, ten over

staan van (de schepenen) Hilbrant Bluet en Wilt Voet, bekend, 
dat zij aan de stad schuldig zijn 50 rijnsche guldens, voor 
welke bekentenis Pilgrum Groll, schout te Herderwijck, beloofd 
heeft beiden schadeloos te zullen houden. 

Actum anno LXVII" in profesto annunciacionis Marie. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 58 verso. 

373. 1467 April 22. 
Adolph, hertog van Gelre, oorkondt, dat hij de kleine steden 

en de onderzaten in de Veluwe, die hem vrijwillig eene pond
schatting hebben beloofd, geen nieuwe schatting zal opleggen 
vóór dat de tegenwoordige in het geheele land zal zijn geïnd 
en dat het toegezegd bedrag zal worden afgetrokken van de 
schatting waarin de bannerheeren, ridders, knechten en steden 
hebben bewilligd. 

Gegeven in den jaere onss Heren duysent vierhondert seven 
undt sestich des Goensdachs post dominicam Jubilate. 

o. Oorspr. in inv. nr. 1407. Met zegel in groene was. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1983 fol. 77. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
396. 

374. 1467 October 3. 
Schepenen en Raad hebben Jan Sobbe aangenomen tot stads-
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medicus, voorloopig van Paschen e.k. (Maart 29) tot dien datum 
over 3 jaren, voor 20 rijnsche guldens jaarlijks, te voldoen op 
Paschen en op Sint Michaelsdag telkens de helft. 

Actum anno LXVII 0 feria 2a post Remigii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 foL 48. 

375. 1467 December 12. 

Heyne Volkerszoen heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Hilbrant Bluet en Ailt van Herderwijck, beloofd, ingeval Wilt 
Voet of een andere collator of procurator, het houten weduwen-
huis gelegen achter Jan Voet door een steenen vervangt, hij 
daartoe zal geven de balken die in de „nederste lucht" noodig 
zijn. 

Actum anno LXVII" in profesto Lucie. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 48. 

376. 1468 December 13. 

Schepenen en Raad dragen aan Henric van Lynnen over het 
huis genaamd Pertstal, belend door de Vijestraat aan het eene
en het erf van heer Willem van Huekelom aan het andere 
einde en strekkende met de eene zijde aan de beek en met de 
andere zijde aan het bedoeld erf van heer Willem, met de op 
dit erf staande houten poort en den steen en het ijzerwerk 
waarin zij hangt. 

Actum anno LXVIIIo Lucie. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 59 verso. 

377. 1470 Juni 11. 

Reyner Ekelman en Hadewich, zijne vrouw, hebben, ten over
staan van (de schepenen) Wolft" Wouterszoon en Henric van 
Spuelde, ten behoeve der bedeeling van armen door het Sint 
Joestgilde, geschonken 5 schepels rogge, jaarlijks te leveren op 
Sint Maartensdag en daarvoor verbonden een stuk land genaamd 
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den Perick gelegen te Hierden en landerijen in den Hierderenck. 
Actum anno LXX° feria 2a post Penthecoste. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 65 verso. 

N.B. Op denzelfden dag beloofden de gildemeesfers Rey
ner en Hadewich voor de betaling dezer rente, zoo
lang een van beiden leeft, niet te zullen manen, en 
deze namen aan, aan het gilde jaarlijks als het 
„drincket" 1 schepel rogge te leveren, waarvoor de 
gildemeesfers hen dan eten en drinken zullen bezor
gen. (Ibidem.) 

378. 1470 Juni 28. 
Liefer Voet heeft, ten overstaan van (de schepenen) Ai l t van 

Hierde en A i l t van Herderwijck, aan Ingelman Symonszoon, 
ten behoeve van de kosterij, overgedragen een hof, gelegen ten 
westen van de stad, helend door W i l l e m Ottenzoon t. e. en 
Luytgin van Dry t. a. zijde. 

Actum anno LXX° in profesto Petri et Pauli apostolorum. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 59 verso. 

379. (1471 Maart 2). 
Timan van Biler heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

W i l t Voet en Jan Otte, aangenomen zijne rente van 4 Vlaam
sche grooten en 1 paar hoenders, gaande uit eene hofstede lig
gende achter aan Smit Geritsberch, nu toebehoorende aan de 
Vrouwe-kerk en vroeger aan Peter van Dieren, voortaan te zul
len manen uit het huis en hofstede bewoond door Jan Teng-
negel. 

(Actum anno LXXI° sabatto post Esto michi). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 45 verso. 

380. 1471 A p r i l 30. 
Ghise Greve (of Genne) heeft, ten overstaan van (de sche

penen) W i l l e m Dagerait en Heyne Volkerszoen, aan het Sint 



150 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

Joriensgilde overgedragen al de roerende- en onroerende goe
deren die hij heeft en nog krijgt, en, op verbeurte van zijne 
prove, beloofd dat nóch zijn vrouw noch zijn kinderen hem in 
het Sint Joriens-Pr ovenhuis over den dorpel zullen volgen. 

Actum in profesto Philippi et Jacobi anno L X X P . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 68. 

381. 1471 Mei 10. 

Arnt de Brasser en Nelle, zijne vrouw, hebben, ten overstaan 
van (de schepenen) Jan van Brenen en Jacob van Tellicht, aan 
de Vrouwe- en Broederkerken overgedragen een huis en aan 
de zieken in het arme Lazerushuis een hof, gelegen ten westen 
van de stad, welke Jutte van Collen hun heeft nagelaten. 

Anno LXXI feria sexta post Johannis ante portam in judicio. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 71. 

382. 1471 Mei 22. 

Cracht ten Hoeve en Mye, zijne vrouw, bekennen, dat zij 
aan den priester Herman Gerbrantszoen, jaarlijks op Sint Peters
dag ad Cathedram, schuldig zijn 2 molders winterrogge, welke bij 
wanbetaling mogen worden verhaald op een stuk land liggende in 
Empserbroek, belend oostwaarts door de groote Wetering en zuid-, 
west- en noordwaarts respectievelijk door Henric te Boecop, 
Egbert Opperhorst en Nijensenrehoeve. 

Gegeven in den jaer onss Heren dusent vier hondert een 
ende tseventich op ons Heren hemelvaertsavondt. 

Oorspr. in inv. nr. 815. De zegels van Egbert Opperhorst en 
Johan Wolterszoen, die voor de schuldenaars zegelden, zijn ver
loren gegaan. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, jrg. X (1854) 
blz. 397. 

383. 1471 September 16. 

Hilbrant Bluet en Henric van Vanevelt, zoomede heer Jan 
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van Elsspeet en Gerloff Voet, als dedingslieden t. e. en t. a. 
zijde, deelen de voorwaarden mede, waarop zij een zoen ge
troffen hebben wegens den doodslag door Arnt Warmboutszoen 
begaan aan Clais van Hellen op Am meiand, welke voorwaar
den Arnt heeft aangenomen en waarmede zich Arnt van Hel
len, broeder van Clais, Egbert, man van zijne zuster, Clais van 
Hellen voor zich en zijn broeders Coenrait en Henric, heeren 
Jacob- en Bernt van Rymppeler, naaste magen en vrienden 
en de kinderen van den gedooden Clais, hebben vereenigd. 

Gegeven in 't jair ons Heren dusent vier hondert een ende 
tsoeventich up Sunte Lambertsavont episcopi et martiris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 69. 

384. 1472 Januari 25. 

(De Schepenen hebben) meester Jan van Monster, zwager 
van den stadsleidekker, aangenomen tot stadschirurgijn, gedu
rende één jaar, dat ingaat op Midvasten (8 Maart) e.k. Hij 
moet voor dien datum Monster verlaten en zich in de stad ves
tigen. Voor verhuiskosten wordt hem l postulaatgulden vergoed 
en zijn stipendium bedraagt in dit jaar 5 rijnsche guldens. 

Anno LXXII* conversionis Pauli. 

Oorspr. in inv. 798 folio 71 verso. 

385. (1472) Februari 4. 

(Schepenen en Raad) maken eene keur op de erfhuizen val
lende binnen de stad en de stadsvrijheid. Zij leggen o.a. aan 
de erfgenamen de verplichting op de schulden van den erflater 
te betalen. 

Actum anno LXXII" altera die Blasii. 
a. Oorspr. in inv. nr. 161 fol. 3 verso. 
b—f. Afschriften: b. en c. (c 1562 en 1590) in inv. nr. 162. 

stuk 1 fol. 5 en stuk 2 fol. 11; d. en e. (c. 1562 en 1600) in nr. 
163 fol. 3 verso en 83 verso en ƒ. (c. 1600) in inv. nr. 2002 
fol. 9. 
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386. 1472 Februari 4. 

Schepenen en Raad) statueeren dat de verwinbrieven van 
hen die zich niet binnen 1 jaar en 6 weken en „dwarsnacht" 
daarna in bezit hebben gesteld van de verwonnen erven en 
goederen, daarna waardeloos zijn. 

Datum anno ut supra. ( L X X I I 0 altera die Blasii.) 

a. Oorspr. in inv. nr. 161 folio 13. 
b. —f. Afschriften: *. en c. (c. 1562 en c. 1590) in inv. nr. 162 

stuk 1 fol. 22 verso en stuk 2 fol. 9; d. en e. (c. 1562 en c. 1600) 
in nr. 163 fol. 13 verso en 82 en ƒ. (c. 1600) in nr. 2002 fol. 7 
verso. 

387. 1472 Maart 6. 

Gobel l Geritszoen heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Ai l t van Harderwijck en Gerit van Spuelde, bekend, schuldig 
te z i jn : a. aan de Vrouwe- en Broederkerken elk 50 rijnsche 
guldens; b. aan Jan Andrieszoen, Gobel l Peterszoen en Gobel l 
Evertszoen ieder 50 rijnsche guldens, ten behoeve hunner kin
deren en c. aan Geertgin, zuster van Weymen in den Clomp 10 
rijnsche guldens, waarvoor hij tot onderpand heeft gesteld een 
huisje in de Olistraat, staande tegenover de schuur van Wi l lem 
Dageraet. 

Actum anno L X X l l 0 des Vriedages na den SonnendagOculi 
in die Vasten. 

Oorspr. in inv. nr. 789 folio 71. 

388. 1472 M e i 6. 
Arnt Warmboutszoon heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

Hilbrant Bluet en Berwe van Estvelt, bekend, aan de kinderen 
van Clais van Hel len schuldig te zijn 50 rijnsche guldens, te 
„verholden" overeenkomstig den inhoud van den zoenbrief 
(zie nr. 383), waarvoor hij tot onderpand stelt zijn huis in 
de Hogestraai staande bij Wi l l em Dageraet, dat Casijn ten 
Broeck bewoont. 

Actum anno L X X I I 0 Johannis ante portam. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 69. 
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389. 1472 December 1. 
Geertruit, vrouw van Willem van Lunteren. bijgestaan door 

Jan Dericszoon, heeft, ten overstaan van (de schepenen) Hi l 
brant Bluet en Wolff Wouterszoon, aan het Weijme Nennens 
weduwenhuis vermaakt de helft van de 51' 2 gulden die Gherit 
Henricszoon aan haar en haar man schuldig is en waarvoor 
hij heeft verbonden zijn huis in de Ho ge straat, staande tusschen 
de huizen van Wouter van Doernicken Clais van Naemkennige. 

Actum anno L X X I I 0 feria tertia post Andree. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 71 verso. 

NJ3. Gevolgd door de verklaring van Hilbrant Bluet dat 
Geertruit tot betaling dezer rente, gedurende haar 
leven, niet zal worden gemaand. 

390. 1473 Juni 5. 

Trude Gerits, bijgestaan door Henric van Vanevelt, heeft, 
ten overstaan van drie schepenen, bekend, dat zij schuldig is: 
o. aan het Sint Quirijnsgilde 3 rijnsche guldens, waarvoor zij 
verbonden heeft het huis waarin zij woont; b. aan het Sint 
Luciengilde 4 dito guldens, welke gevestigd zijn op haar huis 
in de Valckenstraat staande naast de huizen van Weyme van 
Biler en van Henric Willemszoen. De gildemeesfers Brant 
Arntszoen en Luytgin van den Grave van het Sint Quirijnsgilde en 
Jan Goch en Arnt Rolofszoen van het Sint Luciengilde hebben 
beloofd deze schulden niet te zullen invorderen zoolang Trude 
leeft. 

Actu m anno L X X I I I 0 in profesto Pentecoste. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 83. 

391. 1473 Juli 29. 
Charles, duc de Bourgonje, geeft, uit krachte van het met 

wijlen hertog Arnold van Gelre gesloten verdrag, de kosterij 
en de scholasterij te Haerderwick, voor bewezen diensten, aan 
Loys Pre vost. 
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Donné en nostre camp lez Griethuus le X X l X e jour de 
Juillet 1' an de grace mil C C C C soixante treize. 

Oorspr. in inv. nr. 169. Onderteekend: De Beere. Met zegel in 
roode was. 

N.B. Met aanteekening in dorso: „Loys le prevost tou-
chant Harderwijc". 

392. 1473. 
De nieuwe- en oude gildemeesfers met de oldermannen en 

broeders van het Sint Antonisgilde zijn overeengekomen voor
taan slechts tot leden aan te nemen personen die „weyden of 
hanttyringe" hebben waarvan het gilde profijt heeft. Het inleg 
geld van deze nieuwe leden stellen zij op een nieuwen 
gulden. -

Anno LXXI1I. 

Oorspr. in inv. nr. 1909 folio 51 verso. 

393. 1474 October 16. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad bekennen, dat zij met 
toestemming hunner gemeenslieden, aan Johan Jacobsz. te 
Campen voor 700 rijnsche guldens verkocht hebben eene rente 
van 40 guldens, waarvoor zij verbonden hebben de stadsaccijn-
zen, tollen, renten, landen en erven binnen en buiten de stad. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert vier ende 
tsoeventich up Sunte Gallendach. 

Oorspr. in inv. nr. 483. Met stadszegel in groene was. 

394. 1475 Mei 12. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Gherman Wouters

zoon, bijgestaan door Herbert Koick, als momber, aan de pro
curators van het O .L . Vrouwe-gilde, ter bedeeling van armen, 
overgedragen heeft 2 renten, de eene van 4 gouden rijnsche guldens 
door Willem van Lunteren, de andere van 6'/z gelijke guldens 
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door Neude Roest overgedragen aan Gherman's vader Wouter 
Pelenszoon. Van deze renten moet echter de helft worden uit
gekeerd aan Gherman's moei Weyme en aan zijn nicht Fenne, 
zoolang zij een van beiden leven. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert vijf ende 
tseventich up Sunte Pancrasdach. 

Afschriften: a. gelijktijdig,in inv. nr. 798 folio 173; b. (c. 1500) 
in inv. nr. 1882 fol. 19 verso. 

395. 1475 October 28. 
Willem van Goch heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

Wolff Wouters zoen en Heyne Volkerszoen, zich borg gesteld, 
dat de door de schepenen te maken zoen van den nederslag 
door Willem Haan de jonge, begaan aan Coentgin, door den 
dader zal worden nagekomen. 

Actum Symonis et Jude anno L X X V . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 72. 

N.B. Een dito verklaring werd op denzelfden dag gedaan 
door Heyne Koick de jonge, die tevens, evenals Arent 
Nagell, aannam binnen een jaar aan de kerken 40 
pond te zullen betalen, waarvoor Jan Muller hem en 
Willem Willemszoon Jan Muller schadeloos zullen 
houden. 

396. 1476 Februari 17. 
Henrick Mulert, richter te Hasselt, oorkondt. dat voor hem 

en de keurnoten Johan Brandenborch en Johan van Ghelre, 
door Gheert Mulert aan Johan Mathijszoen verkocht en over
gedragen is een rentebrief van 7 heeren ponden, gaande uit 
zijn aandeel in 3 stukken land gelegen in de marke van Has
selt aan den Coelschen oert. de Cruyscrae en Johan Knoepscrae. 

Ghegheven int jair ons Heren dusent vier hondert sess ende 
tsoeventich des Saterdaechs nae Sunte Valentijnsdaghe. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Met beschadigd zegel in groene was. 

N.B. Met aanteekening in dorso: Van soeven heren pon
den 'sjaers van suster Engell Wolters." 
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397. 1476 Maart 17. 

Henrick van Baer en Willem Egberts, schepenen van Gron-
llo, oorkonden, dat Deryck ten Aelvynchave en Gheertruydt, 
zijne vrouw, aan Engelbert van Thaenen en Wijchmoit, zijne 
vrouw, verkocht en overgedragen hebben de helft van een maat 
(land) genaamd t Beeckslat ca., gelegen in de heerlijkheid Borclo, 
waarvan de andere helft toebehoord aan Otto Drests. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ses ende tsoe-
ventich opten soventhienden dach yn Meert. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. De zegels van Groenlo en van ver-
verkoopers vader Engelbert van Aelvynckhave zijn verloren ge
gaan. 

N.B. In dorso staat o. a. „Olde leenbrieve." 

398. 1476 Juli 9. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Gherman Wouters
zoon, priester, bijgestaan door Herbert Koick, als momber, aan 
defraters in het Klerken- of Sint Gregoriushuis heeft overgedragen 
den Hagenskamfi, een huis in de Vrouwenstraat en eenige jaar
renten, ten behoeve van armen en zieken, onder voorwaarden 
betreffende de uitdeeling, het beheer en de verantwoording er 
van aan den prior van Windesheim en het eventueel vervallen 
van deze goederen en renten aan het Sint Elisabet's gasthuis 
en de H . Geestmeesters te Haarlem. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert sess ende 
tsoeventich, octava v is it at ion is Marie virginis gloriose. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol 73 verso; b. (c. 
1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 67. 

399. 1476 September 9. 

Reyner Berntszoen heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Gherit van Spuelde, de jonge en Frederick van Spuelde, be
kend, aan Gheerloff Voet, als gildemeester van het O. L . Vrouwe-
gilde, ten behoeve der bedeeling van armen, schuldig te zijn 



REGESTENLIJST 157 

10 gouden rijnsche guldens, waarvoor hij tot onderpand gesteld 
heeft o. a. de helft van den Perick. — x 

Actum anno LXXYT° feria 2a post nativitatis Marie. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 76 verso. 

400. 1476 December 2. 

Evert Hack heeft, ten overstaan van de gemeene Schepenen, 
bekend, aan de kerkmeesters van het gasthuis voor de "tym-
m erin ge" van de gasthuiskerk, schuldig te zijn 4 rijnsche gul
dens, waarvan er 1 moet worden betaald op Midwinter e.k. en 
6 op Paschen d.a.v. over éen jaar. 

Actum des Manendages post Ad te levavi anno LXXV1 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 72 verso. 

401. 1477 Mei 12, 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Zweder 
van Herderwijck, met toestemming van zijn broeder en erfge
naam Ailt van Herderwijck, aan zijne vrouw Mechtelt, in plaats 
van de haar beloofde morgengave, tot lijftocht gegeven heeft 
de inkomsten van a. 6 morgen land genaamd P/ülipshorst gele
gen te Erck; b. zijn huizen staande in de Donkerstraat en aan 
den Brinck; c. eene hofstede liggende in die Nergena en d. hoog
stens 10 molders rogge jaarlijks uit zijn leengoederen te Erck 
en Nulde, indien de inkomsten uit zijn bezittingen sub. a. b. 
en c. genoemd minder dan 50 Philipsguldens bedragen. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert soeven ende 
tsoeventich up sunte Pancratiusdach mertiris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 79 verso. 

402. 1477 Mei 16. 

Herman, pater der nonnen, beeft, op verlangen van de Sche
penen beloofd, de overeenkomst (zie nr. 246) te zullen nako
men, de goederen, die de zusters daarna in eigendom hebben 



158 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

verkregen te zullen verkoopen en de kooppenningen binnen 1 
of 2 jaren te zullen beleggen buiten de stads vrijheid. 

Actum a nno LXXVI1 0 feria sexta post ascensionis Domini. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 56. 

403. (1477 Juni 5). 
Gerit Domszoen en Mette zijne vrouw, hebben, ten overstaan 

van (de schepenen) Liefer Voet en Ailt van Hierde, aan het 
Lieve Vrouwe-gilde, tot bedeeling van armen, overgedragen 3 
akkers land, liggende in den Hierderenk, belend de eerste door 
Neudo Rant, de tweede door Reyner van Heil en Ricout 
Brynck en de derde, zijnde den Soelakker, gelegen in het Sqel, 
door Ricout Brynck. 

(Actum anno LXXVII 0 in die sancti Bonifacii). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 76. 

404. 1477 Juli 6. 
Schepenen en Raad hebben Hugo van Alcmair aangenomen 

tot „stadsmedicijnmeester," gedurende een jaar, voor 15 
rijnsche guldens, met het recht deze overeenkomst 3 maanden 
vóór het einde van dezen termijn op te zeggen. 

In 't jair ons Heren dusent vier hondert LXXVII 0 Octava 
Peter et Pauli a post oiorum. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 76 verso. 

405. 1478 Januari 14. 

Evermoet van Wyert, bijgestaan door Helmych van Delen, 
heeft, ten overstaan van (de schepenen) Ailt van Hierde en 
Jan van Brenen, bekend, aan heer Zweder van Delen, ten be
hoeve van het H. Kruisaltaar in de Vrouwe-kerk, jaarlijks schul
dig te zijn 1 nobel van 60 Vlaamsche grooten uit het huis 
waarin zij woont en dat staat in de Vijestraat op den hoek ter 
zijde van het kerkhof. 
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Actum anno LXXYTI1 0 Ponciani. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 78. 

406. 1478 Maart 2. 
De Schepenen hebben aan het Sint Quirijnsgilde vergund, 

eene wekelijksche mis 'te houden op het Weversaltaar in O. L . 
Vrouwe-kerk en dien dienst gereglementeerd. 

In den jair van L X X V I I I 0 des Manendages na Letare Jhe-
rusalem. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 op een tusschen de bladen 24 en 25 
ingeschoven stuk papier. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1988 folio 24. 

407. 1478 Maart 29. 

Schepenen en Raad hebben meester Jan Sobbe tot stads-
dokter aangenomen, gedurende 6 jaren, op eene jaarwedde van 
29 rijnsche guldens. Bovendien zal hij jaarlijks genieten 8 kwart
kannen wijn, is hij vrijgesteld van waken en schattingen en 
aanvaardt hij de verplichtingen welke hem, toen hij laatst in 
de stad woonde, waren opgelegd. 

Item anno L X X V I I I 0 acht dagen na Paeschen. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 80 verso. 

N.B. Gedrukt: Bijdr. en Meded. .Gelre",deelXXVI(1923) 
blz. 81. 

408. 1478 October 19. 

Frederick tho Brunswick und Luneburg, bestuurder van Gelre 
en Zutphen, verleent aan de schepenen en de gemeene burgers 
van Harderwijck genade en geeft hun het recht degenen, die 
geweld tegen hen plegen, gevangen te nemen en. aan hem of 
zijn ambtlieden over te leveren om te worden gestraft. 

Nach Godes gebort dusent vier hundert ind acht en 't seven-
tigesten jare, am Mandage nach Luce. 
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a. Oorspr. in inv. nr. 48. Het zegel is verloren gegaan. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk I folio 69. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
1 blz. 155. 

409. 1478 October 19. 
Frederick, hertog van Brunswijk und Lunenborg, bestuurder 

van Gelre en Zutphen, bevestigt de privilegiën, rechten, vrij
heden en "verschrijvonge" van Herderwick. 

Nach Godes gebort dusent veer hundert int achte unde seven-
tigesten jare, am Maendage na Luce. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b. —d. Afschriften; b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 98 verso; c. 

en d. (c. 1700) in inv. nr. 1981, tusschen de bladen 97 en 98 en 
nr. 1983 fol. 33 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 399. 

410. 1478 November 19. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad, als collators, beloven, 
dat zij na het overlijden van den tegenwoordigen vicaris heer 

. Zywert van Wijnbergen, heer Gerloff Haze zullen begiftigen 
met de vicarieën Sint Clais en Sint Joriën en dat zij zullen 
toestemmen in de overdracht ervan als deze door Gerloff tijdens 
het leven van Zywert, wordt verkregen. 

Gegeven int jair onss Heren dusent vier hondert acht ende 
tsoeventich up Sunte Elizabetsdach vidue. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 80. 

411. 1479 April 8. 

Frederick hertog to Bruynswijck en to Lunenborch, bestuur
der van Gelre en Zutphen, bekent, dat Herderwijck op zijn 
bevel en voor hem aan Clauwes van Boekholte, dienaar van 
den koning van Dennemercke en aan eenige andere personen 
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te zamen betaald heeft 295 rijnsche guldens en dat de stad 
bovendien 345 guldens en 10'/2 stuiver heeft „verpantqwijt na 
ynholt dess registers". 

Dess Donresdaiges post Palmarum in den jair onss Heren 
dusent vier hondert negen ende tseventich. 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 464. Met opgedrukt beschadigd 
secreetzegel in roode was. 

412. 1479 October 13. 
De gedeputeerden van Haerlem, Amstelredam, Alcmair, 

Hoern, Enghusen, Meemblyc, Aedam, Monnickedam, Beever-
wijck, Naerden, Weesp en Muyden eener- en de gedeputeer
den van Harderwijck voor haar en voor de steden Elborch en 
Hattem, anderzijds, sluiten binnen Naerden een voorloopigen 
vrede, durende tot Sint Catharinadach (25 November) e.k., 
welke zij aan bun wederzijdsche landsheeren ter bekrachtiging 
zullen aanbieden. 

Up ten dertiensten dach van Octobry anno negen ende 
tseventich. 

a. Oorspr. op papier, van een dubbel exemplaar gesneden uit 
de letters A, b. c. d. e. in inv. nr. 49. 

b. —f. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 114; c. (c. 
1620) in inv. nr. 54; d. e. en ƒ. (c. 1700) in inv. nr. 1981 foi. 98 
verso en 143 verso, nr. 1982 fol. 73 verso en 131 en nr. 
1983 fol. 40. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 46. 

413. 1480 Januari 22. 
Hinrich, bisschop van Munster, schenkt, als bestuurder van 

Gelre en Zutphen, aan de schepenen en de gemeene burgers 
van Harderwijck genade en geeft hun het recht degenen die 
geweld tegen hen gebruiken gevangen te nemen en aan hem 
of zijn ambtlieden over te leveren, 

Gegeven in den jaere unses Heren dusent veyr hondert unde 
tachtentich des Saterdags na Sunte Agnetendage-
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a. Oorspr. in inv. nr. 48. Met zegel in roode was. 
b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 105 verso; 

c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 99, nr. 1982 fol. 74 en 
nr. 1983 fol. 36 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 405. 

414. 1480 Januari 22. 

Hinrick, bisschop van Munster, bestuurder van Gelre en 
Zutphen, bevestigt de privilegiën, rechten en vrijheden van 
Harderwijck. 

Gegeven in den jare unses Heren dusent veer hundert und 
tachtentich up Sunte Vincentii martirisdage. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b. —e. Afschriften: (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 106 verso;c. 

d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 99, nr. 1982 fol. 74 verso 
en nr. 1983 fol. 36 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 405. 

415. (1480) Januari 24. 

Schepenen en Raad hebben aan de snijders vergund den 
hierin opgenomen gildebrief tot wederopzeggens te gebruiken. 

Anno L X X X in profesto Pauli Conversionis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 81. 
*. en c. Afschriften: (c. 1700) in inv. nr. 1988 folio 37 en 

nr. 2001 folio 19. 

N.B. Deze gildebrief werd vernieuwd 3 Maart 1529 (Inv. 
nr. 798 folio 123.) Op afschrift b. volgt de acte van 
18 December 1527 (regest nr. 620) en de vernieu
wing en aanvullingen van 1529, 1628, 1636, 1650, 
1675 en 1679 en op afschrift t. de vernieuwing en 
aanvullingen van 1529, 1628 en 1636. 

416. 1480 Augustus 8. 

Johannes Swan, major van de stad en haven Sandewic in 
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Anglia, bericht aan Burgemeesters, Schepenen en Raad dat de 
2 hullen van Harderwijck, welke te Sandewic werden vastge
houden totdat Wilhelmus Brereley en andere burgers van Calais 
uit hunne gevangenis in Gelre zouden zijn optslagen, met de 
bemanningen zijn vrijgelaten. 

Datum ibidem (Sandewici) octavo die mensis Augusti anno 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo, etc. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. Met zeer geschonden stadszegel in 
roode was 

b. —e. Afschriften: b. (e. 1600) in inv. nr. 83 fol. 104 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 99 verso. nr. 1982 fol. 
75 en nr. 1983 fol. 36. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) 
blz. 320. 

417. 1480 Augustus 10. 
Meester- major en ondermannen van Calais, maken bekend, 

dat Willem Brierley en andere burgers aldaar, hebben beloofd 
wegens hunne gevangenschap in Nijenkerke, ingeval zij genood
zaakt mochten worden hunne schade ad 1200 rijnsche guldens — 
die hun binnen 2 jaren moet worden vergoed —, te verhalen 
op de steden en het gemeene land van Gelre, de burgers van 
Harderwijck dan niet te zullen molesteeren. 

In jair ons Herren dusent vier honder ende tachtinghie op 
den tyenden dach van der Noustmaent. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. Met geschonden zegel van Calais in 
roode was en onderteekend Joseph. 

b. en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bla
den 99 en 100 en in nr. 1982 fol. 76. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
404. 

418. 1480 Augustus 10. 
Joseph, (meester-major van Calais) verklaart, dat Willem 

Bryelay en andere personen hebben verzocht de te San-
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dewich gearresteerde Harderwijkers met hun schepen en goe
deren vrij te laten vertrekken, doch dat zij hunne schade, tot 
een bedrag van 1200 rijnsche guldens, indien deze hun over 2 
jaren nog niet is vergoed of betaald, willen verhalen op de 4 
hoofdsteden van Gelre. 

Int jaer ons Heeren dusent vierhondert tatentich op den ty-
ende dach van Noust. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. Met bijna gaaf zegel van Calais in 
roode was en onderteekend Joseph. 

b—d. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 
99 en 100, nr. 1982 fol. 75 verso en nr. 1983 fol. 83. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
403. 

419. 1480 Augustus 10. 

Mr. Ludolph van der Veen, domdeken en andere door de 
steden Deventer en Campen aangewezen raden en vrienden 
van den bisschop van Utrecht en Adolph, graaf van Nassouw, 
Willem heer tot Egmond en Baer en Remprecht van Rijcken-
burch, raden en commissarissen van Maximiliaen, aartshertog 
van Oistenrijck, oorkonden de voorwaarden van het verdrag 
dat zij, in tegenwoordigheid van de drosten van Dinxlaecken 
en van Goch, raden van Johan hertog van Cleve, met de ge
machtigden van Harderwijck, Elborch en Hattem hebben ge
sloten, waarbij deze steden met den Aartshertog zijn verzoend 
en zich aan hem hebben onderworpen. 

Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert ind tachten
tich op Sente Laurensdach des heiligen mertelers. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. Met gave zegels van Ludolph van 
van der Veen, Roeloff van Bervorden en Remprecht van 
Rijckenburch en beschadigde zegels van Adolph, graaf van Nas
sau, Willem heer van Egmond en Derick van Voorst. 

b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 99 verso; 
c. d. en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 100. nr. 1982 folio 
76 verso en nr. 1983 folio 33 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, II 
blz. 48 en Nyhoff, Gedenkw. V. blz. 128. 
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420. 1480 Augustus 14. 
Katherine, die Heyn Pelenszoen's vrouw was, heeft, bijgestaan 

door Braem Laurenszoen, ten overstaan van (de schepenen) 
Gerit van Spuelde en Gerit van Tellicht, voor den dienst op 
het Sint Pauwelsaltaar afgestaan 2l\2 gouden rijnsche guldens 
rente gaande uit het zoogenaamde Cleistervene-erve gelegen bij 
Nijerkercke, benevens den achterstand dezer rente, waarop 1 
mud rogge werd betaald. 

Actum anno etc. LXXX° in profesto assumptionis Marie. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 77 verso. 

421. 1480 Augustus 16. 
Johan, hertog van Cleve, oorkondt, dat, nu de veete tusschen 

Maximiliaen, aartshertog van Oistenrijck t. e.- en de steden 
Harderwijck, Elborch en Hatthem t. a. zijde — waarin hij aan 
de zijde van den aartshertog betrokken was — geëindigd is, 
hij zich ook met Harderwijck heeft verzoend. 

Gegeven in den jaeren unss Heren dusent vierhondert ind 
tachtentich op Gudesdach na Unser Liever Vrouwendach as
sumptionis. 

Oorspr. in inv. nr. 48. Met zegel in groene was. 
N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, jrg. X (1854) 

blz. 402. 

422. 1480 Augustus 16. 
Wilhem, heer 't Egmont, Bair, etc., oorkondt als Johan, 

hertog van Cleve heden heeft gedaan. 
Gegeven in den jair onss Heren dusent vier hondert und 

tachtentich des Guedesdaigs na ons Liever Vrouwendach assump
tionis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 48. Het zegel ontbreekt. 
b. en c. Afschriften: (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 101 verso 

en nr. 1982 fol. 78 verso. 
N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Ut reent, X. (1854) blz. 

402. 
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423. 1480 Augustus 20. 
Adolph, graaf to Nassouw, Wilhem heer tot Egmond en Baer 

en Remprecht van Rijckenborch, ridder, commissarissen van 
Maximiliaen, aartshertog van Oostenrijck, in Gelre en Zutphen, 
bekennen, dat Burgemeesters, Schepenen en Raad van Har
derwijck hun 700 rijnsche guldens hebben geleend voor het 
onderhoud van ruiters, welk bedrag zij zullen terug ontvangen 
van de eerste in de Veluwe vervallende pondschatting. 

Gegeven in den jair unss Heren duysent vierhondert ind 
tachtentich des Sonnendages na unss Liever Vrouwendages 
assumptionis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Met beschadigde zegels van Adolph 
en Wilhem in roode- en van Remprecht in groene was. 

b. en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 79 en 
nr. 1983 folio 79 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, jrg. X V (1859) 
blz. 322. 

424. 1480 December 2. 
De heer Van Montigny en Van Hautes, stadhouder-generaal 

en de raden van den hertog en de hertogin van Oistenrijck en 
van Bourgondië, gecommitteerd tot de zaken van Hollant, Zee-
lant en Vrieslant, bevelen aan alle ambtlieden en andere offi
cieren, ieder in zijn standplaats te laten publiceeren dat men 
de burgers van Hairderwijck met hunne goederen in genoemde 
landen vrij en ongehinderd moet laten varen en verkeeren, 
overeenkomstig het verdrag waarbij zij onderdanen van hooger 
genoemden hertog en hertogin zijn geworden. 

Gegeven in den Hage onder tsignet hier an gehangen up ten 
anderden dach in Decembri int jair ons Heeren duysent vier 
hondert ende tachtich. 

a. Oorspr. en inv. nr. 81. Met geschonden zegel in roode was. 
Geteekend Van Zwieten. 

b-e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 103 verso; 
c. d. en e (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 101 verso, nr. 1982 
fol. 79 verso en nr. 1983 fol. 35 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (18S4) blz. 
406. 
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425. 1481 Mei 25. 

Gerit Willemszoen op Grote Boyen, Ailt Arnszoen op Cleyne 
Boyen en Dirik Geritszoen te Hollick, hebben, ten overstaan 
van de burgemeesters Zywert van Wijnbergen en Volker Hen-
ricszoen, beloofd, dat zij, zoolang Gherman Boye voor het 
versterf van zijn vader geen „voirvanck" heeft gedaan, hun 
verschuldigde pacht aan de stad, ten behoeve van de schuld-
eischers, zullen betalen. 

Actum anno L X X X I 0 Urbani. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 202 verso. 

426. 1481 Juli 21. 

Wijneken Claiszoen, heeft voor zich en zijne zuster Claiskin, 
ten overstaan van (de schepenen) Herman Claiszoen en Gerrit 
van Tellicht, bekend, dat Arnt Warmboutszoen hem de 50 
rijnsche guldens (zie nr. 388) heeft betaald; dat hij Arnt den 
voetval en Arnt hem de oorveede kwijt gescholden heeft en dat 
hij er voor instaat, dat zijn oom Mynne Meckenszoen van 
Am meiand met het een en ander genoegen neemt. 

Actum anno L X X X I 0 , Praxedis. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 69. 

427. 1482 April 14. 

Schepenen en Raad hebben aan de geërfden van de Oesteren
meden beloofd, jaarlijks omstreeks Sint Petersdag (Februari 22) 
een (dijk)graaf en 2 heemraden te zullen aanstellen, die belast 
zullen zijn met het schouwen, onderhouden en bewaren van 

die meden, het omliggende land, de beek en de graven zooals 
tot dusver door de stadsweidemeesters werd gedaan. 

Anno L X X X I 1° ipso die Tiburcii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 82 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschrijving van Harderwijck, 
deel I blz. 17. 
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428. 1482 Mei 11. 

Engbert van der Eecket en Stijne, zijne vrouw, hebben, ten 
overstaan van (de schepenen) Ailt van Herderwijck en Gherloff 
Voet, bekend, dat zij aan het O .L . Vrouwe-gilde, ten behoeve 
der bedeeling van armen, schuldig zijn 5 rijnsche guldens, 
waarvoor zij jaarlijks 1 oort gulden rente zullen betalen onder 
verband van den Crommenkamp gelegen in den stadseynck. 

Actum anno L X X X I P in profesto Pancracii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 97 verso. 

N.B. Met aanteekening, dat deze rente in 1493 werd af
gelost. 

429. 1482 Juni 7. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Alijt van Golvenschoten, 
bijgestaan door haren zwager Willem van Aller en Griete en 
Stijne van Scerpenzeel, bijgestaan door Egbert van der Eeck, 
aan Arent van Korler hebben verkocht het huis, hof en schuur 
ca. dat aan Evermoet van Wyerden heeft toebehoord, staande 
en gelegen in de Viestraat op den hoek van het O.L. Vrouwe
kerkhof. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert twe ende 
tachtich des Vriedages na des hilligen eerwerdigen Sacraments-
dach. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Met stadszegel in groene was. 

430. 1482 Juni 30. 

Adolph, graaf to Nassauw, stadhouder-generaal in Gelre en 
Zutphen, verklaart, dat Harderwijck van Maximilaen aartshertog 
van Oestenrijck 8500 rijnsche guldens te vorderen heeft wegens 
door haar betaalde en geborgde gelden aan- en ten dienste 
van de ruiters die de stad hebben bewaard. 

Gegeven int jaer unss Heren dusent vier hundert twe und 
tachtentich up Sonnendach post Petri et Pauli apostolorum. 
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o. Oorspr. in inv. nr. 483. Onderteekend Adolff. Met zijn ge
schonden zegel in roode was. 

b.—d. Afschriften: (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 
101 en 102, nr. 1982 fol. 80 verso en nr. 1983 folio 80. 

431, 1482 Juli 5. 
Adolph, graaf to Nassauw, stadhouder-generaal in Gelre en 

Zutphen, bevestigt nader de schuld van 8500 rijnsche guldens 
van aartshertog Maximiliaen aan Harderwijck. 

Op Vridach naich visitatie-nis gloriose virginis Marie anno 
Domini etc. LXXXII 0 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Onderteekend Adolff. Met geschon
den zegel in roode was. 

b. en c. Afschriften: (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 83 en 
nr. 1983 fol. 80 verso. 

432. 1482 December 31. 
Maximiliaen, hertog van Oistenrijck, confirmeert de privile

giën, rechten, gewoonten, verschrijving enz. van Hairderwijck, 
ingevolge het door hem en de stad gesloten verdrag. 

Ghegheven in onser stad van Brussel den lesten dach van 
Decembre int jaer ons Heeren duysent CCCC twee ende tach
tentich. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met signet gedrukt in roode was. 
Onderteekend Max» en gecontrasigneerd Decomine. 

b—e. Afschriften: b (c 1600) in inv. nr. 83 fol. 107 verso; e. 
d. en e. (c 1700) in inv. nr. 1981 fol. 102, nr. 1982 fol. 82 
verso en nr. 1983 fol. 37. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, X (1854) blz. 
407. 

433. 1482 December 31. 
Maximiliaen, hertog van Oistenrijck, geeft aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad het recht 1 dijkgraaf en 3 heemraden aan 
te wijzen die, bijgestaan door 16 geërfden, nl. 10 uit Harder-
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wijck en 6 uit Putten en Nijkerck, de Erckemeden zullen be
sturen en beheeren aangezien Nijkerck in handen van 
den hertog van Cleve is, waardoor de geërfden aldaar niet 
voor het behoud van dien polder kunnen zorgen. 

Gegeven in onse stad van Bruessel den laetsten dach van 
December int jaer onss Heeren duysent C C C C twee ende tach
tentich. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 1952. Met opgedrukt signet 
en onderteekend Decomine. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 81. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 202. 

434. 1483 Juli 15. 

Coman Ricolt Arntszoen en Geertgin, zijne vrouw, hebben, 
ten overstaan van (de schepenen) Johan van Brenen en Jan 
van Wijnbergen, renten en goederen vermaakt aan het gasthuis, 
de minderbroeders, de grauwe zusters, de fraters, de arme fra
ters, de armen, het Sint Lucienaltaar ad minores en de Sint 
Claes- en Sint Petersaltaren, in de O . L . Vrouwe-kerk. 

Actum anno L X X X I I I 0 divisionis apostolorum. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 67 verso. 

435. 1483 October 23. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan Tyde van Wijn
bergen schuldig zijn 1000 gouden rijnsche guldens. Zij nemen 
aan dit bedrag te verrenten met 50 guldens en staan hem daar
voor af de pachtpenningen van de Varkensweide, de Claverweide 
en het Rumels tot aan het einde der pachtjaren, waarna hij 
deze landerijen zelf in gebruik mag nemen totdat de schuld 
is afgelost. 

In kennisse etc, dusent vierhondert L X X X I I I 0 op sunte Se-
verinusdach episcopi. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 107. 
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436. 1484 A p r i l 4. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Engbert Janszoen, als 

procurator van het O . L . Vrouwe-gilde, Wildemanshoff, na daarop 
gedane panding, in de kerken geveild, in de herbergen verkocht 
en naar het stadrecht verwonnen heeft en dat zij hem in dien 
hof hebben „geëigend en gestedigd." 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert vier ende 
tachtig up Sunte Ambrosiusdach episcopi. 

Afschrift (c. 1500) in inv. nr. 1882 folio l verso. 

437. 1484 October 4. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan 

Henric Gheritszoen en Lyskin , zijne vrouw, verkocht en over
gedragen hebben: a. het getimmer van den rosmolen met het 
huis staande nabij den Vangentoren ; b. 2 kleine steenen, liggende 
in den molen aan den Brinck; c. eene stede op de weide waarop 
zij den molen mogen plaatsen. De koopers moeten aldaar den 
molen in gang houden ten gerieve van de burgers.die hun 
moeten betalen voor het malen van een schepel hard zaad 5 
„bleyken" ') en van een schepel week zaad de helft, zullen 
kosteloos een paard op de stadsweide mogen laten grazen en 
ingeval zij deze conditiën niet nakomen, 100 rijnsche guldens 
verbeuren, waarvoor zij hun windmolen staande bij die Ner-
genae en den bedoelden rosmolen tot onderpand hebben gesteld. 

In kennisse etc. In 't jair ons Heren dusent vier hondert vier 
ende tachtich des Manendages post Remigii episcopi. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr 798 fol. 84 verso. 

438. 1485 Maart 31. 
Goutgin van Wijnbergen en jonge Zywert van Wijnbergen, 

haar zoon, hebben, ten overstaan van (de schepenen) Volker 
Henricszoon en Deric Voet, de rente van 3' ƒ2 rijnsche guldens, 
die heer Zywert van Wijnbergen trok uit den Strickskamp ge-

<) Een bleek is een wit of zilveren muntje. 
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legen in de Sint Jorrienshoeve, overgedragen aan de Sint Jorriens-
vicarie buiten de stad, de Sint Crispinus-, 12 apostelen-, Goer-
mans- en Toegere (dragers) altaren, het fraterhuis en de pastoors. 

Actum anno L X X X V 0 bona feria quinta. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 67 verso. 

439. 1485 April 14. 
Reyner Maessen bekent, dat hij van zuster Griete van Steenier, 

namens de nonnen te Herderwijck, ontvangen heeft 5 rijnsche 
guldens voor het huis dat hij op hun werf aan den Ercke-
medenschen dijk zal zetten, welk huis hij weer mag afbreken 
zoodra die 5 guldens zijn terug betaald, waarmede dan 
ook de hem bovendien opgelegde verplichting tot onderhoud 
van 7 roeden dijk eindigt. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vier hondert vijf ende 
tachtentich op Sunte Tiburtius ende Valerianusdach. 

Oorspr. in inv. nr. 1938. Op verzoek van Reyner, gezegeld door 
Gijsbert van Aller, dijkgraaf van de Erckemeden. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, X (1854) 
blz. 409. 

440. 1485 Juni 5. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad, oorkonden, dat zij aan 

Willem Olofszoon hebben verkocht den rosmolen, met huis en 
hetgeen er verder toebehoord, staande en gelegen aan den 
Brinck, met dezelfde rechten en verplichtingen als aan Henric 
Gheritszoon werden toegestaan en opgelegd. (Zie nr. 437.) 

In kennisse etc. Int jair ons Heren dusent vier hondert vijff 
ende tachtig. Bonifacii. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 84 verso'. 

N.B. Gevolgd door de kwijtschelding, met overdracht van 
de betrekkelijke brieven aan de stad, door Willem 
en zijne vrouw Weijme, van hun recht op een on-
genoemden stadstoren. 
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441. (c. 1485 Juni 5.) 
Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Jan van Goch, pater, 

Petrus Yrsyken, procurator en Gherardus Ensschede, priester, 
voor zich en voor de gemeene broeders in het Clerkenhuis, bij
gestaan door Herbert Koick, weder aan heer Gherman Wolters-
zoen hebben overgedragen den HagenskomP en de renten ge
noemd in nr. 398, voor zoover deze nog in hun bezit waren 
en, voor zoover dit niet meer het geval was, aangevuld met 
andere renten en dat heer Gherman vervolgens dien kamp en 
de renten voor het in nr. 398 medegedeelde doel heeft afgestaan 
aan het Convent der zusters van Sint Clara genaamd Clarendall, 
staande bezijden den toren van de O.L. Vrou-kerk. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 85. b. (c. 1700) 
in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 56. 

NJJ. Van de overgedragen renten was er eene gevestigd 
op het huis en hofstede der njje susteren, die ook 
in de acte van 9 Juli 1476 (reg. nr. 398) worden 
genoemd. Het stuk volgt in inv. nr. 798 op eene met 
dezelfde hand geschreven acte van 1485 Bonifacii. 
(Reg. nr. 440.) 

442. 1485 September 5. 
De gemeene Schepenen hebben aan den man van Katharina 

van Hassels, die 11 jaren geleden een manslag heeft begaan, 
vergund weder in de stad te komen. Op de door hem ver
beurde boete van 40 ponden heeft hij 5 rijnsche guldens be
taald. De resteerende 35 guldens zal hij vóór e.k. M e i moeten 
voldoen, doch den zoen blijft aan de Schepenen. 

Actum anno L X X X V feria 2 a post Egidi i . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 72 verso. 

N.B. Gevolgd door de verklaring van de Schepenen dat 
zij de betaalde 5 guldens aan het gasthuis hebben 
geschonken. 

443. (1486 Jul i 5.) 
De gemeene Schepenen hebben, als collators, aan heer 
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Henrick Koicke vergund den dienst van de door zijn ouders, 
magen en vrienden gestichte vicarie in de Vrouwe-kerk, te 
Arnhem te doen tegelijk met den dienst eener vicarie welke 
hij aldaar heeft. 

(Actum anno L X X X V I 0 altera die translationis Martini.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 35*. 

444. 1486 Juli 18. 
Peter Enteke en Geertgin, zijne vrouw, hebben, ten overstaan 

van (de schepenen) Reyner van Brenen en Ricolt van Dieren, 
bekend, dat zij voor de altaartafel van het Sint Fran-
ciscusgilde, ieder schuldig zijn 1 oud schild en de gilde-
meestérs hebben aangenomen deze 2 schilden niet te zullen 
invorderen zoolang Peter en Geertgin leven. 

Actum anno L X X X V I 0 Arnulphi. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 62 verso. 

445. 1486 September 19. 

Griete Verlaer, bijgestaan door Tyde van Wijnbergen, heeft, 
ten overstaan van (de schepenen) Wolft* Wolftszoen en Volker 
Henricszoen, bekend, dat zij schuldig is: a. aan de Minder
broeders, jaarlijks op de 6 Vrijdagen in de Vasten 1 kwartkan 
olie; b. aan de kerkmeesters van de Broederenkerk, jaarlijks op 
den Zondag Invocavit, voor de lampen in dit godshuis 1 kwart
kan olie. Voor de nakoming van een en ander heeft zij tot 
onderpand gesteld haar huis dat staat in de Wullenweverstraat 
tusschen de huizen van Jan van Spuelde en Henric Hugens-
zoen. 

Actum anno L X X X V I 0 feria 3 a post Lamberti. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 62. 

446 1486 December 4. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad bekennen, dat de ver-
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hooging van den accijns op de in- en uitheemsche bieren — 
van welke verhooging de minderbroeders-, grauwe zusters- en 
begijnenkloosters vrijgesteld zijn — door de burgers en in
gezetenen slechts voor een jaar werd toegestaan en dat zij dus 
voor verlenging van dien termijn eene nieuwe vergunning noo-
dig hebben. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert sess ende 
tachtich up Sunte Barbarendach virginis et martiris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 62. 

447. 1486 December 26. 

Albert Rolofszoon en Lijsken, zijne vrouw, hebben, ten over
staan van (de schepenen) Ailt van Herderwijck en Deric Voet, 
ten behoeve van den dienst op het altaar van het Sint Quirijns
gilde, overgedragen hun huis in de Annenstraat, een hof in 
Spaenhemkamp en al hun andere goederen. 

Actum anno L X X X V I 0 ipso die Stephanie protho martiris 
si(licet) altera die nativitatis Domini. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 83. 

N.B. Gevolgd door verklaringen van de gildemeesfers 
Peter van Roye en Albert Henricszoon, dat zij aan 
Albert de helft der aan het gilde overgedragen 
goederen hebben teruggegeven, dat Lijsken haar helft 
mag gebruiken zoolang zij leeft en desnoods tot haar 
levensonderhoud mag verkoopen, mits dat na haar 
overlijden haar geheele nalatenschap aan het gilde 
vervalt en dat zij het huis mag verkoopen om van 
de opbrengst te leven. 

448. 1487 Januari 16. 

Ailt van Harderwijck en zijne zuster Hille Bluets hebben, ten 
overstaan van (de schepenen) Gerit van Spuelde en Reyner 
Bluet, bekend, dat zij aan de Sint Anthonisvicarie schuldig zijn 
2'/a rijnsche guldens rente, gaande uit de huizen in de Donker
straat die aan Zweder van Harderwijck hebben toebehoord en 
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uit eene hoeve gelegen in de Nergenae eveneens van genoemden 
Zweder afkomstig. 

Actum anno L X X X V I I 0 in profesto Anthonii. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 61 verso. 

N.B. Met aanteekening dat heer Zweder van Delen heeft 
erkend dat deze rente den 2en Februari 1492 door 
Ailt werd afgelost. 

449. 1487 December 13. 

Stijne van Scerpenzeel, bijgestaan door Herman Bengart, 
heeft, als naaste bloedverwante ') van wijlen Evermoet van 
Wyerde, ten overstaan van de schepenen Wolff Wouterszoen 
en Goessen van Vanevelt, aan de procurators van het O.L. 
Vrouwe-gilde overhandigd het testament van Goert van Wyert 
en Evermoet voornoemd en hun het toezicht en beheer opge
dragen van het daarbij gefondeerd weduwenhuis. 

Actum anno L X X X V I I 0 Lucie. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 98. 

450. 1489 December 17. 

Schepenen en Raad hebben besloten voortaan jaarlijks 2 
Raden tot waardijns te kiezen die, bij toerbeurten, vast te stel
len door loting, ieder met een gezel, deze functie moeten uit
oefenen en die, gedurende hun dienstjaar, geen gemeenschap 
met de draperie hebben mogen. 

Anno LXXXIX* des Manendags post Gaudete. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 65.* 

N.B. Boven dit besluit staat een naamlijst van Schepenen 
en Raden en van de tot waardijns aangewezen dub
beltallen. 

') Br staat „naeste volgersche". 
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451. 1490 Januari 18. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan de burgers heb

ben toegestaan 24 eerbare mannen te kiezen, die jaarlijks op 
Dinsdag na O. L. Vrouwendag uit hun midden 4 rentmeesters 
mogen nomineeren die, met de door den Raad gekozen 2 rent
meesters, de stadsinkomsten en uitgaven zullen beheeren. De 
gekozen burgers moeten Schepenen en Raad bijstaan in- en toe
stemming geven tot het invoeren van nieuwe belastingen, het 
aangaan van oorlog en „heerreyzen" en het verkoopen en ver
panden van landerijen en andere stadsbezittingen. Zij mogen 
hunne vacatures op den genoemden Dinsdag zelf aanvullen doch 
de nieuwe leden moeten door de Schepenen worden beëedigd. 

Int jair etc. XC° altera die Anthonü abbatis. 

Afschriften: a. en b., gelijktijdig, in inv. nr. 62 en in nr. 798 
foL 62 verso; c (c 1600) in inv. nr. 1984 fol. 102; d. e. en ƒ. 
(c 1700) in nr. 1981 folio 102 verso, nr. 1982 foL 84 verso en 
nr. 1983 fol. 82. 

N.B. Gedrukt: Mr. J. L. Berns, Rechtsbronnen van Har
derwijk, blz. 154. 

452. 1490 Januari 18. 
Burgemeester Martin Coelwagen, heeft de tot gemeenslieden 

gekozen burgers (zie nr. 451) beëedigd en Schepenen en Raad 
hebben aangenomen hem te zullen vrijwaren voor alle hinder 
en schade die daaruit voor hem mocht voortkomen. 

Actum anno et die ut supra. (XO altera die Anthonü abbatis). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 63. 

N.B. De gekozen burgers waren: Ailt Brinck, schipper 
Henric Ailtszoon, Henric van Brenen, Wolff Martins-
zoen (obiit a° XCII°, pro eo Henric van Vanevelt), 
Ricolt Brinck (obiit a» XCII«,pro eo Amelrinc Brinck), 
Tyde van Wijnbergen, Reyner van Helle (obiit a° 
XCH, pro eo Peter Tengnegel), schipper Roloff Wil-
lemszoen. Gerit Coeninck, Pilgram van Hierde, mees
ter Jan Wolterszoen, Henric Willemszoen, Otto Jan 
Claiszoen en Deric Witte. 

12* 
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453. 1490 Maart 1. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Amersfoort, geven 
aan den schout en de burgemeesters, schepenen, raad en burgers 
van Harderwijck een vrij, vast en zeker geleide binnen hun ge
bied, durende tot 6 weken na de schriftelijke opzegging en met 
voorbehoud dat, indien er oorlog komt tusschen Utrecht en Gel
derland, ieder zijne verplichtingen aan zijn landsheer mag nakomen. 

Int jaer ons Heren dusent vier hondert ende tnegentich 's 
Manendaeges na den Sonnendach als men in der hilligen ker-
cken singt Invocavit. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 64 verso; b. en c. 
(c. 1700) in nr. 1982 fol. 85 en nr. 1983 fol. 25. 

454. 1490 Juni 24. 

Adolph, graaf to Nassauwen, stadhouder in Gelre, staat — 
naar aanleiding van een besluit door den hertog van Saksen, 
stadhouder-generaal en Z. Ms. raden genomen op den landdag, 
gehouden te Grave op Hemelvaartsdag (20 Mei) 1.1. — toe, dat 
Herderwijck aan de 2 eerste aldaar vervallende pondschattingen 
telkens 1000 enkele rijnsche guldens mag korten in mindering 
van hetgeen de stad, ten behoeve van haar garnizoen, aan den 
roomsch-koning heeft voorgescheten. 

Geteykent up ten vier ind twintichsten dach in Junio int jair 
onss Heren dusent vier hondert ind tnegentich. 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Onderteekend Adolf. Met zijn zegel 
in roode was. 

b—d. Afschriften: b. (c. 1680) in inv. nr. 54; c. en d.(c. 1700) 
in nr. 1982 fol. 85 verso en nr. 1983 fol. 81. 

455. 1490 Juni 24. 

Adolph, graaf to Nassouwe, stadhouder in Gelre, verklaart, 
namens den Koning, aan Herderwijck voor de door de stad 
aan hem, tot aflossing eener schuld aan Christoffel van Ebe-
lyngen, geleende 300 gouden rijnsche guldens, voorrecht te geven 
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op den ontvangst van de eerste pondschatting der kerspelen 
Putten en Ermel l en zoo noodig ook van Nijekerken. 

U p ten vier ind twintichsten dach Junij int jaer ons Heren 
duysent vier hondert ind tnegentich. 

o. Oorspr. in inv. nr. 483. Onderteekend Adolff. Met zijn zegel 
in roode was. 

b. en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 86 en nr. 
1983 fol. 81 verso. 

456. 1490 Jul i 12. 
De Schepenen oorkonden, dat Herbert Koeck, kaarsenmaker, 

heeft bekend, dat hij aan heer Henrick Koeck, priester, 
ten behoeve zijner vicarie in de Vrouwe-kerk schuldig is eene 
rente van \lj2 gouden rijnschen gulden gaande uit zijn boom
gaard in den Buerkamp. 

Int jair ons Heren M° I I I l c ende X C in profesto Sancte 
Margarete. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 35* verso. 

457. 1491 A p r i l 23. 

Schepenen Raad oorkonden, dat zij aan Evert Slotemaker in 
erfpacht hebben gegeven grond gelegen tusschen de Smedepoort 
en den hof van Arnt van Corler, om er een watermolen op te 
bouwen met het recht het water uit de stadsweide en de SyPel 
naar dien molen te leiden, een en ander voor een jaarlijksch 
recognitiegeld van 2 ponden. 

Gegeven in den jare ons Heren dusent vierhondert ende een 
ent negentich in profesto Sint Georgii. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 85 verso. 

N.B. Gevolgd door de verklaring van Evert, dat hij het 
water uit de weide en de Sijpel zal leiden zonder 
iemand te benadeelen, niet duurder dan andere mole
naars zal malen en de bedongen recognitie aan de 
stad zal voldoen en met aanteekening: „Adnichilum 
reductum est co ram omnibus scabinis". 
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458. 1491 October 9. 
Engele Reynerszoen en Dyle, zijne vrouw, hebben, ten over

staan van de schepenen Wolff Wolfszoen en Dyrck Voet, be
kend, aan heer Egbert Dageraid, commandeur in 's Heren 
Loe, ten behoeve der O. L. Vroume-vicarie ter Bliscap in de 
Vrouwe-kerk schuldig te zijn 5 oude vlaamsche grooten, jaar-
lijksche rente, uit hun huis gelegen op een hoek bij de Pelen-
Poort. 

Actum anno XCI in profesto Victoris. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 97. 

459. 1491 October 27. 

Rycolt Brynck en Hille, zijne vrouw, bekennen, dat zij aan 
de nonnen-regularissen te Harderwijck schuldig zijn 50 rijnsche 
guldens waarvan telkens, na het overlijden van een van beiden, 
de helft moet worden betaald, doch dat, indien hunne dochter 
Lubbrich sterft, vóór zij haar professie heeft gedaan, de geheele 
schuld binnen 2 maanden moet worden afgelost, in welk geval 
het halve vierdedeel hout in het Spuelderbosch weder aan hem 
of zijn erfgenamen vervalt. 

Gegheven ynt jaer ons Heren dusent vierhondert een ende 
tnegentich op ter heiliger apostelen sunte Symon ende Juden-
avont. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1937. Het zegel is verloren gegaan. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 140. 

460. 1492 Januari 8. 

Adolff, graaf van Nassau, stadhouder van Gelre en Zutphen, 
antwoordt Burgemeester, Schepenen en Raad — op hun ver
zoek om den schatmeesters te bevelen in de kerspelen Ermell, 
Putten en Nijkerck geen schattingen te innen, vóórdat aan 
Harderwijck de 300 gouden rijnsche guldens, die de stad ten 
behoeve van den Stadhouder heeft geleend, terug zijn betaald — 
dat hij hen tevreden zal stellen, doch dat hij, namens den Koning, 
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verlangt, dat de uitzetting der schatting wordt voortgezet om te 
weten wat zij in de stad en haar „bevynde" kan opbrengen. 

Gegeven to Arnhem op ten Sondagh na XIII dagh anno 
Domini XCII. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 1403. 

461. 1492 Januari 13. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Evert Doop, een dienst 

van wekelijks 3 missen heeft gesticht op het Viergecroenden-
en Sint Thomasaltaar in den toren van de O .L . Vrouwe-kerk 
en dat zij daarvoor eenige renten heeft geschonken o.a. uit 
den Fraterskómp aan den Hierderweg, onder voorwaarde dat 
haar erfgenamen en de gildemeesfers van de vicarie collaters 
zullen zijn en dat de missen worden opgedragen door een van 
haar bloedverwanten, door een daartoe bekwaam kind van een 
gildebroeder of, bij ontstentenis, door iemand anders, mits hij 
geen bastaard, voleur, dobbelaar of drinker is. 

Gegeven in den jaere ons Heren dusent vier hondert twe 
ende tnegentich in profesto Pontiani. 

a. Oorspr. in inv. nr. 873. Het stadszegel is verloren gegaan. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 folio 107 verso. 

N.B. Gedrukt Kroniek Hist Gen. Utrecht jrg. X (1854) 
blz. 411. 

462. 1492 Maart 23. 
Reyner van Ess, schout te Harderwijck, verklaart, dat Arent 

Huesman en Jan Slabbert getuigd hebben, dat de kwestie tus
schen Jan Janszoon en Jan Zwalue, over den koop en verkoop 
van 3 last bokking, door partijen aan de uitspraak van 4 hunner 
vrienden werd onderworpen. 

Actum anno etc. XCII op Vridach nae den Sonnendach 
Reminiscere. 

Oorspr.. op papier, in inv. nr. 2008. Met opgedrukt, beschadigd 
zegel in bruine was. 
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463. 1492 April 2. 
Joannis Juvenus, pastoor van de parochie- of Sint Jacobskerk 

te Aken in het bisdom Luik, maakt, i.h.b. aan den pastoor te 
Harderwijck, bekend, dat hij ongeveer 20 jaren geleden Johannes 
de Monte en Elizabeth, dochter van Servatius Leijendeckers in 
het huwelijk heeft verbonden. 

Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, 
die secunda mensis Aprilis. 

Afschrift in het vidimus van 26 Februari 1501 (zie nr. 488) in 
inv. nr. 2008. 

464. 1492 Juni (c. 10.) 
Jan Grol heeft, ten overstaan van gemeene Schepenen, aan

genomen Reyner van Essen te zullen vrijwaren voor de schade 
die hij mocht lijden door de borgstelling die hij, Jan Grol en 
Jan van Biler als waarborgen en Gerit van Tellicht als princi
paal gesteld hebben voor de betaling van de 180 rijnsche gul
dens die Weyme van Biler van stadswege op het schoutambt 
heeft uitstaan. Door deze garantie heeft hij voldaan aan zijne 
aan Van Essen gegeven belofte, aan wien, ingeval van weigering, 
het schoutambt zou vervallen. 

(Actum anno XCII omtrent Penthecoste.) 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 86. 

N.B. Gevolgd door eene acte waarbij Wege Wolterszoon 
zijn huizen inde Hoegestraaf, die aan Jan van Tellicht 
hebben toebehoord en Neude Geritszoon zijn huis 
in de Vijenstraat staande naast Reyner Verhelle be
nevens eene rente van 7'/t gouden rijnsche guldens 
uit een huis van Jan van Hierden tot onderpand 
gesteld hebben voor de nakoming van de door Jan 
(Qrol) aan Reyner van Essen gegeven belofte. 

465. 1492 Juli 16. 
Kairll, hertog van Gelre, bevestigt de privilegiën, carthen, 

brieven, rechten, gewoonten en vrijheden van Herderwijck en 
belooft deze te zullen onderhouden. 
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Gegeven in den jair ons Heren dusent vier hondert twe undt 
negentich op ten sessthienden dach in Julio. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met zegel in roode was. 
b.—e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 99 verso; cd. 
en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 103 verso, nr. 1982 folio 
86 verso en nr. 1983 folio 37 verso. 

NJ3. Gedrukt: Kroniek Hist.Gen.Utrecht,X(1854)blz.410. 

466. 1492 December 13. 
Kaerle, hertog van Gelre, draagt aan de richters, panders en 

schouten in de Veluwe op, zijn dienaar en keurmeester Johan 
Marijssen behulpzaam te zijn bij het registreeren en inventari
seeren van alle hoorige-, vrije- en voechtgoederen en hoorige-, 
eigen- en keurmedige personen in dat kwartier. 

Oerkonde ons secreetzegel hyerop gedruckt op ten Donres-
dach Sint Luciendach anno etc. XCII. 

Afschrift 1550, met nr. 349 op één katern papier, in inv. nr. 1388. 

N.B. Vermeld bij Tadama, Tijdrekenk. register van oor
konden in het archief van Zutphen, nr. 568. 

467. 1493 Maart 4. 
Arent Huesman heeft, ten overstaan van den schout Wege 

Wolterszoon en gerichtslieden. met een eed bevestigd, dat de 
kwestie tusschen Jan Zwaluen en Jan Janszoon zich heeft toe
gedragen zooals hij en Jan Slabbert hebben getuigd. 

Up Manendach nae den heiligen Sonnendach Reminiscere. 
Oorspr. op papier, in inv. nr. 2008. Met opgedrukt geschonden 

zegel van den schout in bruine was. 

468. 1493 April 12. 
De Schepenen regelen, ter bevordering van de vrede tusschen 

de burgers en de kloosterlingen, het bezit van de kloosters aan 
goederen en renten in de stad en de stadsvrijheid en bepalen 
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de limieten van de kloosters der zusters achter jonge Ziwert 
van Wijnbergen, der Grauwe zusters van Clarendale en van 
het fraterhuis. 

Acta sunt haec die et anno quibus supra, (anno Domini 
dusent IIIIC drie ende tnegentich des Vrijdages na Paeschen. 

Afschrift (gelijktijdig) in inv. nr. 798 folio 67. 

469. 1493 Juli 28. 
Alijt van Spuelde, moeder der begijnen, heeft, ten overstaan 

van (de schepenen) Wolft" en Volker, aan de Bruederenkerk, 
voor waskaarsen, overgedragen de 2'/2 pond rente, die zij trekt 
uit Neude Stevenszoon's huis dat nu Claes van Spuelde's kind 
toebehoord. 

Actum anno XCIII° de Sonnendage post Jacobi. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 87 verso. 

470. 1494 Januari 17. 
Johan van Brienen heeft, ten overstaan van de gemeene 

Schepenen, renten geschonken voor eene mis die een door hem 
of zijn erfgenamen aan te wijzen priester alle Maandagen zin
gen moet op het altaar van de H. Drievuldigheid en voor eene 
wekelijksche uitdeeling van brood, boter, spek of haring aan 25 
huiszittende armen, die een „teyken" zullen dragen en verplicht 
zijn de bedoelde mis bij te wonen en te bidden voor de ziel 
van den stichter. Verder heeft hij het voortbestaan dezer fundatie 
met goedvinden van Wolter van Brienen geregeld. 

Actum anno XCIHI° in festo Sancti Anthonij. 
a. Concept in inv. nr. 865. 
b. en c. Afschriften: b. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 91 verso, 

e. (c. 1700) in 1980, stuk 2 folio 100. 

471. 1494 Maart 8. 
Claes Goltsmit heeft, ten overstaan van (de schepenen) Ailt 

van Harderwijck en Reyner Bluet, geld- en roggerenten ge-
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schonken voor de fundatie van eene vicarie in de O. L . Vrouwe-
kerk door zijn erfgenamen en voor de bedeeling van armen 
uit de O .L . Vrouwe-pot. De roggerenten — waarvan aan 
Henryc van Drij levenslang 5 molders moeten worden afgestaan 
— en de geldrenten gaan uit een erve en landerijen te Bijsel, 
uit den Vresencamp gelegen bij de 3 willigen, uit land te Nun-
speet en uit huizen in de Bruggestraat wan de erfgenamen 
Marten Coelwagen en naast Gerit van de Grave en in dé de 
Donkerstraat naast het huis van Evert Doop. 

Actum anno XCIIII Sabatto post Oculi. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 92. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 folio 101. 

472. 1494 April 7. 
De gemachtigden van Steven Louwe en Gheertruyt, zijne 

vrouw, erfgenamen van Claes Goutsmyt t. e. en de gemachtig
den van de collators der door Claes gestichte vicarie, 
t. a. zijde, regelen de geschillen ontstaan over het testament 
van den stichter, waarbij o. a. het erve Ter Maet, gelegen in 
het kerspel Doerenspijck in de buurtschap Byssell, tot fundatie 
van de bedoelde vicarie wordt bestemd en aan Reyner, den 
zoon van Steven Louwe, mits hij priester wordt, het genot er 
van wordt verzekerd. 

Gegeven in den jaer ons Heren dusent vier honderd ende 
vier ende tnegentich des Manendaighes nae Sunte Ambrosius-
dach episcopi. 

Afschrift (c. 1500) in inv. nr. 1882 folio 12 verso. 

473. 1494 September 13. 
Evert Evertszoen, Proist Peterszoen en Bette Alijt Gerbrants-

dochter, erfgenamen van wijlen heer German Wolterszoen, heb
ben, ten overstaan van de gemeene Schepenen, de stad bedankt 
voor de aflossing der renten, die de overledene trok uit het 
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huis genaamd „des Moriaens hoeft", staande in de Bruggestraat 
op den hoek van heer Naelssteegje. 

Actum anno XCIII I* in profesto Crucis. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 92 verso. 

474. 1494 September 13. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan de erfgenamen 

van heer German Wolterszoen hebben afgestaan o. a. vijf jaren 
pacht van het land bij den Holst, onder voorwaarde, dat zij 
jaarlijks 7'/j gouden rijnsche guldens betalen aan heer Lieffer 
Nagel of aan de hem opvolgende vicarissen eener vicarie in 
de Grauwe Zusterskerk waarvan Wi l t Voet en zijn erfgenamen 
patroons zijn. N a verloop van deze 5 jaren zal de pacht aan 
de patroons worden betaald tot het beloop van 150 gouden 
rijnsche guldens, die ten behoeve van de vicarie moeten worden 
belegd. 

Actum anno XCI I I I in profesto Crucis. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 92 verso. 

475. 1495 Januari 17. 

Schepenen en Raad bekennen, dat zij, met toestemming van 
de burgerij, van heer Peter, prior van het fraterhuis, hebben 
geleend 35 gouden rijnsche guldens, die zij moeten teruggeven 
op Sint Jacobsdag (Juli 25) a.s., waarvoor zij verbinden het 
wijn- en raadhuis benevens de stadsrenten en landerijen. 

Actum anno X C V in festo sancti Anthonü abbatis. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 93; b. (c. 1700) 
in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 101 verso. 

476. 1495 Januari 17. 

Schepenen en Raad verklaren, dat heer Godescalck, prior 
van de nonnen en heer Gerit, prior van de zusters, ieder aan 
de stad geleend hebben 50 gouden rijnsche guldens. Zij be-
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loven hiervan rente te zullen betalen, t.w. van 20 penningen 
één penning, indien de schuld heden over een jaar nog niet is 
afgelost. 

Actum ut supra (anno X C V in festo sancti Anthonü abbatis,) 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 93. 

477. 1495 Maart 20. 

Kairle, hertog van Gelre, assigneert aan Harderwijck voor 
de hem, bij het beleg van Nijerkerck, geleende 1000 gouden 
rijnsche guldens, a. jaarlijks 50 van zijn heerenguldens te Ermell; 
b. den „overloep" van de door zijn vader Adolph, aan de stad 
verpande tienden en accijnzen te Ermell en Nunspeet. Hij 
verklaart, dat, indien deze onderpanden niet voldoende mochten 
zijn, de stad de hoofdsom met de rente mag verhalen op de 
hem, gedurende 6 jaren, ingewilligde accijnzen voor zoover 
deze binnen haar gebied worden betaald. 

Gegeven in den jair onss Heren duysent vyer hondert vijff 
ende tnegentich op Vrij dach na den Sonnendach Reminiscere. 

a. Oorspr. in inv. nr. 501. Met beschadigd zegel in roode was. 
b—ƒ. Afschriften: b. (c 1600) in inv. nr. 83 folio 110 verso; 

c. (c. 1680) in inv. nr. 54; d. e. en ƒ. (c. 1700) in inv. nr. 1981, 
tusschen de bladen 103 en 104, nr. 1982 folio 87 en nr. 1983 
folio 38. 

N.B. Op afschrift b. staat dat bij resolutie van 27 Juli 
1698 de rente van 50 ggl door de Schepenen werd 
gecedeerd aan Cornelis Nuck voor f 1400.— 
Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XV (1859) blz. 
328 

4*78. 1495 Mei 14. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Goert Volkerszoon, ') 
Geritgen zijne vrouw en Gryete- en Wolff Wolbertszoen Verlare, 
ter eere van God, Maria en Sint Agatha een officie van 2 (of 

') Volgens afschrift b. Goert Collerszoon. 
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3) missen per week hebben gesticht in de O.L. Vrouwe-kerk, 
waarvoor zij hebben afgestaan de helft van een erve liggende 
in de stadsvrijheid 2) — waarvan de andere helft de Sint 
Antonis en Sint Catharina-altaren bezitten — en waarvan zij de 
collatie en bediening door hunne erfgenamen op de hierin 
medegedeelde wijze hebben geregeld. 

Gegeven in den jaere ons Heren duysent vier hondert vijff 
ind negentich altera die Sancti Servatii. 

Afschriften: a. (1530) in inv. nr. 798 fol. 125 verso; b. (c. 1620) 
in inv. nr. 894 en c. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 98 
verso. 

479. 1495 Juli 4. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat zij tot 

rector, gedurende 10 jaren, hebben aangenomen meester Jan 
van Neerden op de hierin opgenomen voorwaarden, waarvan 
de voornaamste zijn dat hij de school moet besturen evenals 
de rectors te Zwolle doen, zelf voor lectors zorgt en het koor 
bedient Aangezien de profijten van zijn ambt, door het heer-
schen van pest en oorlog, in de laatste jaren gering zijn ge
weest zal de stad hem jaarlijks met 16 enkele gouden rijnsche 
guldens beloonen. 

Actum anno X C V in festo translationis Martini. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 94 verso. 

480. 14% Mei 12. 
Henrick Bentynck, rentmeester in de Veluwe, consenteert in 

— en ratificeert, als pandheer — ingevolge eene order van den 
Hertog, geschreven te Nijmegen op Saterdag post Jubilate (30 
April) 1496 — voor hem en zijn erfgenamen, de verpanding 
aan Harderwijck van de renten, tienden en gulden te Ermell. 

2) Bedoeld is het Papenerve te Hierden. 
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Op onss Heren hemelfairtsdach in den jair onss Heren duysent 
vier hondert sess ende tnegentich. 

a. Oorspr. in inv. nr. 501. Met beschadigd zegel in groene was. 
b—f. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 109 verso; 

c. (e. 1680) in inv. nr. 54; d. e. en ƒ. (c. 1700) in nr. 1981 tusschen 
de bladen 103 en 104, nr. 1982 fol. 87 verso en nr. 1983 fol. 37 
verso. 

481. 1497 April 21. 
Henrick van Vanevelt, kerkmeester van de Vrouwe-kerk, heeft, 

ten overstaan van de gemeene Schepenen, bekend, dat hij en 
Clais Goltsmyt, zijn gezel, van Ailtgin Thewes en haar dochter 
Evertgen, ontvangen hebben 2 Harderwijcker groeffgens ') voor 
eene bank in de voornoemde kerk, staande aan de noordzijde 
van het Sint Laurensaltaar achter de bank van Ailt van Hierden. 

Actum op Vrijdach post jubilate anno XCVII*. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 87 verso. 

482. 1497 April 28. 
Evert Dop heeft, ten overstaan van (de schepenen) Goessen 

van Vanevelt en Jacop van Harderwijck, vermaakt: a. renten 
o.a. uit het huis genaamd die Roese in de Hogestraat voor 
eene wekelijksche mis op het altaar de vier gecroenden; h. eene 
rente uit het huis genaamd Onder den wgngaart voor haar 
jaarlijksche memorie; c. aan Katharina Olofts het kamertje 
waarin zij woont, dat de vier pastoors later aan eene eerbare 
juffer of weduwe tot woning zullen begeven en d. aan haar 
nicht Griete Witzems te Zwolle 50 (gouden rijnsche guldens 
gevestigd op het door testatrice bewoonde huis in de Doncker-
straat. 

Actum dess Vridages post Merci evangeliste anno etc XCVII . 
Concept op papier, in inv. nr. 873. 

') Waarschijnlijk: griffioen = een kleine zilveren munt ter waarde van 5 stuivers. 
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483. (1498 Januari 2.) 
Goert Gerbrantszoen, Arent Penninck, Cornelis Reynerszoen 

en Henrick van Gocb, gildemeesters en oldermannen van het 
Sint Rochusgilde, zijn, ten overstaan van (de schepenen) Dirck 
Voet en mééster Ruderick, met Zywert van Wijnbergen, collator 
en heer Geerloff Hase, priester en vicaris der vicarieën op het 
Apostelenaltaar, onder de hierin opgenomen voorwaarden over
eengekomen, voorloopig gedurende 10 jaren, den dienst en de 
feesten van hun gilde op genoemd altaar te houden. 

(Actum altera die circumsicionis Domini anno etc. XCVII1 0 . ) 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 88. 
b. Afschrift (c. 1700) In inv. nr. 1980, stuk 2 folio 92 verso. 

484. 1498 Januari 2. 
De pater van de fraters heeft, ten overstaan van Schepenen, 

bekend, dat hij ontvangen heeft de tafel van het Apostelenaltaar 
en dat hij haar over 10 jaren, als de gildemeesters (zie nr. 483) 
hun tafel en gereedschap van dat altaar nemen, op hun kosten 
weder daarop zal laten zetten. 

Actum altera die circumsicionis Domini anno etc. XCVIII° . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 88 verso. 

485. 1498 A p r i l 23. 
Eefse van Spuelde, bijgestaan door Gerijt Janszoon, heeft, 

ten overstaan van (de schepenen) Gerit van Spuelde en Wolft" 
Wolfszoon, aan heer Wolter van Spuelde, ten behoeve van eene 
wekelijksche mis, ter eere van Sint Anne, op het Sint Andries-
altaar, overgedragen 26 tijnsgrooten rente gaande uit een 
huis in de Donkerstraat staande naast het huis van Jacob Ruwen. 

Actum ipso die Gregorii anno X C V I I I . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 89. 

486. (c. 1500.) 
De begijn Gherritgen Hugen vermaakt haar erf, hof en ren-
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ten aan het convent op het Onze Lieve Vrouwe-kerkhof, waarin 
zij heeft gewoond, het H . Sacrament, Jan van Lent, de begijn 
Hessel en andere geestelijken. 

Concept, op een stukje papier, bevestigd tusschen de bladen 88 
en 89 van inv. nr. 798. 

487. (c. 1500.) 

De gemeene broeders van het Sint Antonisgilde hebben be
sloten, dat de leden die door woord of daad iets tegen het 
gilde doen of op den gildedag kijven of vechten, 2 tonnen bier 
verbeuren van het soort dat zij gewoon zijn op Sint Anthonis-
dag te drinken. 

Oorspr. in inv. nr. 1909 folio 4 verso. 

488. 1501 Februari 26. 

Schepenen en Raad vidimeeren de verklaring van pastoor 
Joannes Juvenus te Aken . (Zie nr. 463.) 

Actum anno Domini dusent vijffhondert ende een sexta post 
Mathiae apostoli in jejunio, 

Concept, op papier, in inv. nr. 2008. 

489. 1501 JuU 28. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Wouter Janszoen en 
Lubberich zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan Engele Nijen, 
ten behoeve van het weduwenhuis tegenover het Sint Cathe-
rijneklooster, jaarlijks schuldig zijn '/a gouden rijnschen gulden 
rente uit hun huis in de Sint Annenstraat. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ind een op 
Sunte Oleffsavont. 

Oorspr. in inv. nr. 1020. Met stadszegel in groene was. 

490. 1501 September 23. 

Schepenen en Raad „eygenen en stedigen" het Sint Jorisgilde 
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aan huizen staande in de Viestraat en aan andere vaste goede
ren van Ghijse Ailtsz., welke, ter instantie van de gildemeesters, 
geveild en verkocht zijn tot verhaal van achterstallige renten. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijfthondert ende een op 
Donredag nae Sunte Mauritiusdach. 

Oorspr. in inv. nr. 1738. Met stadszegel in groene was. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Oen. Utrecht, XVII (1861) 
blz.80. 

491. 1502 Januari 16. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Wi l l em van Broickhusen, 
zijne vrouw Griete van Spuelde en zijn broeder Jan van Broick
husen hebben bekend, dat zij aan de O . L . Vrouwe-pot schul
dig zijn eene rente van 4 mudden rogge, waarvoor zij tot onder
pand stelden: a. het huis in de Donckerstraat van wijlen 
Wi l t Voet; b. een kamp land genaamd den Hogenvoet liggende 
in Sint Jorienshoeve, daar Dirck Voet t. e. en Gherit van Spuelde 
Gheritszoen t.a. zijde naast geland z i jn ; c. de 3 stukken land 
in den Enck genaamd den Soevenacker, den Huil en dat Ghirtgen 
en d. het erf te Hierden dat Wijnicke Aerentszoen bewoont. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ind twee up 
Sunte Anthonijsavont. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 11. 

492. 1502 December 16. 
Reymundus, présbyter, kardinaal en legaat (te Keulen, ') 

geeft aflaat aan Cornelis Jodocuszoon en Aleyd, zijne vrouw, 
beiden behoorende tot de Utrechtsche diocese. 

Datum sub sigillo nostro ad hoe ordinato die X V I a mensis 
Decembris anno Domini M C C C C C 0 secundo. 

Oorspr. gedrukt, in inv. nr. 2011. Het zegel ontbreekt. Onder
teekend Trojaes. *) 

<) Zie Kroniek Hist Oen. Utrecht, jrg. XVII (1861) blz. 83 nr. 7. 
2) Gregorius Trojaes was secretaris van Frederik van Baden, bisschop van 

Utrecht. (Zie Charters en bescheiden in het oud archief van Kampen, deel II nr. 1117.) 
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493. 1502. 
Schepenen en Raad maken de regeling bekend, welke zij 

met de priorin van het Zustersklooster, in overleg met pater 
heer Gherit van Wesepe, getroffen hebben aangaande het be
grip en de limieten van genoemd klooster en zijn bezit aan 
vaste goederen in de stad en de stadsvrijheid, hetzij dat deze 
door schenking verkregen of door de zusters geërfd en inge
bracht worden. 

Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ind twee. 

Afschriften: a. gelijktijdig, met nr. 494 op één vel papier, in inv. 
nr. 1061. *. (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 folio 127. 

494. 1502. 
De priorin en het gemeene convent van het Sint Katherinen-

klooster geven een reversbrief van de met Schepenen en Raad 
gemaakte regeling. 

Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ind twee. 

Afschriften: a. gelijktijdig, met nr. 493 op één vel papier, in 
inv. nr. 1061; b. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 127 
verso. 

N.B. Op deze afschriften volgt t.a.p. een lijst van de ren
ten en vaste goederen, welke het klooster in 1502 
binnen de stadsvrijheid bezat. 

495. 1503 Januari 4. 
De gildemeesters van het smeden- of Sint Loyengilde hebben 

de boete op het beleedigen van gildebroeders in hunne bijeen
komsten, van '/z v a t bier veranderd in 1 pond was. 

Actum anno 1503 quarta feria (post?) ? 

a. Oorspr., toegevoegd aan art. 5 der gildewet van 14 Januari 
1448, in inv. nr. 798 folio 23. 

b—d. Afschriften: b. (c. 1628)) in inv. nr. 670* fol. 1 verso; 
c. (c. 1700) in nr. 1988 fol. 15 en d. (c. 1800) in nr. 2001 folio 2. 

13* 
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496. 1503 Maart 29. 

Schepenen en Raad regelen de betaling der kosten van her
bouw en onderhoud van gemeenschappelijke muren tusschen 
afgebrande huizen, ingeval een der eigenaren zijn pand niet 
wil herbouwen. 

Op Wonsdages post Letare Jerusalem anno 3°. 
Oorspr. in inv. nr. 51 folio 6. 

N.B. Het gebruik van gemeenschappelijke muren werd (in 
c. 1508) nader door de Schepenen geregeld bij eene 
keur, welke zij 25 Augustusl522 ampliëerden. (Ibidem 
folio 6 verso.) 

497. 1503 Juni 19. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Peter, pater van het 
fraterhuis, bijgestaan door Gerrit Ottenszoon de jonge, aan 
Herman Gheritszoon heeft overgedragen de rente van 1 rijn-
schen gulden, welke het fraterhuis trekt uit het huis van Proist 
Peterszoon in de Viestraat. 

Int jair ons Heeren dusent vijffhondert ende drie, op Manen-
dage post Sacramenti. 

Oorspr. in inv. nr. 1901. Met beschadigd stadszegel. 

N.B. Deze rente werd op denzelfden dag overgedragen 
aan het H. Kruisgilde. (Ibidem.) 

498. 1503 Augustus 12. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en de gemeene burgers 
zijn overeengekomen de handgelden uitgezet op verbrande 
huizen en de renten er van met '/s te verminderen, indien de 
eigenaren die huizen herbouwen. 

Int jair ons Heren dusent V" inde dree des Saterdaghes nae 
Sinte Laurentiusdach. 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 5 verso. 
b. Afschrift (c 1640) in inv. nr. 1985 folio 47. 

N.B. Schepenen en Raad besloten 19 Mei 1508 deze kor-
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ting ook te laten genieten, indien behalve huizen 
landerijen tot onderpand waren gesteld. (Inv. nr. 51, 
folio 6 verso en nr. 1975 folio 30.) 

499. 1503 Augustus 12. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de gemeene burgers 

hebben besloten, dat de stad aan hen, die de door den brand 
geleden schade herstellen, zoodanige tegemoetkoming geven zal, 
als de willekeuren en de geldmiddelen toelaten. 

Actum ut supra. (Int jair ons Heren dusent V"c inde dree 
des Saterdaghes nae Sinte Laurentiusdach. 

Oorspr. in inv. nr. 51 folio 5 verso. 

500. 1503 October 21. 
Claes Mathijsz., Roetert Gael , Herman Gerijtsz. en Jacob 

van den Burch, pastoors der kerk van Harderwijck, verzoeken 
aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, naar aanleiding van 
hunne klacht, genoegen te nemen met den tegenwoordigen kerk
dienst door 2 kapelaans tot Cantate (5 Mei) a.s., waarna zij 
(pastoors) zullen zorgen, dat de dienst weder door 4 kapelaans 
wordt gedaan, een en ander overeenkomstig de. toezegging, die 
zij door den kapelaan, heer Evert Engel, reeds aan den Magi
straat hebben laten doen. 

Gescreven t'Utrecht onder een van onsen segell op den X X l e n 

dach in Octobri anno etc. tertio. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 809. Het zegel is verloren gegaan. 

501. 1503 October 31. 
Schepenen en Raad hebben op de Sint Nicolaasfioort besloten, 

dat niemand uitlaten, portalen, luifels of pottekassen op stads-
grond mag maken, op verbeurte van 40 pond en dit besluit op 
Allerheiligendag laten bekend maken. 

In profesto Omnium Sanctorum anno etc. 3° . 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 5 verso. 
b. Afschrift (c. 1640) in inv. nr. 1985 folio 47. 
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502. 1503 November 19. 

De Schepenen hebben in de kerken laten afkondigen, dat 
niemand eene erfenis mag „aantasten dat verferst') were", zon
der eerst het erfhuis „voll te doen" 2) volgens de stadrechten 
en willekeuren, op verbeurte van 40 pond. Mitsdien hebben zij 
beslag laten leggen op de nalatenschappen van Fenne, die 
vrouw was van Evert Evertszoen, en van Henrickgen van Essen. 

Des Sonnendages in festo Elizabeth anno 3°. 

Oorspr. in inv. nr. 51 folio 6. 

503. 1504 Januari 20. 

Sywert, Jan en Sweer van Wijnbergen, gebroeders, en Mr. 
Ruric, namens zijne vrouw, hebben, ten overstaan van (de 
schepenen) Henric van Brenen en Reyer Bloet, aan de pro
veniers in het gasthuis overgedragen het recht, dat hun vader 
Jan en hun oom Sywert hadden op den schuldbrief i. d. 25 
Mei 1460. (Zie nr. 344). (§S0S 

Actum anno X V C ende II1I profesto Agnetis. 

Oorspr. in inv. nr. 928 folio 13. 

N.B. Den 5en Februari 1504 droeg Willem van Wijnbergen 
Willemszoon zijn aandeel in deze schuld ook aan 
de proveniers in het gasthuis over. (Ibidem.) 

504. 1504 October 22. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat de gildemeesters van 
het Sint Agathagilde aan Jan Goessenszoen hebben overgedragen 
een gedeelte van het erf, waarvan hij de helft reeds bezit, lig
gende in de Haverstraat naast Gerit van Goch, en dat zij voor 
de onbezwaardheid van het verkochte gedeelte verbonden heb
ben de l'/a gouden rijnsche guldens rente, die de kooper hun 
heden heeft schuldig beleden. 

') Verversten = verschuiven of uitstellen. 
2) Voll te doen = borgstellen. 
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Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ind vier dess 
dages nae der elf dusent maagdend ach. 

Oorspr. in inv. nr. 1889. Het stadszegel is verloren gegaan. 

505. 1504 November 12. 

De Schepenen oorkonden, dat heer Helmych van Delen, 
priester, vicaris en collator van het H. Kruisallaar en zijne mede-
collators Wolff Wolffszoon en Volker Henricszoon, in tegen
woordigheid en met toestemming van heer Dirck Voet, priester, 
Gherit van Spuelde de lange, Dirck Voet en Wolff Wolffszoon 
de jonge, aan het Sint Anne-gilde vergunning hebben gegeven 
zijn, beelden op dat altaar te plaatsen en dienst erop te laten 
doen, mits de gildemeesters jaarlijks aan heer Helmich voor
noemd 1 pond was geven. 

Actum anno X V C ende vier up Sunte Lebuinusdach. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 89; b. (c. 1700) 
in inv. nr. 1980, stuk 2 foL 97. 

N.B . Afschrift a. wordt gevolgd door een nader contract 
van 31 Januari 1508. 

506. 1505 April 15. 

Schepenen en Raad oorkonden, op welke wijze de kwestie 
tusschen heer Aernt van Byler, priester, en zijne moei Stijntgen 
Aernt Warmboutsen's dochter over een huis staande in de 
Vihestraat op den hoek „daer men gaet naer de Grauwe-zusters-
kerk", is geregeld. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vijf hondert ind vijff, des 
Dynsdages nae den Sonnendach Jubilate. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 1882 fol. 29 verso; b. 
(c 1601) in inv. nr. 1903 fol. 103. 

507. 1506 April 18. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Ricolt Ghijsbertsz., 
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bijgestaan door IJtgen Albertsz., aan Wi l l em Brantsz. en Steven 
van Beynen, gildemeesters van het H. Kruisgilde, heeft over
gedragen het huis van zijne moei Aeltgen, staande tegenover 
het Sint Joisthuis in de Rabbenstraat. 

Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert ende sess 
op Saterdages nae den hillegen Paeschdach. 

a Oorspr. in inv. nr. 1902. Met stadszegel in groene was. 
b. Afschrift (c. 1550) in inv. nr. 1899 folio 7 verso. 

508. 1506 November 30. 

Kaerle, hertog van Gelre, oorkondt, dat hij Johan Marissen 
heeft aangesteld tot keurmeester over zijne „wisselen" en keur-
medige-, hoorige- en eigen lieden in de Veluwe, en verzoekt 
aan de richters, panders en schouten aldaar, hem alle in hun 
ambt voorkomende verwisselingen, keuren en sterfgevallen mede 
te deelen en bij de invordering behulpzaam te zijn. 

Oerkonde onsse secretsegell hyerop gedruckt op Sent Andryes-
dach anno etc. sexto. 

Afschrift (1550) met nr. 627 op êên katern papier, in inv. nr. 1388 

509. 1507 Maart 21. 

Schepenen en Raad- laten weten dat het, op verbeurte van 10 
pond, verboden is luifels of bijslagen, breeder dan 3'/a v ° e t te 
laten uitsteken. 

Actum Dominica Judica anno etc. 7mo. 

Oorspr. in inv. nr. 51 folio 6. 

510. 1508 Januari 14. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Brant Arentszoon en 
Foeyse zijne vrouw, ten behoeve van 2 missen per week op 
het Sint Quirinus-altaar, geschonken hebben 3 renten, gaande 
uit huizen van Gout Maeszoon, Dirck Peterszoon en Herbert 
Evertszoon, onder voorwaarde, dat zij levenslang den lijftocht 
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dezer renten behouden, dat, als een van hun 2 zoons priester 
wordt, deze den dienst op dat altaar zal doen vóór iemand 
anders en dat vervolgens het Sint Quirijnsgilde de collatie 
er van zal bezitten. 

Actum Pontiani anno etc. acht. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 78 verso. 

511. 1508 Maart 12. 

Oe Schepenen maken eene keur op het vervoeren, verkoopen 
en tellen van visch. 

Actum Invocavit, ipso die Gregorii anno 8V°-

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 6 verso. 
b. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 30. 

512. 1508 Augustus 18. 

Henrick van Biler, Jan Rutghersz., Galle en anderen hebben, 
ten overstaan van de gemeene Schepenen, zich borg gesteld, 
dat de bovengenoemde aan Jan Evertszoen, den koster, in 
bewaring gegeven kleinoodiën en boeken van de kerk door 
hem zullen worden teruggegeven, zoodra de schepenen dit van 
hem verlangen. 

Actum sexta post assumptionis (Mariae) anno etc. VIII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 6. 

513. (c. 1508). 

Pastoor Johannis heeft gezworen te zullen zorgen, dat de 
navolgende statuten in de kerk en het gasthuis door de kerk
heeren, priesters, vicarissen en andere officianten worden na
gekomen. 

Oorspr. in inv. nr. 51 folio 7. 

514. 1510 Maart 25. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen oorkonden, 
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dat hunne keurmeesters hebben getuigd, dat Diss Touweslegers 
eene week geleden 20 stroe bokking van Harderwick op de markt 
te Nijmegen heeft gebracht, waarbij 11 stroe waren, die hij 
moest verkoopen voor 19"/2 stuiver, omdat zij „snoede", valsch 
en geen koopmansgoed waren. 

Des to orkonde onser stat secreetsegell hieronder op doen 
drucken op Manendach na den heiligen Palmdach anno etc. 
decimo. 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 672. Met opgedrukt zegel. 

514*. 1510 December 23. 

De Schepenen laten de eigenhandig geschreven testamenten 
van Marijs Zweerszoon, zijne vrouw Jannygen en zijne zuster 
Geertruid, op verzoek van zijne zuster Griete en andere vrien
den, in het kerckeboeck registreeren. Behalve legaten aan kerken, 
geestelijken, broederschappen en armen vermaken zij 3 enkele 
guldens rente uit Melis van Clinckenberch's huis voor eene mis, 
die alle Dinsdagen moet worden opgedragen in de Sint Nyclaes 
(kerk). 

Anno et die ut (supra) (2a feria post Thome apostoli anno 
etc. X°-

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 99 verso. 

515. 1511 Februari 5. 
Harmen, steenhouwer te Groningen, heeft aan Lambert Brynck 

en Henrick Cosijnszoon, kerkmeesters van de Minderbroeders-
kerk binnen Harderwijck, verkocht 12000 pannen, lang en breed 
als de pannen, welke hij in den verleden zomer aan het Non
nenklooster heeft geleverd. Van deze 12000 stuks moet de helft 
wit en de andere helft zwart „gelodet" zijn. De verdere condi
tiën betreffen het looden, dekken, arbeidsloon, enz. 

In oirkonde etc. (anno Domini etc. XI 0 op Sunte Aechten-
dach.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 119 verso. 
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N.B. Van het contract werden 2 exemplaren gesneden 
uit de letters A. b. c. d. e. ff. en g. 

516. 1511 Maart 18. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat de priesters M r . Jan 
Ottesz. en Dirck Voet hebben getuigd, dat het beneficie der 
kapel van Sint Nico laas en Sint George, staande binnen de stads-
vrijheid en door de schepenen aan Helmych van Spuelde ge
schonken, jaarlijks meer dan 24 rijnsche guldens opbrengt. 

Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert ende elf des 
dinxdaches na Sinte Gregoriusavont. 

Oorspr. in inv. nr. 856. Het stadszegel is verloren gegaan. 

517. 1511 A p r i l 25. 

Schepenen en Raad statueëren, dat alle specerijen moeten 
worden gewogen met Troische gewichten, doch boter, spek en 
dergelijke waren met de gewichten van de stadswaag. 

Actum sexta feria post Pasce anno X I 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 8. 
b. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 30 verso. 

N.B. Deze keur werd eerst geschrapt, aangevuld 17 Maart 
1512 en vernieuwd 11 Augustus 1513. (Zie inv. nr. 
161 folio 3.) 

518. 1511 Juni 25. 

Kairle, hertog van Gelre, oorkondt, dat Burgemeesters, Sche
penen en Raad van Harderwijck de 300 guldens, die zij hem 
hebben geleend, mogen korten aan de eerstvolgende pond
schatting, ruiterpenningen of andere ongelden. 

Des Guesdaiges nae Sent Johansdach nativitatis anno etc. 
undecimo. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 483. Geteekend door- en met op
gedrukt secreetzegel van den oorkonder. 
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519. 1511 November 29. 

Peter Gheritszoen en Egbert Lambertszoen hebben, ten over
staan van (de schepenen) Ziwert (van Wijnbergen) en Spuelder-
man (den jongen Van Spuelde), van Jacob van Harderwijck voor 
3 gouden rijnsche guldens rente, overgenomen den koop van de 
stede aan den Brinck waarop de rosmalen heeft gestaan, welke 
hem den 18en October 1.1. door de stad werd verkocht. 

Actum in profesto Andrae apostoli anno etc. XI 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 178. 

N.B. 1 gouden rijnsche gulden was 36 wuechenen waard. 

520. 1511 November 29, 

Lubbert Henricszoen heeft, ten overstaan van de in nr. 519 
genoemde schepenen, van Peter Herbertszoon overgenomen den 
koop van de Holderpsstede aan de Marktstraat, welke hij den 
18en October 1.1. van de stad kocht voor eene rente van 2'/i 
gouden rijnsche guldens, 2 oort en 2 stoeters, welke rente jaar
lijks op Paschen met haar 20-voud mag worden afgelost. 

Actum in profesto Andree anno ut supra (anno etc. XI°.) 

Oorspr. in inv. nr. 473 folio 178. 

N.B. Met- aanteekening dat de rente in Februari 1S58 werd 
afgelost en dat de hoofdsom weder geleend werd aan 
Weyme Coman Dericks huisvrouw. 

521. 1511. 

Schepenen en Raad hebben tot rector aangenomen meester 
Jan van Wylsick. Hij moet 3 door hem zelf te kiezen en te 
betalen lectoren houden, die ook het koor bedienen en den 
jongens zingen moeten leeren. Voorts hebben Gherit Brinck, 
pater en de broeders in het fraterhuis, hun medebroeder Jan 
Hermszoon als vierden lector beschikbaar gesteld en bovendien 
aangenomen 4 Philipsguldens te voegen bij de jaarwedde van 
den rector, welke voorloopig 38 Philipsguldens bedraagt. 
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Anno Domini etc. X I m ° . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 95. 

522. 1512 (c. April 11.) 

Schepenen en Raad en de 24 gemeenslieden zijn overeenge
komen voortaan de stadsmiddelen niet te verpachten aan iemand, 
die hun iets schuldig is. 

Actum anno XII in Jejunio. 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 8. 
*. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 30 verso. 

523. 1512 April 28. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verklaren op welke wijze 
zij de geschillen over de tienden van de Nijelanden met de erf
genamen van Herbert Roeck hebben geregeld. 

Int jair ons Heren etc. XII 0 Vitalis. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 96 verso. 

524. (1512 April 28). 

De rentmeesters hebben, op last van de schepenen en de 
gemeenslieden, de schulden, die Peter Herbertszoon aan 
de stad heeft, verrekend met de schade, welke hij aan de tien
den van de Nijelanden heeft geleden, zullende deze tienden 
voortaan door Peter en zijne erfgenamen worden genoten over
eenkomstig den inhoud van nr. 523. 

(Gegeven int jair ons Heren etc. XII° Vitalis). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 96 verso. 

525. 1512 Mei 3. 

Schepenen en Raad hebben gestatueerd, dat de „naeste zwagher 
vuer den anderen" burgemeester en waardijn zal zijn, doch als 
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zwagers en magen even na zijn, zal „dat bloet" voorgaan. 
Actum 2a feria post Jubilate (anno etc. XII0.) 

a. Oorspr., op papier, in inv, nr. 51 folio 8. 
b-d. Afschriften: b. (c. 1580) in nr. 52 folio 19; c. (c. 1600) in 

nr. 53 folio 15 verso en d. (c. 1600) in nr. 1975 folio 30 verso. 

526. 1512 Mei 14. 
Schepenen en Raad hebben besloten, dat de burgemeesters 

de breuken moeten invorderen, die gedurende hunne zitting 
zijn vervallen en dat zij, zoolang de invordering duurt, te dezer 
zake burgemeesters blijven. 

Actum ut Supra. (Sexta feria post Cantate anno etc. XII0.) 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 8 verso. 
b-e. Afschriften: b. (c.1580) in inv. nr. 52 folio 19 verso; c. (c. 

1600) in inv. nr. 53 folio 16; d. (c. 1600) in nr. 1975 folio 31 
en e. (c. 1640) in nr. 1985 folio 47. 

N.B. Deze keur werd vernieuwd 28 Januari 1566 en be
vestigd 1 Febr. 1570, 10 Sept. 1576 en 28 Januari 
1577. (Inv. nr. 52 fol. 19 verso, nr. 53 fol. 16 en 
nr. 1975 fol. 31). 

527. 1512 Mei 14. 

Schepenen en Raad hebben toegestaan, dat de toghers ') 
mogen schutten2) op het Oester oever, van de stad af tot aan de 
Oestermeên, waar „die greve zijn bericht begynt". Van elke 
schoting 3) mogen zij 1 pond nemen, half ten behoeve van de 
schoters en half voor het „graeven en de verloenen". 

Actum sexta feria post Cantate anno etc. XII°. 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 8 verso. 
b. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 31. 

') togher = visscher en schuitevoerder. 
*) schutten = verhinderen of beletten. 
3) schoting = bekeuring. 
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528. 1512 October 18. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Bartolt Brinck en zijn 

zwager Werner van Gro l l hebben aangenomen Jan G r o l l te 
zullen vrijwaren voor de schade, die hij mocht lijden door de 
overneming van Gerrit van Tellicht's borgstelling, voor het be
drag, dat heer Arent van Byler op het schoutambt van Har
derwijck heeft uitstaan. 

Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert ind twalyff 
op Sunt Lucasdach evangelyst. 

Afschrift (1531) in inv. nr. 798 folk) 137. 

529. 1512 October 29. 
Schepenen en Raad verklaren, dat zij, om te kunnen voldoen 

aan de opdracht van den Landsheer een wal te maken tusschen 
de Sint Nyclaes- en de Groote Poort, de tusschen deze poorten 
staande ramen en kuipen moeten laten verwijderen, doch dat 
zij, met toestemming van de gemeenslieden, aan de schoen
makers hebben toegestaan hunne kuipen te zetten in de Doelen, 
tusschen voornoemde poorten, op eenigen afstand van den stads
muur. 

Altera Symonis et Jude apostolorum anno etc. XII°. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 97. 

530. 1512 November 21. 
De gemeene buren van Hierden hebben, in de school, aan 

de schepenen verklaard, dat ieder, op zijn eigen kosten, een 
schaapskot mag zetten op 's heeren veld, „de een bij den an
deren op een cluppell weges nae", doch niet voor het kot van 
een ander. 

Actum in die presentationis Marie virginis anno etc. X I I 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 8 verso. 
b. Afschrift (c 1600) in inv. nr. 1975 folio 31 verso. 

531. 1513 Maart 24. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Peter van Lochym, 
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pater, en Aerentgen van Nyersen, mater van het Sint Katherine-
klooster, bijgestaan door Jan Marijszoen, van Evert Reyners-
zoen hebben geleend 200 horentges guldens, te verrenten met 
12 guldens, waarvoor zij des Vrijdags in de O.L. Vrouwe-kerk 
eene mis zullen laten doen voor wijlen Reyner Evertszoen door 
eenen door Evert of zijne erfgenamen aan te wijzen priester. 

In kennisse etc., dusent vijffhondert ende derthien op O.L. 
Vrouwenavent annunctiatio. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 101. 

532. 1513 April 4. 
Schepenen en Raad hebben tot rector aangesteld meester 

Jan Voet op de voorwaarden, gedeeltelijk vermeld in nr. 521. 
Bovendien hebben zij hem vrijgesteld van stadsdiensten, cijnzen 
en schattingen en zullen hem, als de school tot bloei komt, in 
zijn ambt bevestigen, aangezien hij zijnen dienst in Vreeslant 
heeft opgezegd. 

Anno Domini etc. XIII0, Ambrosii. 

Oorspr. in iny. nr. 798 folio 100. 

533. 1513 Mei 4. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan hunne ambt-

genooten te Zutphen, te bevorderen, dat het erfhuis van wijlen 
Goessen Rijcksen en zijn kind, waarover zij ook aan den 
drost van de Veluwe Gerrit van Scherpenzeel genaamd Palinck 
hebben geschreven, door den Hertog, in het belang van 
Harderwijck en haren burger Wouter Putten, wordt verklaard 
te zijn gevallen binnen deze stad. 

Geschreven in profesto assencionis Domini anno 1513. 
Afschrift (c. 1760) in inv. nr. 1997 folio 57. 

534. 1513 Mei 6. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Wyllem Arentzen en 
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Gryete, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan de O. L. Vrouwe-
pot schuldig zijn den gouden gulden, die wijlen Ricolt Brinck 
jaarlijks aan de pot heeft betaald en waarvoor verbonden is de 
helft van de Steynenkamer, liggende achter Nale Peter wijntap-
per's hang en hun huis staande aan de Markt. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ind darthien 
op Sunte Johannisdach ante portam latinam. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 35. 

535. 1513 Jul i 20. 
Gherit Goessen Ribbenszoen heeft, ten overstaan van de ge

meene Schepenen, zich borg gesteld, dat Hessel Ribbe, binnen 
de stad en de vrijheid van Harderwijck, de burgers van Zwol l 
niet hinderen of schaden zal wegens zijne gevangenschap aldaar. 

Actum 4 a post divisionis apostolorum anno etc. X I I I 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 51 folio 30 verso. 

N.B. Gevolgd door de verklaring van Goessen Ribbe dat 
hij Hessel weder zal ..inne leveren", indien hij zijne te 
Zwolle gedane oorveede niet nakomt 

536. 1513 Jul i 21. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat meester Ruederick Wolffs-

zoen aan de stad heeft afgestaan den grond, gelegen aan de 
westzijde van de stad, benoodigd voor 2 aan te leggen stegen 
naar de zee, waarvoor zij hem, met toestemming van de bur
gers, ander land in ruil hebben gegeven. Zij noemen de inge
zetenen, die deze stegen met wagens mogen gebruiken. 

In kennysse etc. Heren M vijffhondert inde derthien op 
Sunte Mar ia Magdalenenavont. 

Afschrift gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 101 verso. 

537. 1514 Juni 26. 
Werner van G r o l l , schout, verklaart, dat Mense Volkenszoen 

en Ailgen, zijne zuster, ten overstaan van hem en de gerichte 
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lieden Alphert Brinck en Noeyge Gheritszoen, hebben erkend, 
dat zij ongeveer 35 jaren geleden hebben toegestaan, dat Comen 
Reyntgen Kraak de schade, welke hij mocht lijden door den 
koop van het huis van wijlen Goesen Meuszoen, mag verhalen 
op het huis, dat nu Gijsbert Snapper bewoont. 

Int jair ons Heren dusent vijffhondert ende veerthien op Ma-
nendages nae Sunte Jansdach te midzoemer. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 100. 

538. 1514 Juli 24. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Andrees Henricsz. van 

Zutphen en Gherit Ariaensz., pastoors van de O. L . Vrouwe-
kerk, bijgestaan door Wolff Wolffsz., met hunne toestemming, 
aan Gherit Wolffsz. overgedragen hebben 2 dagmaten hooiland, 
liggende in de Oestermeden tusschen het land van Zweer van 
Wijnberghen Ziwertszoen en van Egbert van Koitwijck, welke 
2 dagmaten zij weder mogen inlossen met 18 guldens of 36 
hoornsguldens. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende veerthien 
op Sinte Jacopsavont. 

Oorspr., gecasseerd, in inv. nr. 816. Met iets beschadigd stads
zegel in groene was. 

539. 1514 Augustus 26. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Jan Daemsz. en Jannygen, 

zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan Dirck van Keylen en 
Gherit Roeloffsz., als gildemeesters van het Sint Joestgilde, schul
dig zijn 2 guldens rente, gaande uit het huis in de Robben straat, 
dat zij van het gilde hebben gekocht en dat staat naast het 
Sint Joest's doodenhuis. 

Gegeven int jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende veer
thien des Saterdaghes nae Sinte Bertholomeusdach apostell. 

Oorspr. in inv. nr. 1738. Het stadszegel is verloren gegaan. 



REGESTENLIJST 209 

540. 1515 Februari 9. 
Reyner Stevenszoen van Amersfordt, als collator, heeft, ten 

overstaan van (de schepenen) Willem van Broickhusen en 
Reyner van Estvelt. na doode van den priester heer Arent 
Pilgrimszoen, Peter Peterszoen van Appeldoern begunstigd met 
de door Claes Goltsmit gestichte vicarie. 

Actum op Sunte Appolonieëndach anno etc. vijffthien. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 101,. 
b. en c. Afschriftep: gelijktijdig, met nr. 546 op één vel 

papier, in inv. nr. 867; c. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 
101 verso. 

541. 1515 Juli 17. 
Sander Bentinck bekent, dat hij van Willem van Broeckhusen 

ontvangen heeft 17 Philipsguldens (zijnde de helft der koopsom 
van) eene schuur, die hij aan de stad Harderwijck heeft ver
kocht. 

Geschiet op Dinxdach post Divisio apostolorum anno etc. 
X V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 465 omslag 5. 

N.B. Blijkens de rentmeestersrekening van 1515/16 (inv. 
nr. 199) werd deze schuur tot pesthuis verbouwd. 

542. 1515 November 24. 
De Schepenen hebben meester Jan Voet weder tot rector 

aangenomen gedurende 6 jaren, op eene jaarwedde van 25 
guldens, welke zij mogen verminderen, indien de „supposita" 
der school verbetert. 

Actum anno etc. X V 0 in profesto Katherine virginis. 

Oorspr., met nr. 582 op een stukje papier, in inv. nr. 639. 

N.B. De rector Mr. Jan Voet stierf in 1540. (Zie inv. nr. 
1750 folio 7. 



210 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

543. 1515 December 24. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Jacop Rutghersz. en 
Griete, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan Andrees Hen-
ricksz. van Zutphen, pastoor van de O. L . Vrouwe-kerk, ten 
behoeve van de pastoorsproven, jaarlijks schuldig zijn 1 pond, 
gaande uit hunnen hof, gelegen vóór de Sint Nyclaespoort, tusschen 
de hoven van Albert Scriver en Ricklant Engbers. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert inde vijff-
thien in profesto nativitatis Cristi. 

Oorspr. in inv. nr. 81S. Met stadszegel in groene was. 

544. 1516 Maart 5. 

Schepenen en Raad zijn met de 24 (gemeenslieden) over
eengekomen het uitheemsch bier dubbel te belasten en van elk 
vat ander bier, dat de burgers en kloosters zelf „ indragen" of 
brouwen, 1 holl . stuiver cijns te heffen, van welken'cijns echter 
de monniken vrij zijn. 

O p Woensdagh nae den Sonnendach Letare Jherusalem 
anno etc. X V I . 

Oorspr., met nr. 545 op één stuk papier, in inv. nr. 477. 

545. 1516 Maart 8. 

Schepenen en Raad hebben besloten, dat de burgemeesters 
bij hun aftreden het gedurende hunne zitting in de kamer 
gedaan „geschenck" bekend moeten maken of het zelf zullen 
betalen. 

Actum sexta post Letare anno X V I 0 . 

Oorspr., met nr. 544 op één vel papier, in inv. nr. 477. 

546. 1516 Juli 30. 

Heer Arent (Pilgrumszoon) bekent, dat niet hij, doch 
Reyner Stevenszoen en zijne naaste vrienden gerechtigd zijn de 
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(door Claes Goltsmit gestichte) vicarie te begeven en te be-
leenen aan een hunner bloedverwanten. 

Actum anno dusent V c XVI up de Woensdach nae Jacobi 
apostoli. 

Concept, met nr. S40 op één vel papier, in inv. nr. 867. 

547. 1516 Augustus 17. 
Schepenen en raad oorkonden, dat Arent Brueniszoen en 

Stijne, zijne vrouw, aan Mr. Ruederick Wolffszoen hebben over
gedragen eene rente van l'/a horentges gulden, gaande uit een 
kamp land, liggende tusschen Sint Nyclaes en Sint Joerien. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ende sesthien 
op Sonnendage nae sunte Laurensdach martyris. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Het stadszegel is verkoren gegaan. 

548. (1516) September 7. 
Raerle, hertog van Gelre, verbiedt aan zijne ambtlieden en 

de magistraten der steden in Gelre en Zutphen het schenken, 
verkoopen en transporteeren van goederen aan geestelijke per
sonen en stichtingen toe te laten of daartoe ambtelijk mede te 
werken. 

Gegeven in onsse stadt Tyell op Onse Lieve Vrouwenavent 
nativitatis, nostro sub secreto anno 14c 86. 

Afschrift (c. 1580) in inv. nr. 1393. 

N.B. De dateering 1486 is abuis. Gedrukt: Groot Geld. 
placaetboeck, Appendix, kolom 169, waar het volgt 
op een dito verbod van hertog Adolff i.d. 9 November 
1469, waarvan in inv. nr. 1393 ook een afschrift van 
(c. 1580) te vinden is. 

549. 1516 September 16. 
Karll, hertog van Gelre, oorkondt, dat hij zich met de stad 

Bremen heeft verzoend, aan hare burgers toestaat o.a. vrij Ver
keer in zijn gebied en hen, ingeval van eenen oorlog met den 
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hertog van Brunswijk of anderen, zijnerzijds ongemoeid zal 
laten mits zij aan zijne tegenpartij geen hulp verleenen. 

In den jaeren unses Heren dusent viffhondert ende sesteine 
up Dinzstedach post Crucis exaltationis. 

Afschriften: a en b (c. 1543) in inv. nr. 727. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, jrg. XVII (1861) 
blz. 90. f . 

550. 1516 November 22. 

Gherit van Spuelde en Bertolt Brinck (schepenen en) werk
meesters, benevens Herman Kistemaker en de gasthuisvrouwen 
hebben Katherine van Collen en Dirckgen, Herman van Vasen's 
vrouw, op de hierin vermelde voorwaarden aangenomen tot 
bewaarsters van de zieken in het ziekenhuis buiten de stad. 

Actum Sabbatto post presentationis Marie anno X V I 0 . 
Concept, in inv. nr. 1120. 

551. 1516. 

Kairle, hertog van Gelre, oorkondt, dat zijne onderzaten en 
kerspellieden van Ermell, aan zijnen huishofmeester Johan die 
Leghe betaald hebben 1300 enkele goudguldens, waarvoor hij 
hen gedurende 12 jaren vrijstelt van schattingen en andere 
ongelden. 

Gegeven int jaer onss Heren duysent vijffhondert ind sestyen. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1407. Onderteekend: Charlis. Met zijn 
zegel in roode was. 

b. en c. Afschriften: (c 1700) in inv. nr. 1982 folio 89 en in 
nr. 1983 folio 83 verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht. XVII (1861) 
blz. 89. 

552. 1516. 
Kaerl, hertog van Gelre, oorkondt, dat de kerspellieden van 
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der Nijkercken hem, aan handen van zijnen huishofmeester Johan 
die Leghe hebben betaald 2000 enkele gouden guldens, waar
voor hij hen, gedurende 12 jaren, vrijstelt van schattingen en 
andere ongelden. 

In 't jair ons Heren duysent vijffhondert ind sesthien. 
Oorspr. in inv. nr. 1407. Met zegel van den Hertog in roode was. 

553. 1516. 
Kaerle, hertog van Gelre, oorkondt, dat zijne onderzaten en 

kerspellieden van Putten, te zijnen behoeve, aan zijnen huishof
meester Johan die Leghe hebben betaald 1300 enkele gouden 
guldens, waarvoor hij hen gedurende 12 jaren vrijstelt van 
schattingen en andere ongelden. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ind sesthien. 
Afschrift (c. 1670) in inv. nr. 1407. 

554. (c. 1516.) 
(Schepenen en Raad) berichten aan . . . ? in antwoord op 

zijnen brief aan Jan de Lege, huishofmeester van den hertog van 
Gelre, dat zij een jaar rente zullen betalen en op den achter
stand 50 enkele goudguldens willen endosseeren op den schout 
van Ermell. Zij hopen, dat De Lege hiermede genoegen neemt 
doch dat, indien hij hen gerichtelijk tot betaling wil dwingen, 
zij hierin zullen berusten. Intusschen hebben zij de goederen 
hunner burgers in de Veluwe van het daarop gelegd beslag 
laten bevrijden. 

Concept, met nrs. 544 en 545 op een strook papier, in inv. 
nr. 477. 

N.B. In omslag 7 van inv. nr. 465 liggen kwitantien be
treffende deze schuld gedateerd 29 Mei 1518 en 28 
Mei 1519. 

555. 1517 Februari 6. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Weijme Alberts, bijge-
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staan door Warner Verlair, aan Lubbert Vysch heeft overge
dragen haar aandeel in eenen kamp land genaamd den Ouwen-
kamp, liggende bij Doernyckskamp, onder voorwaarde, dat dit 
transport vervalt, indien Lubbert voor Weijme, zijne moei, sterft. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ind soeven-
tyen up Vrijedages nae onssen lyeven Vrouwendach conceptio. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 31. 

N.B. Den 30en Mei 1534 droegen Lubbert Visch en 
Mechtelt zijne vrouw, aan Alphert Brynck en Henrick 
van Byller, potmeesters van de O. L . Vrouwe-pot, 
over het gekochte aandeel (zijnde 3 / 7 deelen). Gevolgd 
door eene uitspraak van de Schepenen, waarbij de 
potmeesters in hun geschil met Albert Henrickszoon, 
in het bezit (van den kamp) worden bevestigd, d.d. 
8 November 1535. (Ibidem, fol. 31 verso.) 

556. 1517 Juli 29. 
Johannes Angelus Arcibaldus, pauselijk nuntius en commis

saris voor de kerkfabriek van de Sint Pieter te Rome, ver
gunt aan Alphert Brinck, Margareta, zijne vrouw en Gonda, 
Lubberta en Glara, hunne kinderen, voor hunne bijdrage in de 
kosten der herstellingswerken aan genoemde kerk, een eigen 
biechtvader te kiezen, omschrijft diens bevoegdheden en geeft 
bovendien aan Alphert en de zijnen toestemming in de Vasten 
zekere verboden spijzen te eten. 

Datum in Harderwijck a° MCCGCCXVII die antepenultima 
mensis Julii, pontificatus sanctissimi Domini nostro anno quinto. 

Afschrift (c. 1680) in inv. nr. 2010. 

557. 1517 October 28. 
Schepenen en Raad hebben besloten Tyman Holderp te be

gunstigen met het kostersambt, indien de koster Jan Evertszoon 
priester mocht worden. 

Actum in profesto Michaelis anno XVII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 108 verso. 
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558. 1518 Februari 19. 
Schepenen en Raad regelen met de vrienden van Cornelis 

van Koit, (schout van Ermell) minnelijk het geschil over het 
bedrag van de door hem voor de stad ontvangen, doch niet 
verantwoorde heerenguldens, smalle tienden en cijnzen, ten 
einde hem te ontlasten van den eed, die hem door den drost 
van Veluwe in deze kwestie is opgelegd. 

Actum op Vridages nae Sunte Valentijnsdach anno XVIII. 

Concept, in inv. nr. 465 omslag 7. 

559. 1518 Juni 9. 
Gherit Holderp, Goevert de Lukener en Merten Jan Roe

mers zoen hebben, ten overstaan van de gemeene Schepenen, 
zich borg gesteld, dat Tymen Tymenszoen de koster, de orna
menten, kelken, kleinoodiën en boeken, die hij van zijnen voor
ganger Jan (Evertszoen) heeft overgenomen, behoorlijk zal be
waren en ze zal teruggeven, zoodra de schepenen dit van hem 
verlangen. 

Actum 4 a feria post Sacrament! anno etc. achtthien. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 5 verso. 

N.B. Met aanteekening: „Ontvangen in die Magdalene 
anno ut supra, presentibus Mr. Ruederick, burger-
magistro, Wolffardo, secretario ind Alberto fabri-
cario ecclesie". 

560. 1518 Juli 7. 

Meester Toenys Corneliszoen heeft, als naaste erfgenaam van 
wijlen Engbert Janszoen, ten overstaan van de gemeene Sche
penen, Peter Herbertszoen gemachtigd toe te zien, dat de fraters 
den door voornoemden Engbert in de Vrouwe-kerk gestichten 
dienst verrichten overeenkomstig den fundatiebrief. Voorts heeft 
meester Toenijs beloofd het op het altaar voor den dienst ont
brekende reesscap, op zijne kosten te zullen leveren. 
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Actum 4a feria post visitationis beate Mariae virginis anno 
etc. XV11I. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 108. 

561. 1518 Juli 28. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Engele (weduwe van 

Reyer) van Estvelt, bijgestaan door Wolff Jacopsz., aan Albert 
Waterman en Pelgrum van Hierde, kerkmeesters van de O.L. 
Vrouwe-kerk, geschonken heeft eene rente van 7 gouden rijnsche 
guldens ten laste van de stad. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ind achtthien 
op Wonsdages nae Sunte Jacopsdach apostell. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met stadszegel in groene was. 

562. 1518 September 15. 
Oe gildemeesters van het Sint Joriens- en andere gilden 

antwoorden op eene vraag over de nering in de stad o.a., dat 
het bier „sall coemen alst aldus lange gedaen heeft, de guet 
bier brouwet, dat hij sijnre viant geit crighe", opdat de nering 
binnen de stad blijft. 

Altera exaltationis Crucis anno etc. XVIII. 

Concept in inv. nr. 477. 

563. 1519 Februari 14. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Dirck Peterszoen heeft 

bekend, dat hij aan Rueloff de smyth en Jan van Rijswijck, 
als gildemeesters van het Sint Quirijnsgilde schuldig is 4 horentges 
guldens rente, gaande uit zijn huis in de Viestraat. 

Int jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende negenthien op 
Sint Valentijnsdach. 

Oorspr. in inv. nr. 1888. Met stadszegel in groene was. 
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564. 1519 Jul i 23. 

Derryck van Stenverden bericht aan de rentmeesters Spuelde 
en Van Bryenen de toezending van 2 toelasten wijn, waarvoor 
zij hem zullen danken, zoolang er nog één druppel van is. 
Bovendien zendt hij 25 „gelaes" en 2 roemers, den eenen voor 
Wyllem van Galen, den anderen voor Wolff. 

Gescreven op Saterdach voer Sunte Jacopsdach anno XVI1JI . 

Oorspr. in inv. nr. 465 omslag 8. 

N.B. In de omslagen 8 en 10 van dit inventarisnummer 
liggen nog eenige briefjes over leveranties en de be
taling van wijn, aan de stad geleverd door Claes 
Noyden, Herman Driver en de weduwe Van Sten-
vorden te Arnhem. 

565. 1519 Jul i 26. 

Peter Johannis heeft, ten overstaan van (de schepenen) Hen
rick van Brenen en Gherit van Spuelde, geschonken : a. aan 
Aerentgen en al hare kinderen o.a. het koorn van den Haghens-
kamp, zijne koeien en eenen oogst van rapen van den Regulen-
bosch, b. aan Aerentgens kinderen Herbert en Merrygen l / t 

mate land, die echter, ingeval van hun kinderloos overlijden 
en nadat hun broeder en zusters Jan, Engele en Nelle zijn 
gestorven, aan Peter's erfgenamen zal vervallen. 

Gegeven in die Anne matris Marie, anno etc. X I X . 

Oorspr.. in inv. nr. 798 folio 109 verso. 

566. (c. 1519 Juli.) 

Burgemeesters, Schepenen en Raad komen met de burgers 
overeen, dat de ingezetenen de nu gedurende 2 jaren ge
heven nieuwe accijnzen — waarover onlusten in de stad zijn 
ontstaan —, van rogge en week koorn nog één jaar en van 
mout, wijn en bier nog 2 jaren zullen betalen en dat daarna 
over deze accijnzen nader zal worden besloten. 

Concept in inv. nr. 477. 
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N.B. Met aanteekening in dorso, dat deze overeenkomst 
aan den hertog van Gelre werd voorgelegd en dat 
de heffing dezer accijnzen hervat werd op den Oc
taafsdag van O. L. Vroinve-visitatio (Juli 9) 1521. 

Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XVII (1861) 
blz. 95. 

567. 1519 September 5. 

Dirck van Reppel, stadhouder, en Burgemeesters, Schepenen 
en Raad hebben aan de wol wevers den hierin opgenomen gilde
brief gegeven. 

O p Manendage nae Sinte Egidiusdach anno etc. X I X . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 111 verso. 
b. en c. Afschriften: (c. 1700); b. in inv. nr. 1988 folio 24 en 

c. in nr. 2001 folio 99. 

568. 1519 November 24. 

Schepenen en Raad hebben Hansken van Gorckum en Hen
rick van Al le r aangenomen tot opzichters van de schaarwacht 
op de stadsmuren, ieder voor een weekloon van 1 rijnschen 
gulden. H u n dienst wordt geregeld door den waakmeester op 
Henrickstoren. 

Actum op Sunte Katherinenavont anno etc. X I X 0 

Oorspr. in inv. nr. 202, gedeelte uitgaven, cap. Wakers. 

569. 1519 November 28. 
Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, oorkondt, dat 

met zijne toestemming Jacobus Ridder, bisschop van Ebron, 
Reyner Woltersz., scolarius te Harderwijck, heeft getonsureerd. 

Acta sunt hec Trajecti, anno, raense ac die postscriptis harum 
n ostra rum testimonio litterarum sigillo nostro ad ordines muni-
tarum. (Anno Domini millesimo quingentesimo X I X mense 
Novembris die X X V I I I ) . 

Oorspr. in inv. nr. 858. Met geschonden zegel in roode was en 
onderteekend Jo. de Mechluna. 
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570- 1519 November 30. 

De officiaal der Sint Pieterskerk te Utrecht, machtigt Theo-
dericus Keplart (van Keyler?), vicecureit te Harderwijck, Rei nerus 
Wouterszoon te bevestigen in het hem, door Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, als collators, geschonken beneficie der 
kapel van den heiligen Nicolaes en Georgius, staande buiten 
Harderwijck, van welk ambt Wouter Wolfis vrijwillig afstand 
heeft gedaan. 

Date anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, 
die vero ultima men sis Novembris. 

Oorspr, met nr. 571 op één stok perkament, in inv. nr. 857. 
Het zegel in groene was is iets beschadigd. Onderteekend Lubbertus 
de Royenborch, notarius de mandato domini officialis. 

571. 1519 December 9. 

De notaris Jacobus Herberti Koeck, verklaart, in tegenwoor
digheid van de getuigen Goswinus Arnoldi en Everardus 
Reyneri, dat de geestelijke Reyner Wolterszoen in het bezit 
gesteld is van de Sint Nicolaes- en Georgiusvicarie buiten Har
derwijck en dat hij den eed van trouw en gehoorzaamheid 
heeft gedaan. 

Acta sunt hec in sacellis divinorum Nicolai et Georgii extra 
civitatem Harderwijck sub anno, indictione, mense, die, hora 
ut supra. (Anno nativitate ejusdem millesimo quingentesimo 
decimo nono, indictione septima. die vero nono, men sis Decem-
bris, hora prima post meridiem.) 

Oorspr. met nr. 570 op een stuk perkament, in inv. nr. 857. 
Onderteekend in een notarismerk: Ja. Koeck, Deum time. 

572. 1520 Januari 5. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Griete- en hare dochter 
Engelle van Wijnberghen, bijgestaan door Tide van Wijnber
ghen, als collatrices van de vicarie op het aan Sint Anthonis, 
Sint Katharine en de apostelen gewijde altaar, aan heer Henrick 
Albertszoon, priester, overgedragen hebben den eigendom van 
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2'/2 hoeve land, liggende in 't Rietbroick in 't Heckeslach, waar
voor hij wekelijks op dat altaar eene mis moet lezen. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ende twintich 
op ter hillige dree koenyngeavont. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 114; b. (c 1700) 
in inv. nr. 1983 fol. 128 verso. 

573. 1520 Maart 24. 
Phitips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, oorkondt, dat 

Johannes ? bisschop van ? met zijne toe
stemming, Reyner Woltersz. van Harderwijck tot diaken heeft 
gewijd. 

Acta sunt hec anno, mense, die ac loco prescripto (anno 
Domini millesimo quingentesimo X X 0 , mensis Marcii in Sab-
bato post Letare) harum nostrarum testimonia litterarum sigillo 
nostro ad ordines munitarum. 

Oorspr. in inv. nr. 858. Met beschadigd zegel in roode was en 
onderteekend Jo. de Mechlina. 

574. 1520 Juni 2. 
Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, oorkondt, dat 

met zijne toestemming, Jacobus Ridder, bisschop van Ebron, 
Reyner Woltersz. van Harderwijck tot priester heeft gewijd. 

Acta sunt hec anno, mense, die ac loco prescriptis (anno 
Domini millesimo quingentesimo X X 0 , mense Junii, sabbato 
post Penthecoste) harum nostrarum testimonia litterarum sigillo 
nostro ad ordines munitarum. 

Oorspr. in inv. nr. 858. Meit iets beschadigd zegel in roode 
was en onderteekend Jo. de Mechlina. 

575. 1520 Juni 6. 
Meester Gherit van Wouw van Campen heeft op Maandag 

Sint Bonifacius (Juni 5), omstreeks 7 uur in den morgen, de 
grootste klok (Salvator genaamd) en op den H . Sacraments-
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avond (Juni 6), des morgens vóór 6uur .de andere klok (Maria 
genaamd) van de Vrouwe-kerk vergoten en gegoten. Zij wegen 
respectievelijk 7166 en 5250 ponden, concordeeren op ut en re 
en kosten, alle ongelden inbegrepen, 1 goudgulden per 100 
pond. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 117 verso. 

N B . Deze klokken werden den 17en Juni 1520 „geker
stend", bij welke gelegenheid de kerk 80 guldens 
pillegift kreeg. (Ibidem.) 

576. 1520 Ju l i 16. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Amersfoerdt ver

klaren, dat hunne gedeputeerden met die van Herderwijck te Ter 
Scuren zijn overeenkomen, dat, als het bier, dat de Herder-
wijkers in den laatsten oorlog aan de burgers van Amersfoerdt 
hebben ontnomen, wordt betaald, partijen geene verdere schade
vergoeding zullen eischen of geven, doch dat de daders der 
berooving mogen worden vervolgd. Het contract, dat vroeger 
tusschen beide steden bestond, zal weder van kracht zijn en 
worden nagekomen. 

O p den Manendach nae Santé Margriet anno etc. twyntich. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 48. Met opgedrukt, beschadigd 
stadszegel in groene was. 

b. en c. Afschriften~(c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 89 verso 
en in nr. 1983 folio 61. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist. Gen. Utrecht, XVII (1861) 
blz. 94. 

577. (c. 1520.) 

De Schepenen verzoeken aan eenen ongenoemden leenheer, 
hunnen secretaris Wolff Wolffsz., uitstel te verkenen voor de ver
heffing van het hem door zijnen vader nagelaten leengoed, ge
legen te Epe, aangezien hij. tengevolge van eene beenbreuk, 
niet kan reizen. 

Concept in inv. nr. 44. 
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578. 1521 September 24. 
Kaerll , hertog van Gelre, beveelt zijnen secretaris Mauritius 

Marijssen, zich te vervoegen bij den bevelhebber in Harderwijck 
Wi lhem Borre, heer in Dornick, en te doen, wat deze hem zal 
opdragen. 

Gegeven in onsse stat Zwolloe den X X I I U e n dach Septembris 
anno X X I . 

Afschrift, 1550, geauthentiseerd als nr. 349 en met dit nr. op 
êên katern papier, in inv. nr. 1388. 

N.B. Gevolgd door aanteekeningen betreffende den datum 
van den dienst van Marijssen (tot Thomas 1522: 15 
maanden) en van de hem door den landrentmeester 
Henrick de Groeft in mindering van zijn salaris, be
dragende 240 Emderguldens, gedane betalingen. 

579. 1521 November 6. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Griete, weduwe van 

Zywert van Wijnbergen, bijgestaan door haren zwager Jan van 
Voerst, aan Tijde van Wijnbergen heeft overgedragen het col-
latierecht van de vicarie op het Sint Catharina- en Sint Antonis-
altaor in de Vrouwe-kerk en van de Tonnemansvicarie in de 
Sint Nicolaeskerk. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende een 
ende twintich op Suncte Willeboertsavont. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1983 folio 128. 

580. 1521 November 6. 
De notaris Wolfardus Wolffszoen verklaart, dat de overdracht 

bedoeld in nr. 579, ten overstaan van hem en de getuigen 
Jacob van Harderwijck en Zweer van Wijnbergen Janszoon 
heeft plaats gehad. 

Geschiet int jaer, in de maand en op den dach voergescreven 
(duysent vijfhondert ende een en twintich op ten sesten dach 
in November omtrent twe uren naemiddach.) 

Oorspr. in inv. nr. 1983 folio 128. 
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581. 1522 Februari 14. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Geertgen Dageraets, bij

gestaan door Berwe van Estvelt en Jan- en Berwe van Estvelt 
voor zich zelf, aan de pastoors Dirck van Keyler en Henrick 
van Gronyngen, ten behoeve hunner proven, hebben overge
dragen de rente van 8 rijnsche guldens, die wijlen heer Evert 
Ingelmansz. uit de stadskist heeft getrokken. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent viffhondert ind twe en 
twyntich op Suncte Valentinusdach. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met stadszegel in groene was. 

582. 1522 Maart 5. 
Meester Jan Voet is, in tegenwoordigheid van de schepenen 

Ziwert, Henrick en Mr. Ruederick, weder gedurende 6 jaren, 
tot rector aangenomen op eene jaarwedde van 19 guldens be
nevens vrije woning. Hij is verplicht eenen vierden lector aan te 
stellen. 

Actum in domo rectorum in Jejunio anno XXII . 

Oorspr., met nr. 542 op een stukje papier, in inv. nr. 639. 

583. 1522 Juli 18. 
Karei, hertog van Gelre, verlangt, dat het koorn (40 molders 

rogge en 60 molders gerst) door zijne voorouders aan de Min
derbroeders te Harderwijck geschonken, jaarlijks uit den op
brengst zijner tienden en tijnzen aldaar, vóór andere lasten, 
wordt voldaan. 

Oirkonde onss hanteyekens ind secreetsegels hyrop gesat, op 
ten XVI I I o n dach Julij anno Domini etc. XXII» 

Afschriften: a. gelijktijdig, gecontrasigneerd D' Stoir, In inv. 
nr. 800; b. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio \&> verso. 

N.B. Vgl. Nyhoff, Gedenkw. I (oork. nr. 129 d d. 31 Maart 
1312) blz. 129. 
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584. 1522 Juli 21. 
Schepenen en Raad hebben besloten, dat niemand nieuwe 

hancken mag timmeren zonder toestemming van het gericht, 
dat Ghijsbert Snapper over een jaar in zijnen hang geene haring 
meer mag drogen en dat Wijntgen Dirckszoon hetzelfde in 
zijne beide kamers aan de straat moet nalaten. 

Actum in profesto Marie Magdalene anno X X I I . 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 9. 
b. en c. Afschriften: b. (1600) in iny. nr. 1975 fol. SI verso; 

c. (c. 1640) in nr. 1985 fol. 47. 

585. 1522 Augustus 18. 
De stad heeft van Thoniss Busken en mr. Thijmen Hoffsmit, 

in tegenwoordigheid van Johan van Holthuysen, Johan ther 
Braick en Hensken van Roestick, als wijnkoopslieden, gekocht 
210 boomen uit het bosch van wijlen Johan Havermans, ge
naamd die Veltynne, voor 205 Philipsguldens, te houwen, op 
keur van de stad, zoodra het vrede is en voor rekening van 
verkoopers te vervoeren tot voorbij Kampen. 

Geschiet dess Manendaiges nae assumptionis Marie Virginis 
anno X X I I . 

Oorspr., op papier, gesneden van een dubbel exemplaar uit de 
woorden: „Ave Maria gracia plena", in inv. nr. 465 omslag 10. 

586. 1522 October 1. 
Schepenen en Raad oorkonden en bekennen, dat zij aan 

Dirck van Keylen en Henrick van Gronyngen, pastoors van 
deO.L.Vrouwekerk , schuldig zijn de 7 horentgensguldens en 1 
schrickenberger rente, welke de pastoors trekken uit het huis 
van wijlen Zywert van Wijnbergen, waarvan de hoofdsom werd 
afgelost aan de nonnen, die daarvoor aan de stad een gelijk 
bedrag kwijtscholden. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent viffhondert ind tween-
twyntich op Suncte Remigiusdach. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met stadszegel in groene was. 
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586*. 1522. 

Griete ten Wilden heeft, in tegenwoordigheid van hare na
buren Pilgram van Butseller en Goessen Ricksz., ten overstaan 
van (de schepenen) Bertolt Brynck en Peter Herbertszoen, le
gaten vermaakt aan het Minderbroedersklooster, de O. L . 
Vrouwe-kerk, het H . Kruisaltaar en het H. Sacrament en o.a. 
3 horensguldens uit Melis van Clynckenberch's huis, bestemd 
voor eenen dienst op Dinsdag in de Sint Nyclaeskerck. 

Actum anno etc XXII°. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 103 verso. 

N.B. Griete ten Wilden was eene zuster van Marijs Zweers-
zoon, die den 23en December 1510 eene vicarie 
in de Sint Nicolaeskerk stichtte. (Zie regest nr. 514») 

587. 1523 Januari 26. 
Schepenen en Raad bepalen het aantal koeien.dat zij en de 

gemeene burgers gerechtigd zijn op de stadsweide te laten grazen. 
Van dit recht zijn de kloosters en de buiten de stad wonende 
burgers uitgesloten, doch Schepenen en Raden mogen boven
dien ieder een ruin of goed rijpaard in de weide houden, mits 
de stad het in haren dienst ook mag gebruiken. 

Anno etc. XXIII op Manendages nae Conversionis Pauli. 

a. Oorspr. in inv. nr. 161 folio 5. 
b. en c. Afschriften: (1562) in inv. nr. 162 fol. 80 verso en 

in nr. 163 folio 6. 

588 1523 Februari 23. 

Schepenen en Raad hebben aan meester Ruederik in pacht 
gegeven het land ten westen van de stad, nabij de Smeepoort, 
waar men het kalkvuur placht te branden, strekkende van den 
hof van Jacop van Zuyck opwaarts aan de stadsgracht, met .dat 
oever" tot aan de zee. 20 jaren lang, onder voorwaarde o.a., 
dat de stad het recht behoudt dat land voor timmeren of kalk-
branden te gebruiken. 

15* 
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Actum in profesto Mathie appostoli anno XXIII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 191. 

589. 1523 Maart 18. 

Frater Hermannus de Nussia, provinciaal der Minderbroeders 
in Keulen, vicaris en commissaris van den generaal dier orde, 
neemt Gherlacus Voet en zijne aanstaande vrouw, wegens hunne 
devotie tot den H . Franciscus, op in zijne broederschap en geeft 
hun deel aan alle genademiddelen en goede werken. 

Datum Nussie anno sesquimillesimo 23° mensis vero Marty, 
postridie dive Gertrudis Virginis. 

Oorspr. omslag van inv. nr. 1802. 

590. 1523 April 8. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Hansken van Gorckum 
en Weyme, zijne vrouw, bekend hebben, dat zij aan Jutte Grollen 
jaarlijks schuldig zijn 1 mud rogge, gaande uit hun huis staande 
op den hoek van de Wullenweversstraat tusschen het huis van 
Nelle van Norden en het Broederenkerkhof, van welke rente, 
na het overlijden van Jutte, de eene helft vervalt aan het gast
huis binnen de stad en de andere helft aan het zieken- of 
gasthuis buiten de stad op den HoltcamJ». 

Gegeven int jaer ons Heren dusent Vijffhondert ind dree ind 
twintich op Wonsdages in de Paeschhillige dagen. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folto 192. 

591. 1523 April 10. 

Schepenen en Raad hebben besloten en laten weten, dat de 
rentmeesters alle schulden aan de stad op dezelfde wijze mogen 
invorderen als de boeten, d.i. zonder „gemene opene richt 
dagen". 

Actum sexta feria post Pasca anno XXIII. 
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a. Oorspr. in inv. nr. 161 folio 21. 
b—e. Afschriften: b. (1562) in inv. nr. 162, stuk I fol. 28; c. 

(c 1590) in nr. 162, stuk II fol. 5 verso; d. en e. in inv. nr. 163 
fol. 16 verso en 77 verso. 

592. 1523 October 19. 
Kaerll, hertog van Gelre, bericht aan den rentmeester Mauricio 

Mauricii, dat hij Herman van der Heil heeft bevolen de stad 
Harderwijck te .bewaren" en gelast hem dien bewaarder be
hulpzaam te zijn. 

Gegeven bynnen onser stat Arnhem opten negenthienden 
dach Octobris anno etc. XXIII. 

Afschrift, 1550, geauthentiseerd als nr. 349 en met dit nr. op 
één katern papier, in inv. nr. 1388. 

N.B. Gevolgd door aanteekeningen betreffende den duur 
van dezen dienst (tot 21 September 1524) en van 
ontvangen salaris. 

593. 1523 November 5. 
Karll, hertog van Gelre, beveelt (zijnen rentmeester Mauricio 

Mauricii te Harderwijck) de leer van Luther niet te bevorderen. 
Gegeven in onse stadt Arnhem op den 5 dagh November 

anno XVc XXIII. 

Afschriften (c 1700): a. in inv. nr. 1981 folio 107 en b. in inv. 
nr. 1982 folio 91. 

N.B. Gedrukt: Mr. O. van Hasselt, Geld. maandwerk, I 
blz. 6. 

594. 1524 Februari 11. 
De Schepenen hebben aan de burgemeesters de verplichting 

opgelegd, vóór hun aftreden, de door hen verschonken wijn aan 
de rentmeesters op te geven. Indien zij dit verzuimen of de 
hoeveelheid buitensporig hoog wordt bevonden, moeten zij de 
kosten er van zelf betalen. 
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Actum op Vrijdach post Apolonie virginis anno etc. XXII I I . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 118. 

595. (1524 Februari 11.) 

De Schepenen zijn met de pastoors overeengekomen, dat 
van de 3 weduwenhuizen, staande tegenover het SintCatharina-
klooster, waarvan het eene Engele Nijen-huis wordt genoemd, 
en de daarnaast staande twee anderen door de stad zijn ge
bouwd, het eene door de pastoors en de anderen door de 
schepenen zullen worden vergeven en dat de inkomsten van 
deze 3 huisjes zullen dienen voor het gemeenschappelijk onder
houd van de woningen en de bewoonsters. 

(Actum op Vrydach post Apolonie virginis anno etc. X X I I I I 0 . ) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 118. 

596. (1524 Februari 11.) 

Gryete van Doernyck, weduwe van Zywert van Wijnbergen, 
heeft, ten overstaan van (de schepenen) Henrick van Brenen 
en Zweer van Wijnbergen junior, geld en goederen ver
deeld onder Hemmetgen van Clynckenberch en hare vier 
geestelijke dochters, hare maagd Aeltgen en meester Jan Otten 
en daarbij Aeltgen verplicht tot betaling van 4 gulden aan de 
Observanten te Amersfoort en van de kosten der bedevaart, die 
aan Gryete door den pastoor werd opgelegd. Verder verlangt 
zij, dat hare „oerden" worden versierd met zulk zwaar zilver 
als „de oerde Suncte Thonys op den how bij CleefF* weegt. 

(Actum op Vrijdach post Apolonie virginis anno etc. X X I I I I 0 . ) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 118. 

597. 1524 Maart 8. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Marijs Lubberts-
zoen, bijgestaan door Gerrit van Spuelde Helmichszoen, aan 
Wi l l em Dageraet opgedragen heeft het collatierecht van den 
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dienst op het Schoenmakersaltaar met de inkomsten er van, na
melijk 10 gulden uit bet huis van Pilgrum van Hierde en 5 
gulden uit het huis van wijlen Amelrinck Brinck. 

Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert und vieren-
twintich op Dynxdach post Perpetuae et Felicitatis. 

Afschriften (c. 1560) en (c. 1590) in inv. nr. 872. 

598. 1524 April 20. 
Schepenen en Raad hebben besloten en zijn overeengekomen, 

dat vreemdelingen in rechtzaken onvertogen recht zullen ge
nieten, zoowel in „pandinge" als in „bodinge", zonder „gemene 
opene rechtdagen." 

Actum quarta feria post Jubilate anno XXIIII0. 

a. Oorspr. in inv. nr. 161 fol. 21. 
b—d. Afschriften: a. (c. 1562) in inv. nr. 162, stuk I fol. 28; 

b. (c. 1590) in nr. 162, stuk II fol. 5 verso en c. (c. 1562) in nr. 
163 fol. 16 verso. 

599. 1524 Juli 18. 

Schepenen en Raad hebben besloten de eene wekelijksche 
mis, die nog in de Sint Claes(kerk) wordt gedaan, wegens het 
afbreken van dit godshuis, in het gasthuis te laten doen en de 
gasthuismeesters hebben beloofd dien dienst te verbeteren en 
den dienstdoenden priester te verplichten haar, op een vast uur 
op te dragen. 

Actum op Manendach post Alexii anno etc. XXIIII0. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 119. 
b. Afschrift (c 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 17 

en 18. 

600. 1524 December 30. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat de kerkmeesters Albert 
Waterman en Pilgrum van Hierde aan Dirck van Keyler en 
Henrick van Gronyngen, pastoors van de O. L . Vrouwe-kerk, 
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hebben overgedragen de 7 gouden rijnsche guldens, vermeld in 
nr. 561. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ind vyer en 
twyntich 's Vridaiges nae den hillegen Kersdach. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met beschadigd stadszegel in groene 
was. ; . 

601. 1525 Januari 23. 
Kaerll , hertog van Gelre, machtigt Harderwijck, de burgers 

van Enckhuyssen en hunne goederen, in zijn gebied met recht 
te bekommeren, arresteeren en ophouden, zoolang de Harder
wijker burgers en ingezetenen te Enckhuyssen niet op de dagen, 
welke daarvoor van ouds bestemd zijn, mogen koopen en 
verkoopen. 

Oirkonde onss gewoentlicken hanteyken ind secretsegels hyrop 
gesath den X X I I I e n dach Januarij anno Domini etc. X X V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 122. Met handteekening en opge
drukt zegel van den Hertog. 

602. 1525 Maart 18. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Pilgrum van Hierden en 

Albert Waterman, kerkmeesters, hebben bekend, dat zij aan de 
vicarissen en de gemeene priesters in de O . L . Vrouwe-kerk 
jaarlijks schuldig zijn 1 Eembder gulden en dat zij daarvoor 
tot onderpand stelden 2 huisjes, bewoond door Warmboltgen 
en Truye Klenker, staande achter het koor der kerk. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijfhondert ind viffen-
twyntich dess Saterdaiges post Reminiscere. 

Oorspr. in inv. nr. 860. Het zegel is verloren gegaan. 

603. 1525 M e i 10. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Wouter Verhuet aan Johan 

Gosiszoen en W y n van Byler, als gildemeesters van het Sint 
Anthonisgilde, heeft overgedragen de rente van 4 horentgis 
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guldens, gaande uit het huis van Henrick Janszoon, staande in 
de Wullenweversstroat op den hoek van de Haverstraat. 

Gegeven int jaer ons Heren dusent viffhondert ind vijven-
twyntich 'sWonsdaiges post Jubilate. 

Oorspr. in inv. nr. 1930. Het stadszegel is verloren gegaan. 

604. 1525 Juni 24. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat de gildemeesters van de 

metselaars en timmerlieden hebben toegestaan, dat hun altaar 
voortaan ook wordt gebruikt door de broeders en zusters van 
het Sint Eusebiusgilde. 

Gegeven int jair ons Heren dusent viffhondert ind vijf en, 
twyntich ipso die nativitatis Sancti Joannis baptiste. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1705. Het stadszegel is verloren gegaan. 
b. en c. Afschriften: b. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 120; c. 

(c 1700) in nr. 1980, stuk 2 folio 113. 

605. 1525 Juli 24. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat de gildemeesters van 

het H. Kruisgilde hebben bekend, dat zij aan heer Willem van 
Hierde, tot aan zijn overlijden, schuldig zijn eene rente van 10 
Eemderguldens en dat zij, na zijnen sterfdag, in plaats van de 
rente, alle Vrijdagen na de mis 8 „aalmissen" moeten verdeelen 
onder de Proveniers bg den Gevangentoren, de arme fraters en 
de weduwen in heer Willem's weduwenhuis, welke verdeeling 
zal geschieden onder toezicht van 2 gasthuismeesters en den 
Overste van het klerken-fraterhuis die, bij nalatigheid in dezen, 
de rente opvorderen en de „aalmissen" distribuëeren mogen. 

Actum ut supra. (Opten Manend ach Suncte Jacopsavont 
anno etc. XXV.) 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 120. 

N.B. Met aanteekening, dat de oorspronkelijke brief op 
Conceptionis Marie (8 December) 1527, gecasseerd 
werd teruggegeven. 
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606. 1525 October 4. 
Margareta, aartshertogin van Oostenrijck, dringt bij Burge

meesters, Schepenen en Raad aan op schadeloosstelling van 
de brouwers te Gouda, wier bier door Harderwijker knechten 
op de Zuiderzee in beslag genomen en door de schepenen 
verkocht werd. 

Gescreven tot 's Hertogenbosch den 4 dagh van October 1525. 

Afschriften (c. 1700): a. in inv. nr. 1982 folio 91 verso; b. in nr. 
1981 folio 107 verso. 

607. 1525 October 30. 
Henrick van Brenen en Reyner van Wenckum (schepenen) 

hebben Lene, Peter Holtzager's vrouw, aangesteld tot bewaarster 
van de lijders aan pest- en andere besmettelijke ziekten in het 
ziekenhuis buiten de stad, gedurende 6 jaren. Voor hare dien
sten zal zij worden beloond: door de stad met 2 voeren hout 
en 1 voer turf en rijzénen door de stad en het gasthuis elk met 
il2 mud rogge per jaar. Bovendien moeten de patiënten haar 
betalen 2 hollandsche stuivers voor eiken dag en nacht, dat zij 
worden opgepast. 

Actum 's Manendaiges post Simonis et Jude apostolorum 
anno etc. X X V . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 120 verso. 

N.B. Gedrukt: Bijdr. en Meded. Vereeniging „Gelre",deel 
XXVI (1923) blz. 81. 

608. 1526 Januari 3. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Helmich van Spuelde 

en Jannetgen, zijne vrouw, aan heer Dirck van Keyler en heer 
Henrick van Gronyngen, ten behoeve van de pastoorsproven, 
hebben overgedragen de hun door Jan van Laer en Aeltgen 
zijne vrouw, vermaakte 2'/a Philippusguldens rente, gaande uit 
het huis van Henrick van Gelder, staande in de Donckerstraat 
op den hoek van het straatje, waardoor men naar den Brynck 
gaat. 
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Gegeven int jaer ons Heren dusent viffhondert ind sessen-
twyntich's Wonsdaiges na nije jaersdach. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met beschadigd stadszegel in groene 
was. 

609. 1526 Januari 12. 
Schepenen en Raad hebben besloten, dat de brouwers zon

der toestemming van de burgemeesters geen bier mogen brou
wen duurder dan een halven wuechey, op verbeurte van 5 pond. 

Anno X X V I . Actum Vridages post Regum. 
a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 9. 
b. en c. Afschriften: (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 32 en (c. 

1640) in nr. 1985 folio 47. 

610. 1526 Juni 6. 
Allert Boelenszoon, Stans Claeszoon en Mr. Peter Colijn, 

doen als scheidslieden uitspraak in de kwesties tusschen Harder
wijck en Enchuesen over den vrijen handel in haring en andere 
koopwaren, de bevrachting van schepen in beide steden, den 
roertol te Harderwijck en andere onderwerpen. 
Aldus gedaen binnen der stheede van Amsterdam, then huise 

van Steffen Engelszoen van Lennenck, den VI* 1 1 dach inJunio 
anno Domini X V C zess ende twintich. 

Afschriften: a. gelijktijdig, beschadigd, in inv. nr. 123; b. (c. 
1600) in nr. 83 folio 88; c, d. en e. (c. 1700) in nr. 1981 fol. 119 
verso, nr. 1982 fol. 92 en nr. 1983 fol. 32. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van flarderwijck, deel I 
hls. 238. 

611. 1526 Juli 14. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat de kerkmeesters Pilgrum 

van Hierde en Albert Waterman hebben bekend, dat zij aan 
de vicarieën in de O. L . Vrouwe-kerk jaarlijks schuldig zijn 14 
hollandsche stuivers, gaande uit de huisjes genoemd in nr. 602. 
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Gegeven int jaer onss Heren dusent viffhondert ind sess en 
twyntich, altera Margarite virginis et martyris. 

Oorspr. in inv. nr. 860. Met stadszegel in bruine was. 

N.B. Uit het stuk biijkt, dat 1 snaphaan = 7 holl. stuivers 
en 1 Philipsgulden = 29 holl. stuivers. 

612. 1526 Juli 20. 

Kaerle, hertog van Gelre, machtigt Mauritio Mauritii, hetgeen 
hij van hem (hertog) te vorderen heeft, in te houden van zijne 
ontvangsten van het keurambt, mits hij hiervan later verant
woording doet. Verder bericht hij, dat Mauritio zijn zoon in de 
kanselarij te Arnhem kan zenden, waar hij zal worden onder
houden. 

Gegeven X X " n July anno etc. sess ind twyntich. 

Afschrift (1550), geauthentiseerd als nr. 349 en met dit nummer 
op êên katern papier in inv. nr. 1388. 

N.B. Gevolgd door aanteekeningen van betalingen enz. 
tot 1537 en met de aanteekening: „Dat principaell 
hyeraf is tho Arnhem gebleven". 

613. 1526 Augustus 22. 

Aernt van Brenen en Willem van Hueclum hebben, als werk
meesters, op last van de schepenen, in tegenwoordigheid van 
Steven van Coet, schout van Armell, en de dienstluiden Cornelis 
van Coet en Bart Stevenszoen aldaar, de „Crusen" (grenspalen) 
van de stadsvrijheid geplaatst. 

Actum op ten Wonsdach post assumptionis Marie anno etc. 
X X V I 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 121. 

614. 1527 Februari 8. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Willem Dageraet, als 
collator van de nagenoemde misdiensten, aan Pilgrum van 
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Hierde toestemming gegeven heeft de rente van 10 guldens, 
waarmede diens huis bezwaard is ten behoeve van de 2 weke-
lijksche missen, welke hij gesticht heeft op het Sint Crispinus 
en Crispinianusaltaar in de O . L . Vrouwe-kerk, te vervangen 
door 7' / 2 gouden rijnsche guldens rente uit de stadskist en 5 
van de 8 horentgis guldens, die Pilgrum trekt uit het huis van 
Gerrit Gosiszoon aan de Markt. 

Actum 's Vridaiges post Blasii anno etc. X X V I I 0 . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 122. 

615. 1527 Maart 12. 
Deken en Kapittel van Sint Marie te Utrecht stichten een 

eeuwig officie in de parochiekerk te Harderwijck en begiftigen 
het met 8 rijnsche guldens rente uit de goederen van den hof 
in Zeihorst. Zij zullen dezen dienst opdragen aan zoons van 
Harderwijker burgers en wel voor het eerst aan Wilhelmus 
Henrickszoon. 

Data et acta in domo nostro capitulari anno a nativitate 
Domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo in festo 
beati Gregorii pape duodecima die mensis Marti i . 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 151; b. (c.1700) 
ln nr. 1980, stuk 2 folio 72 verso. 

616. 1527 Maart 14. 
Henricus, bisschop van Utrecht, bevestigt de fundatie, erectie 

en donatie van het officie, vermeld in nr. 615. 
Datum sub sigillo nostro quo in ecclesiasticus utimur, anno 

Domini M C C C C C X X V I I die vero XIIII° mensis Mert i i . 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 151 verso; b. (c. 
1700) in nr. 1980, stuk 2 folio 72. 

617. 1527 Augustus 1. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Maes Thomasz. en Truyde, 

zijne vrouw, bekend hebben, dat zij aan Evert Andreesz. en 
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Maes Segersz., als gildemeesters van het Sint Annegilde, jaar
lijks schuldig zijn 5 oort (1'' 4) enkelen Philipsgulden uit hun 
huis staande aan de Markt op den hoek van de Oosterwijk. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent viffhondert ind seven en 
twyntich, op Suncte Petersdach ad Vincula. 

Oorspr. in inv. nr. 1898. Met stadszegel in groene was. 

618. 1527 September 28. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Jan Rijckszoon en Evert 
Aryszoon, gildemeesters van het Sint Annegilde, de rente, be
doeld in nr. 617, hebben overgedragen aan juffer Mechtelt van 
Spuelde. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent vijffhondert und soven 
en twyntich in profesto Michaelis Archangeli. 

Oorspr. in inv. nr. 1898. Met stadszegel in groene was. 

619. 1527 October 19. 

Jannetgen, vrouw van Helmich van Spuelde, en hare zoons 
Helmich- en Gerrit van Spuelde, laatstgenoemde tevens 
instaande voor zijne afwezige broeders en zusters, hebben, ten 
overstaan van (de schepenen) Wi l l em van Broeckhuesen en 
Helmich Bengert, verklaard, dat het Grauwe zustersconvent 
den kamp land, gelegen in de Arckemeden bij de Bleeker, welken 
hun man en vader aan zijne dochter Anna in dat convent heeft 
medegegeven, eeuwig mag behouden. 

Actum sabato post Luce evangeliste anno etc. X X V I I 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 122 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 37 verso. 

620. 1527 December 18. 

Peter Pelser en andere leden (van het snijdersgilde) beloven, 
daar hun het verzet tegen het gericht werd vergeven, dat zij 
in het nieuwe werk van de 0. L. Vrouwe-kerk een glas, naar 
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keuze van de schepenen, zullen laten maken en dat zij aan 2 
leden van den Raad de gelegenheid zullen geven om zich van 
hunne gildezaken op de hoogte te stellen. 

Actum Wonsdach post Lucie virginis anno etc. XXVII . 

Afschriften: a. gelijktijdig,in inv. nr, 798 folio 122 verso; b. en 
e. (c. 1700) in nr. 1980, stuk 2 folio 113 en in nr. 1989 folio 9 
verso. 

621. 1528 Mei 5. 
De Stadhouder, Burgemeesters, Schepenen en Raad en de 24 

gemeenslieden maken eene ordonnantie op de versterking en 
verdediging van de stad. 

Datum Harderwijck den Vten May anno etc. XXVIII . 
a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 584. 
b. Afschrift (C. 1700) in inv. nr. 1982 folio 93. 

622. 1528 Juli 2. 
Florys van Egmondt, graaf van Buyeren, 's keizers kapitein-

generaal in de Nederlanden, maakt de voorwaarden bekend, 
waarop Harderwijck zich heeft overgegeven en belooft deze 
door Zijne Majesteit te zullen laten approbeeren. 

Int jaer ons Heren duysent vijfhondert acht ende twyntich 
op ten tweesten dach in Julio. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1354. Met zeer beschadigd zegel in 
roode was. 

b—d. Afschriften: b. gelijktijdig, in inv. nr. 54; e. en d. (c. 
1700) in nr. 1981 folio 108 verso en nr. 1982 folio 93 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel II, 
blz. 64. 

623. 1528 Juli 4. 
Floris van Egmond, graaf van Bueren, 's keizers kapitein* 

generaal in de Nederlanden, geeft aan de stad, tot herstelling 
van de beschadigde verdedigingswerken, de renten, die het 
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kapittel van Sint Marie te Utrecht in hare omgeving bezit, met 
de verplichting daarvan rekening en verantwoording te doen. 

Actum den 4 Jury 1528. 

Afschriften (c. 1700): a. in inv. nr. 1981 folio 109; b. in nr. 1982 
folio 94. 

624. 1528 September 2. 
Jurrien Wreedt, 's keizers stadhouder te Harderwijck, geeft 

aan den pater of procurator van het fraterhuis en de studenten, 
die in dit huis wonen, vrijgeleide naar Arnhem, Nijmegen en 
andere plaatsen, om met de ouders dezer leerlingen te gaan 
afrekenen. 

Den tweesten Septembris anno etc. X X V I I I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1054. 

625. 1528 September 11. 
De Schepenen en de Commandeur en heeren van Sint Jans-

daal zijn, na eene uitspraak van de wederzijds gekozen Raden 
over den rosmolen, dien men, beducht voor het beleg, van 
's Heerenloo heeft verplaatst naar binnen de stad op de Markt, achter 
de put bij het Nonnenklooster, o.a. overeengekomen, dat de 
commandeur en zijne rechtverkrijgenden de molenstede mogen 
behouden, zoolang zij den molen laten werken. 

O p ten X I ' Septembris anno etc. X X V I I I " . 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 16. 

626. (1528 October 3.) 

De keizer en de hertog van Gelre sluiten te Gorcum een 
tractaat van vrede. 

Afschrift, gelijktijdig, geauthentiseerd door Valentinus, van een 
extract uit het afschrift, dat 20 November 1528 te Utrecht ge
authentiseerd was door A. Dublioul, in inv. nr. 1350. 

N.B. Bij dit verdrag werden de steden Harderwijck, 
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Hattem en Elburg weer aan den hertog van Qelre 
teruggegeven. Het is volledig gedrukt: Dodt van 
Flensburg, Archief, II blz. 31 e.v. 

626*. 1529 Maart 3. 

Schepenen en Raad hebben aan de snijders de (navolgende) 
nieuwe gildewet gegeven, die zij tot wederopzeggens moeten 
onderhouden. 

Anno negen en twintich ind vijffthyenhondert op Woensdach 
post Oculi. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 123. 
b. Afschrift (c 1700) in inv. nr. 1988 folio 38. 

•N.B. Het 7e artikel van a. is in margine aldus aangevuld: 
„Hoe senatus addidit XXIIII> Septembris a° XLVIII''; 
*. wordt gevolgd door nieuwe bepalingen, gearresteerd 
in 1628, 1636, 1650. 1671 en 1679. 

627. 1529 Mei 31. 

Schepenen en Raad hebben, op aanwijzing van heer Arent 
van Byler, een looden of tinnen zegel, zeer veel gelijkende op 
het zegel van Harderwijck, van Utrecht laten halen, het gecas
seerd en in de stadskist gelegd. 

Anno et die ut supra (vijffthyenhondert negen ind twintich 
op den lesten May. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 124 verso. 

628. (1529 Juni 20.) 

Willem van Hierden heeft aan zijn zusterszoon Aelt van 
Wijnbergen en diens erfgenamen afgestaan het collatierecht van 
de vicarie (op het) Sint Laurens- en Sint Stevensaltaar in de 
O. L. Vrouwe-kerk, waarmede uitsluitend zijne naaste bloedver
wanten mogen worden begunstigd. 

Extract (c. 1555) uit de „gifte", gedaen den 20 Junij 1529. in 
inv. nr. 878. (Bijlage van een brief van 13 December 1648.) 
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629. 1529 Juli 2. 
Kairll, hertog van Gelre, beveelt, dat de levering van het 

koorn aan de Minderbroeders te Harderwijck (zie nr. 583) door 
de pachters van zijne tienden in de Veluwe zal worden ver-
borgd en draagt aan Gerrit van Scharpenzeell genaamd Paelick, 
drost en deurwaarder, en aan de richters, panders en rent
meesters in genoemd Kwartier op, de uitvoering van dit bevel 
te bevorderen. 

Den l l e n dach Julij anno etc. XXIX. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend Charles 
Met opgedrukt zegel. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 26. 

630. 1529 Augustus 22. 
Marissen, rentmeester, en Alphert Brynck en Pylgrum van 

Hollick (schepenen) hebben aan Mr. Wolff, bussenmeester, op
gedragen eene slang te gieten, die ongeveer 3000 pond moet 
wegen, half voor rekening van den stadhouder en half voor 
rekening van de stad. 

Actum den X X I I e n Augusti anno XXIX». 

Oorspr. op papier, van een tweede exemplaar gesneden uit de 
letters A. B. C. D., in inv. nr. 778. 

631. 1529 October 18. 

Alphert Brinck heeft, ten overstaan van (de schepenen) Be-
rent van Tellicht en Willem Dageraet, vermaakt: a. uitkeerin-
ringen in geld aan de O. L . Vrouwe- en Broederkerken, Sint 
Severijn te Hier den, den pastoor en den koster; b. zijne kleede
ren en zijn harnas aan de O. L . Vrouwe-kerk ; c. renten aan den 
armenpot en d. renten en ieder eenen zilveren lepel aan zijne 2 
zusters (de nonnen), zijne zuster in het Sint Catharinaklooster 
en aan zijne nicht Gryetgen Brinck op het Beggnenhoff. 

Actum ipso die Luce evangeliste anno etc. XXIX 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 124 verso. 
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632. 1529 October 29. 
Meester Johan Sanderszoen, die van de schepenen vergun

ning heeft bekomen op het gewelf van de beek, tusschen den 
paardenstal en het kerkhof, een huisje te plaatsen, heeft aan
genomen den waterloop daaronder gangbaar en schoon te hou
den en verklaard, dat hetgeen hij er verder op mocht timmeren 
eigendom van de O. L . Vrouwe-kerk zal zijn. 

Actum op Vrijdach post Simonis et Jude anno etc. XXIX. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 124 verso. 

633. 1529 December 7. 

Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad van Hoera ver
klaren : a. dat Claes Pietersz. en Pieter Spijker hebben getuigd, 
dat Cornelis Toftelsz., burger van Harderwijck, in Februari 
1527 met zijn seinschip het schip van genoemden Claes Pie
tersz. aangehouden en er 6 stukken fijne webben, die door het 
Sint Claraconvent te Hoorn waren verkocht aan een koopman 
te Leyden, heeft uitgenomen; b. dat Jan Dicxsdochter, mater, 
en Aecht Pietersdochter, procuratrice van dat convent, de waarde 
van dit linnen stellen op 100 carolus guldens. 

Gegeven op ten V I I e n in Decembri anno X V C XXIX. 

Afschrift bijlage van nr. 732, met nr. 652 op êên blad papier 
in inv. nr. 124. 

N.B. Een dito verklaring werd 10 Juni 1539 gegeven door 
Pieter Wouterszoon en andere schepenen van Hoorn 
van de getuigenis van Claes Pietersz. Grasthusen ter 
requisitie van Mr. Pieter Vijgh en ten behoeve van 
het Sint Claraconvent 

634. 1529 December 19. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Mr. Aerent Verlaer 
(Wolbertszoon, priester te Harderwijck), bijgestaan door Wolff 
Jacobszoen als momber, aan den pater van het Catrijne-klooster 
en aan (den ouden) Sweer van Wijnbergen Tydenzoon en zijne 
erfgenamen heeft overgedragen het collatierecht van de 3 
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missen per week op het Sint Echtenaltaar in de O. L . 
Vrouwe-kerk, gesticht door wijlen Griete Verlaer. (Zie nr. 471.) 

Gegeven int jaer ons Heren duysent vijfhondert negen ende 
twyntich den negenthiensten dach Decembris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1983 folio 132. 

N.B. Van deze overdacht heeft Andreas Egbertszoon, 
priester en notaris, in tegenwoordigheid van Berent 
van Tellicht en Qherryt van Spuelde, schepenen, op 
den zelfden dag ook eene acte opgemaakt (Ibidem 
fol. 132 verso.) 

635. 1530 Februari 13. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Albert Waterman bekend 

heeft, dat hij aan den Vicaris in de O. L. Vrouwe-kerk jaar
lijks schuldig is eene rente van 2 enkele guldens, (waarvan wegens 
den grooten brand de derde penning mag worden gekort), 
gaande uit het huis van Geertgen Wichmans. 

Gegeven in den jare ons Heren duysent vijffhondert ind 
dertich op den Sondach Septuagesima. 

Oorspr. in inv. nr. 860. Met iets beschadigd zegel in bruine 
was. 

636. 1530 Maart 7. 
Johan Sanderszoon heeft, ten overstaan van (de schepenen) 

Gerrit van Spuelde en Pilgrum van Hollick, aangenomen de 
sluis onder het gewelf van het O. L . Vrouwe-kerkhof (zie nr. 
632) zóó te maken, dat zij buiten het huis kan worden geopend 
en gesloten. 

Actum den V I I e n Martii, op Manendach post Invocavit anno 
X X X 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 125. 

637. 1530 Maart 18. 
De Schepenen hebben, wegens het beleg en den brand in 
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1528, aan de pachters van de stadslanderijen en van de 
„stedicheyt" van (het kapittel van) Sint Marie (te Utrecht) de 
pachtgelden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. Ook be
hoeven de in dat jaar verschenen renten, gaande uit de voor 
het beleg afgebrande huizen, niet te worden betaald. 

Actum op Vrijdach post Reminiscere a° X X X 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 9. 
b. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 32. 

f338. 1530 Maart 27. 

Schepenen en Raad hebben, als collators, met den dienst en 
de inkomsten van het officie van meester Arent Verlaer begif
tigd heer Gerrit Brinck, tot tijd en wijle heer Abram Brinck, 
die door den Landsheer als eerstgerechtigde werd erkend, in 
de stad komt wonen. 

Actum op Sondach Letare Hierusalem anno etc. X X X 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 125 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr, 1980, stuk 2 folio 97. 

639. 1530 April 9. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat meester Jacob de barbyer 
en Stijne, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan Dyrck van 
Keyler en Henrick van Groningen, pastoors van de O. L . 
Vrouwe-kerk, schuldig zijn 25 Eemderguldens, welke zij aan
nemen te verrenten met 3 hoerensguldens, onder verband van hun 
huis, staande voor den Broederen en hunnen hof, gelegen bij de 
timmerschuur in de Smeer steeg naast den hof van heer Alphert 
van Erck. 

Gegeven in den jare ons Heeren duysent vijffhondert dertich 
op Palmavont. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met beschadigd stadszegel in groene 
was. 
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640. 1530 Mei 18. 

Goert Verlaer, zijne vrouw Vije en hunne zoons Wolbert en 
Gornelis, collators van een officie op het Sint Agatha-altaar in 
de O. L . Vrouwe-kerk, hebben, ten overstaan Van de gemeene 
schepenen, verklaard, dat ingeval te eeniger tijd dien dienst 
niet mocht worden gedaan overeenkomstig den stichtingsbrief, 
Schepenen en Raad hem zullen laten doen en dat zij daarvoor 
het halve erve te Hierden mogen besteden. 

Actum op Woensdach post Servatii anno etc. X X X 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 126. b. Afschrift (c. 1700) in 
inv. nr. 1980, stuk 2 folio 97 verso. 

641. 1530 Augustus 2. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Pilgrum van Hyrden en 
Peter Herbertsz., kerkmeesters van de O. L. Vrouwe-kerk, hebben 
bekend, dat zij jaarlijks schuldig zijn aan de pastoors (Dirck 
van Keyler en Henrick van Groenyngen) 10 stuivers voor eene 
memorie van wijlen Willem van Hyrden en aan de vicarieën 
14 stuivers voor kaarsen op zijn graf. 

Gegeven in den jaer ons Heren duysent vyffhondert dertich 
postridie Petri ad vincula. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met beschadigd stadszegel in groene was. 

642. 1530 Augustus 26. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Cornelis van Vianen, 

prior, heer Jan Hermenszoon en heer Berent van Zutphen, 
senioren van het fraterhuis, bekend hebben, dat zij aan Henrick 
van Brenen en Alfert Brinck „den olsten", als potmeesters 
van de O. L . Vrouwe-pot, schuldig zijn 125 Philipsguldens, 
waarvoor zij aan hen gedurende 20 jaren hebben afgestaan 
den Hasenkamp, gelegen te Hyerden aan het erve, dat vroeger 
Jan van Eep bewoonde en dat nu Gerrit Frankenzoon ge
bruikt. 

Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert dertich 
op Vrijedach post Bartholomei apostoli. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 27 verso. 
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643. 1530 November 19. 
Jan Van Lijnden, stadhouder, Mauritius Marijsz., rentmeester, 

en Schepenen en Raad maken eene keur op den verkoop van 
visch of haring en op de betaling van weerdgeld aan de 
weerden of pachters van den vischafslag. 

Actum op Saterdach den X I X e n Novembris anno etc. X X X 0 . 
Afschrift, gelijktijdig, op papier, in inv. nr. 679. 

644. 1531 Januari 27. 
Kaerll, roomsch- keizer, gelast Burgemeesters, Schepenen en 

Raad en anderen autoriteiten in Gelderland en te Meppell in 
Drenthe, aan de drie Stenden van Utrecht afschriften te geven 
van de stukken, betrekking hebbende op de processen, welke 
zij tegen den hertog van Ghelre hebben gevoerd en die nu in 
appèl aanbangig zijn voor het keizerlijk kamergericht. 

Geben inn unnser unnd des Reichsstadt Speier am seeben 
und zwantzesten tag dess monats Januarii nach Christi unsers 
Heren gebuerte funffzehenhondert unnd im eyn und dreizigsten 
jaeren. 

Afschrift, gelijktijdig, door Caspar Hamerstettens, proto-notarius 
in het kamergericht, met nr. 645 op êên vel papier, in inv.nr.45. 

645. 1531 Januari 27. 
Karell, roomsch-keizer, beveelt aan den hertog van Ghelre en 

aan de burgemeesters, richters en gerichten, genoemd in nr. 
644, de processen tusschen de in dat nummer genoemde partijen 
niet verder te vervolgen, op verbeurte van 10 marken Lotig's 
goud en nulliteit, aangezien op verzoek van de Stenden de 
kwesties in appél zullen worden afgedaan door het Rijkskamer-
gericht. 

Gebenn inn unsenn unnd des Reichsstadt Speier am seeben 
und zwentzigsten taeg des monats Januarii nach Christi unnsers 
Heren gebuert funffzehenhundert unnd im eyn und driesigsten 
jaeren. 

Afschrift als nr. 644 en met dit nummer op êên vel papier, in 
inv. nr. 45. 
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646. 1531 A p r i l 11. 
Goert Volkerszoen en Henrick Cosijnszoen hebben, ten 

overstaan van (de schepenen) Otto van Bronckhorst en Alert 
Otten, onder eede getuigd, dat zij nimmer hebben gehoord, 
dat de burgers van Harderwijck tolgeld moeten betalen tusschen 
deze stad en Groningen en dat dit voor de beesten, die zij op 
dien weg hebben gedreven, ook nimmer van hen werd verlangd. 

Datum den X I e n Apri l i s anno etc. X X X I " . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 126 verso. 
*. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 94. 

N.B. Op deze getuigenissen volgen t. a. p. dergelijke ver
klaringen van andere personen d.d. 30 April en 10 
Mei (1531) betreffende de tolvrijheid van de Harder
wijker burgers te Zwartesluys. 

647. 1531 M e i 10. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Zweer van Wijnbergen 

en Gerrit van Spuide, als gasthuismeesters, voor de Proveniers 
b$ den Vangentoren aan Peell de Vulre hebben overgedragen 
eene hofstede, gelegen achter de nonnen en naast Henrick van 
Byssell, welke bezwaard is met 2 horens guldens jaarlijks ten 
behoeve van genoemde proveniers. 

Gegeven in den jaer ons Heren duysent vijffhondert een in 
dertich den theensten dach May . 

Oorspr. in inv. nr. 931. Met stadszegel in groene was. 

648. 1531 Jul i 14. 

De Raden van den hertog van Gelre regelen, op verzoek 
van Rolof van Lennep, drost van Middeler, t. e.- en Aelt van 
Wijnbergen t. a. zijde, het geschil over het collatierecht van de 
vicarie op het Sint Laurensaltaar in de kerk te Harderwijck, 
waarvan nu heer Wolter van Hierde vicaris is, in dier voege, 
dat partijen en hunne erfgenamen dit recht om beurten zullen 
bezitten. 
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In den jare onses Heeren duysent vijf hondert ende een ende 
dartich den XIII1 dach Julij. 

Afschrift (c. 1600), van een authentiek afschrift, in inv. nr. 879. 

649. 1531 Juli 24. 

De gardiaan en andere senioren van het Minderbroeders-
klooster hebben, ten overstaan van (de schepenen) Zweer van 
Winbergen en Gerrit van Spuelde, aangenomen, de 3 missen 
behoorende tot het oude orgel in de O. L. Vrouwe-kerk, gedu
rende 6 achtereenvolgende jaren te zullen opdragen voor dat 
door de stad aan hun convent geschonken instrument. 

Actum pridie Jacobi anno etc. X X X I 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 127. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 97 verso. 

650. 1531 October 25. 

Johan van Lijnden, stadhouder, en Burgemeesters, Schepenen 
en Raad hebben gestatueerd, dat huizen, schuren, luifels e. d. 
niet meer met weeke materialen gedekt en hersteld mogen 
worden en zullen dit den volgenden Zondag in de kerken be
kend laten maken. 

Op Woensdach op Sunte Crispinus ind Crispinianusdach anno 
X X X I 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 9 verso. 
b. Afschrift (c 1600) in inv. nr. 1975 folio 32 verso. 

N.B. Deze keur werd 9 Augustus 1556 vernieuwd. (Ibidem 
fol. 10 en 33.) 

651. 1531 November 2. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Noyge Henrickszoen en 
Jannetgen, zijne vrouw, aan Henrick van Brenen. Alphert Brync 
en Henrick van Byller, als potmeesters van de O. L. Vrouwe-
pot, hebben overgedragen een stuk land, genaamd de Overhagen, 
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gelegen te Hyrden tusschen landerijen van Engele van Esfelt's 
erfgenamen en van Jan Westhouten. 

Gegeven in den jair onss Heren dusent vijffhondert een en 
dertich op Alrezielendach. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 27. 

652. 1531 November 3. 
Reyner Lampadoer verklaart, dat hij, als gemachtigde van 

het Sint Clara-convent te Hoern, in tegenwoordigheid van 
burgemeester Gherijt Claesz., heer Dirck Vlascoper e. a., met 
Cornelis Toffelsz. van Harderwijck heeft geaccordeerd over 
diens aandeel in de schade aan het hooger genoemd convent 
berokkend, mits hij bewijst, dat hij geen hoofdman van het 
zeinschip was en de andere leden der bemanning bekend 
maakt. % 

Actum III» Novembris anno X V C XXXI . 

Afschrift, bijlage van nr. 732, met nr. 633 op êên blad papier, 
in inv. nr. 124. 

N.B. Met aanteekening: „Dit is tot Haerlem geschiet ende 
nyet volbrocht bij den voorsz. Cornelis Toffel, noch 
voldaen". 

653. 1531 November 8. 
Zeger van der Wilde, schout, en Jacop Gheritsz. van Schaick, 

Arnt Freys van Dolre, Willem Lyenlair, Rycout van Byler, Jan 
Somer, Henrick Bot en Henrick Zael, schepenen van Amers-
foert, oorkonden, dat Anthonis Jan Claeszoon en Agnyse, zijne 
vrouw aan jonge Jacop Huysman en Alijdt zijne vrouw, hebben 
overgedragen den eigendom van 3 / 4 gedeelte van een huis en 
hofstede, staande en gelegen op den hoek van de Crommestraaf. 

Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert een ende 
dartich 's Woensdaichs voir Sinte Martijnsdach in den wynter. 

Afschrift in het vidimus van 15 November 1531, gestoken door 
nr. 654, in inv. nr. 946. 
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f354. 1531 November 8. 
Zeger van der Wi lde , schout, en Jacop Gheritsz. van Scaick, 

Jan Somer en Peter van Dam, schepenen van Amersfoirdt, 
oorkonden, dat jonge Jacop Huysman en Aleydt, zijne vrouw, 
bekend hebben aan Anthonis Jan Claessen en Agnyse, zijne 
vrouw, schuldig te zijn eene jaarrente van 6 hertog Philips
guldens, die bij wanbetaling mogen worden verhaald op hunne 
in het gericht van Amersfoerdt gelegen goederen. 

Gegeven int jaer ons Heeren dusent vijffhondert een ende 
darüch 's Woensdaichs vóir Sinte Martinsdach in den wynter. 

Oorspr. in inv. nr. 946. Met zeer beschadigd zegel van Jan 
Somer; de andere zegels zijn verkoren gegaan. 

655. 1531 November 15. 

Zeger van der Wi lde , schout, en Gherit Soes Botter, W i l l e m 
van Lyenlair en Peter van Dam, schepenen van Amersfoert, 
vidimeeren de overdracht i . d. 1531 November 8 met dezen 
gestoken door nr. 653. 

Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert een ende 
dartich, 's Woensdaichs nae Sinte Martinsdach in den wynter. 

Oorspr. in inv. nr. 946. Met zegels van den schout en (geschonden) 
van de schepenen Lyenlair en Van Dam. 

656. 1531 December 3. 

De geërfden in de Arckemeden hebben aan M r . Egbert te 
Zwolle aanbesteed het maken van eene nieuwe sluis, genaamd 
die Spoige, te leveren en te stellen te Arek aan den dijk medio 
Maart a.s., voor. 200 Philipsguldens en, bij het leggen, 3 stuivers 
per dag en per hoofd kostgeld aan hem en zijne knechten. 

Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert ende 
enendartich op den eyrsten Sonnendach in den Advent. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1959. 
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657. 1532 Januari 12. 

Mr. Wilhem en Mr. Berent, gecommitteerden van den hertog 
van Gelre, hebben, nadat zij met de werkmeesters Henrick 
Brouwer en Ernst de stadsmuren hadden onderzocht, in Peter 
Pelser's kamer aan Reyner van Wenckum en andere schepenen 
en deskundigen verklaard, wat tot behoud er van moet worden 
gedaan. 

Actum den X I I e n Januarij anno etc. XXXII . 
Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 586. 

658. 1532 Februari 25. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verbieden het vervoeren 

van mout naar den molen, zonder teeken van den cijnsmeester, 
en dat men meer daarheen brengt dan het teeken toelaat, een 
en ander op verbeurte van 5 pond. 

Actum op Sondach Reminiscere anno etc. XXXII 0 -
a. Oorspr. ih inv. nr. 51 folio 9 verso. 
b. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 33. 

659. 1532 Maart 7. 
Kairle. hertog van Gelre, vernieuwt zijne machtiging i . d. 

23 Januari 1525, wegens infractie gemaakt op de voorrechten 
van Harderwijck ten aanzien van den opslag van haring te 
Enckhuijsen. 

Oirkonde onss gewoentlicken hanteykens ind secreetzegels 
hyerop gesath den V I I e n dach Martij anno etc. XXXII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 122. Met beschadigde handteeke-
ning. Het opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

660. 1532 Maart 8. 
Kairle, hertog van Gelre, zendt aan de regeering van Enck-

huysen de klacht der burgers van Harderwijck over schending 
van hun recht op den koop en verkoop van haring te Enck-
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huysen, geeft haar kennis van de aan de klagers gegeven 
machtiging en vermaant haar de eventueele gevolgen te voor
komen. 

Gegeven in onser stadt Arnhem den V U I - dach Marty anno 
etc XXXII. 

Afschrift, gelijktijdig, beschadigd, in inv. nr. 122. 

661. 1532 Maart 13. 
Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad van Enchuusen 

berichten aan den hertog van Gelre, dat zij maatregelen hebben 
genomen, dat de burgers van Harderwijck voortaan geen reden 
zullen hebben zich te beklagen over bespiering en ïndracht in 
den openbaren afslag van hunne haring te Enckhuysen. 

Gescreven mitter haeste uuyt Enchuusen desen XIH."' dach 
van Martio anno etc X V C twee ende dertich. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 122 

662. 1532 Maart 21. 
Kareil, hertog van Gelre, bericht aan Johan van Lijnden, 

bevelhebber te- en Burgemeesters, Schepenen en Raad van 
Harderwijck, dat hij meester Borchart van den Bergh, bacca
laureus, heeft aangesteld tot pastoor aldaar, in plaats van M r . 
Dyrck en heer Henrick van Groeningen en beveelt hen hem 
in die hoedanigheid te erkennen, 

Gegeven in onser stat Arnhem op ten XXI-- dach Martij anno 
etc XXXII». 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 809; t. (c. 1700) ia ar. 
1980, stuk 2 folio 30. 

663 1532 Juni 10. 
KaïrlL hertog van Gelre, vernieuwt de landrechten van de 

Veluwe. 
Gegeven in den jaer onss Heren duysent vijffhondert ind 

tweëndertich opten X— dach Jumj. 
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Afschriften: a. in het vidimus van 5 Februari 1534 in inv. nr. 
1303; b. (c. 1560) in nr. 2005 fol. 59; c. (c. 1560) in nr. 2006 fol. 
14; d. (c. 1570) in nr. 1984 fol. 41 verso; e. (c. 1580) in nr. 163 
fol. 37 verso en ƒ (c. 1600) in nr. 1950 fol. 4. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placaetboeck. Appendix, kolom 146. 

664. 1532 Juni 16. 
Karl l , hertog van Gelre, voegt aan de inkomsten van den 

door hem, met toestemming van het kapittel van Sint Marie 
te Utrecht, aangestelden pastoor, M r . Burchard van den Berge, 
toe eenige erfpachten en tienden. 

Gegeven in den jaere ons Heren 1500 en 32 den 16°" dag 
Junij. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 111 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel II 
blz. 67. 

665. 1532 Augustus 23. 

Schepenen en Raad hebben in de school gestatueerd, dat 
niemand zeevisch, zoutevisch, mosselen en andere visch koopen 
mag in vereeniging met andere personen. 

Actum anno etc. X X X I I 0 op Sunte Bartholomeusavont. 

a. Oorspr. in inv. nr. 51 folio 9 verso. 
b. en c. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 1975 fol. 30 en c. 

(c. 1640) in nr. 1985 fol. 47. 

666. 1532. 

Henrick van Spuelde en Gherrit Velick, gildemeesters van 
het Sint Antonis-gilde, regelen, met toestemming van hunnen older-
man Sweer van Winberghen en de oude gildemeesters, den 
dienst op hun altaar door den pastoor en de twee dienaren, 
heer Derick van Roye en heer Johan, in 't gasthuis als episto-
laer en evangelaer. Zij nemen Reyntghen Boettelman, den schoen-
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maker, aan tot bewaarder van het altaar en dienaar (bode) van 
het gilde. 

Anno X X X I I . 

Oorspr. in inv. nr. 1909 folio 34. 

667. 1533 Januari 25. 
Schepenen en Raad hebben, op bevel en voorschrijven van 

den hertog van Gelre, beloofd, dat, indien zij dit jaar in functie 
blijven, Aelt Killezoen i n het wakersambt hersteld of met eene 
andere gelijkwaardige betrekking zal worden begunstigd. 

Actum op Conversi Pauli anno etc. X X X I I I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 175. 

668. 1533 Maart 15. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Allert Otten en Geyse, 
zijne tweede vrouw, eenen dienst van 2 missen per week hebben 
gesticht op het Sint Rechtenaltaar in de Vrouwe-kerk, waarvoor 
zij hebben geschonken jaarlijks 6 Eemderguldens uit een kamp 
land naast den Soevenacker op de Wetering en 4 guldens uit 
zijnen boomgaard, genaamd Spaensberch, onder voorwaarde, dat zij 
en hunne kinderen en erfgenamen dien dienst bij voorkeur 
mogen schenken aan een hunner naaste bloedverwanten. 

Gegeven in den jaere ons Heren dusent vijffhondert ind 
X X X I I I 0 op Saterdach post Reminiscere. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 127 verso. 

N.B. 1 Eemder gulden = 4 zilveren Qeld. rijders of snap -
hanen. 

669. 1533 A p r i l 17. 
Gerrit van Spuelde en Otto van Bronckhorst, gasthuismees-

ters, hebben den broer van Peeter Pelser aangesteld (tot zieken
bewaarder) in het gasthuis, gedurende ' / - jaar, op dezelfde voor
waarden, waarop Leene Peter Holtzagers vroeger werd aange-
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nomen (zie nr. 607) en mits dat de ouders hunne kinderen zelf 
mogen verplegen. 

Actum op Manendach post Oculi anno XXXIII°. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 128. 

670. 1534 Februari 5. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem vidimeeren 

den in hun bezit zijnden oorspronkelijken landbrief van de 
Veluwe i. d. 10 Juni 1532. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent vijffhondert ind vyer 
ind dertich op ten vqfften dach Ffebruarij. 

Oorspr. in inv. nr. 1303. Met zegel (anno etc. LXIX) in groene 
was. 

671. 1534 Februari 11. 
De Schepenen verbieden het steken van plaggen te Hierden 

en Tonsel, in de Ruemels, in den Enck en op andere plaatsen, 
op verbeurte van 10 pond. 

Overkoemen bij ghemeene Schepenen en Raad in de kaemer 
op Woensdach Sexagesima anno etc. XXXIII1°. 

a. Concept in inv. nr. 33. 
b. Afschrift (c. 1640) in inv. nr. 1975 folio 33. 

N.B. Met aanteekening op b. dat de boete naderhand 
tot 20 pond werd verhoogd. 

672. 1534 (c. Maart.) 

De Schepenen besteden in het openbaar bij afslag aan de 
afwerking a. van de reeds aangevangen borstwering op den 
ouden muur, die aan den wal ligt; b. van het stuk nieuwen muur 
met borstwering aan de Pelenpoort, zooals de aansluitende muur 
is gemaakt. De aannemer moet in beide perceelen spiegaten 
metselen volgens aanwijzing van den stadhouder en de werk-
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meesters. De stad levert den benoodigden steen, kalk en zand. 
Anno XXXIIII in die Vasten. 

Concept in inv. nr. 597. 

673. 1534 October 5. 
Schepenen en Raad hebben gestatueerd, dat ieder, die gepand 

is en na heden wordt aangesproken, moet antwoorden in het 
gericht, waarvoor hij is gedaagd, anders is hij .der panding 
vellich". 

Actum op Manendach post Francisci anno etc. XXXIIII 0 . 
Afschriften: a. (1562) in inv. nr. 162, stuk I folio 20 verso; b. 

(c. 1590) in nr. 162, stuk II folio 2 verso; c. (c 1562) in nr. 163 
folio 12 verso en d. (c. 1600) in nr. 163 folio 76. 

674. 1535 Maart 2. 
Cornelis van Vianen, pater in het fraterhuis, en Thomas van 

der Nijekerk, pater in het Sint Agnietenconvent, hebben, ten 
overstaan van (de schepenen Berent van) Tellicht en Tomas 
(van Vanevelt), den dienst van Claes Goltsmit's vicarie na het 
overlijden van heer Arent Pelgrumszoen opgedragen aan 
Pilgrum van Hollick ten behoeve van een zijner zoons Aeltof 
Hollick. 

Actum op Dinxdach post Oculi anno XXXV°. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 129. 

675. 1535 Maart 2. 
Pilgrum (van Hollick) heeft, ten overstaan van 2 schepenen, 

verklaard, dat, ingeval zijn zoons, na het overlijden van heer 
Arent, niet oud genoeg zijn om altaardienstentedoen.de dienst, 
bedoeld in nr. 674, gedaan zal worden door Willem Wenbes-
zoen. die dan ook de inkomsten er van zal genieten. De colla-
tors hebben in deze regeling toegestemd. 

Actum op Dinxdach post Oculi anno etc. X X X V . 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 129. 
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676. 1535 October 5. 
Schout, Burgemeesters en Raad van Enckhuysen klagen aan 

Johan van Lijnden, stadhouder van den hertog van Gelre te
en aan Burgemeesters, Schepenen en Raad van Harderwijck, 
dat aldaar waardgeld wordt gevorderd van de door hunne burgers 
aldaar verkochte slabharing, hetgeen in strijd is met het tusschen 
beide steden gesloten verdrag. 

Gescreven up den vijffden Octobris anno X V C ende X X X V ; 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 122. Onderteekend J . W. Zuermondt. 

677. 1535 December 4. 
Johan van Lijnden, stadhouder, regelt, op last van den hertog 

van Gelre, het geschil tusschen dr. Jan Wolff en de andere 
erfgenamen van wijlen mr. Ruederick Wolff t. e.- en de stad 
Harderwijck t. a. zijde, over de door partij t. e.- zijde ver
langde beëindiging der pacht van de Holst, waarvan hun over
leden broeder Wolter pachter was. 

Anno X V C X X X V op Sunte Barbarendach. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 29. 

678. 1536 Februari 16. 
Lambert Schoyer, de metselaar, en Ffenne, zijne vrouw, hebben, 

ten overstaan van (de schepenen) Zweer (van Wijnbergen) en 
(Berent van) Tellicht, aan Peter Herbertszoon en Jan van der 
Huet, als kerkmeesters van de Vrouwe-kerk, overgedragen hun 
huis, staande in de Oesterwijck aan de Peeperstraat, op den hoek 
bij de trappen. 

Actum 16* Ffebruarii anno X X X V I 0 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 130. 

679. 1536 Februari 16. 

Peter (Herbertszoen) en Jan (van der Huet), kerkmeesters van 
de O . L . Vrouwe-kerk, hebben, ten overstaan van de in nr. 
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678 genoemde schepenen, aan Lambert (Schoyer) levenslang in 
gebruik gegeven het huis van de kerk, waarin Griete Warm-
bouts heeft gewoond, en hem aangesteld tot mr. metselaar
opzichter van- en grafmaker in de kerk. Hiervoor zal de kerk 
hem beloonen met 5 horensguldens en stelt de stad hem vrij 
van waken, bolwerken, poorthoeden en schattingen, welke emo
lumenten zijn voorganger Jan Zanderszoen ook heeft genoten. 

Actum ut supra (16* Ffebruarij anno XXXVI.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 130. 

680. 1536 Maart 29. 
Karei, hertog van Gelre, gelast Johan van Lijnden, bevel

hebber, en Burgemeesters, Schepenen en Raad van Harder wiek 
te zorgen, dat zekere 3 geestelijke zusters, wonende in de con
venten van Sint Agnete en Sint Katherine, krachtens de 
laatste ordonnantie, in het genot worden gesteld van haar aan
deel in de nalatenschap van wijlen Noye Brants. 

Gegeven in onser stadt van Arnhem den XXiX" n dach Martij 
anno etc. sessindertich. 

Afschrift (c. 1539), op folio 5 van een katern papier gemerkt 3, 
in inv. nr. 1172. 

N.B. Zie een oorspronkelijk nader schrijven van den Hertog, 
dd. 10 Juli 1536, in inv. nr. 97. 

681. 1536 Juli 21. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Stine Oageraits, bijgestaan 

door Jan Pilgrumszoon, aan Sweer van Wijnbergen, Alffert 
Brynck en Henrick van Bij Ier, als potmeesters van de O. L . 
Vrouwe-armenpot, heeft overgedragen het erve en goed, dat zij 
van hare moeder Geertgen Dageraits heeft geërfd en dat ligt te 
Hyerde, tusschen landerijen o.a. van Pylgrum van Holck aan 
de zee en de Lochorst naar Nunspeet. 

In den jair onss Heren vijfftyenhondert ind sessende dertich 
pridie Marie Magdalene. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 fol. 32 verso. 

17* 
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682. 1536 Juli 28. 
De Schepenen hebben de hierin opgenomen door Jan 

Goesenszoon vertoonde ordonnantie van het vóór de stad 
staande melatenhuis in het kerckeboeck laten registreeren. 

Den XXVIII 0 1 1 dach Julij anno X V C ses ende dertich. 
a. Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 190 verso. 
b. Afschrift (c. 1610) in inv. nr. 1116. 

N.B. Deze ordonnantie wordt in inv. nr. 798 voorafgegaan 
door eene lijst der renten van het huis (in c. 1503.) 

683. 1536 Augustus 18. 
Sweer van Winbergen en Reyer van Wenckum, Peeter 

Herbertszoen en Jan van der Huet, kerkmeesters van de O. L . 
Vrouwe-kerk, hebben Henrick Brouwer aangenomen tot meester 
(metselaar) der kerk, tegen dezelfde belooning en vrijheden 
als zijn voorganger (Lambert) heeft genoten. 

Actum in die Weem XVIII* Augusti anno XXXVI 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 130 verso. 

684. 1536 Augustus 18. 
Schepenen en Raad hebben aan de linnenwevers den hierin 

opgenomen gildebrief tot wederopzeggens gegeven. 
Op ten XVIII e n dach Augusti in den jaer ons Heeren vif-

theen hondert ind sessindertich. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 131. 

N.B. Zie de ampliatiën en vernieuwingen van dezen gilde
brief, Van 1545 tot 1564, in inv. nr. 798 fol. 138 verso, 
nr. 1988 fol. 75 en nr. 2001 fol. 88 en de am-
pliatiën, van 1622 tot 1778, in nr. 670 fol. 73, 79 en 
81, nr. 1989 fol. 1 en 4 en nr. 2001 fol. 88. 

685. 1536 Augustus 28. 
Brant van Deelen, burgemeester en rentmeester, verklaart, 

dat Willem Tolhuys, busgieter van den hertog van Gelre, aan 
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de stad heeft geleverd eene veldslang, wegende 3639 pond, voor 
10 enkele Philipsguldens per 100 pond, waarop 150 guldens 
zijn betaald en dat hij van het restant betalen zal op Sint 
Lambertsdag a.s. 100 gulden en op Kerstmis, of binnen 14 
dagen daarna, f 113—15—. 

Onderteykent den XXVII I e n dach Augusti anno etc. X X X V I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 465 omslag 19. 

686. 1536 October 8. 

Kaerle, hertog van Gelre, zendt 2 vendels knechten naar 
Harderwijck, verzoekt aan Burgemeesters, Schepenen en Raad 
deze gedurende eenen korten tijd in de stad te logeeren en be
looft, dat hunne vertering en soldij (zolt) aan de waarden en 
waardinnen zullen worden betaald. 

Gegeven in onser stadt Hatthem den VIII e n Octobris anno 
etc. X X X V I 0 . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Onderteekend Charles. Het 
zegel is verloren gegaan. 

687. 1536 November 23. 
Kairle, hertog van Gelre, draagt aan Johan van Lyenden, 

bevelhebber, en aan Burgemeesters, Schepenen en Raad van 
Harderwijck op, de stadspoorten onmiddellijk te sluiten en 
toe te zien, dat geen zijner in de Veluwe liggende knechten, 
in de stad komt of er door passeert, om ter zeevaart te gaan. 

Gegeven ten Roesendaell op den XXII I e n dach Novembri 
anno etc. X X X V I 0 . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Onderteekend Charles. 

688. 1536 December 2. 
Reyer van Wenckum, Pilgrum van Hollick, Brant van Delen 

en Tomas van Vanevelt hebben, namens en op verlangen van 
de schepenen, Lene, Peeter Holtzagers weduwe, aangenomen 
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(tot bewaarster) in het ziekenhuis buiten de Sint Nicolaesfroort, 
onder de baar vroeger gestelde voorwaarden, doch met ver
hooging van haar loon o.a. met het mud rogge, dat wijlen Jutte 
Grolle aan het ziekenhuis heeft vermaakt. 

Actum den II o n dach Decembris anno etc. XXXVI». 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 131 verso. 

689. (1537) Maart 5. 

Alphert Brinck en Wolter Henricszoon hebben, als gemach
tigden van hunne geestelijke zusters Luweric, Marie en Weyme, 
ten overstaan van 2 schepenen, inleiding gedaan in de nalaten
schap van Noye Brants en de erfgenamen van Nenne Gerritsen 
(pastoor Gerrit Brinck c.s.) hebben daartegen uitleiding gedaan, 
op grond dat conventualen, volgens ordonnantiën van hertog 
Arnold en hertog Karei, geene erfenissen mogen aanvaarden. 

(Ingelacht op ten Manendacb post Oculi anno XXXVII.) 

Afschrift, gelijktijdig, op folie 1 van een katern papier gemerkt 
3, in inv. nr. 1172. 

690. 1537 Maart 14. 

Brant van Deelen en Alphert Brinck t. e.- en Jan Slachgeck, 
domproost te Utrecht en deken te Deventer, en Hermen van 
Aldenbernevelt t. a. zijde, doen, als arbiters, uitspraak in een 
geschil over de betaling der jaarrente van 8 Beijersche guldens, 
die wijlen Goessen van Vanevelt aan Harderwijck heeft schuldig 
beleden. 

Op Woensdach nae den Sondach Letare Heerusalem anno 
etc. soevenindertich. 

Oorspr., op papier, onderteekend door de arbiters, in inv. nr. 487. 

691. 1537 April 27. 

Kairll, hertog van Gelre, raadt Burgemeesters, Schepenen en 
Raad, op hun schrijven en op een brief aan zijn neef Van 
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Hoichstraaten, aan, nogmaals aan Alkmaar of waar dit noodig 
is, ontslag uit het arrest te vragen van de schepen en goederen 
der schippers, die aldaar „gemutet" hebben. Mocht deze poging 
mislukken, dan zal hij deze arme lieden te zijner tijd met 
„guede wege off maniren" trachten te helpen. 

Gegeven in onss stat Arnhem op ten X X V I l e n dach Aprilis 
anno XXXVII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 44. Onderteekend: Charlis. 

692. 1537 Juni 2. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Henrick Aeltszoon aan 
Wilhem Janszoon en Herman van Ginckel, als gildemeesters 
van het H. Sacramentsgilde, heeft overgedragen 3 kampen land, 
genaamd Mheerlandt, gelegen in de Arckemehen te Nijkerck, 
begrensd door het land van Hermen van Oldenbernevelt en 
Goessen Spaens en strekkende aan den Neckevelderweg. 

In den jaer ons Heren vijffteenhondert ind seeven ende 
dertich den anderden dach mensis Juny. 

Afschrift (c 1580) in inv. nr. 1903 fol. 89 verso. 

693. 1537 Juni 6. 

Meester Erst, „staetmeister" van Harderweick, bekent, dat hij 
van Aert Moller gekocht heeft het hout, benoodigd voor den 
zolder van het wijnhuis, namelijk voor 7 velden, in elk veld 
20 ribben, en de dek- of vloerplanken, te leveren te Zutphen 
op keur van den gezworen meter aldaar, voor 31 rijderguldens. 

Gescreven den anderen dach Sinte Bonifaciusdach anno 
XXXVII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 465 omslag 20. 

694. 1537 October 4. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Gherman Peeterszoon 
en Grietgen, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan Leesbet 



262 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

Koenen jaarlijks schuldig zijn 3 gouden guldens, die, ingeval 
van wanbetaling, verhaald mogen worden aan het huis in de 
Hoechstraat, waarin zij wonen. 

In den jaer ons Heren vijffthienhondert ind soeven ind dertich 
den vierden dach Octobris. 

Oorspr. in inv. nr. 1930. Het stadszegel is verloren gegaan. 

N.B. Met dorsale aanteekening: „Wt Peter Maech'shues, 
modo (c. 1600) Berent Spalthoff". 

695. 1538 Januari 3. 
De gemeente heeft Johan van Brenen en 11 andere burgers 

(tot gemeenslieden) gekozen, die Schepenen en Raad met raad 
en daad moeten bijstaan. 

Den IIIen dach Januarij anno etc. XXXVIII0. 
Oorspr. met nrs. 697 en 698 op één vel papier, in inv. nr. 63. 

696. 1538 Januari 4. 
Schepenen van Aemstelredamme doen uitspraak in het ge

schil tusschen Claes Isbrandtsz., eischer, en Thoenes van Wen-
ckum, schipper Floris Tymanszoon en andere burgers van 
Harderwijck, verweerders. Zij verklaren, dat eischer de betaling 
zijner rente ten laste van Harderwijck aldaar moet invorderen 
en in geen geval verweerders daarvoor aansprakelijk mag stellen 
en had mogen arresteeren. 

Actum den vierden dach Januarii anno XVC XXXVIII. 
Afschrift, gelijktijdig, geauthentiseerd door Wolph Wolphius, 

secretaris van Harderwijck, in inv. nr. 488. 

697. 1538 Januari 4. 
De Schepenen en de 12 (gemeenslieden) hebben elkander 

hedenmiddag wederkeerig den hierin opgenomen eed van sa
menwerking gedaan volgens het tusschen de hertogen van Gelre 
en van Cleve te Nijmegen gesloten tractaat en naar aanleiding 
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van het bezetten van de stadstorens en poorten door de bur
gerij. 

Den IIII« Januarij anno XXXVIII . 

Oorspr., met nrs. 795 en 698 op êên vel papier, in inv. nr. 63. 

698. 1538 Januari 6. 

De gildemeesters van 12 gilden en broederschappen hebben, 
namens hunne gildebroeders, aangenomen te zorgen, dat de burgers 
niets ondernemen buiten toestemming van Burgemeesters, 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden. Zij zullen bevor
deren, dat hetgeen deze colleges te zamen besluiten, wordt na
gekomen. Voorts heeft de gemeente de reeds gekozen 12 gemeens
lieden met 12 andere personen aangevuld. 

Actum op ten hilligen derthiendach anno etc. X X X V I I I 0 . 

Oorspr., met nrs. 695 en 697 op êên vel papier, in inv. nr. 63. 

699. 1538 Januari 7. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen verklaren, 
dat zij met genoegen hebben vernomen, dat (de Magistraat van 
Harderwijck) zich in het bezit gesteld heeft van de poorten, 
torens en sleutels der stad, ten behoeve van onzen G . L . 
heere (hertog Willem van Cleef) ; dat zij bereid zijn de 
stad op te nemen in het verbond der steden Ruermunde, 
Zutphen, Venloe, Tyell, Zaltbommell en Nijmegen en haar op 
landdagen te verschrijven, doch haar aanraden het verzoek 
daartoe ook aan Zutphen te doen. 

Geschyet op Manendach altera Epipbaniae Domini anno etc. 
XXXVIII . 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 64. Met opgedrukt zegel. 
b. en c. Afschriften (c. 1700) in iny. nr. 1981 folio 113 verso 

en in nr. 1982 folio 104 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 73. 
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700. 1538 Jannari 17. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan die van 
Nijmegen en, mutatis mutandis, aan Zutphen, ten vervolge op 
hun schrijven over het bezetten hunner stadspoorten en torens: 
a. inlichtingen over den veranderden tekst der voorwaarden, 
waarop de Hertog zal worden gehuldigd; b. of Harderwijck 
hem zal huldigen met Nijmegen en Zutphen of, zooals Venlo 
deed, alleen en c. raad, hoe zij het moeten aanleggen om de 
keur van het stedelijk bestuur weder te herstellen in den vóór 
1528 gevolgden, hierin medegedeelden, vorm. 

Gescreven onder onssen stat secreet op dach Anthonü abbatis 
anno 38. 

a. Concept in inv. nr. 64. 
b. Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 54. 

701. 1538 Februari 24. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad, verzoeken aan die van 
Nijmegen, 2 afgevaardigden naar Harderwijck te zenden om 
hun, met de gedeputeerden van Zutphen, volgens de op den 
landdag te Embrick gedane belofte, te raden, op welke wijze 
zij hun gedeeltelijk gestorven en uit de stad vertrokken college 
weder met nieuwe leden kunnen aanvullen. 

Ges(creven) onder onsen stat secreet XXIIII 0 Februarij anno 
etc. 38. 

Concept, met nr. 702 op êèn vel papier, in inv. nr. 64. 

702. 1538 Februari 24. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad bedanken Mr. Jacob 
Canes (burgemeester van Nijmegen) voor de hulp, op den land
dag te Embrick aan hunnen afgevaardigde verleend en verzoeken 
hem o.a. te bevorderen, dat aan hunnen wensch (zie nr. 701) wordt 
voldaan, opdat „de onbescheidenen van der ghemeente" mogen 
bemerken, dat de gestelde overheid een „ruggen" aan de Staten 
beeft. 
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Gescreven onder onsen stat secreet XXIIII 3 Ffebruarij anno 
etc XXXVIII . 

Concept, met nr. 701 op één vel papier, in inv. nr. 64. 

703. 1538 Mei 17. 

Walraven van Arckell, heer toe Werdenburcb, en andere ge
committeerden uit de kwartieren Nijmegen, Zutphen en Arn
hem, regelen de geschillen ontstaan over de verkiezing en de 
electie van schepenen, gemeenslieden en rentmeesters, alsmede 
over de bestemming der boetegelden, te Harderwijck. 

Actum XVII May anno etc. X X X V I I I 0 . 
a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 65. 
b—h. Afschriften: b. gelijktijdig, gewaarmerkt door Alfart Brinck 

e. a., in inv. nr. 54; c. (c. 1600) in nr. 83 folio 132 verso; d., e. 
en / . (c. 1700) in nr. 1981 folio 114, nr. 1982 folio 105 verso 
en nr. 1983 folio 45; g. en h. (1705) in nr. 77 (bijlage J) en 
nr. 1984 folio 177. 

704. (1538 Juli 27.) 

Wilhelm, zoon to Cleve, belooft, als erfheer van Gelre en 
Zutphen, aan de stad bescherming en behoud van hare privi
legiën. 

Afschrift (e 1650) in inv. nr. 1355. 

N.B. Met aanteekening: „Desse voirsz. eedt heeft onse 
genadichste heer vursz. vur den stadthuys opentlicken 
gedaen den XXVII«n Julij a° etc. XXXVIII*. Sweer 
van Wijnbergen Tydensoen dede id woord van des 
Raids wegen". 

705. 1538 Juli 27. 

Wilhem, (hertog van Gelre) bevestigt de regeling van 17 
Mei 1538, voegt daar nog enkele voorschriften aan toe, o.a. 
tegen wederdoopers, sacramentiers en andere onchristelijke 
sekten, den verkoop van verboden boeken, vreemdelingen en 
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landloopers en confirmeert de privilegiën van de stad. 
Oirkondt der wairheidt etc. Actum tho Harderwick up ten 

X X V I I e n dach Julij anno etc. X X X V I I I 0 . 

a. Oorspr. in inv. nr. 1982 folio 106. Onderteekend: Wilhem. 
Met opgedrukt zegel. 

b. —d. Afschriften: b., gelijktijdig, in inv. nr. 1984 folio 32; 
c. en d. (c. 1700) in nr. 1981, tusschen de bladen 114 en 115, en 
in nr. 77, bijlage K. 

e. Gedrukt in inv. nr. 1984 folio 177 verso. 

706. 1538 Augustus 11. 
(Burgemeesters, Schepenen en Raad) schrijven aan hunnen bij

zonderen goeden vriend Marijssen, dat zij van den graaf van 
Moersse en maarschalk Rossem, bericht kregen, dat hij met 
„montboitschappen" te Harderwijck wil komen, doch dat zij met 
de 12 gemeenslieden en de gemeente overeengekomen zijn hem 
mede te deelen, dat men hem, ter voorkoming van oproer en 
onrust, „hier neit en begheert". 

Gescreven mit haest onder onser stat secreet X I 9 n Augusti 
anno etc. XXXVII I . 

Concept in inv. nr. 64. 

707. 1538 Augustus 25. 
De Schepenen laten weten, dat zaken of verzoeken aan den 

landdag te Arnhem moeten worden ingediend vóór deze aan
vangt en dat de belanghebbenden moeten zorgen voor aldaar 
woonachtige borgen. 

Uutgeroepen in den straeten op ten Sonnendach postridie 
Bartholomei anno etc. XXXVIII". 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 33. 

N.B. In hetzelfde inventarisnummer ligt eene kennisgeving 
(van c. 1538) dat de termijn van inzending ver
lengd is tot a.s. Zondag. 
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708. 1538 September 15. 

Wilhem, zoon to Cleve, hertog van Gelre, waarschuwt Bur
gemeesters, Schepenen en Raad tegen aanslagen met schepen, 
op Harderwijck, Elburg of Hattem, vermaant hen hierop goed 
te letten en hem, zoodra zij daarvan iets bemerken, onmiddellijk 
bericht te zenden. 

Gegeven to Cleve den X V e n dach Septembris a° etc. XXXVIII 0 . 

Oorspr., op papier, in inv. ar. 726. Met opgedrukt, beschadigd 
zegel. 

709. 1538 September 22. 

Wilhem, zoon to Cleve, hertog van Gelre, bericht aan Burge
meesters, Schepenen en Raad de komst van Steven Ruytenberg, 
burgemeester van Arnhem, met krijgsvolk, om met hen te waken 
tegen „beswernissen", die te Harderwijck mochten voorkomen. 

Gegeven to Cleve am X X I I e n dage Septembris anno etc. 
XXXVIII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Met opgedrukt zegel. 

710. 1539 Januari 15. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad hebben aan de metselaars, 
timmerlieden, kistenmakers, radenmakers, scheepstimmerlieden 
en kuipers den hierin opgenomen gildebrief gegeven. 

Anno etc. X X X I X op Woensdach den X V e n dach Januarij. 

a. Oorspr. in inv. nt. 798 folio 131 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1988 folio 49. 

711. (1539 Januari 22). 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden, 
verzoeken aan bannerheeren, ridderschappen en steden van 
Gelre en Zutphen te bevorderen, dat de schade, welke de stad 
sedert 1528 geleden heeft door daden van hertog Carel, die in 
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strijd waren met hare privilegiën en met het toen gemaakt ver
drag, worden vergoed. 

a. Concept in inv. nr. 64. 
b. Afschrift (c 1650) in inv nr. 54. 

' N.B. De Hertog had, nadat hij de stad van de Bourgon
diërs had terugbekomen, hare poorten en torens 
laten bezetten, aan een door hem aangestelden stad
houder de poortsleutels in bewaring gegeven, eerst 
zijnen secretaris Mauritius Marijssen en daarna Pilgrum 
van Hollick en Mr. Peter Huyssert tot rentmeesters 
benoemd, nieuwe accijnzen ingevoerd en den Raad 
en de Gemeenslieden door nieuwe regenten ver
vangen. 

712. 1539 April 18. 

Marten van Rossum, heer tot Pouderoyen, maarschalk en 
drost te Bredefoert, Wilhem Henckert, "richter te Arnhem, en 
Herman Boenenberch van Hoenstein, gecommitteerden van den 
hertog van Gelre, regelen nader de kwesties, bestaande tusschen 
de schepenen en de gemeenslieden te Harderwijck, doch laten 
het geschilpunt, wie voor de door de gemeenslieden gewraakte 
schepenen anderen moet kiezen, over aan de uitspraak van den 
Hertog. 

Geschiet den XVIII e n dach Aprilis anno etc. XXXIX. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 65. Onderteekend door de 
gecommiteerden en met opgedrukt secreetzegel van Harderwijck. 

b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 54. 

713. 1539 Mei 3. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan ridderschap 
en steden van Gelre en Zutphen te bevorderen, dat de burgers 
van Harderwijck, die den Hertog op die Kinckhorst hebben 
gediend, daarvoor worden beloond. 

Gescreven onder onser stat secreet, HI a May a° etc. XXXIX. 

Concept in inv, nr. 44. 
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714. 1539 Mei 7. 
De eerste en andere Raden van den Keizer in Hollandt, etc., 

verzoeken aan Burgemeesters, Raadsmannen en Regenten van 
Harderwijck te bevorderen, dat de stadsschuld aan de ziek-
meesters en Claes IJsbrantz., poorter, van Amsterdam wordt 
betaald, volgens de met den brenger van dezen briefte maken 
berekening van het bedrag. 

Gescreven in den Haige den V I I e n May anno X V C ende 
X X X I X . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 488. Onderteekend: Boeymer. 

715. 1539 Juni 9. 
Bannerheeren, Ridderschappen en Steden van Gelre en Zutphen 

beslissen in het proces tusschen Harderwijck en Erckelentz, 
dat de rentebrief van 50 goudguldens uit de heerengoeden te 
Armell, welke de hertog van Gelre in 1519 met andere pri
vilegie* en rentebrieven aan de stad ontnam en naar Arnhem 
liet brengen, aan de stad moet worden teruggegeven, doch dat 
Erkelentz door den Hertog schadeloos moet worden gesteld. 

Oirconde etc, op Manendach post Sacramenti anno etc 
negen en dertich. 

a. Oorspr. in inv. nr. 505. Met secreetzegel van Arnhem in 
groene was. 

b-f. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio III verso; 
c. (1680) in nr. 54; d, e en ƒ (c. 1700) in nr. 1981 tusschen de 
bladen 118 en 119, nr. 1982 folio 110 verso en nr. 1983 
folio 38 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck. deel 
II blz. 80. 

716. 1539 Juni 10. 
Bannerheeren, Ridderschappen en Steden van Gelre en Zutphen 

doen op den landdag te Arnhem, in tegenwoordigheid van den 
Hertog en zijne Raden, uitspraak in het geschil, dat te Harder
wijck ontstaan is tusschen den Magistraat en (de gewezen 
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schepenen) Brant van Deelen, Ott van Bronckhorst, bastaard, 
en Pelgrom van Hollick. Zij verklaren, dat nóch genoemde 
schepenen, door het verlaten van de stad, nóch de gemeens
lieden, door het innemen van „het Huis" of op andere wijze 
iets in strijd met hunnen ambtseed hebben gedaan. 

Oerkonde etc, op Dinxdach post Sacramenti anno etc negen 
und dartich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 65. Met opgedrukt zegel van 
Arnhem. 

717. 1539 Juni 11. 
De Hertog en de Bannerheeren, Ridderschappen en Steden 

van Gelre en Zutphen, beslissen op den landdag te Arnhem, 
in de te Harderwijck bestaande regeeringsgeschillen, dat de 
schepenen en niet de 12 gemeensleden de keur en electie 
moeten doen van schepenen, die de plaats van de door de 
gemeenslieden gewraakte regenten zullen bezetten. 

Oerkonde etc, op Swonsdach na den hillighen Sacraments-
dach anno etc. XXXIX*. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 65. Met opgedrukt secreet-
zegel van Arnhem. 

\ , - ; é. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 131 verso. 

N.B. Met aanteekening op * : „Dit ist affect gemaeckt tot 
een placcaet ind Bouwer alsoe medegegeven" en„d' 
opschrifft was: den erentfesten inde vrommen Wolff 
Jacobsz. secretario toe Harderwijck, mijnen 1. neeve". 

718. 1539 Juni 13. 

De Hertog en de Bannerheeren, Ridderschappen en Steden 
van Gelre en Zutphen herhalen en bevestigen, op den landdag 
te Arnhem, hunne uitspraak van 11 Juni 1539. 

Gegeven in den jaere ons Heren vijfftienhondert negen ende 
dartich op Ffrijdach post Odulphi. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 65. Met opgedrukt zegel van 
Arnhem. 
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N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 78. 

719. 1539 Juni 30. 
Gerrit van Spuelde en Johan van der Huet, schepenen, 

hebben, volgens het ingewonnen advies van de schepenen van 
Zutphen, beslist, dat de geestelijke zusters (zie nr. 689) het 
door Noye Brants nagelaten goed levenslang zullen mogen 
gebruiken en dat het na haren dood aan de naaste bloedver
wanten zal komen. 

Uutgewesen toe Harderwijck in de bancken, op Maendach 
den lesten dach Juni anno etc. XXXIX 0. 

Afschrift, gelijktijdig, op folio 6 van een katern papier gemerkt 
3, in inv. nr. 1172. 

720. 1539 September 6. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem waarschuwen, 

dat George Scheynck knechten, liggende om Utrecht en Amers
foort, in dienst neemt, waarschijnlijk om daarmede een aanslag 
op Harderwijck, Hattem en Elborch te doen. 

Geschreven onder onser stat secreten segell op Satersdach 
post Egidii anno etc. XXXIX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Het opgedrukt zegel is ver
loren gegaan. 

721. 1539 September 12. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem verzoeken 

aan die van Harderwijk, evenals zij, op a.s. Vrijdag eene pro
cessie met het H. Sacrament te houden, uit dankbaarheid voor 
de ontdekking van een groot verraad, waardoor bloedstorting 
werd voorkomen. 

Geschreven op Vridach post nativitatis Marie anno XXXIX0. 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 801. Het sluitzegel is verloren 

gegaan. 
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722. 1539 September 17. 
Schout en Schepenen van Hoorn veroordeelen Cornelis 

Jansz. Toffe 1 te Harderwijck tot betaling van de door het Sint 
Claraconvent te Hoern van hem geëischte 100 car. guldens, 
ondanks zijn verweer, dat hij deze zaak met Mr. Reyer Lam
padoor te Haerlem heeft geregeld. 

Gepronuncieert den X V I I e n Septembris anno X V C X X X I X . 
Extract, gelijktijdig, uit het schepenboek van Hoern, met nr. 

633 op een blad papier, in inv. nr. 124. 

723. 1539 October 1. 
Wilhelm, hertog van Gelre, bericht aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden, dat hij Steven van 
Rutenburch naar Harderwijck heeft gezonden, om hun, namens 
hem, mondelinge mededeelingen te doen, waarnaar zij zich moeten 
gedragen. 

Gegeven in unss stat Arnhem den iersten dach Octobris 
anno etc. X X X I X . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 64. Gecontrasigneerd: Doirnick. 

724. 1539 October 9. 
Albert Witten, Seine Wilhemsz., Johan Mheyer, Coen van 

Tongeren, Heyman Beeldensnijder en Jan Jacobsz. Ruw heb
ben de hun, in tegenwoordigheid van Burgemeesters en 
Schepenen, door den rentmeester Peter Huyssert voorgelezen 
belofte afgelegd, dat zij zich persoonlijk met lijf en goed aan
sprakelijk stellen: de 2 eerstgenoemden, dat Gerrit Janszoon en 
de 4 anderen, dat Wilhem Brantzoen zich niet aan de uitvoering 
van het tegen hen uit te spreken vonnis van den Hertog zullen 
onttrekken. 

Actum IXa Octobris anno etc. XXXIX». 
Concept en copie, met nrs. 726 en 727 op êên vel papier, in 

inv. nr. 66. 

N.B. Met aanteekening dat deze borgstelling door die van 
17 October is vervangen. 
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725. 1539 October 9. 
Wilhelm, hertog van Gelre, en de gedeputeerden der kwar

tieren Nijmegen, Zutphen en Arnhem, regelen, na verhoor van 
partijen, opnieuw de den 17 e n Mei en 27 e n Juli 1538 ook reeds 
geregelde kwesties (zie nrs. 703 en 705). Zij schrijven o.a. voor 
de wijze der verkiezing van gemeenslieden uit een dubbeltal, 
genomineerd door de daartoe gequalificeerde hierin genoemde 
gilden en de keuze van 4 rentmeesters uit de gemeenslieden. 
Ten einde deze uitspraak door partijen te doen eerbiedigen, zal 
de Hertog eene der stadspoorten of eene te maken versterking 
laten bezetten. 

Geschiet innd gegeven to Harderwick up den negenden dach 
des maents Octobris anno etc. negen ind dartich. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 65. Onderteekend Wilhem en 
geparapheerd J. Wassenberg. Met opgedrukt zegel. 

b. —m. Afschriften: b., gelijktijdig, in inv. nr. 163 fol. 21; c. 
(c. 1570) in nr. 1984 fol. 48; d. (c. 1580) in nr. 2006 fol. 40; e.—g. 
(c. 1600) in nr. 52 fol. 51, nr. 83 fol. 134 en nr. 1984 fol. 
103; A. (c. 1625) in nr. 53 fol. 92; ir—L (c. 1700) in nr. 1981 fol. 
117, nr. 1982 fol. 108, nr. 1983 fol. 45 verso en nr. 1990 fol. 53 
en m, (1705) in nr. 77 bijlage A. 

N.B. Gedrukt 1705, in inv. nr. 1984 fol. 173 verso. 

726. 1539 October 11. 
Mr. Peter Huyssert, rentmeester etc, van wege den hertog 

van Gelre, t. e.- en Gerrit Janszoon en Wilhem Brantszoon, 
beklaagden met hunne borgen, t. a. zijde, hebben, ten over
staan van (de schepenen) Sweer van Wijnbergen, junior en Otto 
Alertsz. bekend, dat de tegen de beklaagden ingestelde actie 
is opgeschort door hun verzoek om genade, doch dat, als dit 
verzoek door den Hertog wordt afgewezen, partijen zullen „staen 
zooals zij dus lange gestaen hebben". 

Actum in judicio XI* Octobris anno etc XXXIX" . 

Concept en copie, met nr. 724 en 727 op één vel papier, in inv. 
nr. 66. 

18* 
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727. 1539 October 17. 
Gerrit Janszoon en Wilhem Brantszoon hebben aangenomen, 

ingeval zij heden door den Hertog worden begenadigd, zich in 
eene onpartijdige plaats te zullen vestigen en voortaan niets 
tegen de stad te zullen ondernemen. Gerrit heeft daarop 
Duyseburch tot woonplaats gekozen en Willem wil te Nijkerck, 
Putten, Bar nevelt of daaromtrent blijven. Vervolgens hebben 
Evert van Byssel en Gerrit Stulinck, voor eerstgenoemden- en 
Jan Ruw Jacobszoon en Heyman Arentszoon de beeldensnijder, 
voor laatstgenoemden banneling borg gesteld. 

Actum X V I I e n Octobris anno etc, XXXIX. 

Concept en copie, met nr. 724 op één vel papier, in inv. nr. 66. 

728. 1539 November 12. 

Wilhem, hertog van Gelre, beveelt Burgemeesters, Schepenen 
en Raad den uitvoer van vruchten te verbieden en te beletten, 
op verbeurte van de vruchten, de middelen van vervoer en 
's hertogs hoogste straf. 

Gegeven tho Duysseldorp den X l l e n dach Novembris anno 
etc. X X X I X . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1292. Met opgedrukt zegel in 
roode was. Onderleekend: J . Wassenberg. 

N.B. Met aanteekening: „Gepubliceert ultima Novembris 
anno XXXIX". 

729. 1539 November 23. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad laten weten, dat men 
alleen gouden en zilveren munten, die vol gewicht hebben, naar 
de onlangs gepubliceerde valuatie, mag ontvangen en dat munten 
van minder gewicht hetzij geen, hetzij slechts waarde naar hun 
gewicht hebben. 

Gepubliceert in de kercke op Sondach XXI I I e n Novembris 
anno etc. X X X I X 0 . 

Concept in inv. nr. 33. 
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730. 1540 Januari 17. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Wolff Janszoon en Griete, 

zijne vrouw, en Recket Jacobszoon en Anna, zijne vrouw, de in 
nr. 694 genoemde rente hebben verkocht en overgedragen aan 
het Sint Anthonisgilde. 

In den jaer ons Heren vijffthienhondert ende veertich op 
Sunt Anthoniusdach. 

Oorspr. in inv. nr. 1930. Het stadszegel is bijna geheel verloren 
gegaan. 

731. 1540 Januari 20. 
Bannerheeren, Ridderschap en Steden van Veluwe, vergaderd 

te Arnhem, hebben besloten op eene betrekkelijke vraag van 
Harderwijck te antwoorden, dat het erfhuis van de buiten de 
stad overleden burgers, zoowel van gehuwden als ongehuwden, 
valt ter plaatse, waar zij zijn gestorven en dat het erfrecht al
daar verzocht moet worden. 

Verklaart op Dinxdach post Anthonü anno etc XL°. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 132 verso. 

732. 1540 Januari 24. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Hoern verzoeken 

aan die van Harderwnek, in antwoord op hun schrijven van 20 
Januari, hunnen medeburger, met zijn door Cornelis Toffel gearre
steerd schip te laten vertrekken, aangezien het arrest onrecht-

' matig werd gelegd, daar Toffel door adressanten in zijne zaak 
tegen het convent van Sint Clara te Hoorn volkomen recht 
werd gedaan. 

Gescreven den XXIIIP11 Januarij anno XVC ende veertich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 124. 

733. 1540 Februari 5. 
De broeders van de door den hertog van Gelre opgerichte 
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schutterij, hebben, in tegenwoordigheid van den drost Vijttvan 
Munster, besloten, zich in geval van nood, op den Broederen 
bij het vaandel te verzamelen en niet te vertrekken vóór de 
rotten, die naar elders worden gezonden. 

Geschiet op Sint Agatendach anno etc. X L . 
Oorspr. in inv. nr. 787 folio 1. 

N.B. De naam van den Drost en de natum zijn doorge
streept en veranderd in Joseph van Arnhem en Sint 
Gregoriusdag (12 Maart) 1579. 

734. (c. 1540 Feb ruari 5.) 

(De gemeene schutters) maken het hierin opgenomen regle
ment, waarnaar zij zich moeten gedragen. 

Oorspr. in inv. nr. 787 folio 1 verso. 

N.B. Dit reglement is hier en daar veranderd en aangevuld 
op Sint Gregoriusdach (Maart 12) 1579. 

735. 1540 Mei 11. 

Wilhelm, hertog tho Guylich en Gelre, draagt aan Burge
meesters, Schepenen en Raad op, te zorgen, dat in hun gebied, 
zonder hunne voorkennis, niemand zich in dienst begeeft of tegen
woordig is op bijeenkomsten van de heerlooze knechten, die 
door zijn land trekken. 

Gegheven to Cleve den XI* 6 1 1 dach May anno etc. X L . 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 1292. Het opgedrukt zegel is ver
loren gegaan. 

736. 1540 October l . 

Carolus, roomsch-keizer, oorkondt, dat aan dr. Arnoldusvan 
Lutzemburg, provinciaal der orde van Sint Franciscus te Keulen, 
sauvegarde gegeven is voor bezoeken aan de kloosters dier 
orde te Lutzemburg, Deventer, Herderwijk en Ruremond, der 
orde van Sint Clara te Brussel en 's Hertogenbosch en der 
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orde van den Heiligen Geest te Lutzemburg en Echternach. 
Datum in oppido nostro Bruxella die prima mensis Octobris 

anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesi-
mo, imperii vigesimo, primo regnorum vero nostrorum vigesimo 
quinto. 

Afschrift van een transsumpt, onderteekend: Vereijcken, vervaar
digd door ftenricus Sobbe, keizerlijk notaris, op papier, in inv. 
nr. 1057. 

737. 1540 October 6. 
Schepenen en Raad verklaren het stadssecreetzegel te hechten 

aan de bovenstaande bekendmaking (van den rector der school) 
waarbij aan ouders, die hunne zonen te Harderwijck willen 
laten studeeren, wordt verzekerd, dat deze aldaar eene goede 
opleiding zullen ontvangen en in de latijnsche- en grieksche 
dialektiek en rhetoriek zullen worden onderwezen. 

Den sesten Octobris anno X L . 
a. Afschrift, gelijktijdig, geschreven op de gedrukte bekend

making, in inv. nr. 640. 
b. Gedrukt, 1641, in inv. nr. 1647. 

738. 1540 October 10. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad laten de maatregelen af

kondigen, die zij, ter bestrijding van pest en andere besmette
lijke ziekten, wenscheltjk en noodzakelijk achten te nemen. 

Uytgeroepen in die kerck op Sondach X» Octobris anno XL°. 

Oorspr., op papier, in in inv. nr. 33. 

739. 1540 December 16. 
Reynerus de Alcma(er), notaris, geadmitteerd door het hof 

van Holland, verklaart, dat Claes Isbrantsz., burger van Amstel-
redamme, heden betaling heeft verlangd van de achterstallige 
rente van 6 gouden guldens, die hem en de leprozen aldaar 
van Harderwijck toekomen; dat burgemeester Coop van Vane-
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velt en de schepenen hem betaling of eventueel onvertogen 
recht hebben toegezegd, doch dat Claes verklaarde zoonoodig 
elders recht te zullen zoeken. 

Aldus gedaen binnen der vuersz. stat van Harderwijck, in't 
- schoell, gestaen an der noortzijde van de parochiekerck aldaar; 

present Jan Thoenissen ende Zeeger Dercksoen, burgeren dér 
stheede van Amstelredamme. (Op huyden den X V T e n Decembris 
anno X V C ende X L . ) 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 488. 

740. (c. 1540.) 

De schepenen hebben met meester Johan Vossius (van Leuven) 
de voorwaarden geregeld, waarop hij gedurende 4 jaren het 

rectoraat der school heeft aanvaard. 

Concept in inv. nr. 639. 

N.B. Het aan de achterzijde gesteld jaar 1548 is abuis. 
De rentmeesters verantwoordden zijn salaris, van 
Sint Michiel 1540 tot Sint Michiel 1541, den 2 3 « 
Januari 1542, in hunne rekening over 1541/42. In 
de rekening van 1540/41 wordt het salaris van den 
rector Jan Voet nog verantwoord. 

741. 1541 Februari 18. 

De Schepenen hebben de renten van de Sint Jons- en Sint 
Jacobsgilden, ten behoeve der bedeeling van armen, gevoegd 
bij de inkomsten van het Sint Annagilde, totdat de gildebroeders 
hunne vereeniging weder begrijpen. 

Actum X V I I I * Februarij anno X L I . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio' 138. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 99. 

742. 1541 Maart 14. 

De Schepenen laten weten, dat in het vervolg aan nie
mand zal worden vergund verder te dingen dan aanspraak, 
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antwoord en wederantwoord en dat de aanlegger verplicht is 
zijne bewijzen bij de aanspraak te voegen, indien hij wenscht, 
dat de schepenen er bij hunne uitspraak rekening mede houden. 

Overcoemen op Manendach post Reminiscere anno etc X L I . 

Afschriften: a. (1562) in inv. nr. 162.sint I folio 19; 6.(c. 1590) 
in nr. 162, stak U folio 1 verso en c. (c 1562) in nr. 163 folio 11 
verso. 

743. 1541 A p r i l 11. 

Wi lhe lm, hertog van Gul ich en Gelre, draagt aan Burge
meesters. Schepenen en Raad op. gedurende drie achtereenvol 
gende Zondagen in de kerken en kloosters te laten bidden voor 
de welvaart, vrede en eendracht van de Christenheid, i . h . b. 
van de Duitsche natie, waarover thans op den rijksdag te 
Regensburg besprekingen worden gehouden. 

Gegeven tho Duysseldorp am XI™ tag Apr i l i s anno etc X L I . 

Oorspr.. op papier, in inv. nr. 801. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: Jo. Beft. 

744. 1541 A p r i l 16. 

De Raad van den hertog van Gelre beveelt Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, aan de pastoors en predikanten op te 
dragen, dat zi j , zoolang de hertog in Frankrijk is. bet volk 
moeten vermanen te bidden voor znn welzijn en behouden 
terugkomst. 

Geschreven tho Hanebach den X V I tag Apr i l i s anno etc X L I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. SOI. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: Jo. Bell. 

745, 1541 M e i 15. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan het ka-
pittel van Sint Marie te Utrecht, als van ouds (4) pastoors te 
zenden ter voorziening in de vacatures, ontstaan vóór en door 
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het overlijden van heer Henrick van Groenyngen en heer Derck 
van Keyler. 

Den X V e n May anno X L I . 
Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 134. 

746. 1541 Mei 16. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad antwoorden op de be
zwaren door meester Johan die Waell aangevoerd tegen hun 
verzoek van 15 Mei, dat de portiën van de pastoorsplaatsen te 
Harderwijck door de collators worden verkocht aan ongeschikte 
kapelaans en dat zij aandringen op het zenden van 4 pastoors. 

Actum X V I e n May anno X L I . 
Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 134 verso. 

747. (c. 1541 Mei.) 

Burgemeesters etc. herhalen hunne vorige klachten (aan Deken 
en kapittel van Sint Marie te Utrecht) over het verloopen hun
ner kerk en dringen aan op de benoeming van 4 goede, eer
bare heeren in de plaats van- of behalve den huurling of kape
laan, voor wien zij nu onbehoorlijke „pensien" en renten 
moeten betalen. 

Concept in inv. nr. 809. 

748. 1541 Juni 4. 

De Raden van den hertog van Gulich en Gelre verlangen, 
dat Burgemeesters, Schepenen en Raad goede wacht en toezicht 
aan de poorten laten houden en geene heerlooze knechten in-
of uit de stad laten gaan, maar deze en andere verdachte per
sonen aanhouden en daarvan bericht zenden. 

Geschreven to Arnhem den IIII e n dagh Junii anno etc. X L I . 

Oorspr., op papier, in inv, nr. 726. Het opgedrukt zegel is ver
loren gegaan. 
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749. 1541 Juni 6. 
Wijntgen Derickzoon, Derick van Beekbergen, Johan van 

Brammen en Ghiesbert Snapper hebben in de school, ten over
staan van de gemeene schepenen, onder eede getuigd, dat zij 
gedurende vele jaren voorbij Doetichem, naar Coelne, Wesell 
en andere steden gevaren zijn, zonder dat zij verplicht werden 
te Doetichem markt te houden of goederen af te laden en te 
verkoopen. 

Actum VI* Junij anno XLI 0. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 138. 

750. (1541) Juli 13. 
Meester Andreas de Vinca, kannunik, en de schout van het 

kapittel van Sint Marie, hebben den Schepenen verwittigd, dat 
het kapittel geen 4 pastoors heeft kunnen vinden, die aan de 
hooge eischen van den Magistraat voldoen. Zij zullen echter 
een bekwamen pastoor zenden, die met een of meer kapelaans 
den kerkdienst kan doen. Verder hebben zij heer Gerrit Brinck 
en heer Arend Honderp aangezocht, dien dienst voorloopig te 
blijven waarnemen. 

Op Sunt Margarytendach. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 135. 

751. 1541 Juli 19. 
Wilhelm, hertog van Gulich en Gelre, bericht aan Burge

meesters, Schepenen en Raad zijnen terugkeer uit Frankrijk, be
klaagt zich, dat de hem door Bannerheeren, Ridderschappen en 
Steden bewilligde gelden te Harderwijck nog niet zijn betaald 
en verzoekt hun bij de invordering er van behulpzaam te zijn. 

Gegeven tho Duysseldorff den XIX e n Juin anno etc XLI. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 1403. Gecontrasigneerd: J. 
Schendt. 

b. Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 54. 
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752. 1541 Juli 24. 
Jacob van Twenhusen, Henrick van Thil en Mense van 

Haerst nemen aan, ingeval de door hunne moeder Margareta 
van Haerst, weduwe van Albert Hermansz., voor hunne zuster 
Evermoeth aan het Sint Agnietenconvent gegeven rente, gaande 
uit het huis van Johan van Munster, mocht worden afgelost 
met 50 Embderguldens, bij de hoofdsom 10 guldens te voegen, 
opdat het convent eene rente tot hetzelfde bedrag terug kan 
koopen. 

Gegeven in den jare ons Heren dusent vijffhondert een ende 
vyertich op avent Jacobi apostoli. 

Oorspr. in inv. nr. 1937. De zegels zijn verloren gegaan. 

N.B. Aan de achterzijde staat: „Suster Evermoet van 
Haerst, 1541". 

753. 1541 Augustus 8. 

Johann Blomendall, proost, deelt aan Burgemeesters, Schepe
nen en Raad mede, dat hij hunnen brief aan maarschalk Martten 
van Rossum ontvangen en door diens afwezigheid, geopend en 
gelezen heeft; dat hij ook in het geheim gewaarschuwd is en 
den Hertog hiervan kennis heeft gegeven en dat hij hen ver
zoekt op hunne hoede te zijn. 

Datum Arnhem den VIII""1 tag Augusti anno etc. X L I . 

- Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Het opgedrukt signet is ver
loren gegaan. 

754. (1541 Augustus 13.) 
Heiman Beldensnijder en Gerrit Bouss bekennen bijzonder

heden van hun met andere personen gemaakt verbond om 
Harderwijck aan de Bourgondiërs te verraden. 

Concepten in inv. nr. 67. • 

N.B. Met aanteekening in dorso der bekentenis van Gerrit 
Bouss: „1541 Augustus 13". 
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755. 1541 Augustus 29. 
Wi lhe lm van Gul ich en Gelre geeft aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad kennis, dat hij Sweder van Vorst heeft 
aangesteld tot bevelhebber op- en bewaarder van zijn huis te 
Harderwijck. 

Gegeven onder onseren hierop gedrucktenn secrietsiegeü in 
unser stat Arnhem up den XXIX"™ dach Augusti anno etc. ein 
ind viertich. 

Oorspr, op papier, in ïnv. nr. 604. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: Johan BlomendaJl. 

756. 1541 September 6. 
(De schepenen) hebben in tegenwoordigheid van Coenraet van 

Doer nicki. Otto K i j , Gerrit Raesinck en Adam van Delen, ge
committeerden van Nijmegen, Zutphen en Arnhem, W i l l e m 
Bouwers, wegens voorgenomen verraad van de stad, terechtge
steld, op verzoek van zijne vrienden met het zwaard. 

Des Dinsdages VI* Septembris anno X L I . 

Extract art . . . ?, bijlage B van nr. 1168, in inv. nr. 101. 

757. 1541 September 6. 

(De Schepenen) hebben, in tegenwoordigheid van de in nr. 
756 genoemde afgevaardigden, benevens nog van Arnhem 
W ijnant van Doernick, Johan Jonck geëxecuteerd met het zwaard 
en zijn lijk op het Broederenkerkhof laten begraven. 

Des Dinsdages V I " Septembris anno X L I . 

o. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 67. 
b. Extract . . . ?, bijlage C. van nr. 1168, in inv. nr. 101. 

N .B. Den volgenden dag werd Heyman Beeldensnijder op 
dezelfde wijze terechtgesteld, (ibidem.) 

758. (1541 September 12.) 

Scherpvanck is. op verzoek van Burgemeesters, Schepenen 
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en Raad en van eenige jufferen begenadigd, mits hij oorveede 
doet en borg stelt, dat hij niets tegen den Hertog en zijne lan
den, luiden en onderzaten zal ondernemen en niet weder in 
de Veluwe terugkeert. 

Klad in inv. nr. 67. 

N.B. Met aanteekening: „Jan Herbertszoen ende Henrick 
Meliszoen geloefft as vursz. vuer ghemeen Schepen 
ende Raet, Xlla Septembris anno XLI. 

759. 1541 September 14. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat zij, 

in naam van den hertog van Gelre, beslag leggen op de goe
deren van Wilhem Brantzoen, Johan van Essen en Cornelis 
Thimanszoen; dat betalingen aan deze personen slechts met 
voorkennis van het gericht mogen worden gedaan en dat de
genen, die iets van hen in bewaring hebben, daarvan aangifte 
moeten doen op verbeurte van 40 pond. 

Gepublicyrt in die exaltationis Crucis, XII1I* Septembris 
anno XLI°, onder die hoemysse, etc. 

Concept in inv. nr. 67. 

760. 1541 September 23. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad citeeren Johan Wilhems-

zoen, alias Van Essen, om te verschijnen in het stadsgericht 
op 25 October a.s., teneinde zich tegen den hertog van Gelre, 
die beslag op zijne bezittingen heeft laten leggen, te verant
woorden. 

Oerkunde onsser statzegell secreet hier beneeden opgedruckt 
den XXIII C D dach Septembris anno X V C ende XLI°. 

a. Klad, gemerkt A, in inv. nr. 67. 
b. Minuut, doorgestreept, in inv. nr. 67. 

N.B. Met aanteekening: op a. dat gelijke dagvaardingen 
gezonden werden aan Wilhelm Brantzoen en Cornelis 
Timansz. genaamd Kenseller; dat laatstgenoemde aan
stonds verschenen is en borg heeft gesteld, doch dat 
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Van Essen te Hoern en te Campen vruchteloos werd 
gezocht; op b. dat de stadsbode Johan Claeszoon de 
citatie aan de vrouw van Van Essen heeft over
handigd. Deze citatie werd 27 October en 22 Novem
ber 1541 herhaald. 

761. (1541 September 24.) 

Schepenen en Raad hebben, aangezien het kapittel de ver
langde pastoors niet zond en heer Gerrit Brinck en heer Arent 
van Honderp, door bidden en smeeken, „aen de cure" gehou
den waren, zelf pastoors moeten aanstellen en wel voor hun 
leven, omdat zij voor 1 of 2 jaren niet wilden komen of dienen. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 136. 

762. 1541 November 12. 

De magistraat van Embrick verzoekt aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad van Harderwijck, hunne burgers aldaar vrij 
te stellen van de betaling van bruggeld en tegenjagen, aange
zien te Embrick van de Harderwijkers ook geene accijnzen of 
andere ongelden worden gevorderd. 

O p Saterdag nae bisschop Martensdagh 1541. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk I folio 83. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deell 
blz. 212. # 

763. 1541 December 8. 

(De schepenen) hebben de verpanding aan de fraters van de 
2 kampen land, welke zij hadden verkregen van Claesgen Tops, 
die met al haar .bescheyt" in den grooten brand omkwam, en van 
haren zoon heer Goessen Tops, onder de op folio 46 verso 
vermelde voorwaarden, nog 12 jaren verlengd, naar aanleiding 
van eene uitspraak door arbiters over den duur der eerste be
leening. 

Actum VIII* Decembris anno X L I . 
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Oorspr. in inv. nr. 474' folio 46 verso. 

N.B. Qevolgd door de verklaring, dat de Pater van de 
fraters zich met deze regeling heeft vereenigd. (Zie 
de latere verpachtingen van deze kampen land tot 
1593, op fol. UI , 147. 184, 240 en 264.) 

764. 1541 December 29. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen berichten 
aan die van Harderwijck, dat er van den laatst geslagen 
Reynaldus Arnhemschen gulden 73 in één mark gaan en dat 
zijne waarde ongeveer gelijk is aan eenen hertog Philipsgulden. 

Geschreven op Donresdach altera Innocentium anno Domini 
etc. XL1°. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 471. Met opgedrukt zegel. 

765. 1542 Januari 4. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem antwoorden 
op een verzoek van Harderwijck, dat, volgens verkregen in
lichtingen, 3 Reynaldus Arnhemsche guldens eene waarde had
den van 2 goudguldens en dat zij blauwe guldens werden ge
noemd. 

Geschreven op Guedesdach nae nijhe jaersdach anno XLII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 471. Met beschadigd opgedrukt 
stadszegel. 

N.B. Gedrukt: P. O. van der Chys, De munten der heeren 
en steden van Gelderland, deel II blz. 391. 

766. 1542 (c. Februari 2) 

(De Schepenen) hebben den moutaccijns, den afslag en de 
oude verhooging van de wijn- en vreemde bieraccijnzen be
stemd tot aflossing van de stadsschulden en met de inning er 
van belast Johan van Wijnbergen, Johan Wolffszoen, Goert 
van der Horst en Rutger Henrickszoen. 
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Anno XLII omtrent Lichtmisse. 
Concept, met nr. 780 op êén vel papier, in inv. nr. 475. 

767. 1542 April 14. 
Daem van N . is, in tegenwoordigheid van de schepenen 

Reyer van Wenckum, Wilhem van Broickhuesen, Peter Her-
bertsz., Johan van der Huet en Marten Koelwagen en van de 
rentmeesters Brant van Deelen en Dirck Jacobsz., aangenomen 
tot stadsmuurmeester, tegen een dagloon van 6 stuivers in den 
zomer en 5 stuivers in den winter, genot van vrije woning of 
daarvoor 4 horentgensguldens in het jaar en bovendien elk jaar 
1 rijdergulden en 1 oortje voor kleeding. Verder zal hij in 
alles „geholpen worden als een van de stadsstrupen." 

Actum XIIII" Aprilis anno XLII°. 
Oorspr. in inv. nr. 474 folio 54. 

768. 1542 April 30. 
Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad van Monniken-

damme maken bekend, dat de burgers en inwoners van 
Harderwijck voortaan te Monnickedam slechts voor hun eigen 
schulden, doch niet voor lands-, stads- of dergelijke zaken mogen 
worden gearresteerd of terecht behoeven te staan. 

Int jair ons Heren duysent vijffhondert twie ende veertich 
ultima die Aprilis. 

a. Oorspr. in inv. nr. 81. Met stadszegel in bruine was. 
b. —e. Afschriften: b. (c 1600) in inv. nr. 83 folio 113; c. d. 

en e. (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 120 verso, nr. 1982 folio 
122 verso en nr. 1983 folio 39 verso. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel I 
blz. 216. 

769. 1542 Mei 24. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Deventer erkennen, 

dat volgens vroeger gemaakte, te Loynen op de Veluwe beves-
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tigde traktaten, goederen van den eenen burger niet voor schuld 
van eenen anderen, buiten hunne landspalen mogen worden gear
resteerd en zullen, hoewel vele Geldersche steden die traktaten 
niet zijn nagekomen, bevorderen, dat Henrick Kuenretorff het 
te Deventer gelegd beslag op renten en goederen van het Sint 
Agnietenconvent te Harderwijck opheft. 

Geschreven op ten XXII I I , n in Meye anno XLII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 491. Met opgedrukt sluitzegel. 

770. 1542 Juni 12. 

Wilhelm, hertog van Gulich en Gelre, beveelt Burgemeesters, 
Schepenen en Raad aan zijn huis en de stadspoorten goede 
wacht te houden, aangezien hem bericht is, dat de vijand, be
halve de knechten, die tegen de Turken zullen strijden, in zijn 
vorstendom en gebied nog ander volk verzamelt. 

Gegeven tho Duysseldorff am X I I t e n Junii anno etc. XLII . 

Oorspr., op papier, ia inv. nr. 726. Met opgedrukt sluitzegel en 
geteekend: J. Schenck. 

771. 1542 Juli 18. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad zenden aan de Raden 
van den Hertog te Arnhem afschriften van de door hen ont
vangen en verzonden stukken betreffende de infractie, gemaakt 
op het recht van Harderwijk, te Enkhuizen visch te koopen en 
te verkoopen en laten hen verzoeken te bevorderen, dat de 
machtigingen van 23 Januari 1525 en 7 Maart 1532 nogmaals 
door den Hertog worden vernieuwd. 

Vuergeholden tho Arnhem die furstliche Rhaede XV UI Julij 
anno XLII. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 122. 

N.B. Uit dit stuk blijkt, dat te Harderwijk jaarlijks voor 
9 a f 10,000 haring werd verkocht. 
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772. 1542 Augustus 14. 
Wilhelm, hertog van Gelre, draagt aan Burgemeesters, Sche

penen en Raad op, te publiceeren, dat de uitvoer van koorn 
uit de stad tot nader order is verboden wegens den langdurigen 
regen en hoogen waterstand. 

Gegeven tho Cleve den Xl I I I e n dagh Augusti anno etc XLII . 
Oorspr, op papier, in inv. nr. 1292. Met opgedrukt zegel en ge-

parapheerd: J . S. 

773. 1542 (c. Augustus 29.) 
Lambert Stuyrman te Swoll en Peter Herbertszoon, kerk

meester te Harderwijck, contracteeren te Swoll, in tegenwoor
digheid van Berent van Wezell, Jan Verwer, Jan van Benthem 
en schipper Rijckholt Luck, over den verkoop aan Harderwijck 
van 2 partijen Bentheimer steen, te zamen uitmakende 3000 
stuks. 

Actum . . . nae decollationis Johannis baptiste anno etc. twe 
ind veirtich. 

Oorspr, op papier, gesneden van een duplicaat uit de letters A, 
B. C. D , in inv. nr. 830. 

774. 1542 October 4. 
Wilhelm, hertog van Gulich en Gelre, vermaant Burgemees

ters, Schepenen en Raad aan de poorten en muren hunner 
veste goede wacht te laten houden, aangezien zich aan de gren
zen van Gulich vijandelijke troepen, voorzien van geschut, ver 
zamelen. 

Gegeven in unser stadt Nijmegenn den I I I l t o n dach Octobris 
anno etc XLII*. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 726. Met opgedrukt zegel. 

775. 1542 October 7. 
Wilhelm, hertog van Gelre en Gulich, beveelt aan Burge

meesters, Schepenen en Raad, de stad in staat van tegenweer 
J9» 
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te brengen, aangezien de Bourgondiërs in Gulich gekomen zijn. 
Gegeven tho Cleve am VII daghe Octobris anno etc. XLII . 

Oorspr.. op papier, in inv. nr. 726. Met opgedrukt zegel. 

776. 1542 November 2. 
De Raden van Gelre en Zutphen schrijven aan Burgemees

ters, Schepenen en Raad, dat zij van den hertog nog geen ant
woord aangaande het geschut hebben ontvangen, doch dat aan 
de schouten van Putten, Ermell en Nierkercken werd opgedra
gen hunne huisluiden aan de bolwerken van Harderwijck te laten 
arbeiden. fe*-**/-'-

Geschreven tho Arnhem den I I e n Novembris anno etc. XLII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 598. Met opgedrukt sluitzegel. 

. N.B. In dit inventarisnummer liggen nog een aantal andere 
brieven, van 1547 tot 1580, waaruit de verplichting 
van Putten, Ermelo en Nijkerk, om pioniers te leve
ren voor werken aan de wallen en grachten van 
Harderwijck, blijkt. 

777. 1542 December 24. 

De Rad en van den Hertog antwoorden Burgemeesters, 
Schepenen en Raad op hunne vraag, of zij, nu Garderen en 
Putten met den vijand zijn verdingt en Ermell en het daar
onder behoorende gedeelte van Tonsell waarschijnlijk hetzelfde 
zullen doen, ook daartoe moeten besluiten, dat zij beter doen 
het voorbeeld van Arnhem te volgen en de aangeboden hulp 
van 500 soldaten moeten aannemen. 

Geschreven tho Arnhem op Christavent anno etc. XLII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met opgedrukt zegel. 

778. (1543 Januari), 
Burgemeesters, Schepenen en Raad zijn met de gemeens

lieden overeengekomen voor ongeveer 400 daalders kruit en 
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salpeter te koopen, waarvan de Hertog heeft beloofd 100 daal
ders te zullen betalen. Het restant willen zij vinden door 100 
gulden van de inkomsten der accijnzen te nemen en door ver
panding van stukken land. 

Anno XLIII" in anni principio. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 56. 

779. (1543 Januari). 
De Raden (van den hertog van Gelre) te Arnhem zenden 

aan Harderwijck 2 tonnetjes knipkruit en 2 tonnetjes slangen-
kruit, waarvan de prijs en het gewicht genoemd is in een 
brief aan den proost Blommendall, aangezien het beleg van 
uur tot uur nadert en de poging (van de stad), om te Keulen, 
Munster of elders kruit te koopen, is mislukt. 

(Anno XLIII in anni principio). 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 57. 

780. 1543 Februari 2. 
Schepenen en Raad zijn met Marren Martenszoen en Dirck 

Willemszoen, die den afslag van visch gedurende 4 jaren heb
ben gepacht, overeengekomen, dat de betaling van het eerste 
jaar zal worden uitgesteld tot het einde van het vierde jaar. 
Te dien einde worden de pachtjaren met één jaar verlengd, 
een en ander, omdat de pachters, door den oorlog, van hunne 
pacht tot heden geen profijt hadden. 

Actum Purificationis anno XLIII. 

Concept, met nr. 766 op één vel papier, in inv. nr. 475. 

781. 1543 Februari 27. 
De Raden van den hertog van Gelre antwoorden Burge

meesters Schepenen en Raad, op hun schrijven aan den lands
heer, dat zij Vijt van Munster hebben uitgenoodigd om, met 
den drost Sweer van Voorst en den Magistraat, het bevel op 
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zich te nemen ; dat, als hij daartoe niet bereid is, zij zullen 
onderhandelen met een door den Magistraat voor te stellen 
bekwaam persoon; dat zij zich beijveren de knechten in 
„ordenung unde maet" te nemen; dat Nijkerck, Putten en 
Ermel gelast zijn gravers naar Harderwijck te zenden (zie nr. 
776) en dat zij over Peter Peltzer aan den Hertog zullen 
schrijven en aanbieden intusschen voor zijn onderhoud te 
zorgen, indien hij dit verlangt, en de Magistraat hem naar 
Arnhem wil zenden. 

Geschreven (te Arnhem) den X X V I I e n dach Februarij anno 
etc. XLIII 0 . 

Afschriften: a (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 127 verso ;é . (c . 1700) 
in inv. nr. 1983 fol. 43 verso. 

782. 1543 (c. Februari 27). 
De Raden van den hertog van Gelre deelen aan de schouten 

van Putten, Nijkerck en Ermel mede, dat zij de reeds eerder 
gerequireerde arbeiders naar Harderwijck moeten zenden om 
aldaar de vervallen rondeelen en andere verdedigingswerken te 
herstellen. 

(Gescreven den X X V I I " 1 dach Februari anno etc. XLIII). 
Afschriften: a. (c. 1600 in inv. nr. 83 folio 129; b. (c. 1700) in 

inv. nr. 1983 folio 44 verso. 

N.B. De datum van den brief is ontleend aan een t.a.p. 
voorafgaand schrijven. 

783. 1543 Maart 27. 
(De Raden van den) hertog van Gelre berichten aan Burge

meesters, Schepenen en Raad de groote overwinning, door den 
Hertog op zijne vijanden behaald en verlangen, dat God daar
voor in de godshuizen wordt gedankt en dat dan tevens wordt 
gebeden voor de welvaart van de Christenheid en in het bij
zonder voor den voorspoed in Gelderland. 

Geschreven den X X V I I e n dagh Marty anno etc. XLIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 801 Met opgedrukt zegel in 
roode was en geparapheerd: J.S. 
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784. 1543 April 1. 
De pastoor Conradus Renckum verzoekt aan Schepenen en 

Raad vergiffenis voor den verkoop van beelden uit de kerk 
ten behoeve der voeding van arme, hongerende kinderen en, 
indien dit verzoek wordt geweigerd, op zijne kosten een kapelaan 
aan te stellen, hem te vergunnen zijn leven te Harderwijk te 
slijten, zijn boeken en huisraad bijeen te houden en zijn aan
deel in de inkomsten der pastorie uit te keeren aan zijne maagd. 

Geschreven anno etc. 43 den yrsten Sondach nae Paessen. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 809. 

N.B. Gedrukt; Kist en Molt, Kerkhist. archief, deel I stuk 
I blz. 108. 

785. 1543 April 5. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat zij Jutte 
Jacobsdochter hebben vergund met hare goederen de stad te 
verlaten, mits zij er niet terugkeert zoolang de tegenwoordige 
oorlog duurt en geen brieven en boodschappen, die zij voor 
haar vertrek niet heeft laten lezen of bekend gemaakt, van hier 
naar de tegenpartij brengt. 

Oerkonde onser stat segell secreet hierop gedruckt V a Aprilis 
anno X V C dre ind vyertich. 

a. Concept, met nr. 789 op één vel papier, in inv. nr. 604. 
b. en c. Afschriften: *. (c. 1650) in inv. nr. 54; c. (c. 1700) in 

nr. 1983 fol. 61 verso. 

786. 1543 April 7. 
(De Schepenen) hebben Mr. Jan den metselaar en Berent den 

wachter op het huis van den Hertog, wegens voorgenomen 
verraad van de stad, laten onthoofden, aan 4 stukken houwen 
en deze laten „uithangen". 

Actum anno XLIII (Saterdages V H a Aprilis). 

Extracten (c. 1570) in inv. nr. 101, 
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787. 1543 April 12. 
De Raden van het Hof te Arnhem deelen aan Burge

meesters, Schepenen en Raad mede, dat Sweder van Vorst 
bereid is het bevel in de stad en op het huis over te dragen 
aan Vijt van Munster, wien zij voor 2 dagen het brandzegel 
van den Hertog hebben gegeven en bevolen hebben, met den 
burgemeester en dinckschrijver Wolter Ricksen, het vertrek van 
Van Vorst te regelen. 

Datum am XII t £ m Aprilis anno etc. XLIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 604. Met zegel gedrukt in roode 
was en geparapheerd J.S. 

788. 1543 April 23. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 

berichten (aan de Raden van den Hertog), in antwoord op hun 
schrijven van 22 April, dat zij maatregelen zullen nemen tegen 
de ruiters en knechten, die uit het Over- en Nedersticht naar 
de Veluwe trekken, doch dat zij hun verzoeken te bevorderen, dat 
Vijt van Munster, en niet Sweder van Voorst, bevelhebber op 
het huis blijft, aangezien zij door de bekentenis van verraders 
weten, hoe slecht het'wordt bewaakt. 

Ges(creven) ilend onder deser stat secreet XXIII 3 Aprilis 
anno XLIII 0 . 

Concept, gemerkt D., in inv. nr, 604. 

789. 1543 April 26. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad stellen (aan den Stad

houder) voor eenige Raadsleden van den Hertog naar Harder
wijck te zenden om de overdracht van het bevel op het huis, 
door Sweer van Voerst aan Vijt van Munster, te regelen en de 
door eerstgenoemde aangenomen knechten tevreden te stellen. 

Gescreven ilend X X V I a Aprilis anno XLIII 0 . 

Concept., met nr. 785 op één vel papier, in inv. nr, 604. 
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790. 1543 Mei 17. 
Gezanten van Hamburg, verblijf houdende te Campen, ver

zoeken aan Burgemeesters, Schepenen en Raad de door hunne 
uitleggers op zee aangehouden Herman Meyger, desnoods tegen 
borgstelling, zijne reis naar Amsterdam te laten vervolgen. Over 
eene, ook te Harderwijck aangehouden, partij barnsteen, toebe-
hoorende aan burgers van Dantzigh, waarbij ook een Ham
burger, genaamd Cordt Bremer, belang heeft, hebben zij aan 
den Raad van den hertog van Gelre geschreven. 

Datum Campen under unser eins pitzere am XVII May 
anno etc. XLIII. 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 727. Met opgedrukt sluitsignet. 

N.B. In hetzelfde inventarisnummer en in nr. 1981 (fol. 121) 
liggen afschriften van dergelijke klachten van Campen 
d.d. 11 en 16 Juni, van Bremen d.d. 18 Augustus, 
van Deventer d.d. 15 Juni. van Koning Christiaan 
van Denemarken d.d. 27 Augustus 1543, waarvan de 
originelen, blijkens aanteekening op den brief van 
Campen d.d. 11 Juni, aan het Hof te Arnhem ge
zonden werden penultima (29) Juni 1543. 

791. 1543 Juni 20. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elborch verklaren, 

dat zij aan Henrick van Duimen van Ceulen, op verzoek van 
zijnen waard Jan Gertsz. te Campen, verlof hebben gegeven 15 
vaten boter binnen hun territoir te brengen en te vervoeren, 
waarheen hij zal goedvinden. 

Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert dree ind 
veertich den X X e n dach Junij. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 727. 

792. 1543 Juni 30. 
De Raden van den Hertog gelasten Burgemeesters, Schepe

nen en Raad de 15 vaten boter, die te Harderwijck zijn aange
houden, aan de eigenaren, Henricb van Duimen en Herman 
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van Elverfelde, burgers van Keulen, terug te geven of anders 
hierover eene schikking met hen te maken. 

Geschreven tho Arnhem den lesten Junij anno etc. XLIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 727. Met opgedrukt zegel enge-
parapheerd J. S. 

793. 1543 Augustus 3. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden be

sluiten de inkomsten der nieuwe accijnzen op mout, wijn en 
vreemde bieren te besteden tot aankoop van salpeter en tot 
versterking der stad en verbinden zich deze later weer terug te 
geven van de 250 rijderguldens, welke de Hertog hun schuldig 
is, en van andere middelen, die na den oorlog zullen worden 
geheven volgens de brieven, door de Veluwsche steden elkander 
gegeven. 

Den derden Augusti anno X V C und dre ind vyertich. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 775. Onderteekend: namens 
den Magistraat, door Peter Herberts en Henrick Neugesz. en, 
namens de Gemeenslieden, door Gerrit Maurisz. en Albert 
Hesselszoon. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 90. 

794. 1543 Augustus 28. 
Wilhelm, hertog etc, beveelt zijnen lieven „neve, rede ind ge-

truwen", van de te Harderwijck aangehouden goederen, eenige 
boter, suiker en specerijen te nemen voor zijne keuken en de 
rest te verkoopen ten behoeve van de knechten aldaar en te 
Amersfordt. Voorts verzoekt hij hem over deze zaak met de 3 
kwartieren te spreken en verzekert, dat hij spoedig geld zal 
zenden. 

Gegeven in unser stadt Duysseldorp am X X V H I * e n daghe 
Augusti anno etc. XLIII. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 727. 
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795. 1543 Augustus 29. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elborch verzoeken 

aan Harderwijck, op aandringen van Campen, de onlangs op 
de Zuiderzee aan Bernt Ottinck ontnomen wollen en linnen 
lakens terug te geven ten einde verdere moeilijkheden te voor
komen. 

Geschreven den X X I X e n Augusti anno etc. XLIII. 
Oorspr, op papier, in inv. nr. 727. 

796. 1543 Augustus. 
De Raden van den hertog schrijven aan den proost Blomen-

dall, dat zij door bemiddeling van een koopman te Wezel, ten 
behoeve van Harderwijck, hebben laten .vergelden" 2 tonnen 
haeckenkruit, wegende netto 488 pond en 2 tonnen knipkruit, 
wegende netto 480 pond, die te zamen 148 daalders 1 stuiver 
en 1 oort kosten en morgen moeten worden betaald. Aan 
Hatthum zonden zij 2 tonnetjes graeffs, 2 tonnetjes knipkruit 
en 200 rijderguldens. 

Gescreven ilents . . . Augusto XLIII 0 , 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 776. 

797. 1543 September 3. 
Wilhelm, hertog to Gulich en Gelre, gelast Vitten van Mun

ster, bevelhebber, en Burgemeesters, Schepenen en Raad van 
Harderwijck onderling samen te werken en niet in onderhan
deling met den vijand te treden, aangezien er voor hem wordt 
onderhandeld o.a. door de vier keurvorsten «bij Rijn". 

Gegeven in unser stadt Duysseldorff am III t e n Septembris 
anno etc. XLIII. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 726. Met opgedrukt zegel in roode 
was en geparapheerd: J . S. 

798. 1543 September 12. 
Wilhem, hertog van Cleve, Gulich etc, t. e. — en de gede-
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puteerden van Joost, graaf van Bronckhorst, Oswald, graaf van 
den Bergh en Bannerheeren, Ridderschappen en Steden van 
Gelre en Zutphen t. a. zijde, ontslaan elkander wederkeerig als 
vorst, onderdanen en leenmannen, waarna de partij t. a. zijde 
den Keizer en zijne erfgenamen aannemen als erfheeren en 
landsvorsten van Gelderland, terwijl Zijne Majesteit hen als zijne 
onderdanen aanneemt en verschillende beloften doet. 

Dyt wass gedaen in die tente van Zijne Majesteit, in presen
tie van vele Fforsten, prinsen ind heren, in den leger bij Venlo, 
den twelfften dach Septembris int jaer onss Heren duysent 
vijffhondert drye ind vyertich. 

Afschriften: a. gelijktijdig, gemerkt 12, in inv. nr. 1172; b. (c 
1580) in nr. 163 folio 130; c. (c. 1700) in nr. 1283 en d. (extract, 
c. 1600) in nr. 1350. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placaetboeck I (praeliminaire 
puncten) kolom 27. 

799. 1543 September 10. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad antwoorden op de klacht 

van Campen, over het aanhouden van goederen van Berent 
Ottinck, dat dit door den drost en zijne soldaten is gedaan, die 
beweert, dat de goederen waren geladen in een schip zonder 
paspoort, dat, volgens de artikelen van het bestand, aanwezig 
had moeten zijn. 

Gescreven XVIII* Septembris anno X V C ind XLIII". 

Concept in inv. nr. 727. 

N.B. Twee dagen later volgde over dit onderwerp een 
nader schrijven aan Campen. 

800. 1543 September 26. 
René de Chalon, prins van Oranje, stadhouder-generaal in 

Gelre en Zutphen, bericht aan Burgemeesters, Schepenen en 
Raad, dat hij, namens den keizer, in de stad eenige zaken komt 
regelen en gelast bun aan zijnen kwartiermeester de noodige hulp 
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te verleenen en hem met 500 paarden te logeeren. 
Gegeven tot Hattem den 26 September 1543. 

Afschriften (c. 1700) a. in inv. nr. 1981 foL 122 verso; b. innr. 
1982 fol. 123. 

801. 1543 September 29. 

Wessel van Loe, drost in de Lijmers, en Johan Blomendal, 
proost, hebben, als gemachtigden van den hertog van Guylich 
en Cleve, in de kamer en voor het raadhuis van Harderwijck, 
in tegenwoordigheid van den Prins (van Oranje) en andere 
vorsten, heeren en jonkers, Raad en Gemeente van hunnen eed 
en plicht aan genoemden landsheer ontslagen. 

Afschrift (c. 1650), met nr. 802 op één vel papier, in inv. nr. 1355. 

N.B. Zie voor den datum het volgende nummer. 

802. 1543 September 29. 

Burgemeesters, Schepenen, Raad en Gemeente beloven en 
zweren aan Reyner van Schalon, prins van Oraniën, als stad
houder-generaal in Gelre en Zutphen, dat zij den Keizer, als 
hunnen wettigen en eenigen erf heer, trouw zullen zijn, etc. 

Afschrift (c. 1650), met nr. 801 opéén vel papier, in inv. nr. 1355 

N.B. Met aanteekening: „Dese eed is te Harderwijck de 
gemeente vurgelesen ind gedain penultima Septembris 
anno 43." Het formulier is eene copie van den eed 
door de burgers van Arnhem gedaan in vigilia 
Mathaei (September 20) anno etc. XLIIL 

803. 1543 September 29. 

Reyner van Chalon, prins van Oraniën, oorkondt, dat hij, in 
naam van den Keizer en als stadhouder-generaal in Gelre 
en Zutphen, den eed, vermeld in nr. 802, op de daar vermelde 
wijze heeft gedaan. 
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Gegeven int jaer ons Heeren duysent vijffhondert drie ende 
veertich den XXIX Septembris. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1355. Met zegel van den Prins in roode 
was. 

b. —j. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 115; c. (c. 
1650) in nr. 54; d. e. en ). (c. 1700) in nr. 1981 fo'. 122 verso, 
nr. 1982 fol. 123 verso en nr. 1983 fol. 40 verso. 

804. 1543 October 21. 
Burgemeesters en Raad van Munster herhalen hun aan 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en den drost Vieth van 
Munster gedaan verzoek, om het aan hunne burgers Berndt Hym-
melricks, Gerdt O verhagen en Herman Wedenhoven ontnomen 
gereed geld terug te geven en de daardoor en door het gevan
gen nemen van eerstgenoemden burger geleden schade te ver
goeden. 

Gegeben under unnserem stadts secreith am dage Ursela 
virginis anno etc. XLIII. 

Oorspr., op papier, in fnv. nr. 727. Het zegel is verloren gegaan. 

805. 1543 October 27. 
Renardt van Schalon, prins van Oranje, stadhouder in Gelre 

en Zutphen, beschikt op een request van Wilhem Brantzoen, 
die Harderwijck als banneling moest verlaten, dat Burgemeesters, 
Schepenen en Raad hem weder in de stad moeten toelaten, 
tenzij zij andere redenen voor zijne uitwijzing hadden dan 
requestrant heeft medegedeeld. 

Actum Arnhem den XXVII 8 1 1 Octobris anno etc. XLIII. 
Oorspr, in margine van het request, onderteekend Orant, in inv. 

nr. 64. 

806. 1543 November 19. 
Sweer van Wijnbergen's weduwe heeft voor Tyde baren zoon 

en heer Willem Henrickszoon aan Berent Gerrytszoon verpacht 
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een stuk hooiland, gelegen op het Rijbroek in het Heckenslach, 
een kamp land op Muysen, genaamd de Weikampen, en de 2 
Byeskampen, gedurende 6 jaren, voor 18 enkele gouden guldens 
en 2 paar hoenders per jaar. 

In den jaere ons Heren duysent vijf hondert XLIII op Manen-
dach vuer Catharine virginis. 

Afschrift gelijktijdig, in inv. nr. 1983 fol. 133 verso. 

N.B. Het origineel was van een dubbel exemplaar gesne
den uit de letters A, B, C, D. 

807. 1543 November 25. 

Reyner van Chalon, prins van Oraniën, stadhouder in Gelre 
en Zutphen, geeft aan Vijth van Munster, drost, en aan Burge
meesters, Schepenen en Raad van Harderwijck kennis van de 
komst van 5 rotten lansknechten, verzoekt hun, dien aldaar 
logies te bezorgen en verzekert, dat zij, evenals de anderen, 
zullen worden betaald. 

Gegeven toe Arnhem den X X V e n Novembris anno etc. XLIII. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 730. Onderteekend: Renê de 
Chalo(ns). Met sluitzegel. 

808. 1543 December 18. 

Coop van Vanevelt en Johan Voet, schepenen, en de stads-
rentmeesters hebben Cueritser aangenomen tot stadswijntapper 
gedurende één jaar, dat dadelijk ingaat. Hij is verplicht te zorgen 
voor lakens, zout, mosterd en kaarsen en moet verder aan de 
van ouds gebruikelijke voorwaarden voldoen, waarvoor hij en 
zijne vrouw Weijme, o.a. tot onderpand stellen hun aandeel 
aan het huis genaamd de Hollant, staande aan eenen hof buiten 
de Luttekepoort, 

Anno XLIII December XVIII. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 58. 

N.B. Volgens eene schuldbekentenis van 16 Sept. 1549, in 
inv. nr. 798 fol. 191 verso, heette Cueritser eigenlijk 
Wijnand van Mechener (of Metheren ?) 
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809. 1543. 

De pastoor Conradus Renckum bepleit nader zijne belangen 
bij de burgemeesters en raadsvrienden; hij verzoekt hem niet 
te beoordeelen naar de gemeene rechten, doch naar de schriften, 
en biedt aan zijnen dienst te Harderwijck te hervatten, mits hem 
gelegenheid wordt gegeven den dienst van den pastoor, dien hij 
nu vervangt, '/a i a a r t e voren op te zeggen. 

Int jaer ons Heren etc. drie inde vyertich, ut Renen ge
screven. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 809. 

N.B. Gedrukt: Kistt en MoÜ, Kerkhist. archief, deel I stuk 
I blz. 110. 

810. (c. 1543.) 

Marten Martenszoon en Wolff Janszoon, kerkmeesters van 
de O .L . Vrouwe-kerk, verzoeken aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad, om Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht, den 
abt van Marienweerd, oud-student te Harderwijck, en den abt 
van Sint Paul, geboren in de Veluwe, die belang zullen stellen 
in den herbouw van de verbrande kerk, uit te noodigen hun 
daarin te steunen, aangezien de 100 Philipsguldens, door den 
baleyer van Utrecht, Wolter van Byler, geschonken en hun eigen 
fondsen daarvoor niet toereikend zijn. 

Concept in inv. nr. 800. 

811. 1544 Januari 18. 

De gildemeesters en oldermannen (van het Sint Antonius-
gilde) zijn overeengekomen en besloten, dat de priesters, die in 
het gilde komen drinken, na hun overlijden doodschuld aan 
hunne vereeniging verschuldigd zijn. 

Actum anno XLIIII altera post Anthonij. 

Oorspr. in inv. nr. 1911 folio 11. 
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812. 1544 Maart 31 

Paus Paulus III keurt goed, dat Burgemeesters, Schepenen 
en Raad, krachtens hun patronaatsrecht, Gerardus van Wijn
berghen benoemen tot opvolger van Reynerus Wolters in het 
beneficie van het in nr. 107 genoemd altaar in de parochiekerk 
van Harderwijck. 

Anno incarnatie-nis Domini millesimo, quingentesimo, quadra-
gesimo quarto, pridie mensis Aprilis, pontificatus nostri anno 
decimo. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 859. 

813. 1544 April 8. 

Philips van Lalaing, graaf van Hoechstraten, stadhouder in 
Gelre en Zutphen, antwoordt Burgemeesters, Schepenen en 
Raad, op de weigering hun aandeel in de kosten van een ge
zantschap naar Brabant te betalen vóór de onkosten, die de 
steden in de Veluwe hebben gemaakt voor de dagvaart naar 
Arnhem, zijn vergoed, dat deze zaken niet met elkaar in ver
band staan en dat zij dus hun ' / 4 der quota van het kwartier 
behooren te voldoen. 

Gegeven tho Arnhem den VIII Aprilis X V C XLIIII. 

Oorspr.. op papter, in inv. nr. 1403. Onderteekend: J . Schenck. 
Het opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

814. 1544 April 22. 

Kaerl V, roomsch keizer, bevestigt, overeenkomstig het ver
drag van September 1543, bannerheeren, ridderschappen, steden 
en onderzaten van Gelre en Zutphen in de privilegiën, rechten 
en vrijheden, die zij van koning Hendrik, den 5 e n September 
1310 (zie nr. 20), en van andere koningen, keizers en hertogen 
hebben bekomen. 

Geben in unserss ind des Reichsstadt Speyer am zweën ind 
zwaintzigsten Tag des Monatss Apriliss nach Christi geburde 
funffzehnhondert ind im vyer ind vyertzigesten, unserss keyser-
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thumbss im vyer ind zwaintzigsten ind unseress Reiche im 
neun und zweintigesten jahre. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in een vidimus van 31 Mei 1544(zie 
nr. 816), in inv. nr. 1172; b. (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 120. 

815. 1544 Mei 15. 
Philips van Lalaing, graaf van Hoichstraten, etc, verzoekt 

aan Frederick Schenck van Tautenburch, proost en archidiaken 
vair de Sint Pieterskerk te Utrecht, tegen Gerard van Leesten, 
pastoor te Eepe, geen verdere citatiën te laten uitgaan, aange
zien de Keizer verboden heeft, dat de ingezetenen van Gelre 
en Zutphen, buiten dit vorstendom en graafschap, met aposto
lische- of episcopale dagvaardingen in rechten worden betrok
ken, tenzij men brieven van placet, gezegeld door den Keizer 
en voorzien van het attaché van het hof van Gelderland, kan 
overleggen. 

Geschreven to Arnhem den X V e n dach May anno XVC ind 
XLIIIR 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 101. 

816. 1544 Mei 31. 
Kaerll, roomsch-keizer, vidimeert zijne bekrachtiging der pri

vilegiën van Gelre en Zutphen i. d. 22 April 1544. 
Gegeven in onser stadt van Bruessell den lesten dach van 

Meye int jaer ons Heren duysent vijffhondert vyer ind vyertich, 
van onsen Keiserrijcke't XXV 0 ende van onsen rijcke van 
Castillien ende andere't XXIX*. 

Afschriften: a. gelijktijdig, gemerkt 15, in inv. nr. 1172; b. (c. 
1700) in nr. 1982 folio 120. 

817. (c 1544 Juli 10.) 
Gerrit van Wijnberghen verzoekt aan den Keizer placet van 

de bul van den Paus i. d. 6 April 1544. 
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Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 859. 

N.B. Met kantschrift: „l'advis des burgemaistres et 
conseil de la ville de Herderwijck . . . . le X e n de 
Juillet 1544". 

818. 1544 Juli 18. 
Philips vao Lalaing. graaf van Hoichstraten, stadhouder-

generaal in Gelre en Zutphen, bericht aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, dat hij aan de tollenaars te Amsterdam en 
Harlem zal verzoeken van Harderwijker burgers den 100=-
penning slechts te vorderen van goederen, welke naar het 
buitenland werden uitgevoerd. Hij raadt hun evenwel aan te 
zorgen, dat de schippers de bestemming hunner lading met be
hoorlijke certificaten kunnen bewijzen. 

Gegeven tho Arnhem den XVIII dach Julij XV C XLIIII. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 119. Onderteek, nd: Berty. Met 
opgedrukt zegel 

819. 1544 Augustus 5. 
M. Bogart. (tollenaar of collecteur van den 100en penning te 

Amsterdam), deelt aan Burgemeesters en Raad, naar aanleiding 
van eenen brief van den graaf van Hoichstraten, mede, dat hem 
door de koningin bevolen is den 100en penning van de Gelder-
schen te vorderen vóór dat hunne goederen uit Holland worden 
vervoerd, aangezien men in Gelderland nalaat gecommitteerden 
tot ontvangst van dezen impost te benoemen. Hij raadt hun 
dus aan Hare Majesteit te bewegen het hem gegeven bevel in 
te trekken. 

Geschreven binnen Amsterdam den V a n Augusti anno XV C 

XLIIII*. 
Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 119. 

820. 

20* 

1544 Augustus 9. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad lichten den Keizer in 
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over- en verzoeken zijne bevestiging van hunne gift aan Gerrit 
van Wijnbergen van het beneficie, dat vacant gekomen is door 
het overlijden van heer Reynier Wolters, waarop heer Claes 
Jansz. echter aanspraak maakt. 

Geschreven onder U . K. Maj t s stat secret den negensten dach 
Augusti anno XLIIII. 

Concept in inv. nr. 859. 

821. 1544 Augustus 25. 

Schepenen en Raad zijn met de gemeenslieden overeenge
komen, dat de 4 jarige pacht van den moutaccijns, de verhoo
ging van den accijns op wijn en vreemde bieren en van den 
afslag, welken termijn werd onderbroken, door de pachters zal 
worden behouden tot a.s. Lichtmis over 2 jaren. 

Actum ut supra (den X X V dach Augusti anno XLIIII 0 . 
Oorspr. in inv. nr. 474 folio 60. 

822. 1545 Februari 8. 
Kanselier en Raden berichten aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad aangaande de jaarmarkten het noodig ie achten, dat 
de stad een request, met hare betrekkelijke privilegiebrieven en 
andere bewijzen, richt tot den Keizer, die morgen van Zutphen 
terugkeert en overmorgen naar Nijmegen vertrekt, waar hij niet 
langer dan 2 dagen blijft. 

Geschreven tot Arnhem den VII I e n Februari X V C X L V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 672. Met sluitzegel van Arnhem. 

823. 1545 Februari 18. 
Jan van Kets, drossaard, en Burgemeesters, Schepenen en 

Raad des lands van Der Schellinge zenden Luytken Ghijzen 
naar Harderwijck met eene el, waarmede de vischkoopers van 
Der Schellinge, Vlielandt en Texel kabeljauw meten en mach
tigen hem over het gebruik dezer maat te Harderwijck met den 
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Raad aldaar te onderhandelen, opdat de kooplieden de waarde 
van hun visch betaald krijgen. 

Anno X V C fijf ende fiertich den X V l I I e n dach Februarq. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 672. Met opgedrukt zegel van den 
drossaard. 

824. 1545 Februari 20. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Johan van Hyrden aan 
het H. Sacramentsgilde heeft overgedragen de 2xj2 postulaats
guldens rente, die zijne ouders en hij hadden uitstaan op een 
kampje land of den hof van heer Gosen Arentsen c.s, gelegen 
achter Spaenhemsberch. 

In den jaer ons Heren vijffthien hondert ind vijff ind viertich 
den twintichsten dach Februarq. 

Afschrift (c. 1555) in inv. nr. 1903 folio 81 vers. 
N.B. Met aanteekening: .Van Johan van Hierden uuth 

Beeltsnijderskampgeif 

825. 1545 Maart 2. 

Magdalena, gravin van Weedda, abdis van Eltenen Nottelen, 
herhaalt het reeds 2 keer door de vorige abdis Veronica van 
Rijckenstein gedaan verzoek tot vergoeding der schade, geleden 
door het kappen van boomen op den stiftsvrijhof te Appel. 

Datum to Appel op Manendach post Reminiscere anno etc. 
X L V . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 585. 

826. 1545 Maart 9. 

Reyer Glazemaker en Wilhem Otten getuigen, ten overstaan 
van de schepenen Wilhem van Broeckhuysen en Herman van 
Aldenbernevelt, dat zij indertijd getuige geweest zijn van een 
aanval van krankzinnigheid van pastoor Claes Janszoon en wat 
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zij en anderen toen gedaan hebben om hem te bedwingen. 
Actum IX* Martij anno XLV°. 

Concept, op papier, in inv. nr. 811. 

N.B. Dergelijke verklaringen werden ook afgelegd door 
Arent Claesen, Aelt Sluyper en Jacob die Schroeder 
op 10 en 11 Maart 1545, Mr. Brant, den kapelaan, 19 
Juli 1547, Thiman,den koster, 20 Juli 1547, Werner 
Maurissen 8 Maart 1548, Qoessen Gerritszoon 13 
Sept 1548, Gerrit Stulinck, Wolter van Brienen en 
Johan Wolffs 20 Sept 1548 en Cornelis van Amers
foort 21 Sept 1548. 

827. 1545 Maart 11. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan Deken en 

kapittel van Sint Marie te Utrecht, den door hen gezonden 
pastoor Claes Janszen, die krankzinnig bleek te zijn, te ontslaan 
en den pastoor, dien de Magistraat vroeger noodgedwongen ver
plicht was voor zijn leven te benoemen, te bevestigen. 

Gescreven ilend XI Marty anno XLV°. 

Concept in inv. nr. 809. 

828. 1545 Maart 15. 
Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht verlangen van 

Burgemeesters, Schepenen en Raad het ontslag van den door 
hen aangestelden pastoor, verzoeken hun den gezonden plaats
vervanger aan te nemen en verwijzen naar den geestelijken 
rechter, indien de beweerde krankzinnigheid van dien priester 
van blijvenden aard mocht zijn. 

Gescreven T'Utrecht onder 'tsignet onss Dekens op ten X V * n 

Martij anno etc. XLV°. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 809. Het opgedrukt signet is ver
loren gegaan. 

N.B. Gedrukt: C. Hitte Ris Lambers, De kerkhervorming 
op de Veluwe, bijlagen blz. C X L V . 
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829. 1545 A p r i l 3. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Berndt van Stheyn en 
Anna, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan de Peter Her-
bertszoenssiichting schuldig zijn 6'/s gouden geldersche rijder
guldens rente, jaarlijks gaande uit hunne 2 huizen, die staan in 
de Vrouwen straat, welke rente aflosbaar is met 116 rijderguldens 
en 15 brab.stuivers. 

In kennisse etc. In den jaer ons Heren vijffthyenhondert ind 
vijff ind vyertich den derden dach Apr i l i s . 

Afschrift (1565) in inv. nr. 798 folio 155 verso. 

830. 1545 A p r i l 8. 

Magdalena, gravin van Weeda, abdis van Elten en Nottelen, 
verzoekt (aan den drost Vijth om Munster) te bevorderen, dat 
Burgemeesters, Schepenen en Raad gemachtigden naar Arnhem 
zenden om aldaar over de door haar verlangde schadevergoe
ding, die niet minder dan 100 goudguldens bedraagt, te onder
handelen. 

Gescreven to Elten den V I I I e n dach Apr i l i s anno etc X L V 

Oorspr, op papier, inv. nr, 585. 

831. 1545 Juni 10. 

Philips van Lalaing, graaf van Hoochstraten, stadhouder-
generaal in Gelre en Zutphen, gelast Burgemeesters, Schepenen 
en Raad: a. Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht i n 
de possessie te stellen van de tienden, tij nzen en „stedicheyden" 
bi nnen en buiten Harderwijck, die thans door de weduwe 
Ruytenborch e s , in strijd met de ordonnantie van de konin
gin van Hongarije, worden genoten; b. in de kerk te laten ver
bieden, dat iemand zich het gebruik der goederen van het 
kapittel aanmatigt. 

Gegeven te Arnhem den X e n dach Junij X V C en X L V . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend: Berty. Met op
gedrukt zegel. 
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832. 1545 Juni 19. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elborch berichten 

aan Harderwijck, dat de stadhouder, door eene vereering van 
wijn en haver, eerst welwillend gestemd was, maar daarna de 
door de Raden van den Keizer gedane visitatie liet controleeren 
en een hunner burgers, die „op 't sacrament gesproken" had, 
gevangen nam; dat de genoemde Raden bijna alle te Elborch 
zijn met 50 paarden; dat de stadhouder vermoedelijk naar 
Harderwijck vertrekt, doch zijn boog heeft laten halen om a.s. 
Zondag met hen den vogel te schieten. 

Den X I X e n Junij anno etc. X L V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. 

833. 1545 Juli 2. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verklaren, dat zij den door 

hen, ten tijde van hertog van Wilhelm van Gulich, aangestelden 
pastoor Johan Seneker, moesten ontslaan, toen Deken en 
kapittel van Sint Marie te Utrecht, als collators, eenen anderen 
pastoor zonden, doch dat zij hem, wegens zijne goede eigen
schappen voor een anderen dienst aanbevelen. 

11° Julij anno X V C ind viff ind vyrtich. 

Concept in inv. nr. 810. 

834. 1546 Maart 19. 
Philips van Lalaing, stadhouder-generaal in Gelre en Zutphen, 

gelast Burgemeesters, Schepenen en Raad het kantoor van wijlen 
Maurissen te openen en de daarin aanwezige keur- en andere 
legherboeken te zenden aan den commissaris Mr. Gerard 
Renoy. 

Gegeven tot Arnhem den X I X e n tag Marty X V C X L V I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr, 1385. Onderteekend; Berty. Met 
opgedrukt zegel, 
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835. (c. 1546 Maart 31.) 
Agnes van Leeuwenhoren, weduwe van Steven van Rueten-

borch, verzoekt aan Kanselier en Raden van Gelre en Zutphen 
te bevorderen, dat Schepenen en Raad haar proces tegen 
Lubbert Ffranken, pachter van haar land, onpartijdig behandelen 
en dat Arnt Engelen te Harderwijck, rentmeester van het 
kapittel van Sint Marie te Utrecht, haar de door hem geïnde 
restanten te Ermell en Stroe teruggeeft. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 800. , 

836. 1546 April 13. 
Philips van Lalaing, stadhouder-generaal in Gelre en Zutphen, 

verlangt, dat Burgemeesters, Schepenenen Raad voldoen aan het 
in nr. 835 uitgedrukt verlangen van Agnes van Leeuwenborch, 
weduwe van Steven van Rutenborch. 

Gegeven tot Arnhem den XIII e n April X V C X L V I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. 

837. 1546 Mei 21. 
De commandeur van Sint Jansdall genaamd in't Heeren 

Loe heeft door zijnen conventsbroeder, heer Joachim van Spuelde, 
aan de stad aangeboden het zegel van Gerrit Hoekels, dat, vol
gens het zeggen van den conventsjongen, werd gevonden in de 
Wullenweverstraat en de schepenen lieten het daarna in de 
stadskist leggen. 

Actum X L V I May XXI. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 139. 

838. 1546 Mei 21. 
Kanselier en Raden in Gelderlandt sluiten, voorbehoudens 

de bekrachtiging door partijen, een accoord in het geschil 
tusschen Heynrich Kuenretorff cumsuis, t.e - en de stad 
Harderwijck t.a. zijde, over de aflossing van de volgende ren-
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ten, door de stad verschuldigd aan: a. Knenretorff 14'/2 goud
guldens; b. de 2 vicarieën Trium Regum, waarvan hij collator 
is en de rentebrief staat ten name van Albert Visscher, 20 goud
guldens en c. zuster Margriete Jacobs, religieuse in het kloos
ter te Bronnep buiten Campen, den achterstand van 20 goud
guldens lijfrente. 

Actum tot Arnhem in der cantzelrije den een en twintichsten 
dach May anno X V C ses ende veertich. 

a. Oorspr, onderteekend: Berty, met nr. 885 op êên vel perka
ment, in inv. nr. 483. 

b. en c. Afschriften: b. gelijktijdig, met nr. 839 op êên vel 
perkament, in inv. nr. 483; c. (c. 1700) in inv. nr. 1983 folio 99. 

839. 1546 September 21. 

Henrick Kuynretorff en Margareta, zijne vrouw, voor zich zelf, 
en Henrick, tevens als momber der kinderen van wijlen zijnen 
broeder Jan en als gemachtigde van het convent te Bronepe, 
approbeeren het met Harderwijck gesloten, hierin geinsereerd, 
accoord. 

Int jaer ons Heren X V C ses en veertich, den een ende twin
tichsten Septembris. 

a. Oorspr. in inv. nr. 483. Met zegel in bruine was. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1983 folio 99. 

840. 1546 October 9. 

Heer Abraham Brinck, vicaris van den Sint Anthoenisdienst 
in de Vrouwe-kerk, heeft, met toestemming van Schepenen en 
Raad als collators, aan Henrick van der Horst verpacht den 
hof, gelegen buiten de Sint Nyclaespoort, tusschen de hoven van 
dien pachter en de Begijnen, gedurende 18 jaren of, indien 
heer Abraham eerder sterft, tot aan zijnen dood. 

Actum IX" Octobris anno X L V I 0 . 

Oorspr. in inv, nr. 798 folio 139. 
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841. 1547 Januari 12. 

De Raden van den Keizer, in Gelderland, gelasten Burge
meesters. Schepenen en Raad, op Donderdag na Purirïcatio (3 
Februari) de door hen in bewaring genomen en verzegelde 
kantoren en kisten van Maurits Maurissen te openen ten dienste 
van zijne erfgenamen en hunne tegenpartij, die dan voor de bij 
het reces gesubmitteerde arbiters te Harderwijck moeten ver
schijnen. 

Geschreven tot Arnhem den XII dach Januari] X V e XLVII. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 97. Onderteekend: Berty. Het op
gedrukt zegel is verloren gegaan. 

842. (1547 Januari 13.) 

Het concilië van Trente besluit in zijne 6e zitting, canon TX, 
dat de administrateurs van kerkelijke- en liefdadige instellingen 
en broederschappen van hun beheer jaarlijks rekening en ver
antwoording moeten doen aan den plaatselijken geestelijken 
ordinarius (te Harderwijck aan den proost van Sint-Pieter of, 
sede vacante, aan Deken en kapittel of hunnen vicaris-generaal. 

Afschrift (1569), bijlage van nr. 1157, van een extract uit het 
origineel, geauthentiseerd door den notaris Winandus Lumanni, 
met nr. 1053 op één vel papier, in inv. nr. 805. 

843. (c. 1547 Maart 7.) 

Gerrit Jansz., wonende te Doesborch, verzoekt aan Kanselier 
en Raden te Arnhem, te bevorderen, dat hem een vrijgeleide 
naar Harderwijck wordt verleend, ten einde aldaar zijn aandeel 
in de nalatenschap van zijne, den 6 e n December jl. gestorven, 
moei Gryete van Vanevelt, tegen zijnen oom Thomas van Vane
velt, volgens het erfhuisrecht, te verdedigen, aangezien de re
geering aldaar beweert, dat de Vorst, die hem balling heeft ge
maakt, dit vrijgeleide moet geven. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 97. 

N.B. Met aanteekening: aIdt principaell wederom ge-
zonden". 
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844. 1547 Maart 15. 
De Raden van den Keizer in Gelderland, zenden aan Burge

meesters, Schepenen en Raad het request van Gerrit Janszoon 
en verzoeken hunne bezwaren tegen de inwilliging van zijnver-
langen aan den brenger van den brief mede terug te geven. 

Geschreven tot Arnhem den X V e n Martii X V C XLVII . 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 97. Met opgedrukt zegel en onder

teekend: Berty. 

845. 1547 April 17. 
(De schepenen) hebben de beurtvaart van Luyten en de 3 

andere veerschippers zóó geregeld, dat eiken Woensdag en 
Zaterdag één hunner moet varen; dat de schipper, die op 
Woensdag vertrekt, zijne volgende reis op Zaterdag doet en dat 
de beurt van hem, wiens schip tusschentijds wordt bevracht, 
moet worden gedaan door hem, die op zijne beurt wacht. 

Actum op Sondach Quasimodo geniti anno X V G ind XLVII . 

Oorspr. op papier, in inv. nr. 705. 

846. 1547 Mei 14. 
De Schepenen hebben aan den zwager van Jan Vosschen 

toegestaan in het veer te varen en geordonneerd, dat de schippers 
over de bevrachting van een schip vóór de gewone veerdagen 
moeten loten en dat degene, die het lot treft en tijdig terug is, 
zijne beurtvaart niet verliest, welke regeling mogelijk is geworden, 
doordat er nu 5 beurtschippers zijn. 

Actum in der schoeien XIIII 3 May anno X L V I I 0 . 

Oorspr, met nrs. 845 en 847 op êên vel papier, in inv. nr. 702. 

N.B. Het slot van deze regeling werd 22 Juni 1547 be
vestigd. 

847. 1547 Mei 21. 
De Schepenen hebben Aert Schuyt vergund in het veer te 
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•aren en, daar het getal beurtschippers nu weer even is, hebben 
zij de regeling van 17 April hersteld. 

Op Saturdach post Ascensionis (anno XVcXLVII.) 
Oorspr, met nrs. 845 en 846 op één vel papier, in inv. nr. 705. 

848. 1547 Mei 25. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad vergunnen aan de erfge

namen Mauritü, die geen, in Harderwijck geërfde en gegoede, 
borgen kunnen stellen voor den „vuerfanck" van het erfhuis 
hunner ouders, de nalatenschap aan hen over te geven, mits 
de drost van de Veluwe toestaat, dat zij dat erfhuis afwikkelen, 
alsof de er toe behoorende goederen binnen de stad en de stads
vrijheid liggen en aanneemt hunne uitspraak te excecuteeren. 

XXV— May anno XLVII. 
Concept, met nr. 858 op één vel papier, in inv. nr. 98. 

849 1547 Mei 28. 
Wilhelm van Scherpenzeell, drost van de Veluwe, vindt 

goed, dat de in zijn ambt gelegen goederen van Mauritij, door 
gebrek aan erf borgen, .gerecht" worden in het erfhuis te 
Harderwijck. 

Geschreven op Pinxteravondt anno etc. XLVII. 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 97. 

850. 1547 Juli 12. 
Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht noodigen Bur

gemeesters, Schepenen en Raad uit iemand naar Utrecht te 
zenden met de bewijzen van de tegen den pastoor ingebrachte 
klachten en den dag van zijne komst vooraf te berichten. Zij 
zullen dan den pastoor ook ontbieden, hem verhooren en daar
na doen, hetgeen goede collators behooren te doen. 

Ghescreven TUtrecht onder 't signet ons Dekens op ten 
X H e n dach in Julio anno etc XLVII. 

Oorspr,op papier, in inv. nr. 809. Het signet is verloren gegaan. 
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851. 

852. 

853. 

1547 Augustus 2. 
Philips van Lalaing, stadhouder van Gelre en Zutphen, ge

last Burgemeesters, Schepenen en Raad den Prior van het con
vent der predikheeren te Zwolle, als keizerlijk commissaris in 
Gelderland en andere provinciën, behulpzaam te zijn in de 
uitvoering zijner commissie, i . h. b. bij zijn onderzoek naar de 
aanwezigheid te Harderwijck van boeken over het christelijk 
geloof, verschenen sedert het jaar 1518. 

Geschreven tot Arnhem den I I 9 n dach Augusti X V C X L V I I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 802. Onderteekend: Bertij. Het 
sluitzegel is bijna geheel verloren gegaan. 

N.B. Gedrukt: C. Hille Ris Lambers, De kerkhervorming 
op de Veluwe, 1523—1578, bijlagen blz. CLXI1I. 

1547 Augustus 6. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad berichten aan den stad

houder van Gelderland, dat zij aan zijne herhaalde opdracht 
zullen voldoen, doch verdedigen zich bij voorbaat tegen de 
beschuldigingen, welke zij vermoeden, dat de Prior tegen hen 
heeft gedaan of doen zal. 

Geschreven ilend V I a Augusti anno XVcXLVII . 

Concept in inv. nr. 802. 

N.B. Gedrukt: C. HUle Ris Lambers, De kerkhervorming 
op de Veluwe 1523-1578, bijlagen blz. CLXVI. 

1547 Augustus 7. 
De prior van Zwoll, inquisiteur, etc, verzoekt aan den burge

meester Otto Alaertsz, te bevorderen, dat de Magistraat Claes 
Beyerman, zijnde een linnenwever, Wijnken Ernsten en hare 
kinderen en alle anderen, die op Sint Odulphusdag (Juni 12) 
spelen geleid of gedaan hebben, daarover ondervraagt. 

Geschreven op den soevenden dach Augusti anno X L V I I . 

Afschrift, gelijktijdig, op folio <5 van nr. 857, in inv. nr. 804. 
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854. 

855. 
856. 

1547 Augustus 8. 
Kanselier en Raden in Gelderland zenden aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad een extract uit de instructie van den 
inquisiteur (Berent Gruwel) en gelasten hun, in antwoord op 
hun schrijven van 6 Augustus, hem in alles en i . h. b. bij het 
verhooren van personen, behulpzaam te zijn. 

Geschreven tot Arnhem den VII I e n Augusti XVcXLVII . 
Oorspr.. op papier, in inv. nr. 802. Onderteekend: Berty. Het 

opgedrukt zegel is bijna geheel verloren gegaan. 

N.B. Oedrukt: C. Hille Ris Lambers, De kerkhervorming 
op de Veluwe, 1S23—1578, bijlagen blz. CLX1X. 

1547 Augustus 9. 
Claes Beyerman, Wijntgen Eersten en hare zonen Gheerloff, 

Henrick en Gerrit hebben aan de Schepenen de hierin opge
nomen inlichtingen gegeven over de spelen, waaraan zij op Sint 
Odulphusdag hebben mede gedaan en waar bet boek en de 
schriften, waaruit zij hunne rollen leerden, gebleven kunnen zijn. 

(Des anderen dages daernhae) Sint Laurentiusavond (anno 
XLVII.) 

Concept, op folio 6 van nr. 857, in inv. nr. 804. 

1547 Augustus 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verantwoorden aan Deken 

en kapittel van Sint Marie te Utrecht de houding van vele 
burgers tegen den pastoor Claes Jansz., aan wien zij o.a. 
weigeren te biechten. Zij verzoeken hem terug te roepen en 
zijne plaats door 4 andere pastoors te bezetten, zooals van ouds 
gewoonte was. 

Gescreven onder desser stat secreet XVII Augusti anno XLVII 0 . 
Concept in inv. nr. 809. 

857. (1547 Augustus 17.) 
(De secretaris Wolff) memoreert, hetgeen te Harderwijck van 
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858. 

859. 

15 Juli tot 17 Augustus 1547 is voorgevallen tusschen den 
Magistraat, den Prior, als inquisiteur en keizerlijk commissaris, 
en diens dienaar Dirck Wolff. 

Actum ut supra. 
Concept in inv. nr. 804. 

N.B. Gedrukt: C. Hille Ris Lambers. De kerkhervorming 
op de Veluwe, 1523—1578, bijlagen blz. CXLIX. 

1547 September 10. 
Hieronymus en Augustus Maurijssen, voor zich zelf en voor 

hunne broeders Johan, Philips en Gregorius Maurissen, zoomede 
voor hunnen zwager Johan van der Heil Casijnszoon, hebben, ten 
overstaan van (de schepenen) Berent van Tellicht en Sweer 
van Hoeckelom, in het gericht gedeponeerd een „cantoerkystgen 
end anders", afkomstig van hunnen vader Maurits Maurijssen, en 
aangenomen de uitspraak van de Schepenen te zullen nakomen, 
alsof over de goederen hunner ouders volgens het landrecht 
van de Veluwe werd geprocedeerd. 

Actum X e n Septembris anno X L V I I 0 . 
Concept, met nr. 848 op één vel papier, in inv. nr. 98. 

1547 September 14. 
Kaerle, roomsch-keizer, geeft aan den Stadhouder, Ranselier 

en Raden, drossaards, ambtslieden en andere officieren in 
Gelderlandt, kennis, dat hij aan Burgemeesters, Schepenen en 
Raad van Harderwijck het recht geeft de schulden van de stad, 
welke voor een geringen prijs van hare crediteuren zijn en 
worden opgekocht, van de koopers over te nemen tegen resti
tutie van den koopprijs en dat, indien deze dit weigeren, de 
stad van de schuld bevrijd en ontlast zal zijn. 

Gegeven in onser stadt van Arnhem den XHII* e n dach van 
September int jaer onss Heeren duysent vijffhondert seven en 
veertich. 

a. Oorspr. in inv. nr. 489. Onderteekend: Verreijken. Het zegel 
is verloren gegaan. 
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b.—f. Afschriften: b. gelijktijdig, gemerkt 16, in inv. nr. 1172; 
c. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 115 verso; d. e. en ƒ. (c. 1700) in 
nr. 1981 fol. 123 verso, nr. 1982 fol. 124 en nr. 1983 fol. 40 
verso. 

N.B. Gedrukt: Kroniek Hist Gen. Utrecht, XVIII (1862) 
blz. 81. 

860. 1547 September 26. 

Schepenen en Raad hebben besloten en laten bekend maken, 
dat voortaan verweerders hun „geding" schriftelijk mogen in
dienen en dat de aanleggers zich hiernaar moeten richten. 

Actum in den bancken op Maendach X X V I a Septembris 
anno X L V I I 0 . Judicibus Delen, in stat Jan van Bryenen, en 
Herman van Aldenberneveldt. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 139. 

861. 1547 September 28. 

(De schepenen Berent van) Tellicht, Otto (van Bronckhorst), 
(Johan van) Hyerden, (Sweer van) Hoeckelom en (Brant van) 
Delen, hebben Johan Gerritszoen de houtzager, aangenomen 
tot bewaarder van de zieken, die lijden aan pést, buikovel e.d. 
kwalen, in het ziekenhuis buiten de stad, onder dezelfde voor
waarden, waarop Lene, Peter houtzager's vrouw werd aangesteld. 

Actum X X V I I P September anno X L V I I 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 139. 

862. 1547 October 12. 

De burgers in het Sint Nyelaesgilde hebben het tarief, door de 
bootschuivers in een hieraan voorafgaand request aan Schepenen 
en Raad voorgesteld, aangenomen. De bootschuivers moeten: a. 2 
gildemeesters kiezen, die, om beurten, eene maand bij huis moe
ten blijven om te zorgen, dat de door de burgers verlangde 
booten beschikbaar z i j n ; b. voor gemeene rekening varen en 
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863. 

864. 

865. 

en hunne verdiensten des Zaterdags onder elkander verdeelen, 
zooals dit van puds gewoonte was. 

Geschreven X I I o n Octobris anno XLVII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1725. 

N.B. Tot eerste gildemeesters werden aangewezen Groe 
Rampen en Heyne Vriesen. 

1547 November 14. 
Schepenen en Raad en de 12 gemeenslieden hebben besloten 

den maalaccijns, met hetgeen daaraan „cleefft" van den wijn
en bieraccijns en den afslag, boven de toegestane jaren nog een 
jaar te verlengen, ten einde den tweeden termijn van de 
aan den hertog van Cleve bewilligde „sthuyren", tot betaling 
waarvan de stad, door de Raden te Arnhem, werd gecondem-
neerd en welke Joachim Boecholt „aenbewesen" is, te kunnen 
voldoen. 

Actum XIIIF Novembris anno XLVII op die Camer. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 68. 

1547 November 18. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verbieden de betaling van 

renten, pachten en andere schulden aan den pastoor, tot tijd en 
wijle hij bereid is zijn ambt te vervullen zooals dit van ouds 
gewoonte en redelijk was. 

Actum XVIII a Novembris anno XLVII . 

Concept in inv. nr. 812. 

N.B. Op hetzelfde vel papier staan punten van beschuldi
ging tegen den pastoor. 

1547 November 26. 
Johan Koellwagen en Heyle, zijne vrouw, verklaren, dat zij 

aan den Commandeur van Sint Johansdaell genaamd 's Heren-
loe, hebben verkocht '/ 4 van eene hofstede, gelegen binnen 
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866. 

867. 

Harderwijck, tusschen het fraterhuis en het huis van den secre
taris Wulleff. 

Gegheven in den jaire unsses Heren vijffthienhundertt soven 
ind veertich den sessentwyntichsten dach van de maentt No
vember. 

Oorspr. in inv. nr. 1944. Dezegels van Koellwagen en van Johan 
Pannekoick, die voor Heyle zegelde, zijn verloren gegaan. 

1547 November 30 en December 2. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad hebben met de vicarie 
die wijlen Gerardus van Wijnbergen heeft bediend, Warner, 
zoon van Herman van Aldenbernevelt, begiftigd, onder conditie: 
a. dat zijn vader het proces over deze vicarie tegen heer Claes 
Janszoen op zijne kosten voortzet; b. dat de Schepenen, indien 
Warner binnen 2 of 3 jaren sterft, aan Herman de gemaakte 
kosten vergoeden of de vicarie aan een van zijn andere zoons 
schenken en c. dat, nadat de proceskosten door de inkomsten 
der vicarie gedekt zijn, Warner daarvan jaarlijks iets afstaat aan 
de school. 

Actum ultimo Novembris ind 11° Decembris anno X L V I I 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 139 verso. 

1547 December 2. 

Paus Paulus III ontslaat Nicolaes Johannesz. Schijn van alle 
kerkelijke straffen, handhaaft hem in het bezit van het bene
ficie van het altaar (zie nr. 812) tegen een ieder die het hem 
wil betwisten en beveelt den episcopus Balneoregiensis (Bagna-
rea), den kanunnik Johannes van Ameronghen en den officiaal 
van Utrecht hem in het genot van bedoeld officie te stellen. 

Datum Rome apud Sanctum Petrum annoincarnationis Dominice 
millesimo, quingentesimo quadragesimo septimo, quarta Nonas 
Decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo. 

Afschriften, gelijktijdig: a. met afschrift a. van nr. 899 op één 
katern papier in inv. nr. 859; b. met afschrift *. van nr. 899 op 
êên katern papier, in inv. nr. 54. 

21 
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868. 

869. 

870. 

(1547 December 3.) 

De Schepenen hebben een hoek van het Sint Niclaeskerkhof, 
strekkende t. e. zijde aan den weg naar Zeihorst, verpacht aan 
Jan ter Weert, gedurende[20 jaren, voor 40 stuivers per jaar, 
mits dat de duifsteen, dien hij uit den grond graaft, aan de stad 
wordt afgestaan, doch de baksteenen, kezelingen en andere stee
nen mag hij zelf behouden. 

(Actum 3 a Decembris anno X L V I I . ) 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 68. 

N.B. Zie de verpachtingen van dit en andere stukken van 
het Sint Nicolaaskerkhof tot 1581 op folio 111, 124, 
186, 187, 195 en 197. 

1547 December 8. 

Jacobus Harbarti, notaris, verklaart, in tegenwoordigheid van 
Wolter Wolff en Wolter van Brenen, dat de schepenen Warner 
van Gr o l l en Henrick Neugen, met toestemming van den Raad, 
M r . Cornelis Verburgh tot hunnen procureur hebben aangenomen 
in het proces, tegen Nicolaes Johannisz., over het beneficie en 
de vicarie bedoeld in nr. 866. 

Acta sunt hec Harderwijck prope scolam juxta cimiterium 
templi dive virginis, anno indictione mense, die, hora, pontifi-
catu quibus supra (millesimo quingentesimo quadragesimo sep
timo, indictione quinta, die octava mensis Decembris.) 

Oorspr, op papier, fn inv. nr. 859. 

1547. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verbieden het houden 
van varkens, varkenskotten en mestvaalten in de straten, aan 
de stadsmuren of binnen den Ronneboom; dat voerlieden binnen 
de stad op hunne karren zitten; dat in de straten visch gegromd 
en gewasschen wordt en dat doode beesten op andere plaatsen 
dan op 't Oever worden gebracht. 

(Anno 1547.) 
AfecfTrift (c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 33 verso. 
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871. 

872. 

873. 

874. 

(c. 1547.) 

Burgemeesters. Schepenen en Raad laten weten, dat de boot 
van de brug zal afvaren, des winters 's middags 12 uur en in 
den zomer 's namiddags 5 uur; dat daarna niemand meer naar 
het vertrekkende schip mag worden gebracht behalve vreemde
lingen, die op het oogenblik van afvaart, in de stad komen of 
ingeval storm en noodweer het bereiken van het schip beletten. 

Concept in inv. nr. 33. 

1548 Februari 3. 

Schepenen en Raad hebben geordonneerd, dat de secretaris 
voortaan aanteekening moet houden van de breuken en dat de 
burgemeesters ze binnen eene maand, na hun aftreden, moeten 
invorderen en verantwoorden, of. in geval van nalatigheid in 
dezen, ze zelf moeten betalen. 

Actum ut supra. (Op Vrijdag III" Februarii anno XLVIII.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 140. 

1548 Februari 3. 

Peter en Gryetgen op den Raem hebben verklaard, dat de 
grond van den Raem, waarop hun vergund werd een huis te 
bouwen, toebehoort aan de stad; dat zij voor deze vergunning 
verplicht zijn het laken op den Raem te bewaken en dat, bij 
nalatigheid hierin, de schepenen anderen met de plaats mogen 
begunstigen. 

Actum op Vrijdach IIIa Februarii anno XLVIII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 140. 

1548 Maart 9. 

Schepenen en Raad wijzen Deken en kapittel van Sint Marie 
te Utrecht op de tekortkomingen van den pastoor Claes Jans-
zoon in het doen van zijnen plicht, waarvan zij de bewijsstukken 
overleggen. 
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875. 

876. 

877. 

Overgegeven met die certificaten tot sess thoe, ongeveerlick 
I X a Marty anno X L V I I I . 

Concept in inv. nr. 809. 

(c. 1548 Maart 10.) 

Schepenen en Raad ontwerpen het antwoord, dat zij aan den 
Stadhouder zullen geven op de beschuldigingen van den Com
missaris aangaande de publicatie van de verboden en in te 
leveren boeken en op zijn verlangen zich ieder afzonderlijk 
door hem te laten verhooren. 

Concept in inv. nr. 802. 

1548 Maart 14. 

De Schepenen (Van Hoeckelom, Benger en Wolter van 
Brijnen) hebben met meester Henrick Dillenburg (van Deventer) 
de volgende conditiën gemaakt, waarop hij het beheer van de 
school en het ambt van pbysicus, gedurende 3 jaren, heeft aan
vaard, namelijk: f60 jaarwedde, de inkomsten van de jongens 
en zieken, die rijk genoeg zijn om hem te betalen, een hot 
dair hi kruyden end dergelijcke zaaien en Poten kan, benevens 
vrije woning. 

Actum op de fraters gastkamer X I I I I e n Martij X L V I I I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 639. 
N.B. Deze voorwaarden zijn den volgenden dag door den 

Raad bekrachtigd. 

1548 Maart 14. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben (de hierin 
opgenomen) keuren gestatueerd op : a. het roeten van hennip; 
b. het wegen van specerijen met Troische gewichten en van 
boter, spek en andere waren met gewichten van de stadswaag; 
c. op de hoeveelheid wijn, dien de waarden voor geld mogen 
tappen, en d. op den verkoop van visch. 
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Actum X I H I a Marty anno X V c ind X L V I I I o . 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 33. 
b, en c. Afschriften: b. (1562) in inv. nr. 162, stuk I fol. 10 verso; 

c. (1562) in inv. nr. 163 folio 7. 

878. 1548 Maart 18. 

De Prior van Zwoel, als commissaris, geeft aan den Magi
straat van Harderwijck eenige bevelen en vraagt inlichtingen, 
die de uitvoering zijner instructie kunnen bevorderen. 

(Den XVIII 8 1 1 Marty anno 48.) 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 803. 

Gedrukt: C. Hille Ris Lambers, De kerkhervormingop de Ve
luwe. 1S23—1578, bijlagen blz. C L X X H I . 

N .B . De gestelde vragen betroffen: 
1. de institutie en fundatie van het Begijnencontent 
aan het kerkhof, (zie nr. 441); 2. de penitentie van 
degenen, die met Claes Beyrrman in 't spel waren 
op Sint Odulphusdag, en de afschaffing van eenige 
heiligendagen door de gilden (broederschappen) in den 
zomer van 1546; 3. het loopen en p reeken bij zieken, 
door mr. Ruiger droogscheerder, en de boeken, te ge
bruiken door den te benoemen rector der school, 
zijne onderwijzers en leerlingen; 4. het geschil 
met den pastoor Nyclaes Janssen Schijn; 5. de 
wederinvoering van de H . misdiensten door de gilden 
en broederschappen; 6. de verbrandingvan (verboden) 
boeken, heden of. morgen, (vóór de woning van 
den Commissaris op den Brinck.) 

879. 1548 Maart 19. 

Schepenen en Raad ontwerpen het antwoord, dat zij op de 

gisteren door den Commissaris gestelde vragen zullen geven. 

Verdragen op die Camer X I X 8 n Martij anno XLVIII» ind XVc 

Concept in inv. nr. 802. 

N . B . Gedrukt: C. Hille Ris Lambeis, De kerkhervorming 
op de Veluwe, 1523—1578, bijlagen blz. C L X X I V . 
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880. 

881. 

882. 

1548 Maart. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden vullen de keur op 

den verkoop van ganzen, hoenders, vogels, eieren en boter, 
welke aan den Broederen, langs den muur van de monniken 
of langs het wijnhuis worden verkocht, aan met hetartikel.dat 
de koopers van 1 of 2 vlechten1) boter niet mogen weigeren aan 
een ander 1 of 2 kluiten over te doen, op verbeurte eener 
boete van 1 pond. 

Anno XLVIIIo in Martio. 
Oorspr. in inv. nr. 161 folio IS. 

1548 September 7. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken (aan den Stad

houder) te trachten, na verhoor van partijen, hunne kwesties met 
juffer Paelt van Wilsum of Dageraets en Claes Lentinck te 
Campen, over de soort van de munt, waarmede de stad de aan 
hen verschuldigde rente moet voldoen, en met den pastoor 
Claes Janszoon minnelijk te regelen. 

Gesch reven VII* Septembris anno XV** ind XLVIII . 
Concept in inv. nr. 809. 

1548 September 19. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad deelen (aan den Stad

houder en Kanselier en Raden) — naar aanleidingvan het geen 
Johan Voet en Brant van Oeelen bericht hebben over hun 
verhoor met en tegen Claes Janszoon — de reden mede, waar
om zij en het meerendeel hunner burgers hem ongeschikt ach
ten en verzoeken hun in deze kwestie eene beslissing te nemen. 

Geschreven ilend XIX» Septembris anno XLVII I 0 . 
Concept in inv. nr. 809. 

') Vlechten zijn korven of manden van een zekeren vorm en inhoud (zie: Verwijs 
in Verdam, Middelnederl. Woordenboek, deel IX kol. 586.) 
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883. 1548 September 30. 
De werkmeesters Peter Herbertszoon en Matten Koilwagen 

hebben, in tegenwoordigheid van Steven van Coit, schout van 
Ermell , en andere personen het vervallen kruis, op de scheiding 
van de stadsvrijheid en Tonsel, hersteld. 

Actum ultima Septembris anno X L V I I I 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 140 verso. 

884. 1548 October 10. 
Kaerle. roomsch-keizer, verbetert, op verzoek van Ridder

schap en Steden van het kwartier Arnhem en advies van den 
Stadhouder en Kanselier en Raden, eenige artikelen van den 
landbrief van Veluwe en Veluwezoom. 

Gegeven in unze stadt van Bruessell den tienden dach in 
Octobri int jaer ons Heeren duysendt vijffhondert acht ende 
veertich, etc. 

Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 2005 folio 57. 

N.B. Gedrukt: Mr. G. A. de Meester, Het Veluwsch 
landregt, (Nieuwe bijdr. v. rechtsgeleerdheid en wet
geving, deel VIII en IX blz. 503.) 

885. 1548 December 11. 
Henrick Cuynertorff bekent, dat de stad hem het in het verdrag 

van 21 M e i 1546 (zie nr. 838) genoemd kapitaal heeft be
taald, doch dat zij de daarin ook genoemde lijfrente schuldig 
is gebleven. 

Den X I e n dach (De)cembris anno X V c ind X L V I I I . 

Oorspr., met nr. 838 op één vel perkament, in inv. nr. 483. 

886. 1549 Januari 11. 
De Schepenen hebben het verzoek van de broeders van het 

voormalig Kramers- of Sint Nicolaesgilde, ingediend 3 October 
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1548, ingewilligd en de er in voorgestelde artikelen met eenige 
aanvullingen in een nieuwen gildebrief bekrachtigd. 

Den X I e n Januari anno XVc i n d negen und vyertich. 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 1690. 

887. 1549 Januari 21. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad publiceeren, dat zij van 
de 14 dagen, die de 2 gewone stads-jaarmarkten duren, waar
van telkens 1 dag bestemd is voor leermarkt, nu ook 1 dag 
bestemmen voor den verkoop van paarden, koeien en ander 
vee. De overige 12 dagen dienen voor den handel in boter, 
kaas en andere zuivelproducten, koopmansgoederen en kra-
merijen. 

Oerkonde onssen stadtsegel secret hier beneden opgedruckt 
den X X I e n dach Januarius anno M C C C C C ende neghen en 
vyrtich. 

Gedrukt: a. in inv. nr. 673; b. in inv. nr. 1981, tusschen de 
bladen 12S en 126. 

888. 

889. 

1549 Januari 25. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Gerrit Wolffsz. en 
Mechtelt, zijne vrouw, aan het H. Kruisg.ilde hebben overgedra
gen den rentebrief van eenen gulden, welke Goert Egbertsz. en 
vóór hem het klooster van Oudeneerden hebben genoten uit een 
huis in de Paedzenstraat, toebehoorende aan Grietgen Aert 
Wijchmansdochter. 

In den jaer ons Heeren vijffthienhondert und negen und vyr
tich op dach Conversionis Pauli. 

Oorspr. in inv. nr. 1901. Met stadszegel in groene was. 

1549 Mei 31. 

Wijnant Dericksz. en Henrick van Zevener getuigen, dat te 
Arnhem nimmer kraangeld van hen gevorderd is, als zij de 
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kraan aldaar niet gebruikten, waarbij Wijnant voegt, dat hij 40 
jaren geleden van eene oude vrouw, die dicht bij de kraan 
woonde, gehoord heeft, dat Harderwijck de straat van de Rijn
poort tot aan de kraan „Oio" gemaakt heeft en daarvoor te 
Arnhem een vrijen op- en afslag heeft bekomen. 

Actum ultima May anno XVc ind XLIX. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 116. 

N.B. Op hetzelfde vel papier noteerde Wolff, secretaris 
van Harderwijck, dat Engelbertus, secretaris van 
Arnhem, gezegd had, dat van de goederen, welke 2 
mannen konden tillen, geen kraangeld behoefde te 
worden betaald. 

890. 

891. 

1549 Juni 23. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat zij en 

de Gemeenslieden hebben gestatueerd: a. dat niemand vleesch 
„bij penningwert" mag verkoopen, vóór hij aan de schepenen 
den eed doet, dat hij de stadswillekeur op het slachten zal na
komen; b. dat aan schapen niet meer dan één snede op het lijf 
mag worden gegeven, een en ander op verbeurte van 40 pond; 
c. dat nieuwe tappers geen wijn of bier mogen tappen, vóór 
zij den accijns er van hebben betaald. 

Gepublicyert in der kercken op Sondach XXIII* Junij anno 
X V C ind X L I X 0 . 

Oorspr. in inv. nr. 161 op een tusschen de bladen 6 en 7 be
vestigd strookje papier. 

1549 October 12. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad machtigen, met toestem

ming van de Gemeenslieden, hunne confraters Sweer van Huecke-
lom en Brant van Delen en den gemeensman Wilhem van 
Wijnbergen om, met de ridderschap en de andere steden der Velu
we, den prins van Spaengnen als landheer aan te nemen, te 
huldigen en trouw te zweren, overeenkomstig het op den land
dag, gehouden te Arnhem 9 October 1.1., genomen besluit, 
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892. 

Oerkonde onser stat segell secret hyer beneden opgedruckt 
XII a October anno X V e ind negen ind vyertich. 

Concept in inv. nr. 1351. 

N.B. Met aanteekening, dat de Prins 1+ October te Arnhem 
kwam, den volgenden dag aldaar werd gehuldigd en 
dat hij den 16en naar Nijmegen reed. 

(1549 October 15.) 

Philips, prins van Spaengen, zweert, dat hij, tot zijne aanvaar
ding der regeering in Gelre en Zutphen, de ridderschap van de 
Veluwe, de steden Arnhem, Harderwijck, Wageningen, Hattem 
Elborch en alle anderen in dit kwartier, zal beschermen en, 
volgens het tractaat van Venlo, in het bezit van hunne privile
giën, vrijheden en goede gewoonten zal laten. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 13S2. 

N B . Gedrukt: Groot Geld. placaatboek, Praelim. punten, 
kolom 44. 

893. (1549). 

De gildemeesters en olderluiden van het Sint Antonisgilde 
hebben, ter vermijding van kosten, besloten op Sint Antonisdag 
en als zij bijeenkomen om rekenschap te doen, slechts een 
goede „scolder" en eene zode kabeljauw, schelvisch of andere 
visch te gebruiken. 

Oorspr. in inv. nr. 1911 folio 40. 

894. 1550 Januari 17. 

De gildemeesters van het Sint Antonisgilde (Elbert de Goijer, 
Peter Maech en anderen) hebben geordonneerd, dat, als men 
«dat gilde drinckt", aan de afwezige leden geen bier zal worden 
gegeven, tenzij zij bedlegerig zijn of niet kunnen loopen. 

Gesceet op Synthonen anno L . 

Oorspr. in inv. nr. 1911 folio 46. 
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895. 1550 Februari 12. 
Stadhouder, Kanselier en Raden in Gelderland machtigen, 

namens den Keizer, heer Nicolaes Johannes Schijn, het placet 
aan de bul, vermeld in nr. 867, te laten executeeren en bevelen 
aan alle ambtlieden, drosten en andere officieren, hem daarin 
behulpzaam te zijn. 

Gegeven tot Arnhem den twaelfften dach Februarij XVc 
vijftich. 

Afschriften, gelijktijdig, a. met afschrift a. van nr. 899 op één 
katern papier, in inv. nr. 859; b. met afschrift b. van nr. 899 op 
één katern papier, in inv. nr. 54. 

896. 1549/50 Februari 22. 
Paus Julius bevestigt de bul van zijnen voorganger d.d. 2 

December 1548 '), waarbij Nicolaes Johannesz. Schijn werd 
erkend als vicaris of kapelaan van bet in nr. 107 genoemd 
altaar, dat eertijds gesticht werd in de kerk of kapel van de H. 
H. Nicolaes en Georgius en nu staat in de kapel van den H. 
Georgius bij en buiten Harderwijck, waarvan het beneficie hem 
werd betwist door wijlen Gerardus van Wijnbergen. 

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis 
Dominice millesimo quingentesimo quadragesimo nono, octavo 
kalendis Martii, pontincatus nostri anno primo. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 917 op één vel papier, in inv. 
nr. 859. 

897. 1550 Februari 26. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad hebben aan de schoen

makers vergund de hierin opgenomen gildeartikelen, totweder-
opzeggens en tot „erkentenisse des gerichts", te onderhouden, 

Anno XVc ind L den X X V I * n dach Ffebruarij. 

') Volgens nr. 867 is de bul gedateerd 2 December 1547. 
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a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 141. 
*. en c. Afschriften: b. gelijktijdig, op perkament in inv. nr. 

1708; c. (c. 1700) in inv. nr. 1988 fol. 59. 

N .B. Een gelijktijdig extract uit dezen gildebrief staat, op 
papier, in inv. nr. 145. 

898. 1550 Februari 28. 

Johan van Gendringen „myt gefolch des gerichts," doen uit
spraak in de kwestie tusschen Hyerde t. e. en Loevenhem t. a. 
zijde. Zij verklaren, dat het geschil het gericht „nyet aenkompt 
als recht is", doch als het „oen aenkompt als recht is", zullen 
zij doen hetgeen behoort. De drossaard heeft de klacht „laten 
staen", totdat de erfgerechtigheid van den grond „erklaert" zal 
zijn. 

Geschyet in den gerichte to Ermell op ten XXVIII e n dach 
Februarij anno etc. vijfftich. 

Afschrift, gelijktijdig, op papier, in inv. nr. 147. 

899. 1550 Maart 1. 

Dr. Joannes ab Hogelande, kanunnik en thesaurier der kerk 
van Sint Marie en officiaal in het bisdom Utrecht, beveelt, in 
tegenwoordigheid van Jacobo de Medemblik, notaris, en Joanne 
Bemondt, procurator, — naar aanleiding vah de hierin afgeschre
ven bul en placet, (zie nrs. 867 en 895) —, dat Nicolaas 
Johannesz. Schijn, binnen 3 dagen in het bezit van de daarin 
genoemde vicarie moet worden gesteld. 

Datum et actum Trajecti in aedibus nostris sitis in cimiterio 
dive virginis Marie sub anno a nativitate Domini nostri Jesu 
Christi servatoris millesimo quingentesimo quinquagesimo, in
dictione Octava, die quidem prima sive kalendis Martis, etc. 

Afschriften, gelijktijdig, a. gewaarmerkt door den notaris Jacob 
Galli, met afschrift a. van nr. 867 op één katern papier, in inv. 
nr. 859; b. met afschrift *. van nr. 867 op één katern papier, in 
inv. nr. 54. 
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900. 

901. 

1550 Maart 15. 
Heer Anthonis van Cait en 5 andere vertegenwoordigers van 

de geërfden in Ermel l verklaren, in de bijeenkomst, door hen 
en de vertegenwoordigers van Harderwijck, gehouden te Tonsel, 
op eene vraag van Herman van Aldenbarnevelt, dat de Huls-
horster kerkweg de grens is van de zoogenaamde Ermelervelden 
en dat alleen zij, die in Ermel l .tho kerck hooren", die velden 
mogen gebruiken. 

Eodem anno et die. (Actum X V e n Martij anno X V c ind L . 

Concept in inv. nr. 146. 

1550 A p r i l 18. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat heer 
Herman van Duysburg, pater, Geertruyt Olgers, priorin, Geertruit 
van Doetinchem. subpriorin, en Luytgen van Wijnbergen, 
procuratesse van het Sint Agnietenklooster, bijgestaan door 
Michel Hermansz., als momber, Henrick van Goer hebben ge
machtigd hunne rente uit het huis de halve mhaenne, staande aan 
den Brinck te Deventer, gerechtelijk in te vorderen. 

Den achtbienden dach Apri l i s anno X V C ind vijfftich. 
a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 1058. Het opgedrukt zegel is 

verloren gegaan. 
b. en c. Afschriften: b. (c. 1650) in inv. nr. 54; c. (c. 1700) in 

inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 146. 

902. 1550 A p r i l 30. 
Henrick Henricxsen van Meervelt en Griet, zijne vrouw, be

kennen, dat zij van Cornelisgen Reynder Dericxdochter geleend 
hebben 52 enkele rijderguldens, welke zij aannemen te ver
renten met 2 3 / 4 guldens en waarvoor zij verbinden hun erf 
genaamd Ter Horst, in het kerspel Voorthuysen in het ampt 
Nijkerck gelegen tusschen de erven Meervelt en den Beest. 

Geschreven int jaer ons Heeren duysent vijffhondert und 
vijftich op Meyavent. 

Afschrift (c. 1580) in inv. nr. 1903 folio 94 verso. 
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903. 1550 Juni 6. 

Lambertus filius Arnold i de Elburch, notaris, verklaart, dat 
hij, namens den officiaal D . Joannes ab Hoegelande, Nicolaus 
Johannisz. Schijn te Harderwijck aan de schepenen aldaar 
heeft voorgesteld als beneficiant van de in nr. 899 bedoelde 
vicarie, doch dat deze hem als zoodanig niet wilden erkennen 
om de hierin genoemde redenen. 

Anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo, men
sis Junij, sexta die, hora quasi undecima ante meridiem. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 899 op één kateni papier, in inv. 
nr. 859. 

904. 

905. 

1550 Juli 4. 

Schepenen en^Raad oorkonden, dat Hertger Stevenszoon, 
Jannetgen, zijne vrouw, en Marie Stevens, met Hartger haar 
zoon, hebben bekend, dat zij aan de collators van een door 
wijlen Peter Herbertszoon gesticht officie schuldig zijn 3 gouden 
geldersche rijderguldens rente uit hun aandeel in den Boeck-
horstkamp, liggende aan de Monnikensteeg en den Schamansweg. 

In den jaer ons Heren vijffthyenhondert ind vijftich op dach 
translationis Martini . 

Afschrift (1565) in inv. nr. 798 folio 156. 

1550 Juli 15. 

Lambertus filius Arnoldi de Elborch, notaris, verklaart, dat 
hij pastoor Schijn geïnstalleerd heeft als beneficiant van de 
vicarie, in tegenwoordigheid van heer Goesswino'Arnoldi,pries
ter, en Aernoldo de Aeken. 

Acta sunt hec in Ca pel la sa net i Geogii martiris prope et 
extra oppidum de Haerderwijck, sub anno indictione, mense, die, 
horo, pontificatu ut supra. (Anno millesimo quingentesimo quin
quagesimo, decimo quintofmensis Jul i i etc.) 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 899 op een katern papier, in inv. 
nr. 859. 
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906. 

907. 
908. 

1550 September 6. 
De gildemeesters en- broeders van het O.L. Vrouwe- of Pots-

gilde hebben, met toestemming van de schepenen, het bedrag 
der inleggelden^van nieuwe leden en van het schotelgeld .als 
men drynckt" vastgesteld en besloten, dat de broeders, die in 
het gilde met kannen smijten, kijven, vechten of schelden, zul-
len~worden beboet — evenals het Sint Georgiusgilde doet — 
met 36 brab. stuivers en bovendien gestraft zullen worden op 
de wijze, als de gildemeesters raadzaam achten. 

Anno etc. L° den V I e n Septembris. 

Oorspr. in inv. nr. 1761 folio 12 verso. 

1550 September 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan hunne con

fraters te Arnhem te* beletten, dat aldaar van de Harderwijker 
burgers kraangeld wordt geheven, als zij de kraan of de kraan
kinderen niet gebruiken, hetgeen van ouds te Arnhem, evenals 
in£Ceulen,f De venterJen andere steden, gebruikelijk is geweest. 

Geschreven ilend'onder"onssen stat secreet XVII 8 Septem
bris anno;L. 

Concept in inv. nr. 115. 

1550 September 25. 

Burgemeestets, Schepenen en Raad verzoeken aan Kanselier 
en Raden, den tollenaren te Arnhem en te Bommell te verbie
den tol- en andere onraadspenningen te vorderen van de 
Harderwijker burgers, aangezien deze, volgens hunnen betrekkelij-
ken privilegiebrief, van de betaling er van zijn vrijgesteld. 

Geschreven ilend X X V a Septembris anno X V C ind L . 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 924 op èèn vel papier, in inv 
nr. 106. 

909. 1550 September 26. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem antwoorden 
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op het schri'ven van 17 September jL, dat van Wijnalt Derricks 
slechts kraangeld van wijnsteen en andere artikelen werd ge-
eischt; dat, als men geen gebruik van de kraan maakt, het 
halve kraangeld verschuldigd is en dat Wijnalt zich tot hen had 
moeten wenden, in plaats van zijne aangehouden goederen uit 
het arrest te ontvoeren. 

Datum den X X V I Sept(embris) anno XVc ind viefftich. 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 115. Het opgedrukt zegel is 

verloren gedaan. 

910. 1550 October 9. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Johan van Apeldpern. 

gardiaan, en Johan van Thyenen, senior van het Minderbroeders
klooster, aan Johan Herbertsz. hebben verkocht en overge
dragen 1 gulden rente, welke gevestigd is op het huis van 
Cornelis de schroeder, dat staat aan Anthoenis Bouwers kamer, 
naast het pand van Johan van Huessen. 

In den jare ons Heren vijffthienhondert ind vijfftich den 
negenden dach Octobris. 

Oorspr. in inv. nr. 1045. Het stadszegel is van het perkament 
gescheurd. 

911. 1550 October 20. 
Schepenen en Raad bekennen, dat zij aan den hoefsmid 

Henrick Kloeck, gedurende 12 jaren, die zijn ingegaan op Sint 
Peter ad Cathedram (22 Februari) 1.1., in gebruik hebben gegeven 
eenen hoek van het Sint Nyclaeskerkhof, om „tho lande" te maken 
en te bepoten. 

Actum XXa Octobris anno XVc ind L . 

Concept, bevestigd tusschen de bladen 141 en 142 van inv. 
nr. 798. 

912 1550 October 31. 
Het gericht van Ermell heeft den eisch van de Leuvenum-
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mers, ingesteld tegen die van Hyerden. tot betaling van f 1000 
schadevergoeding voor het onrechtmatig gebruiken van de Leuve-
nummervelden, ontzegd, op grond dat de infracteurs niet op 
wettige wijze werden gedagvaard en voor deze kwestie m het 
gericht van Doernspijck borg hebben gesteld. 

Actum tho Ermell in den gericht op avont Omnium Sancto-

rum anno L . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 147" 

913. 1550 November 9. 
De schepenen Jan van Hyerden en Sweer van Hoeckelom 

hebben de pacht van Jan ter Weert van eenen hoek van het Sint 
\icolaeskerkhof verlengd tot Sint Peter ad Cathedram 1581 en 
toegestaan, dat Wege Rijcksz. in de pacht participeert, mits dat 
zij den grond bepoten met appel- en perenboomen en dus 
inrichten tot boomgaard. 

LX Novembris anno X V C ind L°. 

Oorspr. in inv. nr. 47* folio 81 verso. 

914. 1550 November 10. 
Kanselier en Raden gelasten Burgemeesters. Schepenen en 

Raad aan den brenger dezes alle stukken betreffende de ver
panding van het keur ambt der Veluwe, toebehoorende aan wijlen 
Mauritii. mede te geven, aangezien zijne weduwe en erfgenamen 
den 16 e n der maand in Arnhem komen om de pandschap te 
liquideeren. Zij verzekeren, dat de Landrentmeester hun, na de 
liquidatie, de ontvangen gelden zal zenden ten behoeve 
van degenen, die er recht op hebben, en verzoeken de erfge
namen onderzoek te laten doen naar gesequestreerde brieven 
der „vrijonge" van zekere 15 heerenguldens, welke gevestigd 
waren op de tienden genaamd 's Gravenmeede. 

Geschreven tot Arnhem den X e n Novembris XV*c L . 

Oorspr.. op papier, in inv. nr. 1385. Onderteekend: Berty. Met 
opgedrukt zegel. 

22* 
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915. 1550 November 26. 

Schepenen en Raad hebben aan de metselaars en timmer
lieden toegestaan de hierin opgenomen gildewet tot wederop-
zeggens te onderhouden. 

Anno XVc ind L den X X V I e n dach Novembris. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 142. 
b. —d. Afschriften: b. gelijktijdig, op perkament,in inv. nr 1704; 

c. gelijktijdig, op papier, in inv. nr. 54 en d. (c. 1700) in nr' 
1988 folio 50. 

916. 1551 Januari 17. 

Werner van Groll en Johan Voet, burgemeesters, en Sweer 
van Hoeckelom, schepen, zijn met Gerrit, zoon van Steven 
van Cait, schout te Ermell, overeengekomen, dat de stad met 
14 guldens vergoeden zal de schade, die zijn vader aan zijn 
hof geleden heeft door het graven van den singel wal en de gracht 
tusschen <fc Smee- en Sint Nyclaespoorten, ten tijde het land nog 
Cleeffs was", en voor het invorderen van den (aan de stad ver
panden) herengulden (te Ermell), sedert zij den betrekkelijken 
pandbrief heeft teruggekregen. 

Actum XVII 0 Januarij anno LI op den stathuyss. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 143. 

917. 1551 April 18. 

Stadhouder, Kanselier en Raden in Gelderland! geven, na
mens den Keizer, het placet aan de bul, vermeld onder nr. 
867, en gelasten aan een ieder, den pastoor het beneficie van 
de vicarie te laten genieten en gebruiken. 

Gegheven tho Arnhem den XVIII e n Aprilis X V C een ende 
vijfftich. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 896 op één vel papier, in inv 
nr. 859. 



REGESTENLIJST 339 

918. 1551 Juni 17. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Brant Egbertszoen aan 

den pastoor Claes Janszoen en zijne erfgenamen schuldig is 5 
Jochimsdaalders rente, jaarlijks gaande uit zijn huis. staande in 
de Hoichstraat, en aflosbaar met 100 daalders. 

In den jaer ons Heren vijffthienhondert ind eyn ind vijfftich 
den soeventhienden dach Junij. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Het stadszegel is verloren gegaan. 

919. (1551.) 
De gildemeesters van het O. L. Vroume-itotsgilde zijn over

eengekomen: a. met Jacob Galle . dat hem, van hetgeen hij 
gerechtelijk voor het gilde invordert, den l l « n penning zal 
worden uitgekeerd; b. met den Secretaris, dat hij alle „dingen" 
van het gilde zal beschrijven in denzelfden vorm, als hij dit 
voor het Sint Joriensgilde doet. 

Oorspr. in inv. nr. 1762 folio 14 verso. 

920. 1552 Januari 29. 
Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad van Amstelre-

damme maken bekend, dat de schippers Berent Gelissen en 
Barent Gerijtsz. onder eede hebben getuigd, dat, zoolang zij op 
Hamburch hebben gevaren, te Amsterdam van het voor Har
derwijck bestemd Hamburger bier nimmer vadergeld gevorderd 
is, behalve onlangs door den ontvanger van dat middel Jan 
Cort. 

Gegeven den XXIX» dach in Januario anno X V C twe ende 
vijfftich, stilo communi. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 930 op één vel papier, in inv. 
nr. 119. 

921. 1552 Februari 16. 
Philips van Lalaing, graaf tho Hoichstraten, stadhouder etc., 
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922. 

beveelt, namens den Keizer, aan Burgemeesters Schepenen en 
Raad, den pastoors, kloosterlingen en officianten van de stad 
aan te zeggen, dat zij gedurende 3 maanden wekelijks eenen om
gang met het heilig sacrament moeten houden wegens den 
gevaarlijken toestand door den oorlog met Frankrijk ontstaan. 

Gegeven to Arnhem den X V I , n Februarij XVc LIL 

Oorspr., op papier, in inv.nr. 801. Onderteekend : Berty. Met 
geschonden sluitzegel. 

1552 Maart 7. 

Schepenen en Raad en eenige Gemeenslieden hebben, ten 
behoeve van de stadsverdedigings- en zeewerken, de mout-, 
wijn- en bieraccijnzen en het recht van den afslag verhoogd en 
geordonneerd, dat in plaats van met Joopens" geld met valu-
atiegeld moet worden betaald. 

Actum in de camer VII» Martij anno LIL 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 584. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1982 folio 125. 

N.B. Gevolgd door de toestemming van de gemeenslieden 
Wege Rocketsen, Wolter Berger en Jan Wilhemsz. 
van de Wall en van de pachters van den afslag 
Derck Willemsen en Marten Martens, respectievelijk 
dd. 15 en 17 Juni 1552. 

923. 1552 Maart 18. 

Kanselier en Raden in Gelderlandt beslissen, na verhoor 
van partijen, dat het proces tusschen Loevenum en Hierden 
volgens het landrecht moet worden gevoerd, totdat wordt be
wezen, dat het veld in kwestie een vrij heerengoed is. 

Actum to Arnhem den XVIII e n Martij XVc LIL 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 147. Onderteekend: Berty. 
b. Afschrift (1595), op blz. 18 van een katern papier, in inv 

nr. 54. 

924. 1552 April 22. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan het Hof 
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— in een .calffgen" van hun bericht aangaande de supplicatie 
van Reyner van Bronchorst tegen Otto Alerts, i . d. 22 A p r i l 
1552 — hun schrijven van 25 September 1550 te beantwoorden. 

Datum ut in literis. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 908 op één vel papier, in inv. 
nr. 106. 

925. 1552 M e i 12. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat German Bitter en 

Geritgen, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan Aerntken 
van Laer, weduwe van Zweer van Wijnbergen, ten behoeve 
van de}Tonnemansvicarie, schuldig zijn eene jaarrente van 14 
brab. stuivers uit hun huis in de Olystroat. 

In den jaer ons Heren vijfthien hondert ende twe ende vijf
tich den twaleften dach Mey . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1983 folio 132. 

926. 1552 Juni 13. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Gerrit Pasman en Jannet-

ghen, zijne vrouw, bekend hebben, dat zij aan Brant van Delen 
en Wylletn van Wijnberghen, als potmeesters van denlarmen-
pot, schuldig zijn 1 gouden gelderschen rijdergulden rente, ge 
vestigd op een stuk land te Nuenspeet, genaamd de Hegenoert, 
ten westen helend door den Muyskamp, en dat zij aangenomen 
hebben deze bekentenis te bevestigen ten overstaan van den 
Drost der Veluwe. 

In den jaer ons Heren vijffihienhondert ind twee ind vijfftich 
den derttyenden dach Junij. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 41. 

927. 1552 Jul i 16. 
Marten Martenszoon en Swaene, zijne vrouw, verklaren, dat 

zij van Peter Herbertszoon, als collator van de vicarie van wijlen 
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928. 

Peter Herbertszoon, hebben ontvangen 65 enkele gouden 
geldersche rij derguldens, die zij aannemen te verrenten met 3 
en loort guldens jaarlijks, onder verband van hun huis, staande 
in de Bruggestraat naast dat van Herman van Gynckell. 

Geschiet in den jaer ons Heren dusent vijffhondert ind twe 
ende vijftich den sesthynden dach van Julij. 

Afschrift (1565) in rnv. nr. 798 folio 156 verso. 

N.B. Het origineel was, op verzoek van Swaene, gezegeld 
door Mr. Jacob Gall. 

1552 Augustus 16. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Wilhem Evertsz. en 
Nenne, zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan het Sint Anne
gilde schuldig zijn 1 gulden rente, gaande uit hun huis, dat staat 
aan de Mhoelienstraat op den hoek van de Sint Annenstraat. 

In den jair ons Heren vijffthienhondert ind twee ind vijfftich 
den sesthienden dach Augusti. 

Oorspr. in inv. nr. 1898. Met iets geschonden stadszegel in 
bruine was. 

929. 

930. 

1552 November 30. 

Lambert Sthuerman erkent de ontvangst van 118 Philippus-
guldens in mindering der koopsom van de door hem aan de 
stad verkochte 2275 voet Bentheimer steen. 

Gescreven Jopten lesten Novembris anno etc. tweenvijftich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 466, omslag 2. 

N.B. Op hetzelfde stuk papier staat de kwitantie van de 
restant kooppenningen ad 109'/2 Phil. guldens, dd. 19 
Juni . . . ? 

1553 Februari 23. 

Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad van Amstelre-
damme maken bekend, dat schipper Cors Arentsz. getuigd 



REGESTENLIJST 343 

heeft, dat ten tijde hij het vader geld van den rentmeester van 
Kennemerland in pacht had, dien impost nooit geëischt is van 
het te Amsterdam aangekomen, voor Gelderland en Overijssel 
bestemd Hamburgerbieren dathij later, als schipper, dit middel van 
die bieren aldaar zelf ook niet heeft betaald. 

Gegeven den X X I H e n dach Ffebruarij anno Domini X V c drie 
ende vijfftich stilo communi. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 920 op één vel papier, in inv. 
nr. 119. 

931. (c. 1553 Maart 1.) 
Schepenen en Raad maken aan de gedeputeerden van Banner

heeren, Ridderschappen en Steden bekend, dat hunne schippers, 
die te Amsterdam aankomen met voor Harderwijck bestemd 
Hamburger bier, daarvan vadergeld moeten betalen, hetgeen 
vroeger, volgens de bijgevoegde getuigenissen, niet het geval 
was. Aangezien deze nieuwigheid geheel Gelderland raakt, ver
zoeken zij te bevorderen, dat hieraan een einde komt. 

Concept in inv. nr. 119. 

932. 1553 Mei 18. 
Kanselier en Raden berichten aan Burgemeesters,Schepenen 

en Raad, dat zij hun schrijven van gisteren aan de weduwe 
Marissen zullen mededeelen; dat zij aan den drost Henrick 
van Meholt inlichting hebben gevraagd nopens de schade, die 
door den bouw (aan het huis), aan de burgers wordt berokkend, 
doch dat niet zij, maar de Koningin verandering in de ordon
nantie van den bouw kan maken. 

Geschreven tho Arnhem den XVIII e n May X V c LUI. 

Oorspr., op papier, tn inv. nr. 601. Met opgedrukt sluitzegel 
en, bij afwezigheid van den griffier, onderteekend door T . Roos. 

933. 1553 Juli 28. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Johan van Bryenen, 
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priester als oudste erfgenaam van Johan Goerman, collator 
van de Swt Anna-vicarie in de O.L. Vrouwe-kerk, aan het Sint 
Anna-gtlde, ten behoeve der bedeeling van armen, overgedragen 
heeft de rente, genoemd in nr. 292, waarvan het onderpand 
thans bewoond wordt door Jan van Essen alias Jan Magge 
voorbehoudens het recht van Van Bryenen en zijne erfgenamen 
wekelijks over een lot of teeken in de uitdeeling te beschikken. 

In den jaer ons Heren vijffthienhondert ind dree ind vijfftich 
den acht ind twyntichsten dach Julij. 

Oorspr. in inv. nr. 1898. Met stadszegel in bruine was. 

934. 1554 Januari 27. 

Schepenen en Raad hebben aan de stadskeuren toegevoegd 
dat bij het uitspreken van sententiën, de schepen, die „half 
susterlinck, maech off swager" van een der partijen is, zich 
moet verwijderen en dat hij niet verplicht is het proces te 
helpen afdoen, al wordt hem dit gevraagd. 

Appendix hic addita est XXVII Januarij anno LIIII. 

J£^mn: ü- ( C - , 6 0 0 ) i n i n v - n r - 52 Wto 20 verso, b. (c. 
1600) m nr. 53 fol. 15 verso en c. (c. 1640) in nr. 1985 fol. 45 

934*. 1554 Maart 13. 

Schepenen (Sweer van Wijnbergen en Sweer van Hoeckelom) 
en Kaad, zijn met den pastoor, heer Nyclaes Janszoon Schijn, 
aangezien het proces over de vicarie (zie nr. 917) in zijn voor
deel werd beslist, overeengekomen, dat hij haar opdragen en 
de inkomsten genieten zal van Paschen e.k. af. 

XHIa Marty anno LIIII». 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 143. 

935. 1554 Maart 15. 

Thomas Gramaye, Iandrentmeester, heeft de aan de stad ver
pande 100 mudden haver en de „verbeterschap- der tienden 
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van de nieuwe landen van de Oostermeente afgelost. Den betrek-
kelijken pandbrief heeft hij in het bezit van de stad gelaten, 
omdat deze ook haar bewijs is van de verpanding der gruit voor 
200 gouden guldens, welke haar nog niet werden terugbetaald. 

Actum tot Arnem X V Martij anno X V C vier en vijftich. 

a. Oorspr., met nr. 242 op perkament, in inv. nr. 501. 
b-d. Afschriften: (c 1700) *. met afschrift c. van nr. 242 in 

inv. nr. 1981 tusschen de bladen 89 en 90. e. in nr. 1982 foL 53 
en d. in nr. 1983 fol. 24 verso. 

N.B. Op fol. 144 van inv. nr. 798 staat eene specificatie 
van de baten en lasten der tienden (van der Nije
landen.) 

936. 1554 Maart 20. 
Herman van Aldenbernevelt heeft, voor zich zelf en voor zijnen 

zoon Werner, de voorafgaande verklaring, dat hij afstand doet 
van de vicarie, waarmede de Schepenen dien zoon hadden be
gunstigd en waarover hij met den pastoor heeft geprocedeerd, 
nadat zij hem was voorgelezen, afgelegd. 

XX"* Martij anno LIIII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 143 verso. 

937. 

938. 

1554 April 21. 
Bele Henricks. van Arnhem, heeft de den 12- April door 

(de schepenen) Peter Herberts en Sweer van Hoeckelom ont
worpen voorwaarden, waarop zij haar tot stadswijzemoeder willen 
benoemen, na voorlezing, aangenomen. Haar jaarloon bedraagt 
12 rijderguldens van 24 brab. stuivers; bovendien krijgt zij 
4 guldens handgeld en de gewone belooning van de burgeressen, 
die zij zal bijstaan. 

X X I e n April anno ut supra (XV C ind LIIII). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 143 verso. 

1554 Mei 13. 
Jacob Stevenszoon pacht van Marten Coilwagen en Wolter 



346 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

939. 

940. 

941. 

Barger, gildemeesters van de O. L. Vrouwe-armenfiot, en van 
Wolter Henrickszoon en Henrick van Zevener, gildemeesters 
van het H. Sacramentsgilde, het erve en goed genaamd de 
Langemheen, gelegen te Blarrickshorst. van Pinksteren 1555 
tot Pinksteren 1563, voor 25 enkele Philipsguldens per jaar. 

Actum tho Pynxteren anno X V C ind LIIII 0 . 

Oorspr., op papier, in tweevoud gesneden uit de letters A, B, 
C, D, in inv. nr. 1883. 

1554 September 21. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat juffer Mechtelt van 
Spuelde, bijgestaan door Derick van Zuijck, de rente, nader 
aangeduid in nr. 617, heeft overgedragen aan het Sint Anna-
gilde. 

In den jaer ons Heren vijffthienhondert ind vyer ind vijfftich 
op sunte Matheusdach den hilligen apostell. 

Oorspr. in inv. nr. 1898. Met stadszegel in bruine was. 

1554 October 9. 
Kanselier en Raden dragen aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad op, het bijgevoegd vernieuwd plakkaat van den Keizer 
tegen de Lutheranen en andere nieuwe sekten, benevens eenen 
catalogus van verboden boeken te publiceeren en te verhinderen, 
dat dergelijke boeken in de stad worden verkocht, hetgeen met 
het boekje van Johan Gerardsz., gewezen pastoor te Garderen, 
op 12 Augustus is gebeurd. 

Geschreven tho Arnhem den I X e n Octobris X V c LIIII . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1284. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

1554 October 21. 

Heer Johan van Spuelde, bijgestaan door den secretaris 
Wolff, heeft aan de schepenen Peter Herbertszoon en Wolter 
Rijcke, in tegenwoordigheid van Johan Voet, heer Johan van 



REGESTENLIJST 347 

942. 

Bryenen, Tyman de koster en andere personen, de namens 
hem, door heer Arent van Houderp, zijnen biechtvader, aange
kondigde schenking van geld voor de stichting van een wees
huis bevestigd en aan de schepenen de collatie en het toezicht 
op deze fundatie opgedragen. 

Actum X X I * Octobris anno LIIII, in domo domini Johannes 
de Spuelde. 

a, Oorspr. in inv. nr. 798 folio 144. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 18S. 

1554 October 22. 
Meester Peter-, en meester Joachim,- zoomede Jannetgen

en Geertgen Wijnants hebben, ten overstaan van (de 
schepenen) Sweer van Wijnbergen en Wolter Rijcke, bevestigd 
de door hunne ouders gedane schenking van eenen hang 
ca., staande en liggende in de straat van Soevenhuysen tegenover 
de fraterskerk, met bestemming tot woning van arme vrouwen 
en mannen, die zij of hunne erfgenamen zullen aanwijzen. Zij 
machtigen Schepenen en Raad een ander gebruik dezer woning 
te beletten. 

Actum X X I I a Octobris anno LIIII 0. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 14$. 

N.B. den 3 e n Januari 1S55 schonken Jannetjen en Geert
gen renten en pacht van land aan deze stichting 
hunner ouders (Ibidem). 

943. (c. 1554.) 
De weesmeesters deelen (aan Burgemeesters, Schepenen en 

Raad) mede, dat zij, met toestemming van den gardiaan en de 
gemeene Minderbroeders, een oud vervallen huis, met plaats, 
strekkende aan hun klooster en gelegen tusschen de beide ker
ken, waarin weleer de landsvorst, tijdens zijn verblijf te Har
derwijck, logeerde,tot Weeshuis hebben bestemd en verzoeken 
hun te bevorderen, dat de Keizer, als hertog van Gelre, het 
gebouw voor dit doel afstaat. 
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944. 

Oath doende, etc. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 907. 

N.B. Met naschrift van den gardiaan Jan Frabri van 
Thienen, dat hij zich met dit voorstel vereenigi 

(c. 1554.) 

Burgemeesters, Schepenen en Raad geven aan Kanselier en 
Raden te Arnhem, kennis van de donatiën, gedaan door heer 
Johan van Spuelde en den commandeur van 's Heren Loe, ten 
behoeve der stichting van een weeshuis en verzoeken hun te 
bevorderen, dat het in nr.943 bedoeld gebouw daarvoor wordt 
afgestaan. 

Geschreven ? 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 907. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 189. 

N.B. De aanwezigheid van dit oorspronkelijk request 
wekt het vermoeden, dat het niet werd verzonden. 
Het kan echter ook zijn, dat Johan Bentinck, rent
meester van Veluwe, die den 26en Februari 1556, op 
last van het Hof, het huis ca. kwam bezichtigen, het 
stuk medebracht en ter secretarie achterliet. 

945. 1555 Januari 30. 

Egbert Roeleffs heeft de erfpacht van het stadserf ca. te 
Hyerden verkocht aan de gebroeders Goert* en Henrick van der 
Horst voor eene lijfrente van 20 rijderguldens, benevens puckx 
en voering voor een kleed, een hemd, eenen hoed, een paar 
schoenen en andere benoodigdheden voor hem, zijne kinderen 
Jan en Jenne en zijnen bastaardzoon Roeleff. 

Dit is geschyet 's Wonsdachs voor Lychtmyss anno L V . 

Afschrift in inv. nr. 490. 

N.B. Met aanteekening dat de stad den 15™ Februari 1555 
den koop heeft overgenomen. 
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946. 

947. 

948. 

1555 Februari 11. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Berent 

ten Start, priester en commandeur van Sint Johansdall genaamd 
's Herenlhoe, tot stichting van het weeshuis geschonken heeft een 
gedeelte van eene plaats plus 450 holl. guldens en, ten 
behoeve van de weduwen 100 holl. guldens, waarvoor hem 
vergund wordt het weduwenhuis, staande aan de plaats van 
zijn convent, tegenover het Sint Catharijne-convent, te verplaat
sen naar de straat van Soevenhuysen, naast de fraters. 

In den jaer ons Heeren X V C ind L V den elffsten dach Ffebruarij. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 146 verso; b. 
(c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 185 verso. 

1555 Febuari 11. 

Berent ten Start, priester en commandeur van Sint Johansdall 
genaamd in 's Herenlhoe, heeft, bijgestaan door den secretaris 
Wolff en ten overstaan van (de schepenen) Sweer van Wijn
bergen en Brant van Delen, aan Sweer van Hoeckelom, van 
stadswege patroon van het weduwenhuis, dat staat tegenover het 
Sint Catharijneconvent, en aan de weesmeesters Peter Herbertsz. 
en Wolter Rijckecs., verkocht en overgedragen, de hofstede, die 
hij van de Coelwagen's heeft gekocht, gelegen in de Vhgestraat 
tusschen de straat van Soevenhuysen en een ander straatje, met 
de verplichting, op het niet voor de weesmeesters bestemd gedeelte 
van dit terrein een weduwenhuis te bouwen, dat zoo wijd, lang 
en breed moet zijn als het bovenbedoeld weduwenhuis tegenover 
het convent. 

Actum XI" Februarij anno X V C ind L V . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 145 verso. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1029. 

1555 Februari 11. 
Berent ten Start, commandeur, Anthoenis van Cait en Joachim 

van Spuelde, senioren van Sint Johansdall genaamd in 't He
renlhoe, hebben, ten overstaan van de in nr. 947 genoemde 
schepenen, aan Sweer van Hoeckelom overgedragen eene rente 
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van 20 brab. stuivers uit Aerntgen Croenen's buis, staande in de 
Burch- of Vangenstraat, in mindering van de 100 guldens, die 
zij beloofd hebben te zullen geven voor de verplaatsing van 
het ook in dat nummer genoemd weduwenhuis. 

Actum ut supra (XI a Februarij anno X V C ind LV.) 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 146. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1029. 

949. 1555 Februari 11. 

Heer Berent ten Start, in dezen bijgestaan door den secretaris 
Wolff, heeft, ten overstaan van de in nr. 947 genoemde schepe
nen, bekend, dat hij aan Sweer van Hoeckelom, als patroon 
van het ook in dat nummer genoemd weduwenhuis, schuldig is 
80 holl. guldens, waarvan hij in 1556 en 1557 telkens de helft 
moet betalen voor het ongerief, dat de weduwen leden door de 
verplaatsing harer woning. 

Actum ut supra (XI a Februarii anno X V C ind LV.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folo 146. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1029. 

950. 1555 Februari 23. 

Meester Arent to Boecop en Gese, zijne vrouw, hebben, ten 
overstaan van (de schepenen) Marten Goilwagen en Gerrit 
Mariszoen, aan heer Aelt Aeltszoon, pater van het 
Frater- of Sint Gregoriushuis, overgedragen eene rente van 11 
guldens min 1 stoeter, onder voorwaarde, dat hiervan 10 gul
dens worden besteed voor wollen- en linnen lakens en de rest 
aan boeken, inkt en papier voor de arme klerken. 

Actum in vigilia Mathiae apostoli anno X V C ind L V . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 147. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 18S verso. 
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951. 1555 Februari 23. 
Derick van Zuyck en Goessen Evertszoen, gildemeesters van 

het Sint Annagilde. hebben, ten overstaan van de in in nr. 950 
genoemde schepenen, aangenomen, van de rente der 150 
guldens, door Arent to Boecop aan hun gilde geschonken, weke
lijks 5 brooden met boter, spek of haring onder 5 door den 
pater van het fraterhuis aan te wijzen arme klerken te verdeelen. 

Actum ut supra (In vigilia Mathie apostoli anno X V C ind 
LV.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 147 verso. 

952. 1555 Maart 28. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad komen met Egbert 

Roeloffszoon overeen, dat zij hem, voor den afstand der erf
pacht van stadsland, zullen geven eene lijfrente van 20 rijnsche 
guldens, en jaarlijks 2 ellen zwart „puyks" en 1 voeder turf en 
bovendien, zoolang hij leeft, aan Henrick van der Horst jaarlijks 
4 rijderguldens. 

In kennis etc, in den jaer ons Heren X V C ind L V den 
XXVIII« n dach Martij. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv.. nr. 798 folio 147 verso. 

953. L555 Maart 29. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad geven, met toestemming 

van de gemeenslieden, aan de weesmeesters Peter Herbertszoen, 
Wolter Rijcke, meester Rutger Henrickszoen en Jacob Hegeman 
19 guldens en 3 oortjes rente, in ruil voor de renten, die zij, voor 
de stad hebben afgelost aan Wilhem Velick, Aert Zuyren, 
Henrick Huddinck, Berent van Amstell Arentszoon en aan het 
Sint Georgen's gilde. 

In den jaer ons Heren X V c ind L V ante penultima Martii. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 148; b. (c 1700) 
in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 186. 
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954. 

955. 

956. 

(c. 1555 Juni 26.) 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden verzoeken aan de 
gedeputeerden van Bannerheeren, Ridderschappen en Steden van 
Gelre en Zutphen, naar aanleiding van eene op den laatsten 
landdag genomen resolutie, te bevorderen, dat de uitbreiding 
van eene bestaande poort of „eerthuys" totjeene geweldige, tegen 
de stad gerichte, sterkte gestaakt en afgebroken wordt, 
als zijnde zijn bestaan in [strijd 1 met de aan de stad, bij het 
tractaat van Venlo, gewaarborgde vrijheden. 

Concept in inv. nr. 601. 

N.E. Dit verzoek werd op denzelfden dag ook aan het 
Hof gedaan. 

1555 Juni 27. 

Kanselier en Raden berichten aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad op hun schrijven van gisteren, dat zij aan den Drost 
hebben opgedragen om, bijgestaan door een paar leden van 
den Magistraat, met Neugen Segerszoon eene transactie te sluiten, 
aangezien des keizer's bouw bij particuliere belangen niet mag 
achterstaan. 

Geschreven to Arnhem den X X V I I e n Junij XVc L V . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 601. Onderteekend, bij afwezigheid 
van den griffier, door T. Roos. Met opgedrukt zegel. 

1555 September 3. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verwittigen hunnen ambt
genoot Johan Voit, dat Mr. Marcelis Keilermans van plan is 
een gedeelte van de stadsmuren te bevestigen aan den nieuwen 
bouw, doch erkent, dat Kanselier en Raden hem verboden heb
ben, zonder toestemming van den Magistraat, in die muren te 
breken. 

Gescreven Hl» Septembris anno L V . 

Concept in inv. nr. 601. 
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957. 1555 September 4. 
Ffenne Egbert Roeleffszoonsdochter, bijgestaan door Jacob 

Gerritszoon, huismeester in het leprozenhuis, heeft, ten overstaan 
van (de schepenen) Johan van Hyerden en (Gerrit) Mariszoon, 
ten behoeve van de stad afstand gedaan van de erfpacht, door 
haren vader van de stad bekomen. 

Actum Ilila September anno L V . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 149. 

958. 1555 September 4. 
Burgemeesters. Schepenen en Raad bekennen, dat zij aan 

Ffenne Egbert Roeleffszoon's dochter in het leprozenhuis, voor 
den afstand van de erfpacht, vermeld in nr. 952, schuldig zijn 30 
gouden geldersche rijderguldens, die zij aannemen te verrenten 
met VI2 gulden, welke interest vervalt, indien Ffenne onrein 
blijft en in het leprozenhuis sterft of ingeval zij elders kinderloos 
overlijdt. 

In kennis etc, in den jaer ons Heren X V C ind L V den 
I l l l e n dach September. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 149. 

959. 1555 September 10. 
Catrijne Johan Evertszoens(dochter) van Amstelredam, bij

gestaan door meester Lambert den timmerman, heeft, ten over
staan van (de schepenen) Peter Herberts en Wolter Rijcke, 
bekend, dat haar de rente van 6 gouden rnnsguldens, welke de 
stad 15 October 1492 is schuldig geworden aan Pilgrum-, heer 
Evert- en Alijt van Estvelt, ') werd afgelost. Zij verklaart de 
stad te zullen vrijwaren voor de aanspraken, welke de leprozen 
te Amsterdam of de erfgenamen van haren naman, wijlen Claes 

•) Zie inv. nr. 798 folio 86. 

23* 
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Isbrandtsz, op deze rente mochten maken en verbindt hiervoor 
haren spijker, staande bij de oude nonnen aldaar. 

Actum Xa September anno L V . 

Oorspr., in inv. nr. 798 folio 149 verso. 

960. 1555 December 13. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad garandeeren, dat de door 

de weesmeesters Peter Herbertszoon en Wolter Rijcke c.s. aan 
Catrijne Johan Evertszoonsdochter te Amsterdam afgeloste rente 
ten laste van de stad voortaan aan het weeshuis uit de pacht 
van de Hogetaren zal worden betaald en dat zij hiervoor dat 
land tot onderpand verbinden. 

In kennisse etc, XIHa Decembris anno L V . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 149 verso. 

961. 1555 December 16. 
Kanselier en Raden verzoeken, ten vervolge op een vroeger 

schrijven, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad vóór kerstmis 
a.s., ten dienste van den Koning, eene lijst te zenden van de 
geestelijke beneficiën, die ten allen tijde en van diegene, welke 
slechts in de niet pauselijke maanden ter dispositie of collatie 
van Zijne Majesteit staan. 

Geschreven tot Arnhem den X V I e n Decembris X V c L V . 

Oorspr., met nr. 962 op één vel papier, in inv. nr. 1392. 

962. 1555 December 18. 
Burgemeesters. Schepenen en Raad berichten op den onder 

nr. 961 vermelden brief, dat zij, zoomin als hun pastoor, weten, 
dat er in Harderwijck dergelijke beneficiën bestaan. 

Gegeven ilend XVII I e n Decembris anno L V . 

Concept, met nr. 961 op één yel papier, in inv. nr. 1392. 
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963. 

964. 

965. 

966. 

1555. 
Harmen Goessens, Goert van der Horst, Dyrck Willemsz. 

en Jacop Hegeman, gildemeesters en oldermannen van het 
H. Sacramentsgilde, besluiten (op den gildedag) geen bier te 
zenden aan gezonde-, doch wel aan zieke, bejaarde en uitstedige 
gildebroeders. 

Actum anno L V . 

Oorspr. in inv. nr. 1903 folio 5. 

1556 Januari 7. 
Ranselier en Raden zenden aan den president van den Raad 

van Utrecht afschrift eener klacht van Burgemeesters, Schepenen 
en Raad van Harderwijck over de inbreuk, die devisschers van 
Bunschoten maken op het plakkaat betreffende de visscherij in 
de Zuiderzee en verzoeken, indien de Bunschoters vergunning 
hebben dit plakkaat te negeeren, van deze vrijstelling copie te 
willen zenden. 

Geschreven te Arnhem den V l l e n Januarij X V C L V I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 137. 

1556 Februari 4. 
Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raad van Amstelre-

dam me berichten op een schrijven van 1 Februari, dat de 
maat der netten, waarmede, volgens de sententie van den 
Secreten Raad, mag worden gevischt, overeenkomt met de wijdte 
der mazen van de netten te Amsterdam in gebruik. Hierbij 
voegen zij copieën van de provisioneele sententiën i .d. 23 Jul i 
1555 en andere stukken over de visscherij in de Zuiderzee. 

Gescreven den IIII e n dach in Februario anno etc. L V I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 138. 

1556 Februari 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Enchuysen be-
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967. 

968. 

969. 

richten aan Harderwijck op zijn schrijven van 14 dezer maand, 
dat zijne burgers te Enchuysen haring mogen koopen, ver
koopen en van daar vervoeren als van ouds, aangezien de keur, 
waarover zij klagen, niet op hen van toepassing is. Zij ont
kennen, dat de Harderwijkers dikwijls 2 maal accijns moeten 
betalen van het zout, dat zij te Enchuysen brengen of koopen. 

Geschreven uyt Enchuysen desen X V I I o n in Februario anno 
X V C ses ende vijftich. 

Oorspr. in inv. nr. 122. Met opgedrukt zegel. 

1556 Maart 12. 
De burgemeesters van Enchuysen berichten, dat de burgers 

van Harderwijck te Enchuysen, door burgers aldaar, haring 
mogen laten koopen en verzenden. 

Uyt Enchuysen desen X I I e n Marty X V C ses ende vijftich 
stilo communi. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 122. 

1556 Maart 14. 
Johan van Thyne, gardiaan, Gerrit Neugeszoon, vice-gardiaan, 

Willem, predikant, en de andere Minderbroeders staan aan de 
stad ten behoeve van het weeshuis af een verbrand en vervallen 
huis en plaats, staande en liggende naast hun klooster, voor 
zoover zij daar recht toe hebben. 

In den jaere onses Heeren 1556 op den 14 , n dagh mensis 
Martij. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 186 verso. 

1556 Maart 29. 

De gebroeders Tyman-, Jan- en Jan Wolffs bekennen, dat 
zij aan Merrye, weduwe van German Willemsz., jaarlijks schuldig 
zijn 3 schepels rogge en 14 brab. stuivers, gaande uit hun erf. 
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gelegen op de Schoetbrugge in het ambt van Doerspijck, tusschen 
het erf van Melys van Lynnep en die Glinde, zijnde deze 3 
schepels rogge de nu aan Merrye toebedeelde helft van de in 
1545 aan haren man schuldig beleden rente. 

Anno viftienhondert ende sessenviftich om Palmdach. 

Afschrift (c. 1580) in inv. nr. 1903 folio 99 verso. 

N.B. Het origineel was, op verzoek, bezegeld door Wijch-
man van Wijnbergen en Gerrit van Holte. 

970. 1556 A p r i l 22. 
Claesgen van Wijnbergen, vrouw van Wi l l em van Overenck, 

zijnde, door het overlijden van haren grootvader Aelt van Hier-
den, de naaste in den bloede van den nagenoemden testateur, 
heeft van de burgemeesters Werner van G r o l l en Gerrit Maris-
zoon verlangd, dat de door Goert van Wyert en Evermoet, 
zijne vrouw, vermaakte renten enz. overeenkomstig den inhoud 
van het betrekkelijke testament worden besteed. 

Actum X X I I * Apri l i s anno L V I . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 150. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 89 verso. 

971. 1556 A p r i l 23. 
Geertruyt van Wijnbergen, oudste dochter van wijlen Aelt 

van Wijnbergen, bijgestaan door haren oom en momber Hade
man van Wijnbergen, heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Gerrit Mar is zoon en Wi lhem van Wijnbergen, verklaard, dat zij 
instemt met het door hare moei Claesgen in nr. 970 uitgedrukt 
verlangen. 

Actum X X H U Apri l is anno X V c ind L V I . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 150 verso. 
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972. 1556 (c. Juni.) 

Schepenen en Raad hebben toegestaan, dat de kistenmakers 
worden opgenomen in- of mogen toetreden tot het bijlhouwers-
gilde en dat deze vereeniging de hierin opgenomen gildebrief 
tot wederopzeggens moet onderhouden. 

Anno X V c U n d L V I . 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 150 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1988 fol. 51 verso. 

N.B. a. staat in den band tusschen acten van 23 April en 
29 Juli 1556. 

973. 1556 September 29. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elburgh berichten, 
dat zij aan het arresteeren der Harderwijker waterschepen part 
noch deel hebben; dat dit feit door den schout Magerheijne 
begaan is en dat zij Harderwijk aanraden aan Kanselier en 
Raden te Arnhem te verzoeken, de vaartuigen tegen borgstelling 
uit het arrest te ontslaan, hetgeen Amsterdam ook heeft gedaan. 

Geschreven under unsers stadts secreethzegell ipso die 
Michaelis anno X V c L V I . 

Oorspr. in inv. nr. 137. Met opgedrukt zegel. 

N.B. Overeenkomstig deze verwijzing wendde Harderwijk 
zich den volgenden dag tot het Hof te Arnhem. 
(Ibidem.) 

974. 1556 October 1. 

De Raden van den Koning in Gelderlandt gelasten Burge
meesters, Schepenen en Raad van Elburg de door den schout 
Johan Roeloffsz., genaamd Magerheyne, gearresteerde Harder
wijker visschers en hunne schepen, doch niet de nauwe netten, 
waarmede zij hebben gevischt, tegen borgstelling in vrijheid te 
stellen of dit door den plaatsvervanger van genoemden schout 
te laten doen. 
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975. 

976. 

977. 

Geschreven tot Arnhem den yersten Octobris X V c L V I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 137. 

N.B. Magerheijne was gevlucht wegens den doodslag be
gaan aan Wichman van Wijnbergen. 

1556 October 12. 
De Schepenen hebben aan Gijsbert van Mherel l en Marie, 

zijne vrouw, vergunning gegeven, om van het gedeelte van 
den Singelgracht ten westen van het kalkvuur en de hoven van 
Gerrit Voet's- en jonge Alphert Brinck's erfgenamen, een hof 
te maken en levenslang te gebruiken, voorbehoudens het recht 
van de stad dien hof weder te vergraven, indien dit in haar 
belang noodig is. 

Actum X I I * Octobris anno LVI°. 
Oorspr. in inv. nr. 474 folio 99 verso. 

1556 November 26. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad bekrachtigen een regle

ment, waarnaar de weesmeesters, regenten of curatoren zich in 
het beheer van het weeshuis moeten gedragen. 

In den jaere onses Heeren vijftienhondert ind ses ind viftich 
postridie D . Catarine virginis et martyris. 

a. Concept in inv. nr. 908. 
b. —e. Afschriften: b. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 
187; c. d. en e. (c. 1760) in nr. 38 fol. 69, nr. 39 fol. 65 en nr. 
1997 fol. 101. 

N.B. De afschriften worden gevolgd door aanvullingen 
dd. 31 Mei 1637, door instructiën van de weesmees
ters, weesvader en weesmoeder en de weezen en 
door eene resolutie betreffende het uitzet van de 
kinderen dd. 1 Aprii 1757. 

Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
I blz. 75. 

1556 December 12. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad klagen aan de schouten 
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978. 

979. 

980. 

van Patten en Ermell, dat eenige dagen geleden te Horlehoe 
inbreuk gemaakt werd op het stapelrecht van Harderwijck van 
de visch, die, in Holland gevangen, tusschen Muiden en Campen 
aan land wordt gebracht en verzoeken hun dit aan de inge
zetenen van hunne ambten te verbieden. 

Geschreven ilend den XII a Decembris anno LVI . 
a. Concept, beschadigd, in inv. nr. 137. 
*. Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 55. 

1556 December 14. 
De Schepenen hebben besloten in dezen duren tijd hun ge

wonen maaltijd op Pauli a.s. niet te houden, doch de kosten 
ervan, die in dit jaar 90 holl. guldens bedroegen, aan brood of 
andere levensmiddelen onder de armen te verdeelen. 
Actum XIIII* Decembris anno LVI. 

Oorspr. in inv. nr. 235, gedeelte Uitgaven, hoofdstuk: Schepen
maaltijd. 

1556. 
De gildemeesters en oldermannen van het H. Sacramentsgilde 

besluiten voortaan, buiten de kerk, geene aalmoezen in geld, 
graan of boter te geven, tenzij dit door 4 oldermannen en de 2 
nieuwe gildemeesters wordt toegestaan. 

Actum anno LVI . 
Oorspr. in inv. nr. 1903 folio 5. 

(1557 Januari 21.) 
Arnt Zoeren en andere oude- en nieuwe gildemeesters en 

olderl uiden van het Sint Antonisgilde beboeten Jan van Deventer 
en Steven Brueniszoen wegens de „kijverij en oploop", die zij 
in het gilde hebben gemaakt en besluiten deze 2 broeders 
zwart te maken en te royeeren, als zij de boete (elk 1 ton bier) 
niet betalen. 

(Den enentwyntichsten Januarij anno LVII.) 

Oorspr., doorgestreept, in inv. nr. 1912 folio 22 verso. 
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981. 

982. 

983. 

1557 Februari 7. 
Schepenen en Raad en de oude- en nieuwe Gemeenslieden 

hebben, ter vermijding van verwarring en misverstand, gestatu-
eerd de hierin opgenomen ordonnantie op het geven van kort 
onvertogen recht, zoowel aan de ingezetenen als aan vreemde
lingen, in kwesties van schade, schuld, enz. 

Actum Vi l" Februarij anno X V C LVII. 

Afschriften: a. en ft. (1562 en c. 1590) in inv. 162. stuk I fol. 
29 en stak II fol. 6; c. en d. (c. 1562 en c 1600) in inv. nr. 163 fol. 
17 en 78 verso. 

1557 December 5. 
Burgemeesters. Schepenen en Raad maken de getuigenissen 

bekend, welke Seger Hermanszoon, Henrick van Sevener, Johan 
van Brammen, Gerrit Bosch en andere burgers over de tolvrij
heid te Arnhem den 3— en 4*" December in het stadsgericht 
hebben afgelegd. 

Oirconde onsse stat segel secreet hier beneden opgedrackt V « 
Decmbris anno X V C ind soeven ind vijftich. 

Afschriften: a. (c. 1547) in inv. nr5S ; b. (c. 1600) in inv. 83 fol. 
92 en c. (1574) in inv. nr. 107. 

N.B. Met aanteekening op afschrift a. .Proces van den toll 
te Arnhem gedetermineert voor mijn heeren Cantzeler 
en Raeden." 
De afschriften werden opgenomen in een vidimus van 
Burgemeesters, Schepenen en Raad dd. 1 October 
1574. 

1557 December 8. 
Johan van den Berge en Jacob van Ommeren, schepenen van 

Arnhem, maken bekend, dat Ghijsbert van den Berge en andere 
personen gerichtelijk hebben getuigd, dat de burgers en 
inwoners van Harderwijck, voor het vervoer hunner goederen 
naar Nijmegen, te Arnhem nooit tol- of andere onraadsgelden 
hebben betaald, niettegenstaandedit door den tollenaar Herman 
van Velthuysen wel van hun werd verlangd. 
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984. 

985. 

986. 

Gegeven int jaer ons Heren duisent vijeffhondert sueven en 
vijftich den achten dach des maents Decembris. 

Afschriften: a. (1574) in inv. nr. 107; b. (c. 1575) in inv. nr. 55 en 
c. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 90. 

N.B. Deze afschriften werden opgenomen in een vidimus van 
Burgemeesters, Schepenen en Raad dd. 1 October 
1574. 

1558 Februari 10. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Campen vinden goed, 

dat hun scherprichter Thomas van Melanen, voor eene jaarlijk-
sche belooning. Harderwijk ook dient. 

Datum Campen, ilents, den X c n Februarij anno X V C LVIII. 

Oörspr. in inv. nr. 176. Het opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

1558 Maart 2. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Henrick Wilhemszoon 
de droogscheerder en Ulendt, zijne vrouw, bekend hebben, dat 
zij van burgemeester Gerrit Marijszen, van wege Coeckendyenst, 
ontvangen hebben 22 holl. guldens en 8 stuivers, waarvan zij 
rente verschuldigd zijn en die, bij wanbetaling, mogen worden 
verhaald aan hun huis, staande aan den Bruederen, naast de 
Bronckhorstfjoort. 

In den jaer ons Heren vijffthienhondert ind acht ende vijfftich 
den tweeden dach Martij. 

a. Oorspr. inv. nr. 864. Met stadszegel in bruine was. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 folio 108. 

1558 April 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elburgh, antwoorden 

aan Harderwijck, dat het arresteeren der waterschepen van 
Wouter Crijnsz. en Jan Moll niet aan hen te wijten is en dat 
zij, ten einde beschuldigingen als deze te voorkomen, aan Ran
selier en Raden hebben verzocht de in beslag genomen vaartui-



REGESTENLIJST 363 

987. 

988. 

989. 

gen niet in de stadsvrijheid te leggen, doch dat zij op dit ver
zoek een scherp antwoord hebben ontvangen. 

Geschreven ylendt up dominica Quasimodo anno etc. LVII I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 137. 

1558 A p r i l 30. 

Emanuel Philibert, hertog van Savoye, stadhouder-generaal in de 
Nederlanden, verzoekt aan Burgemeesters. Schepenen en Raad 
eenig geschut, met kogels en ander toebehooren, beschikbaar te 
stellen voor de vloot, die tegen de Franschen wordt uitgerust. 

Geschreven tot Bruessele den lesten dach van A p r i l 1558. 
a. Oorspr. in inv. nr. 774. 
b. Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 55. 

1558 Jul i 29. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verontschuldigen, op eene 
klacht van de abdis van Elten en Nottelen dd. 21 Jul i 1.1., het 
rooien van boomen op den hof Kemmenade in de buurtschap 
Appel onder Nijkerck, met de bewering, dat zij ongeveer 14 
jaren geleden, tijdens den Cleefschen oorlog, die boomen noo-
dig hadden voor versterking der stad. 

Geschreven XXLX°» Julij anno X V C ind L V I I I . 

Concept in inv. nr 585. 

1558 Augustus 4. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elburgh verzoeken 
aan den Magistraat van Harderwijck, Egbert Bousch, die aldaar 
met zijn vee, wegens eene tolkwestie, werd gearresteerd, uit het 
arrest te ontslaan, aangezien hij een burger hunner stad is. 

Geschreven under unsersstadts secreetzegell den vierden dagh 
Ousts anno X V C LVII I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 502. Het opgedrukt zegel is ver
loren gegaan. 
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990. 

991. 

992. 

1558 November 29. 
(Magdalena, gravin van Weedt) verzoekt nogmaals (aan Bur

gemeesters, Schepenen en Raad) de, ten behoeve van de stad, 
gerooide eikenboomen van het stift Elten te vergoeden, dreigt 
zich, bij verdere weigering, tot Kanselier en Raden te zullen 
wenden en herinnert hun, dat de stad de op het goed Siaeferden, 
van Henrick die Groeft, erfvoogd tot Erkelens, omgehouwen 
boomen wel heeft betaald. 

Geschrevenn under onsen secreet op Sunte Andriesaventt anno 
etc. L V I I I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 585. 

N.B. Korten tijd daarna wendde de abdis zich in deze 
zaak met eene klacht tot Kanselier en Raden. (Ibidem) 

1558 December 9. 
Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht vervangen wij

len Nicolaas Johannes, als pastoor van de parochiekerk te Har
derwijck, door heer Rutger van Baer. 

Gegeven ende geschiet to Utrecht i n den jaren nae der ge
boorten Chrysti dusent vijffhondert acht en sestich op Vrijdach 
den negenden des maents Decembris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 813. 

N.B. Het jaar van het oorspronkelijk stuk was niet 1568 
doch 1558. Dit blijkt uit inv. nr. 237, gedeelte Uitga
ven, Cap. Wheeme waaruit t.a.p. tevens blijkt, dat 
heer Lebuyn ther Spill, namens het kapittel, eerst 
aan de stad tot pastoor gepresenteerd bad heer 
Henrick van Meppen, vicarius binnen Deventer. 

1559 Januari 5. 
Kanselier en Raden zenden aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad afschrift eener klacht van de abdis van Elten en 
Nottelen en verlangen, dat zij den 3 0 e n dezer maand gemach
tigden naar Arnhem zenden, om de kwestie met haar te 
schikken. 
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993. 

994. 

995. 

Geschreven the Arnhem den vijffden Januarij X V C LIX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 585. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend T. Roos. 

1559 Januari 24. 
Kanselier en Raden zenden aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad eene nadere supplicatie van de abdis van Elten en 
Nottelen en deelen hun mede, dat het verhoor van partijen, 
in deze kwestie, uitgesteld is tot 14 Maart a.s. 

Geschreven tho Arnhem den XXIIII Januarij X V C LIX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 585. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

(c. 1559 Februari J.j 
Johan van Calis, tollenaar van 's Konings tol te Arnhem, 

verzoekt aan Kanselier en Raden, naar aanleiding van de hem 
gezonden verklaring van het Hof i.d. 29 December 1558, te 
bevorderen, dat de schippers van Harderwijck, bij het passeeren 
van dien tol, hem het bewijs vertoonen, dat zij aldaar burgers 
zijn, waartoe zij, volgens die verklaring of uitspraak, verplicht 
zijn. 

Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 100. 

N.B. Dit aischrift werd den 10«> Februari 1559 door het 
Hof aan Harderwijk gezonden. 
Een dergelijk request, van den zelfden tollenaar, komt 
voor in inv. nr. 1983 folio 67. 

1559 Februari 10. 
Kanselier en Raden zenden aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad het request van Johan van Calis en dragen hun op 
hunne burgers te vermanen aan zijn verlangen te voldoen. 

Geschreven tho Arnhem den X e n Februarij XVc LIX. 

a. Oorspr. in inv. nr. 106. Met opgedrukt zegel en onderteekend: 
T. Roos. 

b. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 130 verso. 
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996. 

997. 

998. 

999. 

1559 Juni 19. 
Wilhem van Broeckhuijzen en zijne broeders, zusters en 

zwagers scheiden, ten overstaan van de schepenen Sweer van 
Hoekelom en Reyner Wolff, de nalatenschap hunner ouders, 
voor zoover deze binnen de vrijheid van Harderwijck ligt. 

Den XIX Junij anno X V c ind LIX. 

Afschrift, (IS December 1573), op den omslag van inv. nr. 1787. 

N.B. Aan den linkerkant is eene strook van het perkament 
gesneden, waardoor de namen van de personen niet 
alle konden worden genoemd. 

1559 Juli 18. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Mensse Janszoen aan de 

rentmeesters Ernst Witte, Hendrik Neugen en Johan Wilhemsz. 
van de Wall, ten behoeve van de stad, heeft overgedragen 
eene rente van 5 daalders uit het huis van Brant Egbertsz. 
van Coitwijck. 

In den jaer ons Heren vijffthienhondert ind negen ind vijfftich 
den achthienden dach Julij. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Het stadszegel is verloren gegaan. 

1559 December 23. 
Kanselier en Raden deelen, namens den Roning, Burgemeesters, 

Schepenen en Raad mede, welke maatregelen zij moeten nemen 
tot handhaving van den katholieken godsdienst. 

Geschreven tho Arnhem den XXIIIG" dach Decembris XVc LIX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend: T. Roos. 

1560 Januari 25. 
De gildemeesters en olderluiden (van het Sint Antonisgilde) 

hebben besloten, voortaan uitsluitend aan 6 gildemeesters, met 
hunne vrouwen en schenkers, op Sint Antonisdag eenen maaltijd 
te geven. 

Geschreven op Sont Powelsdach anno L X . 

Oorspr. in inv. nr. 1912 folio 146 verso. 
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1000. 

1001. 

1002. 

1560 April 3. 
Ferdinant, roomsch-keizer, committeert Georg Berlin en 

Ludwigh Sthael, advocaten aan het keizerlijk kamergericht,om, 
namens hem, getuigen te ondervragen over de door Hans van 
Holte c.s. ingediende klacht over het verbreken van den lands-
vrede door Wilhelm hertog van Gulich, Cleve en Berch. 

Geben in unser unnd des Reichsstadt Speier am d ritten tag 
des monaths Aprilis nach Christi unnsers lieben Herrn gepurdt 
funfzehnhundert und im sechzigsten . . . jaren. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv.nr.101. Onderteekend: Wernher 
Koch, verwalter, en dr. Michael Volandt, protonotarius aan het 
keizerlijk kamergericht; b. (c. 1650) in inv. nr. 55. 

1560 April 30. 
De Rekenmeesters van den Roning te Arnhem verzoeken, 

aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, hun afschrift te zenden 
van de acte, waarbij hertog Karei het overschot van de Oude 
Nunspetertitnden en de smaltienden ~n accijnzen te Ermel aan 
Harderwijck heeft verpand en noodigen hen uit, binnen 14 
dagen gemachtigden naar de rekenkamer te zenden, om te 
onderhandelen over verhooging van het pandgeld der geldersche 
domeinen, die de stad bezit. 

Geschreven in der camere van de reeckeninghen tot Arnhem 
voorsz. den lesten Aprilis 1560. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 502. Onderteekend: G. van der 
tiouve. Het opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

1560 Juli 12. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden zijn overeenge

komen de accijnzen op mout, wijn en vreemde bieren tijdelijk 
te verhoogen ten behoeve van de kosten der herstellingen aan 
het gewelf van de beide kruiswerken en het vak boven het 
koor in de Onze Lieve-Vrouwekerk. 

XII Julij anno L X . 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 119 verso. 
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1003. 

1004. 

1005. 

N.B. In inv. nr. 466, omslag 13, liggen 2 kwitanties, dd. 
8 Mei en 15 Juli 1565, voor de door de kerkmeesters 
ontvangen pacht van de door Johan Willemsz. van 
de Wall van de stad, den 12on Juli 1564, gepachte 
moutwijnaccijnzen. (Vgl. inv. nr. 474 folio 133.) 

1560 Augustus 23. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat de rentmeesters Wolff 

Brinck, Gerrit Neugen en Frans Willemsz. van de Wall aan 
pastoor Rutger van Baer, ten behoeve van de pastorie, hebben 
overgedragen de 5 daalders rente vermeld in nr. 997. 

In den jaer ons Heren vijfthyenhondert ende tsestich den 
drie ende twintichsten dach Augusti. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met stadszegel in bruine was. 

1560 September 2. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat dr. 

Georgius Berlin hun zijnen commissiebrief heeft overhandigd 
en verklaard en wat zij hem daarop hebben geantwoord. 

Actum in nostra civitate Harderwicena Ha Septembris anno 
post natum Christum, Dominum et Salvatorum nostrum, 
millesimo quingentesimo sexagesimo. 

Concept in inv. nr. 101. 

1560 November 4. 
De Schepenen hebben besloten, naar aanleiding van het 

in 1557 gegeven bevel, de achterstallige- en binnenjaar-
sche rentetermijnen aan Jan Voet c.s. te betalen met 22 
stuivers per gulden, doch dat, bij de aflossing van de hoofd
som, den gulden 24 stuivers zal gelden. 

Actum in camera anno XVc ende L X den I1II Novembris. 

Oorspr. in inv. nr. 239 blz. 1. 

1006. 1561 Januari 10. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Tiell verzoeken 
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aan hunne ambtgenooten te Harderwijck toezending van een 
afschrift der ordonnantie van hun weeshuis, om te dienen tot 
model van een dergelijk reglement te Tiel. 

Datum onder onsse stat secreetsegell den X e n Januarij anno 
XVc LXI. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 907. Onderteekend door den 
secretaris H. Stoir. Het opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

1007. 1561 Januari 18. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad waarschuwen Joachim 

Berents de nalatenschap van zijne te Harderwijck overleden 
moeder niet te aanvaarden of te gebruiken, vóórdat hij aan 
het stadserfhuisrecht heeft voldaan en met zijne mede-erfge
namen een verdrag heeft gesloten. 

Geschreven den 18 Januarij anno 1561. 
Afschrift (c. 1760) in inv. nr. 1997 folio 64 verso. 

1008. 1561 Januari 27. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben gestatu-

eerd, dat degene, die begint te vechten of een ander daartoe 
uitdaagt, niet alleen zijn eigen boete, doch ook die van zijnen 
tegenstander moet betalen, ingeval de Schepenen dit billijk 
achten. 

Actum in camera, anno X V C ind LXI den X X V I l e n Januarij. 
a. Oorspr. in inv. nr. 161 folio 8. 
b. -f. Afschriften: b. (1562) en e. (c. 1590) in inv. nr 162,stuk 

I fol. 15 en stuk II fol. 12; d. (c. 1562) en e. (c. 1600) in inv. nr. 
163 fol. 9 en 85 verso en ƒ. (c. 1600) in inv. nr. 2002 fol. 11. 

N.B. Met aanteekening op a: „Qepubliceert in der kercken 
op Purificationis Marie (2 Februari) anno vurscreven". 

1009. 

24* 

1561 Februari 2. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben gestatu-

eerd, dat voortaan de partij, die veroordeeld wordt zijne be-
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1010. 

1011. 

1012. 

wering te bewijzen, daarvoor 14 dagen tijd heeft, tenzij hij 
een langeren termijn „vuer die banck" verdedigen kan of 
haar deze, bij sententie, wordt toegewezen. 

Actum op Purificationis Marie anno etc. LXI. 

Afschriften (1S62) a. in inv. nr. 162 stuk I folio 19 verso; b. in 
nr. 163 folio 12. 

1561 April 2. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Anna van Essen, bij
gestaan door Sweer to Bocop, heeft bekend, dat zij aan Johan 
van Brenen en Aerndt Onraet, priesters, als procurators van 
de vicarieën in de O. L . Vrouwe-kerk, jaarlijks schuldig is 1 
rijdergulden rente,"" gaande uit haren kamp land, gelegen aan 
de Holstege, belend door Anthonijs Brouwer t. e.- en de erf
genamen van Mr. Johan Voet t.a. zijde. 

In den jair ons Heren vijfthijenhondert und eyn en sestich 
den tweden dach Aprilis. 

Oorspr. in inv. nr. 860. Met stadszegel in bruine was. 

1561 April 28. 

Kanselier en Raden dragen aan Willem van Scherpenzeel, 
drost van Veluwe, op, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad 
van Harderwijck kennis te geven, dat het goed Boeschoten, dat 
Joachim Berents van der Nijkerck zich aanmatigt te gebruiken, 
leengoed is en dat zij, die hem de possessie ervan willen 
betwisten, dit volgens het leenrecht moeten doen. 

Geschreven tot Arnhem den XXVIII" Aprilis XVc LXI. 
Afschrift (c. 1760) in inv. nr. 1997 folio 63 verso. 

1561 Augustus 11. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben de hierin 
opgenomen nieuwe keuren gestatueerd op den verkoop van 
wortelen, look en dergelijke groenten en mosselen door vreem-
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1013. 

delingen. Bovendien bevestigden zij de bestaande keuren op 
het koopen en verkoopen van versche visch. 

Actum X I a Augusti anno X V C ende LXI . 
o. Oorspr. in inv. nr. 33. 
b.-e. Afschriften: b. en c. (1562 en c. 1590) in inv. nr. 162, 

stuk I fol. 5 verso en stuk II fol. 29 verso: d. en e. (c. 1562 en 
c. 1600) in inv. nr. 163 fol. 4 en 96. 

N.B. Met aanteekening op a. „gepubliceert in der kercken 
op den XVII"1 Augusti anno vurscreven". 

1561 Augustus 22. 
Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht verzoeken, 

aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, zoo spoedig mogelijk 
uitspraak te doen in hun proces tegen Aert Engelen. 

Op ten XXII™ Augusti anno XVc een ende tsestich. 
Oorspr, op papier, in inv. nr. 800. Met het opgedrukt signet 

van den Deken. 

1014. 

1015. 

1561 September 12. 
Ferdinant, roomsch-keizer, beveelt Burgemeesters, Schepenen 

en Raad, die zijn commissarissen belet hebben hunne opdracht 
uit te voeren, de personen genoemd in een hierbij gevoegd 
decreet, in tegenwoordigheid van een openbaar notaris, te 
verhooren en hunne getuigenissen te zenden aan het kamer
gericht te Spiers. 

Geben in unser und des Reichsstatt Speyer am zwolfften 
tag des monats Septembris nach Christi onses lieben Herren 
geburt funffzehnhundert und im ain und sechtzigsten 
jarenn. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 101. 

N.B. Als onder regest nr. 1023. 

1561 October 7. 
Kanselier en Raden gelasten nogmaals aan Willem van 
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1010. 

1011. 

1012. 

wering te bewijzen, daarvoor 14 dagen tijd heeft, tenzij hij 
een langeren termijn „vuer die banck" verdedigen kan of 
haar deze, bij sententie, wordt toegewezen. 

Actum op Purificationis Marie anno etc. LXI. 

Afschriften (1562) a. in inv. nr. 162 stuk I folio 19 verso; b. in 
nr. 163 folio 12. 

1561 April 2. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Anna van Essen, bij
gestaan door Sweer to Bocop, heeft bekend, dat zij aan Johan 
van Brenen en Aerndt Onraet, priesters, als procurators van 
de vicarieën in de O. L . Vrouwe-kerk, jaarlijks schuldig is 1 
rijdergulden rente,^ gaande uit haren kamp land, gelegen aan 
de Holstege, belend door Anthonijs Brouwer t. e.- en de erf
genamen van Mr. Johan Voet t.a. zijde. 

In den jair ons Heren vijfthijenhondert und eyn en sestich 
den tweden dach Aprilis. 

Oorspr. in inv. nr. 860. Met stadszegel in bruine was. 

1561 April 28. 

Kanselier en Raden dragen aan Willem van Scherpenzeel, 
drost van Veluwe, op, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad 
van Harderwijck kennis te geven, dat het goed Boeschoten, dat 
Joachim Berents van der Nijkerck zich aanmatigt te gebruiken, 
leengoed is en dat zij, die hem de possessie ervan willen 
betwisten, dit volgens hel leenrecht moeten doen. 

Geschreven tot Arnhem den XXVIl I e n Aprilis XVc LXI. 
Afschrift (c. 1760) in iav. nr. 1997 folio 63 verso. 

1561 Augustus 11. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben de hierin 
opgenomen nieuwe keuren gestatueerd op den verkoop van 
wortelen, look en dergelijke groenten en mosselen door vreem-
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delingen. Bovendien bevestigden zij de bestaande keuren op 
het koopen en verkoopen van versche visch. 

Actum XIa Augusti anno X V C ende LXI . 

o. Oorspr. in inv. nr. 33. 
b.-e. Afschriften: b. en c. (1562 en c. 1590) in inv. nr. 162, 

stuk I fol. 5 verso en stuk II fol. 29 verso: d. en e. (c. 1562 en 
c. 1600) in inv. nr. 163 fol. 4 en 96. 

N.B. Met aanteekening op a. „gepubliceert in der kercken 
op den XVII e n Augusti anno vurscreven". 

1013. 

1014. 

1015. 

1561 Augustus 22. 
Deken en kapittel van Sint Marie te Utrecht verzoeken, 

aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, zoo spoedig mogelijk 
uitspraak te doen in hun proces tegen Aert Engelen. 

Op ten X X I I e n Augusti anno XVc een ende tsestich. 
Oorspr, op papier, in inv. nr. 800. Met het opgedrukt signet 

van den Deken. 

1561 September 12. 
Ferdinant, roomsch-keizer, beveelt Burgemeesters, Schepenen 

en Raad, die zijn commissarissen belet hebben hunne opdracht 
uit te voeren, de personen genoemd in een hierbij gevoegd 
decreet, in tegenwoordigheid van een openbaar notaris, te 
verhooren en hunne getuigenissen te zenden aan het kamer
gericht te Spiers. 

Geben in unser und des Reichsstatt Speyer am zwolfften 
tag des monats Septembris nach Christi onses lieben Herren 
geburt funffzehnhundert und im ain und sechtzigsten 
jarenn. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 101. 

N.B. Als onder regest nr. 1023. 

1561 October 7. 
Kanselier en Raden gelasten nogmaals aan Willem van 
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1016. 

1017. 

1018. 

Scherpenzeel, drost van Veluwe, te beletten, dat Joachim 
Berents van der Nijkerck de nalatenschap zijner moeder en 
Griete Pesel, weduwe van Gerrit Otten, de goederen van 
haren man aanvaarden, vóór dat zij aan het erfhuis- of „ voor-
vancksrecht" te Harderwijck hebben voldaan. 

Geschreven 't Arnhem den 7 October 1561. 

Afschrift (c. 1760) in inv. nr. 1997 folio 65. 

N.B. Dit bevel werd 20 Juli 1562 opnieuw herhaald. 

1561 November 29. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elburgh verzoeken 

aan hunne ambtgenooten te Harderwijck voor hunne rekening 
een tinnen kwartkan te laten gieten volgens de Bontschemaat, 
indien deze aldaar in gebruik is, aangezien de te Elburgh ge
bruikte kannen deze maat niet houden. 

Geschreven under unsers stadts secreet, penultima Novem
bris anno XVc L X I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 672. Met opgedrukt zegel. 

1561 December 6. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad certificeeren, dat zij 

hebben geweigerd getuigen te laten verhooren volgens de ge
woonte van het Rijkskamergericht, doch dat bet verlangde 
verhoor den 4 e n December j.1. heeft plaats gehad volgens het 
te Harderwijck geldend recht, in tegenwoordigheid van George 
Smelinck en Mr. Arnolt van Leuwen, respectievelijk gemach
tigden van Hans van Holthe c.s. en van den hertog van Gulick. 

In oirkondt der waerheyt hebben wij onser stadt secreet
segel hier beneden op 't spatium van desen gedruckt den 
sesten Decembris anno X V C LXI . 

Concept in inv. nr. 101. 

(c. 1562 Januari 30.) 
Jan van Zevener, Drees Buyck, Joost Bicker, Jan Nuck en 
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1019. 

1120. 

1021 

8 andere veerschippers verzoeken, aan Burgemeesters, Sche
penen en Raad, de hierin opgenomen, door hen overeenge
komen, regeling van de vaart op Amsterdam, goed te keuren. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 705. 

N.B. Met aanteekening: „Gelezen in de camer penultima 
Januarij anno LXII*. 

1562 (c. Januari.) 
Frater Lambertus Wertenus, gardiaan, en andere Minder

broeders te Harderwijck, verklaren, dat hun medebroeder 
Gerard Westrijnen, op Dominica quinta post Trinitatis(6 Juli) 
1561. in hun convent de eerste H . Mis heeft opgedragen en 
dat zij hem geschikt hebben bevonden een kerkelijk ambt te 
vervullen. 

Actum anno a virgino partu 1562 ut autem omnis scrupulus 
collator sub notentur et subscribentur omnium fratrum mani-
bus. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1043. 

N.B. Het orgineel was onderteekend door den gardiaan 
en door frater Everrardus Duessburch, lector, en frater 
Hermannus Elburgensis. 

1562 Maart 28. 
Kaerle van Brimeu, stadhouder en kapitein-generaal in 

Gelre en Zutphen, gelast, op bevel van de hertogin van Panna, 
aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, te Harderwijck onder
zoek te doen naar de distributeurs en de aldaar aanwezige 
exemplaren van een, door de sectarissen verspreid, te Ant
werpen gedrukt boekje getiteld «Belijdenis des gelooffs" etc. 

Gegeven to Arnhem den XXVIII" ' M(arty) 1562. 
Oorspr, beschadigd, op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend: 

T. Roos. 

1562 April 3. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Zutphen verzoeken, 
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1022. 

1023. 

aan hunne ambtgenooten te Harderwijck, hun koster, Reiffart 
Guldenarm, te ontslaan van zijne borgstelling voor den tol 
van zijne basterd en andere koopwaren, aangezien de burgers 
van Zutphen in Gelderland geen tolgeld behoeven te betalen. 

Geschreven Fridaiges na den heiligen Paischdach anno 
etc. LXII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 502. Het opgedrukt zegel is ver
loren gegaan. 

1562 Juni 1, 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken, aan die van 
Deventer, met verwijzing naar een schrijven van 15 September 
1560 en den privilegiebrief van 27 April 1291, van hunne 
burgers, op den IJssel, geen hoogeren tol te eischen dan daarbij 
werd toegelaten, met name niet van de eek, toebehoorende 
aan Rickolt Jacobsen Luijck. 

Datum 1 Junij anno etc. 62. 

Concept in inv. nr. 110. 

1562 Juni 12. 

Ferdinandt, roomsch-keizer, dringt aan op de uitvoering van 
zijn bevel i. d. 12 September 1561. 

Geben in unser und des Reichsstat Speyer am XII Tag des 
Monatz Juny nach Christi unserslieben Hem gebuert X V C und 
in zwe und sechtzigsten, unsers Reich des römischen im XXXII 
und der anderer aller im XXXVI*™ jaren. 

Afschrift, gelijktijdig, geauthentiseerd door Reyner Wolff en 
Ernst Witten, in inv. nr. 101. 

N.B. Onder het origineel stond: „Ad mandatum domini 
electi imperatoris proprium Warner Koch D. Ver
walter" en „Adam Goir judicii camere imperialis 
protonotarius'*. 

1024. 1562 Juni 20. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Jan Rijcksz. en Geertgen, 
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1025. 

1026. 

1027. 

zijne vrouw, aan beer Johan van Brenen en heer Aerndt 
Onraet, als procuratoren van de vicarieën in de O.L . Vrouwe-
kerk, schuldig zijn eene rente van 30 brab. stuivers, welke zij 
gevestigd hebben op hun huis, dat staat in de Donckerstraat, 
op den hoek van het straatje, dat leidt naar de Wheme, en 
naast het huis der erfgenamen van Jan Henricksz. Zuyck. 

In den jaer onses Heren vijfthyenhondert ende twe ende 
sestich den twyntichsten dach Juny. 

Oorspr., in inv. nr. 860. Met stadszegel in bruine was. 

1562 Juni 22. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Gerrit Gerrissen, messe-
maecker, aan Goert van der Horst en Henrick Noeygen, heeft 
overgedragen lln gedeelte van de Coeperensteghe, gelegen te 
Voirthuisen in het ambt Barnevelt, dat hij van de erfgenamen 
van Nele Buetzeler heeft gekocht. 

In dem jhaer onses Heren vijfttienhondert ind twe ind 
sestich den twe ind twintigesten dach Junij. 

Oorspr. in inv. nr. 2008. Het stadszegel is verloren gegaan. 

1562 Juni 24. 

De Raden van den Koning, in Gelderlant, bevelen Burge
meesters, Schepenen en Raad nogmaals, door hunnen gerichts
dienaar, de getuigen te laten citeeren, die 's konings commis
saris wil verhooren. Zij dreigen van verdere weigering 
kennis te zullen geven aan de hertogin-regentes van Parma. 

Geschreven tho Arnhem den XXIIII"0 Junij X V C LXII. 
a. Oorspr. in inv. nr. 101. Met opgedrukt zegel. 
b. Afschrift (c. 1670) in inv. nr. 55. 

N.B. Zie Schrassert, Beschr. van Harderwijck, I blz. 152. 

1562 Juni 27. 
Johan van Holthuysen beslist of adviseert, «met gefollich 
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des gerichts", in de kwestie tusschen de malen van Leuvenum, 
aanleggers, en de geërfden in Hierden, verweerders, dat par
tijen volgens de voorschriften van het landrecht moeten proce-
deeren. 

Geschiet in den gerichte to Ermel op ten XXVII™ Junij 
LXII. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 140. Onderteekend: J. Botter. 
b. Afschrift (1595), op blz. 19 van een katern papier, in inv. 

nr. 147. 

1028. 

1029. 

1562 Juli 2. 
Everhardus Swaer, pastoor te Nijkerck, deken en ordinaris 

richter in de jurisdictie van de Veluwe, draagt aan de gees
telijkheid te Elburg op, Theodorus Dorre, vice-cureit aldaar, 
te citeeren om den 7"* Juli a.s. voor hem te verschijnen, ten 
einde zich te verantwoorden wegens beschuldiging van de 
pastoors Rutg er van Baer en Andreas Jacobus Tilanus van 
diefstal. 

In premissorum fidem atque robur hoe presens mandatum 
nostro sigillo munimens anno a partu virginio MDLXII, 2a die 
mensis Julii. 

Oorspr., met nr. 1029 op èén vel papier, in inv. nr. 809. Met 
opgedrukt signet. 

1562 Juli 2. 
Theodoricus Dorrhe bericht, aan den Deken (zie nr. 1028), 

dat hij op zijne dagvaarding niet zal verschijnen, tenzij de 
beschuldigde pastoors ook komen en hij wel weet wat er 
vroeger bij mr. Johannes Naegell is voorgevallen. 

Scriptum raptim Elburge, secundo die huius mensis Julij 
anno 62. 

Oorspr., met nr. 1028 op één vel papier, in inv. nr. 809. 

1030. 1562 JuliI27. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad hebben geordonneerd, 
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1031. 

1032. 

1033. 

hoeveel wijn de burgemeesters en de rentmeesters, bij gelegen
heden, op stadskosten mogen verschenken en tevens bepaald, 
dat de rentmeesters, bij de verpachtingen en hunne verant
woordingen, slechts 2 burgemeesters te gast mogen noodigen. 

Aldus verdragen op te camer den XXVII™ Julij anno 
XVc LXII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 1S3. 

1562 September 13. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad laten weten, dat men, 

bij het opslaan van voeder en hooi, voorzorgsmaatregelen moet 
nemen tegen brand en verder, dat de rentmeesters en de ge
machtigde van Henrick van Aller het huis van Gerryt Dircks, 
op a.s. Zondag, zullen verkoopen. 

Gepubliceert in kercken den XIII™ Septembris anno X V C en 
LXII. 

Concept in inv. nr. 33. 

1562 September 19. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Campen antwoorden, 

dat zij niet kunnen toelaten, dat hun scherprichter ook in 
dienst van Harderwijck staat, doch dat zij bereid zijn hem, op 
schriftelijk verzoek, ter beschikking te stellen, mits hem een 
vrijgeleide voor de heen en terugreis wordt gegeven. 

Datum Campen den X I X e n dach Septembris anno X V C LXII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 170. Met opgedrukt stadszegel. 

1562 October 6. 
Kanselier en Raden bevelen aan den drost in de Veluwe de 

goederen van Joachim Berntszoon in „toeslach" te leggen en 
te houden, totdat hij te Harderwijck een „vurfanck" gesteld 
heeft of blijkt, dat hij van de nalatenschap zijner moeder 
alleen leengoederen bezit en gebruikt. 
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1034. 

Geschreven tho Arnhem den V I e n October X V C LXII. 

Afschrift (c. 1760) in inv. nr. 1997 folio 61. 

1562 October 17. 

Kanselier en Raden zenden aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad eene supplicatie- en andere stukken van Reyner 
Rijcksz, over den nederslag, door hem begaan aan Wolter 
Albertsz. en verzoeken hun advies of zij zijn verzoek kunnen 
inwilligen. 

Geschreven tho Arnhem den XVII™1 dach Octobris X V C LXII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 101. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

1035. 

1036. 

1562 October 23. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat heer Jan van Brenen, 

bijgestaan door Dirck Voet, heeft bekend, dat hij aan Zweer 
van Hoeclum en Jan Wytte, als potmeesters van den O. L. 
Vrouwe-armenpot, van eene door Gerryt Marijssen afgeloste 
roggerente, schuldig gebleven is 20 guldens, waarvoor hij jaar
lijks aan dien pot f 1 rente zal betalen en tot onderpand heeft 
gesteld een kamp land, genaamd de henneproete, liggende aan 
de Kleine Broecksteeg. 

In den jaer ons Heren X V C ende LXII den XXIII"11 dach 
Octobris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 43. 

1562 November 20. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad antwoorden, op den 

brief van 17 October, dat het te Harderwijck niet gebruikelijk 
is, als de dader van eenen nederslag uit de stad en de stads
vrijheid is gevlucht, onderzoek naar het delict te doen, tenzij 
de vrienden van het slachtoffer dit verlangen. Verder geven 
zij de door het Hof gevraagde inlichtingen over den dader. 
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1037. 

1038. 

1039. 

Datum den 20 Novembris anno etc. 62. 

a. Concept in inv. nr. 101. 
b. en c. Afschriften (c. 1650) in inv. nr. 55. 

1563 Maart 4. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad antwoorden op een 

schrijven van Kanselier en Raden dd. 1 Maart dat zij 
binnen hun territoir eenen doodslager kunnen en mogen „be-
leiden", totdat . . . of de Landsvorst dit privilegie herroept en 
dat zij , om deze en andere redenen, (Reinier Ricksen?), die 
eenen geleidebrief, door den landdrost afgegeven namens den 
Vorst, bezat, dit hebben toegestaan. 

Datum 4 Marty anno 63. 

Concept in inv. nr. 101. 

1563 M e i 28. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Been Berntsen en Nanne, 
zijne vrouw, hebben bekend, dat zij aan den armenpot\z&x\\^s& 
schuldig zijn 9 holl. guldens, die de gildemeesters, in geval 
van wanbetaling, mogen verhalen op een stuk land, genaamd 
de Soeven mudden, gelegen te Hyrden naast het Papenerve en 
het land van Gryetgen Brinck, de moeder der Begijnen. 

In den jaer onses Heren vijftynbondert dre und sestych den 
acht und twyntegesten dach der maent Maey. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 44. 

1563 M e i 30. 

De meesters en de gemeene broeders van de schutterij 
hebben besloten: a. aan den nieuwen koning niet meer dan 
'/z aam wijn te schenken, om zich, met de door hem uitge-
noodigde vrienden, in zijn huis te vermaken en dat dan daar 
geene andere broeders mogen komen, op verbeurte van 2 
tonnen bier; b. dat de buren den koning slechts éénen dag, 
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1040. 

1041. 

namelijk op Dinsdag na Pinksteren, mogen volgen en ieder 
minstens ééne ton bier moeten schenken, waarvan echter zij, 
die hem op zijn verlangen achterna gaan, zijn vrijgesteld. 

Anno etc 63 op Pinksterdach. 

Oorspr. in inv. nr. 787, folio 7 verso en 8. 

1563 Juni 14. 
Philips, koning van Castillië, beveelt aan de tollenaren en 

allen, die daarvoor in aanmerking komen, de burgers van 
's Hertogenbossche met hunne goederen in Gelre en Zutphen, 
te water en te lande, op vertoon van hunnen tolbrief, tolvrij 
te laten passeeren, aangezien zij, bij het in 1203 door hertog 
Henrick van Lothryck en Brabant met graaf Otto van Gelre 
te Loven gesloten tractaat en bij sententie van 15 Januari 1555 
tegen keizer Karei, als hertog van Gelre, van de betaling van 
tol- en andere ongelden zijn vrijgesteld. 

Gegeven in onser stadt van Bruessele den XIIII*" dacb van 
Junio int jaer ons Heeren duysent vijfhondert dryentzestich, 
van onsen rijcken, te wetene van Spaengnyen, Sicilliën etc. 't 
Vllle ende van Napels 't Xe. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 1043 op één katern papier, in inv. 
nr. 510. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placcaatboeck, I kol. 300. 

1563 Juni 18. 
Zweer van Hoeclum en Jan Witte hebben, als gildemeesters 

van den armenpot, hun haverland te Nunspeet, strekkende van 
Hullemanshoevel naar den Vaelhorsterweg, verpacht aan Margriet 
Wolff, gedurende 6 jaren, die ingaan Petri 1564,voor 9 rijder
guldens, 2 paar hoenders en den herengulden, welke de pot 
jaarlijks te Nunspeet moet betalen. 

Geschiet den achtienden dach Junij anno drie ende sestich. 
Oorspr., op papier, van een dubbel exemplaar gesneden uit de 

letters A. M. E. N.. in inv. nr. 1883. 
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1042. 

1043. 

1044. 

1563 Juli 3. 
Kaerl van Brimeu, graaf van Megen, stadhouder, etc. draagt 

aan Burgemeesters, Schepenen en Raad op, zoo spoedig 
mogelijk processiën met het H . sacrament in de stad te laten 
houden voor het ontzet van de door den koning van Argell 
belegerde stad Oran, liggende aan de palen van Affrieke. 

Gegeven tho Arnhem den derden dach Julij X V C LXI1I. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 801. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T . Roos. 

1563 October 25. 
Lambert Baken, deurwaarder van den Grooten en Secreten 

Raad, relateert, dat hij heden het bevel (zie nr. 1040) te 
Harderwijck heeft beteekend aan burgemeester Herman van 
Oldenbernevelt, als bew aarder van den stadstol, en aan Geraert 
Mulaert, als pachter van den Konings- of Sint Odulphustol al
daar, in tegenwoordigheid van Roeloff Noppen, gedeputeerde 
van 's-Hertogenbossche, en Bernaert van Voorst, bode der 
kanselarij van Gelderland. 

(Op huyden den vijffentwintichsten dach Octobris anno 
X V C dryentsestich, binnen der stadt van Harderwijck.) 

Oorspr., met nr. 1040 op één katern papier, in inv. nr. 510. 

1563 November 4. 
Schepenen en Raad oorkonden, dat Aeltgen Reijers, bijge

staan door Dirk Voeth, met de nonnen in het Sint Agnieten-
convent eene gelijke overeenkomst heeft gesloten als in nr. 
439 wordt vermeld en dat Gryetgen Olgers, mater, en Luytgen 
van Wijngaarden, procuratrice, hebben beloofd, de schuld te 
zullen kwijtschelden indien het huis, door brand of op andere 
wijze, wordt vernield. 

In den jaer ons Heren vijffthyenhondert und drye en sestich 
den vyerden dach Novembris, 

Oorspr. in inv. nr. 1938. Met zegel in bruine was. 

N.B. Met aanteekening: „Dit is den breff van Tbonis van 
Qemen van zijn huis". 
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1045. 1563 November 14. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken keuren op den 

afslag van visch en op het loon van den afslager. 
Gepubliceert in de kercke den X I I I I e n November anno 

X V c LXII1 . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 679. 

N.B. Zie de verpachtingen van den afslag in inv; nr. 474. 

1046. 1563 November 27. 
Ernst Witten en Johan Willemsz. van den W a l l hebben, 

als gildemeesters van het O. L. Vrouwe-gilde genaamd die Pott, 
aan Henrick van Sevener verhuurd een kampje land, liggende 
achter het Bleickenkampken, gedurende 6 jaren, voor 13 Philips
guldens per jaar en onder andere conditiën betreffende het 
gebruik, het leveren van „driest", het onderhoud van slooten 
en vredingen en het plaatsen van „poten" . 

Actum ut supra (anno etc. L X I I I den X X V l I e n Novembris.) 

Oorspr., op papier, van een dubbel exemplaar gesneden uit: 
„vinum bonum et suave", in inv. nr. 1883. 

1047. 1563 December 5. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad laten weten, dat niemand 

met wagens, karren en paarden staan of verkoopen mag op 
den Broederen en vóór het raadhuis. Slechts de waren, die men 
zelf draagt, mogen daar, als vanouds worden verkocht. 

Gesloiten in camera den 2 Decembris anno etc. 63 und 
publiceert in de kercken den vijfften Decembris anno ut supra. 

Concept in inv. nr. 33. 

1048. 1563. 
Schepenen en Raad herzien hunne (15e-eeuwsche) keur op 

de belooning van de schepenen en den schrijver voor het 
opstellen en schrijven van oorkonden en andere acten ten 
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behoeve van burgers, ingezetenen en vreemdelingen. 
Aldus gesloten bij Schepenen und Raad anno 1563. 

Oorspr. in inv. nr. 161 folio 1 verso. 

1049. 1563. 

De gemeene Schepenen bepalen het loon van de boden 
voor het doen van citatiën en pandingen binnen en buiten 
de stad. 

Aldus gesloten anno LXIII ende XVc-

Oorspr. in inv. nr. 161 folio 2. 

1050. 1564 Januari 11. 

Jannetgen Wijntges heeft, ten overstaan van (de schepenen) 
Mart en Coel wagen en Reyner Wolff, ten dienste der timmering 
van het armenhuis, staande tegenover de Fraterskerk, geschon
ken een gedeelte van het houtgewas van het Suyckererff, ge
legen in het kerspel Vaseti, welk hout na 9 of 10 jaren, als 
het rijp is, kanf worden gehouwen. 

Actum den XIa Januari anno 1564. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 154. 

1051. 1564 Februari 28. 

Schepenen en Raad verlagen de boete, gesteld op overtreding 
van de keur tegen het in de straten los laten loopen van 
varkens. Alleen het Sint Anthonis-gilde mag 4 gesneden varkens 
los laten loopen, doch niet buiten de stad. 

Aldus verandert . . . . den XXVIlI e n Februarij anno 1564. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 9. 

1052. 1564 Februari 28. 

Schepenen en Raad hebben de keur, dat (de burgers) niet 
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1053. 

1054. 

1055. 

buiten de stad mogen wonen dan te H ierden of te Tonsel, 
ingetrokken. 

Den X X V H I 6 n Februarij anno 1564. 

a. Oorspr. in inv. nr. 161 folio 5 verso. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 162, stuk I folio 10 verso. 

N.B. Met aanteekening bij b. dat deze keur, 6 Mei 1584, 
weder werd hersteld. 

1564 Mei 31. 
Deken en kapittel van Sint Pieter te Utrecht machtigen mr. 

Johannes Bogart, licentiaat in de rechten en kanunnik, het 
vacante ambt van aartsdiaken, vacaris-generaal en officiaal 
hunner kerk, zoowel in geestelijke- als in wereldlijke zaken, 
te bedienen. 

Datum anno Domini millisimo quingentesimo sexagesimo 
quarto, die vero ultima mensis May. 

Afschrift (1569), bijlage van nr. 1157, met nr. 842 op êên vel 
papier, in inv. nr. 805. 

1564 Juni 7. 
Willem van der Nijekerck is door de schepenen met het 

roedendragersambt begunstigd en heeft, in die hoedanigheid, 
den eed afgelegd. 

Den VII e n Junij anno 1564. 

Oorspr. in inv. nr. 51 folio 2 verso. 

N.B. Op hetzelfde blad staan de aanstellingen en be-
ëedigingen genoteerd van den hooger genoemden 
roedendrager tot schout, 24 Nov. 1564, van Evert 
Thijssen tot waker, 13 Dec. 1564, van Court Hen-

' ricksz. tot roedendrager, 2 Mei 1565 en van Andries 
Ruest tot schout, 12 Sept. 1565. 

1565 Januari 1. 
Anthoine de Grenet klaagt over de weigering van de burge-
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1056. 

1057. 

1058. 

25* 

meesters de soldij te betalen aan de soldaten van het garnizoen, 
die eenigen tijd buiten de stad dienst hebben gedaan en 
waarschuwt hen, dat zijn kolonel daarover nader zal schrijven. 

Date Deventer ce premier de Janvier 1565. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met opgedrukt signet. 

N.B. Afet aanteekening: „Ingecoemen den 1111 Januari 
anno 157ff'. 

1565 Januari 17. 
De oude- en nieuwe gildemeesters van het Sint Antonisgilde 

en hun olderman Peter Herbertszoon, hebben besloten: o. 
dat in bet vervolg, slechts met hunne toestemming, nieuwe 
gildebroeders mogen worden aangenomen, die aan entreegeld 
eene kroon of een mud rogge moeten geven; b. op Sint Thoenis-
dag niemand op eten en drinken te noodigen dan de nieuwe 
en oude gildemeesters met hunne vrouwen en schenkers. 

Anno 65 op Sint Thonis. 

Oorspr. in inv. nr. 1929 folio 9 verso en 10. 

1565 Januari 29. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden statuëeren, dat 

partijen (aanleggers en verweerders), zoowel van de in de kamer 
als in het gericht behandelde kwesties, verplicht zijn elkander 
afschriften te geven of te laten nemen van hunne bewijsstuk
ken, opdat zij in hun goed recht niet worden verkort. 

Actum op Manendach post Pauli nempe X X I X e n Januarij 
anno 1565. 

Afschriften: a. en b. in inv. nr. 162, stuk I fol. 20 en stuk II 
fol. 2; c. en d. in nr. 163 tusschen de bladen 11 en 12 en op fol. 
75 verso en e. (c. 1600) in nr. 2002 fol. 2. 

1565 Februari 10. 
Peter Herbertsz. en Marten Coelwagen inventariseeren, daartoe 

gerichtelijk aangewezen, de ornamenten en misgewaden van 
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1059. 

de Minderbroeders, in tegenwoordigheid van den gardiaan, de 
broeders Herman en Ernst en den lector. 

Den X 0 0 dach Februarq anno 1565. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1046. 

1565 April 25. 

Johann, abt, Casparus, prior, Bruno, kelner, en de andere 
conventualen van het klooster Abdinkhof te Paderborn, ver
langen van Burgemeesters, Schepenen en Raad betaling van 
500 goudguldens voor de boomen, die, in 1543, op hun grond 
gerooid en naar Harderwijck gebracht werden. 

Datum Abdinkhoff binnen Paderbornn den 25 tagh Aprilis 
anno 1565. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 585. Met opgedrukt zegel van 
den Abt 

1060. 

1061. 

1565 Mei 5, 
Frans Willemszoon van de Wall en Nelle, zijne vrouw, 

hebben, ten overstaan van (de schepenen) Sweer van Heuckelom 
en Herman van Oldenbarnevelt, bekend, dat zij aan heer 
Rutger van Baer, ten behoeve van de „curen en pastorieën" 
in de O . L . Vrouwe-kerk, schuldig zijn 2'/a holl. guldens rente 
jaarlijks, waarvoor zij hebben verbonden eenen hof op het Sint 
Nicolaeskerkhof, hunne woning aan het Broederenkerkhof en den 
hang, die staat tegenover het huis van wijlen Brandt van Delen. 

Actum den vijften dach May anno XVc ind L X V . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 154. 

1565 Mei 14. 

De prins van Orangien, stadhouder-generaal in Hollant, 
Zeelant en Vrieslant, zendt, aan Schout, Burgemeesters en 
Raden van Harderwijck, het resultaat van het te Amsterdam 
gedaan onderzoek naar de zeerooverij van Meinart Vriesen, 
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1062. 

1063. 

die zich te Harderwijck in hechtenis bevindt, en verzoekt hun 
hem, dienovereenkomstig, te straffen. 

Gescreven tot Amsterdam den 14 e n dagh May 1565. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 128 verso. 

1565 September 10. 
Johan Groll, Herbert en Rijcket, zoons van Peter Herberts-

zoon, hebben aan de schepenen overgedragen de 3 rente
brieven, vermeld onder nrs. 829, 904 en 927, behoorende aan 
Peter Herbertszoon s vicarie, waarvan de collatie door hunnen 
vader aan de schepenen werd afgestaan ingevolge sententie i.d. 
Maandag post Pauli. 

Actum op Manendacb nempe X a Septembris anno 1565. 

Oorspr. in inv. nr. 798 fol. 155 verso. 

1565 September 13. 
Karei van Brimeu, stadhouder, verlangt van Burgemeesters, 

Schepenen en Raad, in antwoord op hunnen brief van 6 September 
j.1., dat zij Meinart Friese en zijne medeplichtigen ondervragen 
en vonnissen in tegenwoordigheid van 1 of 2 commissarissen 
van het Hof, hetgeen indertijd in de zaak tegen den falsaris 
Aelbert van Plettenborch ook werd gedaan. 

Gegeven to Monickhuysen buyten Arnhem den X H I e n Sep
tembris XVc L X V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 101. Met opgedrukt zegel van 
het Hof. 

1064. 1565 October 13. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad hebben, naar aanleiding 
van een schrijven van Amsterdam en het rapport van hunnen 
secretaris, Mr. Daniël van Ren se n, besloten: a. dat voortaan 
voor 10 zeestukken engelsch bier 9 volle vaten moeten worden 
veraccijnsd met 10 brab. stuivers per vat, evenals voor andere 
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1065. 

vreemde bieren; b. dat de tappers, als zij minder dan '/a last 
bier inslaan, de zeestukken, vroeger ingebracht, vol mogen 
maken, doch als zij dit niet doen, zullen zij ze toch voor 
volle vaten moeten veraccijnzen. 

Aldus verdraegen und overcomen op te camer den XlII e n 

October anno 1565. 

Oorspr. in inv. nr. 244 folio 9, 

1565 October 27. 

Kanselier en Raden besluiten opnieuw 2 commissarissen 
naar Harderwijck te zenden, om Meynart Friese, Michiel van 
Holstein en Goedert van Velthuysen, beschuldigd van zeeroof, 
in tegenwoordigheid van Burgemeesters, Schepenen en Raad 
nogmaals te verhooren op de door het Hof opgestelde en 
hierin opgenomen vraagpunten. 

Aldus gesloeten ten daege ende jaer voerschreven. (Op huyden 
XXVII 8 » Octobris XVc LXV.) 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 101. 

1066. 

1067. 

1565 October 31. 

Kanselier en Raden committeeren Peter van Appeltoren en 
Amelis van Ampstel van Mijnden, om te Harderwijck de ge
vangen zeeroovers te verhooren en den uitslag er van te rap
port eeren. 

Actum tho Arnhem den laesten dach Octobris XVc L X V . 

Afschrift, in margine van nr. 1065, in inv. nr. 101. 

1565 (November 11.) 

De rentmeesters zijn met Johan Bentinck, rentmeester van 
Veluwe, overeengekomen, dat de tijns van 33 goudguldens, 
die de stad jaarlijks aan den Landsheer moet betalen, voortaan 
zal worden afgetrokken van de 50 goudguldens, die zij jaarlijks, 
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uit de heerengoederen te Ermel l , trekt, over en weder tegen 
afgifte van kwitanties. 

Aldus verdragen in bijwezen Sweer van fiueckelom, Gerryt 
Maurissen, Lambert Brinck en Ernst Witten, als burgemeesters 
indertijt, opten thijnsdach post Martini anno X V C ind L X V . 

Oorspr. in inv. nr. 244 folio 69. 

1068. 1565 November 17. 
Kanselier en Raden, gehoord het rapport hunner commis

sarissen (zie nr. 1066), verlangen van Burgemeesters, Schepenen 
en Raad bericht, of zij het door het H o f tegen Meynart 
Friese c.s. te wijzen vonnis al of niet willen uitvoeren. 

Geschreven tho Arnhem den X V I I e n Novembris X V C L X V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 101. Onderteekend: T.Roos.Het 
opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

1069. 1565 November 26. 
Kanselier en Raden deelen, met terugzending van de ter 

zake dienende stukken, mede, dat zij, aangezien Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, volgens hun schrijven van 23 November, 
het vonnis van het Hof tegen Meynert Friese c.s. slechts 
als advies willen aannemen, de berechting van de gevangenen 
verder aan hen overlaten. 

Geschreven tho Arnhem den X X V I o n N o v e m b r i s X V C L X V . 

Oorspr. in inv. nr. 101. Onderteekend: T. Roos. Met opgedrukt 
zegel. 

1070. 1565 December 7. 

De werkmeesters Sweer van Hoeclum en Ernst Witte ver
klaren, dat zij , ten behoeve van de stad, van Lambert Stuyrman 
hebben gekocht grauwe blucksleen, die hij moet leveren te 
Zwolle, voor 15 Philipsguldens de 100 voet. De koopers zullen 
de benoodigde hoeveelheid, vóór kerstmis, mededeelen aan 
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1071. 

1072. 

1073. 

den verkooper, die zorgen moet, dat de steen, op de goed
koopste wijze, in potten, doch niet in karveelschepen van 
Zwolle naar Harderwijck wordt verscheept. 

Anno vijftienhondert vifhndtsestich den soevenden dach 
Decembris. 

Oorspr., op papier, gesneden van een dubbel exemplaar uit de 
letters d. u. u. e. n. in omslag 13 van inv. nr. 466. 

1565 December 18. 
Jannetgen Wijntges, bijgestaan door den secretaris Dirck 

Voet, heeft, ten overstaan van (de schepenen) Lambert Brinck 
en Reyner Wolff, bekend, dat zij aan het door hare ouders 
gesticht weduwenhuis, dat staat tegenover de fraterskerk (zie 
nr. 942) jaarlijks schuldig is 4 holl. guldens rente, gaande uit 
haar huis, staande tusschen dat weduwenhuis en het Sacra
mentsgildehuis. 

Actum XVlII a Decembris anno X V C ende vijffensestich. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 157 verso. 

1565 December 23. 
Gerryt Holtman verzoekt aan den burgemeester Ernst Wyet 

voor zijne rekening aan zijnen gevader Jan Classen 2'/2 daalder 
te betalen voor eene ben visch. welk bedrag hij den eerzamen 
raad in rekening zal compenseeren. 

Datum Wesel den anderen dach na Synte Tom as anno 1565. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 466 omslag 13. 

N.B. Volgens een in denzelfden omslag liggend „besteck", 
was Holtman leverancier van hout, gebruikt aan den 
stadstoren, waarvoor wellicht ook de steen, bedoeld 
in nr. 1070, heeft gediend. 

1566 Juli 13. 
De bloedverwanten en vrienden van den vermoorden Otto 

van Spuelde hebben in het gericht, ter plaatse van het delict, 
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een zekeren Mr. Berndt van Zutphen van dezen manslag be
schuldigd. 

Actum ut supra. (Op Sunct Margarietendach anno X V * ind 
sessensestich). 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 111. 

RB. Op deze aanklacht volgen, in denzelfden band tot 
het jaar 1628. nog 38 dergelijke beschuldigingen van 
doodslagen, begaan ox aan Arent van Ze ven er 
Peterszoon in 1571, Johan van Spuelde Janszoon in 
1582, Johan Willemsz. Visch in 1583. B roenis Roest 
in 1585, Jan Anthoenisz. van Huffel in 1588. Hessel 
van Brienen in 1591. Reyer Wijntges in 1602, 
Herman Benger in 1626 en Jan Stuardt, schotsman, 
in 1628. 

1074. 1566 Augustus 29. 
De burgemeesters Sweer van Heuckelom en Reyner Wolff 

hebben, met toestemming der gemeene schepenen, Coen 
Wolterszoen en Lumme, zijne vrouw, aangesteld tot bewaar
ders der besmettelijke zieken in het ziekenhuis, staande buiten 
ie stad en de verplichting en belooning van dit ambt geregeld. 

Actum XXIX* Augusti anno X V C ind L X V I . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 158. 

1075. (c. 1566 September 1.) 
(Burgemeesters, Schepenen en Raad) geven aan hunne afge

vaardigden naar den op 2 September 1566 binnen Nijmegen 
aanvangenden landdag eene instructie, waarnaar zij zich moeten 
gedragen, met name bij de behandeling van .die afstellinge 
der geferiichen ïnquisition." De afgevaardigden moeten in de 
vergadering verklaren, dat de stad genegen is toe te treden 
tot het verbond der edelen en bevorderen, dat de brug achter 
het huis van den Koning, waarover, bij dag en nacht, ruiters 
en knechten in de stad kunnen komen, wordt verwijderd. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 
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1076. 

1077. 

1078. 

1566 September 16. 
Andries Roest als schout en Wilhelm van der Nijekerck 

als substituut-schout hebben hunnen ambtseed volgens het 
bovenstaande formulier afgelegd. 

Den. 16 e n Septembris anno 1566. 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 15. 

N.B. Gevolgd door aanteekeningen, dat die eed werd 
gedaan door de substituut-schouten Jacob Toenissen, 
1 Febr. 1570, en Andries van Bingen, 16 Sept. 1577, 
en door de schouten Willem van Sonsbeeck, 30 Aug. 
1571, Willem van der Nijkerck. 16 Aug. 1572, Coen 
van Tongeren, 13 Oct. 1578, Pouwel Sluysken, 5 
Mei 1626 en Gerrit Sluysken, 3 Oct. 1627. 

1566 September 20. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder, gekist Burgemeesters, Sche

penen en Raad, op verbeurte hunner privilegiën, den predikant, 
die in de Minderbroeders- of gaudentenkerk heeft gepreekt, 
uit de stad te zetten en te zorgen, dat hij er niet meer in 
terugkeert. Verder draagt hij hun op de brug vóór het huis 
van den Koning te heropenen en de bewaking van dit ge
bouw over te laten aan den Drost. 

Gegeven tho Arnhem den X X e n Septembris X V C L X V I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 

N.B. Gedrukt: C. HÜle Ris Lambers, De kerkhervorming 
op de Velvwe, 1523-1578, bijlagen blz. CCXXXII. 

1566 September 22. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verdedigen zich tegen 

de beschuldigingen en bedreigingen van den Stadhouder. Het 
optreden van vreemde predikers was het gevolg van het vóór 
2 jaren aan pastoor Rutger van Baer gegeven ontslag en de 
bezetting van het huis, dat tijdens de regeering van den 
vorst van Cleve werd gebouwd, was noodig voor de beveiliging 
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1079. 

Tan de stad, welke de Stadhouder zelf hun te Nijmegen had 
aanbevolen. 

Datum den 22™ Sepftember) anno 66. 

Concept in inv. nr. 805. 

NB. Gedrukt: Njkoff, Bidr. VaderL geaeh. en Oodh kunde, 
le nafta, deel V blz. 215. 

1566 October 6. 

Margareta, hertogin van Panna, regentes etc, onderhoudt 
Burgemeesters, Schepenen en Gemeenslieden over het toelaten 
van keftersche predikanten, de verwoesting en berooving van 
kerken, de inneming van 's konings huis en de afzetting van 
den Drost; zij verklaart z ich niet tevreden met hunne ver
ontschuldiging en beveelt hun de aangerichte schade onmid
dellijk te herstellen. 

Datum Brussel den 6 dagh Octobris 1566. 

Afschrift (c 1700) in 'mr. nr. 1981 folio 130. 

NB, Bij C Hitte Ris Lambers: De kerkhervorming op de 
Vetawe, bijlagen blz. CCXLlIi en CCXLV wonden 
nog 2 brieven, dd. 1566 Sept 27 en 30, afgedrukt, 
die niet aaa Harderwijk zqn verzonden. 

1080. 1566 October 22. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken, naar aan
leiding van den brief van de hertogin van Panna, aan den 
Stadhouder, te bevorderen: e. dat de voorziening in de vaca
ture, ontstaan door het ontslag van pastoor V a n Baer, voor-
loopig wordt goedgekeurd en dat zq en de burgerij vrijheid 
van religie bekomen, totdat Zijne Majesteit en de Generale 
Staten haar hebben geregeld; b. dat de verwoesting en be
rooving van — en i n de Minderbroederskerk en het ver
wijderen der beelden uit de Groote kerk worden vergeven 
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1081. 

en c. dat zij de wacht op het huis mogen laten houden, tot
dat deze gevaarlijke tijden voorbij zijn. 

Datum Harderwijck den 22 e n October anno 66. 

Concept in inv. nr. 805. 

1566 November 24. 
Kaerl van Brimeu, stadhouder, bericht aan den Magistraat, 

burgers en ingezetenen van Harderwijck de komst van den 
drosten den landsschrijver van de Veluwe en gelast hun, het
geen deze commissarissen verlangen, te doen, op verbeurte 
van hunne privilegiën en op 's konings ongenade. 

Gegeven tho Nijmmegen den XXIII I e n Novembris X V C LXVI . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 805. Met opgedrukt signet 

1082. 1566 November 24. 
Charles van Brimeu, stadhouder, instrueert Willem van 

Scherpenzeell, drost, en Jacob Botter landsschrijver van de 
Veluwe, wat zij, namens hem en op last van de hertogin van 
Parma, aan den Magistraat en de gemeene burgers van 
Harderwijck in het openbaar moeten voordragen. 

Actum toNimwegen den vier ende twyntichsten Novembris 
X V C ses ende tzestich. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 

1083. 1566 December 19. 
Kaerl van Brimeu, stadhouder etc, gelast Burgemeesters, 

Schepenen en Raad de door hem, ter bewaking van 's konings 
huis gezonden doch gevangen genomen soldaten, zijnen dienaar 
Anthonie en den Drost onmiddellijk in vrijheid te stellen, aan
gezien anders de stad zóó zal worden gestraft, dat „wijff und 
kinderen tselve sullen beclagen und beschreyden". 

Gegeven tho Arnhem den X I X 8 n Decembris XVc L X V I . 
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a, Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. Met opgedrukt signet. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 55. 

K B . Gedrukt: Njhoff, Brjdr. Vadert, gesch. en oudh.-
kunde, le reeks, deel VIII blz. 204. 

1084. 1566 December 19. 
Henrick Lichthert van Vorden en 57 andere officieren en 

soldaten van den.drost Otto van den Sande hebbenoorveede 
gedaan vóór hun ontslag uit de gevangenis in het blokhuis te 
Harderwijck. 

Den XIX™» December 1566. 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 141. 

N_B. De oorveeden werden gedaan op 19, 20, 22 en 25 
December en (de laatsten door Evert van Dorsten 
en Gerrit Swart) op 1 Januari 1567. 
Uit een brief van graaf Willem van den Bergh aan 
EIburg, Ld. 19 December 1566, berustende in het 
huisarchief van Bergh, blijkt, dat het gevangen nemen 
van den Drost of bevelhebber en zrjne soldaten, den 
18» December 1566 was voorgevallen. 

1085. 1566 December 22. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verdedigen zich tegen 

de beschuldigingen van den Stadhouder, ontkennen zich schul
dig te hebben gemaakt aan rebellie, houden den Drost voor-
loopig nog gevangen, om hem tegen de burgers te beschermen, 
en hebben de gevangen genomen soldaten losgelaten, hoewel 
deze hadden verdiend te worden gedood. 

Geschreven den XXII"* December anno 1566. 

a. Concept in inv. nr. 805. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 55. 

N.B. Gedrukt: Nghojf, Bijdr. Vader! gesch. en oudh.kunde, 
le reeks, deel VIII blz. 213. 
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1086. 1566 December 29. 

Wilhelm, graaf van den Bergh, drukt, naar aanleiding van 
een schrijven van Burgemeesters, Schepenen en Raad, zijn 
leedwezen uit over hetgeen tusschen hen en den Stadhouder 
is voorgevallen, bevestigt, dat de gedeputeerden van de 4 
kwartieren a.s. Maandag te Nijmegen samenkomen, waarheen 
hij ook een gemachtigde zal zenden, ten einde met elkander 
middelen te beramen, die dergelijke excessen in het vervolg 
moeten voorkomen, en verzekert, dat hij bereid is de stad en 
de geheele Landschap van dienst te zijn. 

Datum Bergh, am X X I X s t e n Decembris anno 1566. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. Met handteekening en op
gedrukt signet van den schrijver. 

1087. 1567 Januari 8. 
Een ongenoemde deelt (aan Burgemeesters, Schepenen en 

Raad van Nijmegen) op hun schrijven van 1 Januari mede, 
dat de Staten van Vlaanderen en van Brabant te Brussel eene 
vergadering hebben gehouden; dat de Regentes verlangt, dat 
de 2 steden hunne vreemde predikanten ontslaan, hetgeen 
die van Vlaanderen zullen doen, doch dat Antwerpen zich 
wil gedragen naar de beslissing van de Generale Staten. Verder 
bericht de schrijver, dat in West-Vlaanderen veel gereformeerden 
werden gedood door katholieken, die daarna in Dornic zijn 
getrokken. 

In Antwerpen den VIII Januarij anno LXVII secundum 
Romanos. 

Afschrift, gelijktijdig, bijlage C. van nr. 1092, met nrs. 1088 en 
1090 op één vel papier, in inv. nr. 805. 

1088. 1567 Januari 10. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder etc, bericht aan Burge

meesters, Schepenen en Raad van Nijmegen de ontvangst 
eener missive van de afgevaardigden van Bannerheeren, 
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Ridderschappen en Steden d.d. 30 December 1.1. en van een 
verzoekschrift van Harderwijck. welke stukken hij na zijn 
aankomst aldaar zal beantwoorden. 

Geschreven tot Bruessel den X e n Januarij X V C LXVI. stilo 
Brabantico. 

Afschrift, gelijktijdig, bijlage A van nr. 1092, met nr. 1087 op 
één vel papier, in inv. nr. 805. 

1089. 1567 Januari 13. 
De burgemeesters Hademan van Wijnbergen en Gerrit van 

Cranenborch hebben aan Hans Clomp, dienaar van Herman 
Pepers, aangeboden de wapens, welke de burgers bij het over
vallen van het blokhuis uit het gasthuis haalden, in dat ge
bouw terug te brengen en hetgeen er aan ontbreekt te ver
goeden, welk aanbod Hans, in tegenwoordigheid van zijnen 
waard Henrick Haese, heeft afgeslagen. 

Actum den XIlI*n Januarij 1567. 

Oorspr. in inv. nr. 784. 

1090. 1567 Januari 16. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder etc. bericht aan Burgemees

ters. Schepenen en Raad van Nijmegen ten vervolge op zijn 
schrijven van 10 Januari j.1.. dat de Regentes de supplicatie 
van Harderwijck in den raad der steden heeft medegedeeld, 
met het gevolg, dat de stad in de gelegenheid zal worden ge
steld haar rebellie voor Kanselier en Raden te verdedigen, 
mits zij het huis en het geschut van den Koning herstelt en 
6 vendelen krijgsknechten inneemt. 

Geschreven tot Nijmegen den XVI e n Januarij XVc LXVII. 

Afschrift, gelijktijdig, bijlage B van nr. 1092. in inv. nr. 805. 

1091. 1567 Januari 16. 
Kaerl van Brimeu. stadhouder, schrijft aan Burgemeesters, 
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1092. 

1093. 

1094. 

Schepenen en Raad, dat, als zij den drost niet onmiddellijk 
in vrijheid stellen, hij alle burgers van Harderwijck, die in 
zijn handen vallen, zóó zal „tracteren", dat zij blij zullen zijn, 
dat te mogen doen. 

Geschreven tot Nijmegen den X V I e n Januarij XVc LXVII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. Met opgedrukt signet. 

1567 Januari 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen zenden 

aan hunne ambtgenooten van Harderwijck copieën van de 
brieven vermeld in nrs. 1087, 1088 en 1090. Zij hopen, dat 
de eendracht aldaar behouden blijft, doch vreezen, dat deze 
zal worden verstoord, tenzij de nieuwe predikant wordt 
verwijderd en er geene veranderingen worden ingevoerd vóór 
de generale reformatie tot stand is gekomen. 

Geschreven den X V I I t e n Januarij anno LXVII. 

Oorspr. in inv. nr. 805. 

1567 Januari 19. 
De drost Ott van den Sande heeft, ten overstaan van de 

burgemeesters Hademan van Winbergen en Gerrit van Cranen-
burch, vóór zijn ontslag uit de gevangenis in het blokhuis te 
Harderwijck oorveede gedaan. 

Anno 1567 den 19 Januarij. 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 142 verso. 

1567 Januari 20. 
Johan toe Boecop tot Harsloe en Jacop van Ommeren 

deelen aan Burgemeesters, Schepenen en Raad mede, dat zij 
morgen met Conraet van Mekeren, Peter van Steprade en 
Gerrit Ingen Newlandt naar Nijmegen gaan, waar zich waar
schijnlijk bij hen zullen aansluiten de heeren Van Hernen. 
Van Hemmen en Aelbert van Bemmel, teneinde gezamenlijk 
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1095. 

1096. 

met den Stadhouder te spreken. Den uitslag zullen zij on
middellijk berichten. 

Geschreven op ten X X t e n dach Januarij anno etc. L X V I I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 

1567 Januari 24. 
Sweer tho Boecop zegt, wegens zijn vertrek uit Harderwijck, 

den door hem als schepen afgelegden eed op, belooft de 
hem in die hoedanigheid bekend geworden geheime aange
legenheden eer- en ambtshalve te zullen verzwijgen en ver
klaart zich bereid, met kwaadsprekers over zijn vertrek voor 
het Hof terecht te staan. 

Datum uth Campen 24 Januarij anno 67. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 58. 

(c. 1567 Januari 25.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 

van Harderwijck geven eene instructie aan hunne gezanten 
naar- en onderhandelaars met den Stadhouder over het redres 
van hetgeen in de stad is voorgevallen aangaande de religie, 
de inneming van 's Konings huis en andere rebellie. 

Concept in inv. nr. 805. 

1097. 1567 Januari 27. 

Reyner Wolff, raad en afgevaardigde van Harderwijck, 
schrijft aan den Stadhouder, aangezien hij hem te Nijmegen 
niet meer aantrof, dat ingevolge het op Pauli j.1. gelezen bevel 
de nieuwe predikanten uit de stad gewezen zijn en verzoekt 
hem aan Schepenen en Raad 2 of 3 weken toe te staan, om 
zich over de voorwaarden der verzoening te kunnen beraden, 
zonder door ruiters en knechten te worden overvallen. 

Uuyt Arnhem den X X V I I e n Januarij anno X V c LXVII 0 , 
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Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 

N.B. Gedrukt; Werken v. d. vereeniging Gelre, nr. 11 
blz. 363. 

1098. 1567 Februari 5. 
Kairll van Brimeu, stadhouder etc, bericht, aan Burgemees

ters, Schepenen en Raad van Nijmegen, dat hij overmorgen 
zijn krijgsvolk zal monsteren en verzoekt hun, Harderwijck te 
bewegen, zich, vóór zijne soldaten op marsch gaan, met hem 
te verdragen. 

Datum ielentz Driell den vifften Februarij anno etc. X V C L X V I I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 

N.B. Gedrukt: Van Hasselt, Stukken v. d. vaderl. historie, 
I blz. 128 nr. 62. 

1099. 1567 Februari 6. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen zenden 

aan hunne ambtgenooten van Harderwijck afschrift van den 
brief van 5 Februari 1567, berichten, dat zij den Stadhouder 
verzocht hebben zijn tocht uit te stellen en raden hun aan, 
zich met hem te verdragen. 

Geschreven den sesten dach Februarij anno etc. soeven ende 
sestich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. Met sluitzegel. 

1100. 1567 Februari 8. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad antwoorden aan Nijmegen, 

dat zij bereid zijn met den Stadhouder een verdrag te sluiten 
en te dien einde onlangs eerst eenige raadsleden en daarna 
burgemeester Reyer Wolff naar Nijmegen hebben gezonden, 
doch dat Zijne Genade toen reeds vandaar vertrokken was. In-
tusschen hebben zij de nieuwe predikanten verwijderd en 
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zullen hunne gemachtigden a.s. Maandag nogmaals naar Nij
megen afvaardigen om aan den Stadhouder onderdanige 
voorstellen te doen. 

Datum 8 Februarij anno etc. 67. 

Concept in inv. nr. 805. 

N.B. Het door den Stadhouder voorgesteld verdrag werd 
opgesteld te Grootdriell 9 Februari 1567. Het is ge
drukt: Van Hasselt, Stukken v. d. vadert, hist. 1, blz. 
130 nr. 64. 

1101. (1567 Februari 13.) 
De gezanten van Harderwijck beantwoorden de hun den 

9°n Februari overhandigde voorwaarden van het verdrag en 
verzoeken aan den Stadhouder eenig uitstel, teneinde over 
de aanneming er van overleg te kunnen plegen met hunne 
principalen. 

Concept in inv. nr. 805. 

N.B. Dit antwoord werd den 13en Februari 1567 te 
Oosterwijck ontworpen en aan den Stadhouder over
handigd. Het is gedrukt bij Van Hasselt, Stukken v. 
d. vadert, hist. deel I, nr. 65. 

1102. (1567 Februari 14.) 
De Stadhouder handhaaft de meeste, doch verzacht som

mige artikelen van het voorgesteld verdrag, voorbehoudens de 
goedkeuring van de hertogin van Parma, welke hij echter aan
neemt te zullen bevorderen. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 

N.B. Gedrukt: Van Hasselt, Stukken v. d. vadert, hist. I, 
blz. 135 nr. 65. Aldaar leest men aan het slot, dat 
deze resolutie werd genomen in het leger te Vucht, 
den 14en Februari, en dat de afgevaardigden van 
Harderwijck 8 dagen tijd kregen om met hunne 
vrienden overleg te plegen. 

26* 
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1103. 

1104. 

1105. 

(c. 1567 Februari 19.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verklaren, dat zij en de 

Gemeenslieden de nadere resolutie van den Stadhouder hebben 
overwogen in tegenwoordigheid der gezanten van Nijmegen, 
Zutphen en Arnhem, en dat zij den raadsheer dr. Frederick 
van Boyemer machtigen, hun antwoord aan den Stadhouder 
over te geven en hem te verzoeken, met hunne bedenkingen 
rekening te willen houden. 

Concept in inv. nr. 80S. 

N.B. Op de 2e bladzijde aangeteekend de den l« n , 2«° en 
7en Maart ingekomen stemmingen van de gilden over 
de aanneming of verwerping van de heden (den l e n 

Maart) ontvangen resolutie. 

(c. 1567 Februari 19.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad ende24 Gemeenslieden 

verzoeken, aan den Stadhouder, bij een „Bericht und petition", 
eenige artikelen van het verdrag te verzachten en te bevor
deren, dat vóór de komst van den Koning de privilegiën en 
vrijheden der stad niet worden verkort. 

Dit doende, etc. 
Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 

N.B. Gedrukt: Van Hasselt, Stukken v. d. vaderl. historie, 
I blz. 138 nr. 67 waar aan het hoofd staat: „Ont-
fangen bynnen tiarderwick den XIX Februarij anno 
LXVII." De tekst werd te Harderwijk vastgesteld in 
overleg met afgevaardigden van Nijmegen, Zutphen 
en Arnhem. 

1567 Februari 20. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen, (Zutphen 

en Arnhem) ondersteunen (ieder afzonderlijk) het verzoek 
van Harderwijck aan den Stadhouder tot verzachting van het 
haar aangeboden verdrag, 

Geschreven den XX** 1 1 Februarij anno LXVII . 
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Concept in inv. nr. 805. 

N.B. Gedrukt: Van Hasselt, Slukken v. d. vaderl. hist. I 
blz. 153 nr. 73. 

1106. (c. 1567 Februari 20.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 

dragen aan hunne afgevaardigden op, den Stadhouder te be
wegen het verdrag andermaal te verzachten, met name de 
artikelen betreffende het geschut, de wapens van de burgers 
en de verlangde borgstelling. Indien Zijne Genade hiertoe niet 
genegen is, moeten zij hem verzoeken den monsterheer Corelle 
naar Harderwijck te zenden, om te onderhandelen en, mocht 
ook dit worden geweigerd, dan moeten zij het verdrag aan
nemen en vragen gemachtigden te zenden, om het in behoor
lijken vorm te sluilen. 

Concept in inv. nr. 805.-

1107. 

1108. 

1567 Februari 26. 
De Schepenen verlagen den rentevoet van belegde gelden, 

vastgesteld bij de keur van 1 Februari 1460, tot 1 penning 
van 16 penningen. 

Aldus bij de Schepenen verandert den X X V I e n Februarij 
anno etc. 67. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 25. 

(c. 1567 Februari 28.) 
De Stadhouder maakt, naar aanleiding van de nader door 

Harderwijck gemaakte bezwaren en op verzoek van Nijmegen, 
Arnhem en Zutphen, nogmaals eenige veranderingen in het 
haar den 9 e n Februari j.1. aangeboden verdrag en belooft deze 
ter goedkeuring aan de hertogin van Parma te zullen aanbe
velen. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 
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N.B. Met aanteekening: „Receptum et lectum in senatu, in 
presentia 24 tribunorum, op ten 1 Marty anno 67. 

1109. 1567 Maart 5. 

De Stadhouder stelt de artikelen van het verdrag met 
Harderwijck definitief vast en belooft te zullen bevorderen, 
dat de hertogin van Parma, regentes etc, het goedkeurt. 

Binnen der stadt Utrecht op ten V e n Martij anno 1567. 

a.—d. Afschriften: a. gelijktijdig, met nrs. 1111 en 1113 op 
éên katern papier, in inv. nr. 806; b. gelijktijdig, in inv. nr. 806; 
c. en d. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 131 verso en nr. 1982 
fol. 126. 

e. Gedrukt, met nrs. 1111 en 1112 op 12° formaat papier, in 
inv. nr. 55. 

N.B. In afschrift 6., dat misschien een verbeterd concept is, 
volgt, na de den 5 e n Maart vastgestelde punten, nog 
een artikel dat gedateerd is 8 Maart. 
Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 102. 

1110. 1567 Maart 6. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad bekennen, dat zij, met 
toestemming van de Gemeenslieden, van de weesmeesters 
Wolff Brinck, Rutger Henricksz., Wolff Zegersz. en Herbert 
Petersz., hebben geleend 300 Car. guldens tegen 6°' 0 rente, 
waarvoor zij verbonden hebben de 4 kampen land, welke 
vroeger eerst Alijdt en Stijne Dageraedts en daarna Jan 
Wolffsz. en Jan Theusz. in pand hadden en die nu verpacht 
zijn aan Evert Evertszoon. 

In den jaer onss Heren duysent vijffhondert soeven ind 
sestich den sesten dach des maents Marty. 

Oorspr., gecasseerd, in inv. nr. 910. Het stadszegel is verloren 
gegaan. 
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1111. 1567 Maart 7. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden verklaren het 

verdrag aan te nemen, doch zullen gaarne de verzekering 
ontvangen, dat zij en de stadsdienaren, noch de gemeene 
burgers en ingezetenen vóór de komst van den Koning aan 
lijf en goed zullen worden beschadigd. 

Den V I I e n Martij anno etc. LXVII . 

a.—c. Afschriften: a. gelijktijdig, met nr. 1112 op één katern 
papier, in inv. nr. 806; b. en c. (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 132 
verso en nr. 1982 fol. 127. 

d. Gedrukt, met nrs. 1109 en 1112 op 12» formaat papier, in 
inv. nr. 55. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 105. 

1112. 1567 Maart 22. 
Rarel van Brimeu, stadhouder etc, maakt bekend, dat de 

hertogin van Parma het met Harderwijck gesloten verdrag 
heeft goedgekeurd. 

Op ten X X I P t t Martij XVc LXVII . 

a. Oorspr., met afschrift a van nr. 1111 op één katern papier, 
in inv. nr. 806. 

b. en c. Afschriften (c. 1700) in inv. nr. 1981 fol. 132 verso en 
nr. 1982 fol. 127. 

d. Gedrukt, met nrs. 1109 en 1111 op 12° formaat papier, in 
inv. nr. 55. 

N.B. Gedrukt: Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel 
II blz. 106. 

1113. 1567 April 5. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeente ver

klaren aan dr. Godart Pannekouck en Pieter van Apeldoeren, 
raden en commissarissen van den Koning, dat zij bereid zijn 
den eed van trouw aan Zijne Majesteit en handhaving van 
den katholieken godsdienst te doen. Ook zullen zij het huis 
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1114. 

1115. 

van den Koning en de altaren binnen den in het verdrag ge
stelden termijn herstellen, doch verzoeken aan de commis
sarissen te bevorderen, dat de Stadhouder dienaangaande met 
eene belofte genoegen neemt. 

Overgelevert mijn heren commissarissen vurscreven, binnen 
Harderwijck, den V e n Aprilis anno 1567. 

a. Concept in inv. nr. 805; b. Afschrift, gelijktijdig, in inv, nr. 55. 

1567 April 9. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad komen met mr. Frederick 
van Boeymer te Arnhem, wiens tot nu toe bewezen diensten 
zij (met eene rente van 18 karolus guldens) hebben beloond, 
overeen, dat hij hen verder, als raadsman, zal bijstaan voor 
vacatiegelden en bovendien, gedurende 5 jaren, jaarlijks 2 
amen rijnsche wijn. 

Actum thoe Harderwijck den negenden dach Aprilis anno 
X V C soeven und tzesticb. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 808. Het opgedrukt stadszegel is 
verloren gegaan. 

1567 April 10. 
Peter van Appeltorn en Godert Pannekoeck, raden van den 

Koning, benevens Pieter van Sinte Pieters, adjunct, verkenen 
aan Burgemeesters, Schepenen en Raad acte der verklaring 
van den Stadhouder, dat zij, na het afleggen van den bij het 
verdrag bedongen eed, niet van meineed beschuldigd of be
boet zullen worden, indien zij de hun opgelegde reparatiën 
niet volledig uitvoeren of daarin iets vergeten, mits zij hun 
verzuim herstellen, zoodra zij er opmerkzaam op worden ge
maakt. 

Op ten tienden Aprilis anno X V C seven ende tzestich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 

N.B. Gedrukt: Van Hasselt, Stukken v. d. vader], hist. I, 
blz. 180 nr. 85. 
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1116. 

1117. 

1567 Juli 1. 
Raerll van Brimeu, stadhouder, bericht aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad de komst van den drost Ott van den 
Sande met 100 knechten, die het huis van den Koning weder 
zullen bezetten. Hij vermaant hen, de wapens en munitie aan 
dien bevelhebber over te geven, den pastoor, die ook terug
keert, niet te molesteeren, de altaren in de kerk te herstellen 
en de kerk door den wijbisschop te laten reconcilieeren. Be
zwaren tegen den pastoor mogen zij aan hem of aan Kanselier 
en Raden indienen. 

Datum ilentz tho Arnhem den eersten Julij XVc LXVII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 

1567 Juli 17. 
Margareta, hertogin van Parma, regentes, bericht aan den 

Schout en Burgemeesters, Schepenen en Raad van Harderwijck 
de komst van de dm. Van Appeldoren en Pannekoick, 's konings 
raden in den lande van Gelre, en beveelt hun genoemde 
heeren behulpzaam te zij n bij hun onderzoek naar de onlangs 
in de stad voorgevallen oproeren en toegelaten nieuwigheden. 

Dato Andtwerpen den X V I I 6 " dach Julij XVc L X V I I . 
Afschriften: a. (c. 1630) in inv. nr. 83 fol. 201; b (c. 1700) in 

inv. nr. 1983 fol. 55 verso. 
N.B. De instructie van de commissarissen is gedrukt in 

Van HasseWs, Stukken v. d. vadert, hist I blz. 204 
nr. 97, en hunne verbalen bij C. Hille Ris Lambers, 
De kerkhervorming op de Veluwe, 1523—1578, bij
lagen, blz. CCL en CCLXXXIV. 

1118. (c 1567 Augustus). 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en eenige Gemeens

lieden herinneren Kanselier en Raden dat,J volgens het ver
drag, het onderzoek naar hetgeen in de stad is gebeurd zou 
blijven rusten tot de komst van den Koning en verzoeken mits
dien aan de commissarissen te gelasten de uitvoering hunner in-
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1119. 

1120. 

1121. 

structie 3 weken uit te stellen, opdat zij, supplianten, in dien 
tijd aan de hertogin van Parma kunnen vragen, in welken 
vorm zij verplicht zijn de verlangde inlichtingen te geven en 
bij het onderzoek behulpzaam moeten zijn. 

Oorspr., met nr. 1119 op êén vel papier, in inv. nr. 805. 

1567 September 1. 
Kanselier en Raden verklaren zich niet bevoegd op het ver

zoek (zie nr. 1118) eene beschikking te nemen, aangezien de 
instructie aan de commissarissen niet door het Hof, maar door 
de Hertogin-regentes werd gegeven. 

Actum tho Arnhem den eersten Septembris XV C LXVII. 

Oorspr., met nr. 1118 op èên vel papier, in inv. nr. 805. 

1567 November 6. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad beantwoorden de hun 

door de commissarissen van den Koning gestelde 24 vraag
punten. 

Overgelevert . . . durch den burchmeesteren Lambert Brinck 
und Ernst Witten et me (secretaris Dirck Voet ?) presente, 
den VI e n Novembris des namiddaechs circa quartam horam 
anno etc. 67. 

Concept in inv. nr. 805. 

N.B. Dit antwoord sluit met een verzoek om genade, dat 
den commissarissen op Sint Maartensdag naar Elburg 
werd nagezonden. De vraagpunten zijn gedrukt in 
Schrassert, Beschr. van Harderwijck, deel II blz. 106 
en het antwoord in' de Kroniek v. h. Hist. Oen. 
Utrecht, XVIII (1862) blz. 184. 

1567 December 15. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder, neemt heer Joachim van 

Spuelde, commandeur van 's Herenloe, zijne conventualen, 
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1122. 

1123. 

1124. 

dienaars, rentmeester en familie, voorts de bouwhoeven, huizen 
en andere onroerende- en roerende goederen, benevens het 
vee van de commanderij, in bescherming en staat toe, dat zij 
zijn wapen op hunne gebouwen plaatsen, ten einde plunde
ring te voorkomen. 

Gegeven tot Arnhem den vijffthienden dach der maent 
Decembris in den jair ons Heren duysent vijffhondert soeven 
unnd sestich. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 1945. Het opgedrukt signet 
is verloren gegaan. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 41. 

1567. 
Henrick van Sevener en Garryt van Wenckum, gildemees

ters van het H. Sacramentsgilde, hebben met hunne older
mannen en gildebroeders besloten, voortaan geen Schepenen 
nóch Raden tot gildemeesters te kiezen. 

Item anno LXVII. 

Oorspr. in inv. nr. 1903 folio 87. 

1568 Maart 9. 

Karei van Brimeu, graaf to Megen, stadhouder etc, beveelt 
(aan de koninklijke commissarissen), met toezending van een 
betrekkelijk schrijven van den hertog van Alva, den magistraten 
van Harderwijck en Elburch te gelasten, . de gevangen en nog 
te vangen kerkenbrekers en beeldenstormers te vonnissen, 
daarbij zelf als assessors aanwezig te zijn en hetgeen daarbij 
voorvalt te rapporteeren. 

Gegeven thoe Arnem den IX Martij anno XVc LXV1II. 
Afschriften, gelijktijdig, a. in inv. nr. 805; b. in inv. nr. 55. 

1568 Maart 11. 
De graaf van Megen heeft, als stadhouder, op bevel van 

Alva en in tegenwoordigheid van Peter van Apeltorn en Johan 
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Urdt, mombers, en D ion ijs van Wesenhagen, raad: a. de re
geering van Harderwijck uit haar ambt ontzet; b. de sleutels 
van het stadhuis, de stadskist en de kamer, waarin de privi
legiebrieven liggen, van den secretaris, Dirrick Voet, overge
nomen; c. Jacob Botter, landsschrijver van Veluwe, gecommit
teerd, om de stadsprivilegiebrieven enz. te inventariseeren en 
aan de nieuwe regenten over te leveren. 

Aldus geschiet tot Herderwijck ten dage ind jair voirsz. (Op 
huyden XI dach Martii XVc LXV1II.) 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 1127 op één katern papier, in inv. 
nr. 1583. 

N.B. Gedrukt: Van Hasselt, Stukken v. d. vaderl. hist 
deel I blz. 232. 

1125. 1568 Maart 11, 
De Stadhouder heeft aan de nieuwe schepenen van Harderwijck 

bevolen: a. den eed af te leggen in handen van de commis
sarissen Van Appeltorn en Urdt: b. de secretarissen en andere 
ambtenaren, die niet goed katholiek zijn, te ontslaan ; c. Herman 
Leydecker, die, omdat hij den drost hielp, werd ontslagen, 
weder in dienst te nemen; d. 24 goede katholieken te nomi-
neeren, waaruit de drost 12 gemeenslieden zal kiezen; e. de 
kerken en altaren te herstellen. 

Actum tho Harderwijck, op ten huyse Con. Majesteits, den 
X I " Martij XVc LXVIII. 

' Oorspr., op papier, in inv. nr. 57. Onderieekend: T. Roos. 

N.B. Qedrukt: Van Hasselt, Stukken v. d. vaderl. hist deel 
I blz. 234. 

1126. 1568 Maart 25. 
De Stadhouder beschikt op de remonstrantie van de nieuwe 

stadsregeering: a. dat, aangezien haar voor de judicature over 
de gevangenen door den hertog van Alva 2 rechtsgeleerden 
zijn toegevoegd, zij zijn bevel zoo spoedig mogelijk moeten 
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uitvoeren, doch dat zij zich bovendien door andere leden van 
's konings raad in Gelderland kunnen laten adviseeren; b. dat 
zij de bezetting op de geuzen .mogen leggen" en c. dat hij 
den wijbisschop van Utrecht zal uitnoodigen de kerk weder 
te wijden. ') 

Aldus geschiet tho Arnhem den X X V o n Marty X V C LXVIII. 
a. Oorspr. op papier, in margine van de remonstrantie, in inv. 

nr. 805. 
b. Afschrift.van punt a, gelijktijdig, in inv. nr. 55. 

1127. 1568 April 1. 
Jacob Botter, landsschrijver van Veluwe, verklaart de wijze, 

waarop hij zijne commissie heeft uitgevoerd in tegenwoordig
heid van den gewezen burgemeester Henrick van Sevener en 
den ontslagen secretaris Dirrick Voet en dat hij vervolgens de 
stukken met den inventaris en de sleutels heeft overhandigd 
aan Jan Woltersz., raad, en Peter van Zevener, secretaris. 

Des t'oerconde bij ons onderteyckent op ten eersten Aprilis 
X V C acht ende tzestich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1583. 

N.B. De inventariseering begon den 12<"> Maart 1568. 

1128. (c. 1568 April 10.) 
Zweer van Hoeclum betoogt tegen den hem door Schepenen 

en Raad gestelden eisch, om vóór a.s. Paschen het vernielde 
Sint Laurensaltaar te herstellen, dat hij daartoe niet verplicht 
is, als zijnde geen collator van de op dit altaar gefundeerde 
vicarie. Zijn zoon geniet slechts de inkomsten van dien dienst, 
doch heeft, evenmin als hij zelf, aan de vernieling van het 
altaar schuld en zij, die met de herstelling er van zijn be
gonnen, moeten haar ook voltooien. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 

•) Johannes Knijff : (zie Archief v. d. gesch. v. h. aartsbisdom Utrecht, deel 57 
blz. 259.) 
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1129. (c. 1568 A p r i l 10.) 
Johan Voeth wijst de van hem verlangde herstelling van 

het O.L. Vrouwe-altaar af op dezelfde gronden als Zweer van 
Hoeclum (zie nr. 1128) heeft gedaan. H i j verwijst Schepenen 
en Raad echter naar de kerkmeesters, die het altaar langer 
dan 70 jaren onderhielden, de offeranden genoten, de beelden 
en sieraden uit de kerk verwijderden en onlangs (voorde her
stelling er van) geld van Mechtelt van Spuelde hebben ont
vangen. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 

1130. ( c 1568 A p r i l 10.) 

Johan Voeth Dirckszoon, collator van de op het O. L. 
Vrouwe-altaar gestichte vicarie, betoogt eveneens niet verplicht 
te zijn de door de Schepenen van hem verlangde herstelling 
van dat altaar te laten doen, om redenen, die in hoofdzaak 
ook door zijnen naamgenoot Johan Voeth (Geerloffszoon of 
Janszoon) zijn aangevoerd. 

Oorspr., op papier, in inv.' nr. 805. 

1131. 1568 A p r i l 15. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder, bericht aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad, op hun schrijven van 13 A p r i l j , l „ : a. 
dat aan de gedaagde en gevluchte personen gelegenheid moet 
worden gegeven, om in de stad materiaal voor hunne verdedi
ging te verzamelen, mits zij daar niet langer vertoeven dan 
noodig is en tijdig te Brussel voor den Raad van A l v a ver
schijnen; b. dat het O.L. Vrouwe-altaar ca . , door Johan Voet 
moet worden hersteld, doch dat hij de kosten van de kerk
meesters kan terugvorderen. 

«jegeven tho Arnhem den X V e n Apri l i s X V C L X V I I I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 
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1132. 

1133. 
1134. 

1568 April 30. 
Philips, koning van Castilië, committeert den eersten deur

waarder in Gelre om, ter requisitie van den procureur-generaal 
Reijer van Spuelde en 24 andere personen te Harderwijck, 
die op de eerste dagvaarding niet zijn gecompareerd, deels 
wegens vernieling van beelden, kerken en kloosters, deels 
wegens huisvesting van predikanten en deels wegens dienst
neming onder den heer Van Brederode, bij edict in het open
baar te citeeren, om alsnog binnen 3 weken te verschijnen 
voor den Raad van den hertog Van Alva te Brussel of elders, 
waar hij verblijf houdt, op straffe van bannissement en ver
beurte van goederen. 

Gegeven in onser stadt van Bruessele den laesten dach 
April int jaer ons Heeren duysent vijffhondert acht und tsestich. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 807. 

N.B. In dorso aangeteekend: „Ingecomen den XXII Junij 
anno 1568, meester Jan Vrt, momber Con. Maj., und 
Jan Botter, den lantschrijver, overgelevert". 

De sententie tegen deze gedaagden, dd. 17 Augustus 
1568, is gedrukt bij Jacob Xcircus: Sententiën en in
dagingen van den hertog van Alba, 1567—1572, blz. 
96. Amsterdam, 1735 8°. 

1568 Mei 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen antwoor

den aan Harderwijck op zijn verzoek, van zijne ingezetenen 
geen vertoon van tolbrieven te vorderen aan den tol boven 
Nijmegen gelegen, dat dit een koninklijke tol is en dat dus 
het verzoek aan Kanselier en Raden moet worden gedaan. 

Geschreven den XVlI e n Mey anno LXVII. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 106. Met opgedrukt sluitzegel. 
b. Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 55. 

1568 Juni 15. 
De hertog van Alva beschikt afwijzend op een request (van 

de prelaten of archidiakenen, dekens en kapittels der Utrecht-
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1135. 

1136. 

sche kerken) tot limitatie en restrictie der besluiten van het 
concilie van Trente, aangezien de Koning verlangt, dat die 
resolutiën geheel worden nagekomen en commissarissen naar 
Utrecht werden gezonden, om den Aartsbisschop bij de uit
voering er van behulpzaam te zijn. 

Faict par Son Excellence a Bruxelles le X V m e jour de 
Juiny 1568. 

Afschrift, gelijktijdig, bijlage van nr. 1157, in inv. nr. 805. 

1568 Juni 18. 

Schepenen en Raad oorkonden, dat Wolter Krijntsen en 
Marry Everts, zijne vrouw, aan Gerbert van Byssell en Henryck 
Bytter, als gildemeesters van het Sint Joistengilde, verkocht en 
overgedragen hebben eenen rentebrief van 2 ' / 2 gulden ten 
laste van Albert Meijnsschen, gedateerd 9 Juni 1564. 

Int jaer onses Heeren duysent vijffhondert acht ende sestich 
den achtienden Juny. 

Oorspr. in inv. nr. 1738. Met geschonden stadszegel in groene 
was. 

1568 (c. Juni 22.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verklaren, dat zij den 

2 2 e n Juni 1568 het bevel van den Koning (zie nr. 1132) 
voor het stadhuis hebben afgelezen en uitgeroepen, de daarin 
en hierin genoemde 25 personen hebben gedagvaard en ver
volgens hunnen stadsdienaar hebben opgedragen van een en 
ander aanzegging te doen ter plaatse, waar de gedaagden het 
laatst binnen de stad woonden en door aanplakking aan het 
stadhuis en aan de kerk. 

Oirconde onses secretarys hant hyeronder gestelt op ten N 
dach N anno X V c L X V I I I . 

Concept in inv. nr. 807. 

N.B. Gevolgd door de verklaring van den gezworen 
stadsdienaar, dat hij aan deze opdracht heeft vol
daan. 
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1137. 

1138. 

1568 Juni 29. 
De Raden van den Koning in Gelderland antwoorden 

Burgemeesters, Schepenen en Raad op hunnen brief van gisteren, 
dat zij van de daarbij ontvangen waarschuwing afschrift hebben 
gezonden aan den hertog van Alva en aan den graaf van 
Megen. Verder deelen zij mede, dat hopman Strueff de schul
dige knechten zal straffen en machtigen zij de geadresseerden, 
30 huisluiden uit Putten en Ermel te requireeren, om de stad 
des nachts te bewaken. 

Geschreven tho Arnhem den X X L X e n Junij XVc LXVIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 598. Onderteekend: T. Roos. 
Met opgedrukt zegel. 

1568 Juli 3. 
Reynier van Arler Henricksz., schout te Putten, bericht aan 

Burgemeesters, Schepenen en Raad, dat hij aan hetongewoon 
bevel (zie nr. 1137) zal voldoen, doch dat hij er een anthen-
tiek afschrift van wenscht te ontvangen, ten einde zijne mannen 
op de been te kunnen brengen en, als bet noodig mocht 
zijn, zich wegens het nakomen van dezen eisch te kunnen 
verdedigen. 

Gescreven den III e n Julij anno etc. LXVIII . 

Oorspr., op papier, geschonden, in inv. nr. 598. Met signet ge
drukt in groene was. 

1139 1568 Juli 3. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder, beveelt, namens den Koning, 

aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, het vendel soldaten, 
dat de graaf van Boussu zal zenden, in te kwartieren en te 
onderhouden. 

Datum seer ilents uth Groeningen, in unseren leger, den 3 
Julij 1568. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met opgedrukt signet. 
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1140. 

1141. 

1142. 

N.B. In inv. nr. 1981, op folio 134 verso, staat een dergelijk 
bevel van den hertog van Alva, geschreven te 
's-Hertogenbosch 16 Juli 1568. 

1568 Juli 7. 
De graaf Van Boussu, stadhouder en kapitein-generaal in 

Hollant en Westvrieslant, geeft aan den Drost, Burgemeesters 
en Regeerders van Harderwijck met verwijzing naar eenen hierbij 
ingesloten brief van den hertog van Alva kennis, dat hij een 
vendel duitsche voetknechten heeft afgezonden, om in de stad 
garnizoen te houden. 

Gescreven tot Amsterdam den 7 Juli 1568. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 134 verso. 

1568 Juli 16. 

De Rekenkamer in Gelderlandt deelt aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad in antwoord op hun schrijven van 14 
Juli j.1. mede, dat zij, tenzij beter bewijs wordt overge
legd, het bezit van de novale tienden niet aan de stad kan 
toekennen en deze dus door Willem Bentinck moeten worden 
ingevorderd. 

Gescreven in der camer van de rekeninghe t' Arnhem den 
X V I Julij X V c LXVIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 502. Onderteekend: Dybbetz. 
Met opgedrukt zegel. 

1568 September 20. 
Kairll van Brimeu, graaf to Meghen, stadhouder, draagt op 

bevel van den hertog van Alva aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad op, 4 lasten weit en 4 lasten rogge te laten malen 
en ter beschikking te stellen van den heer Van Bairlaymont, 
overste van het proviand, of zijne commissarissen. 

Datum in 't veltleger ter Nederhaern den 20 Septembris 
anno 1568. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 730. 
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1143. 

1144. 

1568 October 8. 
De Raden van den Koning in Gelderlandt verzoeken 

dringend aan Burgemeesters, Schepenen en Raad bet gere-
quireerde meel, zoodra het koud genoeg is om er brood van 
te bakken, naar Nijmegen te zenden, waar Jacob Gerbrantsz., 
's konings rentmeester, hun een bewijs zal geven, waarop zij 
de kosten kunnen terugkrijgen van de heeren van de financiën. 

Geschreven tho Arnhem den V I I l e D Octobris XVc LXVIII. 

Oorspr., op papter, in inv. nr. 730. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

1568 October 14. 
J . Wrd en Dry es Rueyst, commissarissen van den Koning 

als hertog van Gelre, gelasten aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad: a. Gerrit Maurissen, Sweer van Hoekelum, Ernst 
Witte, Wuift* van Ommeren, den gewezen secretaris Dirck 
Voet, zijn broeder Gerlich Voet en Frans Willemszoon te 
dagvaarden, om den 13enNovember a.s. te verschijnen voorden 
hertog van Alva of den door hem aangewezen Raad, ten einde 
zich te verdedigen tegen de tegen hen ingebrachte beschuldigingen; 
b. te publiceeren, dat de roerende- en onroerende goederen en 
bezittingen van deze gedaagden in toeslag gelegd en geseque-
streerd zijn; c. de bezittingen van Gerrit van Spuelde en 15 
andere, hier en in nr. 1132 genoemde vluchtelingen, die reeds 
gesequestreerd werden, te inventariseeren. 

Gedaen bynnen Harderwijck den XIIII e Q Octobris anno 
XVc acht ende sestich. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 807. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 55. 

N B . In inv. nr. 807 liggen verklaringen en latere dagvaar
dingen voordenRaad van Alva van de sub a. en c. ge
noemde personen en van Alphert Brinck en Wolff 
Clomp, door den stadsdienaar Johan van Huessen, dd. 
(c. 23 October), 9 November 1568 en later. De sub a. 
b. en c. genoemde stukken weiden, in tegenwoordig
heid van Schepenen en Raad, gepubliceerd 23 Octo
ber 1568. 

27* 
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1145. 

1146. 

1568 October 16. 

De Raden van den Koning in Gelderland gelasten, (op 
verzoek van Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem), 
Cornelis van Koet, schout van Ermelo, eenige wagens ter be
schikking van Harderwijck te stellen voor het vervoer van het 
gerequireerde meel tot Arnhem. 

Geschreven tot Arnhem den X V I e n Octobris XVc LXVIII. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 730. 

1568 November 16. 

Philips, koning van Castilië, beveelt den eersten deurwaar
der of een ander bevoegd officier in Gelderland Gerrit 
Maurissen en de 6 andere in nr. 1144 sub a. genoemde per
sonen, ter requisitie van den Procureur-generaal, te dagvaarden, 
om alsnog binnen 3 weken voor den hertog van Alva te 
Antwerpen te verschijnen, ten fine en op straffe als in nr. 
1132 is vermeld. 

Gegeven in onsen voersz. stadt van Antwerpen den zesthien-
den dach van Novembris int jaer ons Heeren duysent vijff
hondert acht und zestich. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 807. 

N.B. Met aanteekening, dat Burgemeesters, Schepenen en 
Raad deze dagvaarding den 26e n Febr. 1569 vóór 
het stadhuis hebben afgekondigd. De eerste dag
vaarding van deze 7 personen werd gedaan 23 
October 1568, de derde 26 Februari 1569. (Ibidem.) 

1147. 1569 (Januari) 19. 

Johannes Voeth stelt, als patroon of collator van eene 
vicarie in de kerk van Harderwijck, — welke vacant gekomen 
is door den vrijwilligen afstand van Johannes Voeth, — aan 
den Officiaal van Sint Pieter te Utrecht voor, den priester Abel 
Godfriedszoon in het bezit dezer vicarie te bevestigen. 
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Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexage-
simo nono, die vero decima nono. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 875. Onderteekend: Jan Voet 
Gerloffssoen als recht callatoer. Het zegel van zijnen broeder 
Gerardus is verdwenen. 

1148. 1569 Februari 22. 
J . Wrd en Dryes Ruyest, commissarissen van den Koning, 

bevelen aan de burgemeesters van Harderwijck, op Zaterdag 
26 Februari a.s., Alphert Brinck en Wolff Clomp, bij klok-
luiding vóór het stadhuis, te dagvaarden om den 1 9 e n April 
e.k. te verschijnen voor den Raad van den hertog van Alva 
te Antwerpen, ten fine als in nr. 1132 is gezegd. 

Gedaen binnen der stadt Elborch den twee und twintichsten 
Februarij X V C LXIX. 

Oorspr., met nr. 1149 op één blad papier, in inv. nr. 807. 

N . B . Aan deze opdracht werd den 26™ Februari 1569 
voldaan. De 2e dagvaarding van deze 2 personen 
had plaats, ingevolge een edict van 19 April, den 4™ 
Juli 1569, de derde den 22™ November 1569. 

1149. 1569 Februari 22. 
(Johan Wrd en Dryes Ruyest), commissarissen van den 

Koning, gelasten aan de burgemeesters van Harderwijck: a. 
de goederen van Alphert Brinck en Wolff Clomp te seque-
streeren en dit vóór het stadhuis te publiceeren; b. die goe
deren door een raadslid en den schout te laten inventari
seeren. 

Gedaen binnen der stadt van der Elborch den XXII e n 

Februarij X V C negen und zestich. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 1148 op één blad papier, in inv. 
nr. 807. 

N.B. In dit bevelschrift ligt de niet gedateerde bekend
making van deze beslaglegging door bovengenoemde 
commissarissen. 
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1150. 

1151. 

1152. 

1568/69 Maart 8-
De hertog van Alva beveelt aan den Stadhouder en de 

Raden van Gelre en Zutphen, den I7 e n Maart e.k. bij alle 
drukkers en verkoopers van boeken onderzoek naar de bij 
hen aanwezige werken te laten doen door een of meer gees
telijken, bijgestaan door iemand van het gerecht. De goede 
en de slechte boeken moeten door eenen notaris afzonderlijk 
worden geïnventariseerd, waarna de goede aan de eigenaars 
teruggegeven en de slechte aan de visiteurs overgelaten zullen 
worden. Een duplicaat van den inventaris moet aan den Raad 
van den Hertog worden gezonden. 

Geschreven tot Bruessele den VII I e n dach van Martio 1568. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 800. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placaetboeck, I kol. 359. De 
bedoelde, hier ontbrekende, lijst is gedrukt, ibidem, 
kol. 360. 

1569 Maart 15. 

Kairl van Brimeu, stadhouder etc, zendt (aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad) copie van Alva's bevel (zie nr. 1150) en 
beveelt hun dit mandaat overmorgen uit te voeren, in tegen
woordigheid van den geestelijken commissaris, die zoo spoe
dig mogelijk te Harderwijk zal komen, en van eenen notaris 
om de boeken te inventariseeren. 

Gegeven tho Arnhem den X V e n Martij XVc LXIX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend: T. Roos. 

1569 Maart 23. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat ieder, 

die goederen bezit van- of geld schuldig is aan Reiner van 
Spuelde en de 33 andere in nrs. 1132,1144 en 1148 genoemde 
vluchtelingen, daarvan volgens het plakkaat van 26 Juni 1568 
binnen 8 dagen opgaaf of betaling moet doen aan Gideon 
van der Houve landrentmeester-generaal en ontvanger der 
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1152* 

1153. 

1154. 

goederen van fugitieve personen in Gelderland. 
Datum den XXIII 6 1 1 Martii 1569. 

Afschriften, gelijktijdig, a. geauthentiseerd door Van der tiouve, 
in inv. nr, 807; b. in inv. nr. 55. 

1569 Maart 29-31. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad doen aan den land-

rentmeester-generaal van Gelderland, Gideon van der Houve, 
opgave van de hun bekende bezittingen aan onroerende 
goederen en renten van Reinier van Spuelde en 19 andere ge-
condemneerde en gebannen burgers. 

Geschiet op te raedtcamer den X X I X e n , X X X e n en les
ten Marty anno X V C negen en de tzestich. 

Afschrift, op een katern papier, in inv. nr. 807. 

N.B. Gevolgd door de oorspronkelijke verklaring van 
genoemden Iandrentmeester, dat het origineel van 
deze opgave, voorzien van het stadszegel, hem den 
18en Julij 1569 werd overhandigd. 

1569 April 16. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder etc, gelast den schouten van 

Ermell, Putten en Niekerck, ieder 3 volledige stellen bedde-
goed te leveren voor de soldaten van den Drost op het huis 
te Harderwijck en de lakens om de 14 dagen te verschoonen. 

Gegeven tho Arnhem den X V I o n Aprilis XVc LXIX. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 126. 

(c. 1569 April 27.) 
De heeren van de financiën (in Gelderland) staan op eene 

memorie ingediend door den eersten rekenmeester Thomas 
Grammaye, boven de (den 5 e n April) door de kamer van 
financiën te Brussel verleende 300 daalders, nog 671 pond 
toe voor den herbouw van het op kerstavond 1.1. afgebrand 
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1155. 

huis van den Koning te Harderwijk, en voor eenige andere 
werken van kleinen omvang. 

Afschrift (c. 1790) in inv. nr. 602. 

1569 Mei 3. 

De gardiaan en de procurator van het Minderbroeders
klooster bepalen het loon van den gardiaan, den leesmeester 
en de gewone priesters, die Godswoord niet prediken. Zij 
moeten zich daarvan kleeden, doch het klooster verstrekt hun 
kousen en schoenen. 

Geschiet den derden dach May anno duysent vijffhondert 
sestich negen. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1935. Met opgedrukt convents
zegel en onderteekend door de broeders Jan Odendall, gardiaan, 
Joannes Odendall, Bernardus a Mechlenia, Anthonis Oorckumensis, 
Johan van Myrlo, procurator, en de getuigen Med. dr. Egbert 
Wolffs en Wolter Bus (Bosch.) 

1156. (c. 1569 Juni 26.) 

De Officiaal der proostdij van Sint Pieter te Utrecht noodigt 
Burgemeesters, Schepenen en Raad uit: a. te zorgen, dat de 
dooden — uitgezonderd kinderen, arme en aan besmettelijke 
ziekten gestorven personen — des morgens worden begraven 
met eene zielmis; b. de kerk behoorlijk te onderhouden; c. 
de diensten van vicarissen beter te beloonen; d. het altaar 
van het Sint Joostgilde te herstellen; e. op heilige dagen in 
het gasthuis weder missen te laten lezen en in de moederkerk 
het epistel te laten zingen en / . den pastoor te steunen bij de 
uitvoering van de verordeningen, welke de officiaal hem zendt. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. 

N.B. Met aanteekening: „Van den officiaal van Utrecht, 
ingecomen den XXVI Junij anno 1569'. 
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1157. 1569 Jul i 1. 
Johannis Bogart, officiaal van Sint Pieter te Utrecht, zendt, 

naar aanleiding van hunnen brief van 28 Juni i 1, aan Burge
meesters, Schepenen en Raad afschriften van de stukken ver
meld onder nrs. 842, 1053 en 1134, verlangt antwoord op 
zijnen eisch den kerkdienst weder te regelen naar de gewoonten 
van de 5 Utrechtsche godshuizen, de beschreven rechten en 
de besluiten van het concilie van Trente, bericht zijne be
vinding te Elburg en besluit met de kennisgeving, dat de 
collators te N ij kerk hem gemachtigd hebben eenen priester van 
het Sint Joostenaltaar aan te stellen. 

Geschreven t' Utrecht anno 1569 den l e n Julij . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. Met opgedrukt signet. 

1158. (c. 1569 Jul i 25.) 
Frater Winandus Talesius, van Deventer, gekozen gardiaan 

van het Minderbroedersklooster te Harderwijck, en de secre
taris Peter van Zevener aldaar bevestigen den hieraan voor-
afgaanden inventaris van de gereede- en ongereede goederen 
en renten van dat klooster, opgemaakt in tegenwoordigheid 
van Joest van Bronckhorst, commissaris, den genoemden 
gardiaan, de conventualen Joannes Odendaly, Bernardus 
Mecbleniensis en Johan van Merloe en 3 schepenen van 
Harderwijck den 2 5 e n Julij 1569. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 1934. 
b. Afschrift van den inventaris, gelijktijdig, in inv. nr. 1046. 

• 
N.B. Aan het slot van a. staat de verklaring, dat de gar

diaan, den 19™ Sept 1569 van het raadhuis beeft 
gehaald 2 zilveren pullen en 1 kelkdeksel van blauw 
„flaneeH", behoorende tot de voorwerpen, die de 
schepenen indertijd van het klooster in bewaring 
hadden genomen. 

1159. 1569 Augustus 9. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Deventer oorkonden, 



424 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

1160. 

1161. 

dat H end riek in't Scaep, van Arnhem, en eenige andere 
beitelschippers gerichtelijk hebben getuigd, dat zij te Emme-
rick voor goederen van burgers van Harderwijck nimmer tol
geld aan den tol van de heeren van Sint Marie te Utrecht 
hebben betaald. 

Gegeven in den jaere unsers Hem duysent vijff hondert 
negen und sestich up ten negenden dach Augusti. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 112. Met opgedrukt stadszegel. 

1569 Augustus 25. 

Goessen die Kordt, stadhouder van den richter te Huissen, 
en Rick Masschop, Johan van Hessen en Derick Bonerth, 
schepenen aldaar, verklaren: a. dat Arendt Wuisthof, burge
meester en gewezen tollenaar te Embrick, heeft getuigd, dat 
van de Geldersche steden alléén Tiell en tijdelijk ook Rure-
munde tolgeld aan hem moesten betalen; b. dat de waarheid 
dezer getuigenis door de overgelegde tolrekeningen van de 
jaren 1520, 1521 en 1522 wordt bevestigd. 

Datum den X X V o n dach Augusti anno XVc LXIX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 112. Met opgedrukte zegels van 
den stadhouder en van Huissen. 

(c. 1569 Augustus 29.) 
Gerrit van Cranenburg, gevangene op de Sint Janspoort 

te Arnhem, verzoekt aan den Stadhouder en Kanselier en 
Raden, de regeering van Harderwijck te machtigen hem af
schrift te geven van het verhoor, hem en andere gewezen 
wethouders aldaar afgenomen door de commissarissen Panne-
koeck en Van Appeltoren over den inval in het huis van den 
Koning. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 805. 

N.B. Met aanteekening: „Ingecomen den XXIX Augustus 
anno 1569'. 
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1162. 

1163. 

1569 September 1. 
Simon Clercx van Hoeselt, commissaris of gardiaan van het 

convent (der Observanten), erkent, dat hij van de burgemeesters 
Wilhem Bentinck en Jacob van Harderwijck ontvangen heeft 
de monstrans, kelk en custodie met de zilveren „blecken" en 
2 corporale „sacken" van genoemd convent en verklaart, dat 
de heeren nog hebben behouden 2 kelken, welke de Raad 
eenige jaren geleden in bewaring heeft genomen. 

Actum den iristen dach September anno dusent vijffhondert 
neghen ende sestich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1047. 

1569 October 22. 
De Stadhouder en Kanselier en Raden in Gelderlant ver

langen, vanwege den Koning en op bevel van den hertog van 
Alva, van Burgemeesters, Schepenen en Raad vóór Sint Luciën 
(13 December) a.s. inlichtingen aangaande de privilegiën, 
costumen en gebruiken, die de stad bezit en gebruikt bij de 
behandeling van crimineele procedures, die buiten de dispo
sitie van den gemeenen rechter vallen. 

Geschreven tho Arnhem den X X I I e n Octobris XVc LXIX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 101. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

1164. 1569 November 11. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad berichten aan (den land-
rentmeester Gideon van der Houve), wat zij ter uitvoering van 
zijn schrijven (van 25 October 1.1.) hebben gedaan en vragen 
eene nadere instructie over de wapens van de vrouwen en 
ouders der verbannen personen. 

Geschreven tho Harderwijck den X I e n Novembris anno 1569. 

Concept in inv. nr. 805. 
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1165. 1569 November 13. 

Gideon van der Houve bericht aan Burgemeesters, Schepe
nen en Raad op hun schrijven van 11 November, dat zij het 
bij zijn brief van 25 October gevoegd bevel van de Reken
kamer letterlijk behooren uit te voeren en daarvan eene vol
gens het hierbij ingesloten model opgemaakte verklaring aan 
hem moeten zenden. 

IJlens Arnhem den XII I e n Novembris 1569. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 805. Met sluitzegel. 

N.B. De verlangde verklaring werd den 16«" November 
1569 verzonden. 

1166. 

1167. 

1569 November 24. 
Kaerl van Brimeu, graaf van Megen, stadhouder etc, ant

woordt op een schrijven van Burgemeesters, Schepenen en 
Raad van 22 November, dat hij hun aanraadt de in de 2 
hierbij teruggaande brieven van den heer Van Mondragon 
bedoelde 30 knechten goedschiks in de stad te laten en voor 
hun onderhoud te zorgen, ten einde den Hertog niet te ver
toornen en daarvan de gevolgen te ondervinden. 

Datum Nijmegen den XXIIII 6 1 1 Novembris XVc L X I X 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met sluitzegel en handteeke-
ning van den Stadhouder. 

1570 Januari 19. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat 

Cornelis Schroer, Dyerick van Sueck, Gerryt Seemsmaker, 
Albert Aertsen en Gerryt Rouw, respectievelijk oud 100, 70, 
a 80, 80, 73 en 78 jaren, gerichtelijk hebben getuigd, dat de 
moordbrander Albert Lychthart en de tooverheks Jut van 
Doernick door de schepenen gevonnisd en verbrand zijn. 
zonder bijstand of aanwezigheid van andere rechters. 

Des tho oirkonde unsser stadt secreetsegell beneden op 
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1168. 

1169. 

1170. 

spatim van dessen gedruckt den negentyenden dach Januarij 
anno 1570. 

Concept in inv. nr. 101. 

1570 Maart 10. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad beantwoorden de door 

den Stadhouder en Kanselier en Raden den 22 e n October 
1569 gestelde vragen over de wijze waarop de crimineele 
justitie in Harderwijck wordt uitgeoefend. 

Geschreven tot Harderwijck den X e n Martij anno XV C LXX. 

a. Minuut in inv. nr. 101. 
b. Klad in inv. nr. 55. 

N.B. Twee dagen later zonden de schrijvers een nader 
en uitvoeriger antwoord aan de geadresseerden. 

1570 Maart 12. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verklaren, dat hunne 

ambtgenooten Henrick van Zevener, Gerryt Bosch en Wolter 
Berger, op hunnen ambtseed hebben getuigd, dat meester 
Jan die messeler en Berent de waker, dienaars van Sweer 
van Voorst, drost op het huis van den Koning, wegens voor
genomen verraad van de stad door de Schepenen werden 
gevonnisd. 

In oirkonde der waerheyt hebben wij onsser stadt secreet-
segell beneden op 't spatium van dessen gedruckt den XII 
Martij anno 1570. 

Concept in inv. nr. 101. 

1570 Juli 25. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Hasselt verzoeken 

aan hunne ambtgenooten te Harderwijck, de schippers Clas 
Corneliszoon en Albert Claeszoon van de borgstelling voor 
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1171. 

1172. 

1173. 

de betaling van den roertol aldaar te ontslaan en te bevorderen, 
dat van de schippers van Hasselt voortaan geen hooger tol
geld wordt verlangd, dan van ouds gebruikelijk is geweest. 

Datum Hasselt denn X X V Julij anno 1570. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 502. 

1570 Augustus 9. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad antwoorden op het 
schrijven van hunne confraters te Hasselt van 25 Juli 1.1., dat 
zij wachten op de door de schippers beloofde bewijzen, dat 
zij, als burgers van Hasselt, den roertol te Harderwijk niet 
behoeven te betalen en dat zij intusschen deze kwestie nader 
zullen onderzoeken. 

Concept in inv. nr. 502. 

t 

1570 Augustus 16, 

'Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan den 
Stadhouder bij den hertog van Alva te bevorderen, dat de 
f 619—15—", die zij hebben voorgeschoten aan de soldaten 
van den heer Van Mondragon, die onder de bevelen van de 
hoplieden Antonis de Grenet en Gelis de Villain in 's konings 
huis hebben gelegen, en de f 159—8—4 voor de in 1568 ge
leverde 8 lasten meel aan de stad worden terugbetaald. 

Geschreven tho Harderwijck den XVI Augusti anno 
XVc LXX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met opgedrukt, geschonden, 
stadszegel. 

1570 Augustus 20. 

Christoffle de Mondragon, kolonel van een regiment Waal-
sche infanterie, in garnizoen te Deventer, verklaart, dat hij de in 
nr. 1172 genoemde som aan de stad Harderwijck schuldig is voor 
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hare voorschotten aan de soldaten van de kapiteins De Arieta 
en Gillis (de Vilain) en dat hij haar zal voldoen, zoodra Zijne 
Excellentie hem daartoe bevel geeft. 

En tesmoyng ay firme ceste ce XXe de Aougst 1570. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. 

N.B. In hetzelfde inventarisnummer liggen nog 2 brieven 
over dit onderwerp, de eene van Jacques van Huls, 
serviteur van kolonel Mondragon, dd. 20 Aug. 1570, 
de andere van Burgemeesters, Schepenen en Raad 
aan dien kolonel, dd. 22 Augustus 1570. 

1174. 1570 September 8. 

Gordt van der Horst en Gerrith van Wencom, gildemeesters 
van het H. Sacramentsgilde, en Joost van Bronckhorst en 
Lambert Stijp, gildemeesters van het O.L. Vrouwepotsgilde, 
hebben aan Jacob Stevensen, Gerrith Maessen en Gerrith 
Jacobs verhuurd hun gemeenschappelijk erf Die Lange Meen, 
gedurende 6 jaren, die ingaan op Pinksteren 1571, .voor 35 
Philipsguldens per jaar, den tijns en aan elk gilde een paar 
hoenderen. 

Geschreven op dach nativitatis Mariae anno 1570. 

Afschrift, gelijktijdig, van een dubbel exemplaar gesneden uit 
de letters A. B. C. D., in inv. nr. 1883. 

1175. 1570 October 22. 

Jan Albertsz., secretaris (van Arnhem), bericht aan zijnen 
neef Mr. Peter van Zevener, secretaris van Harderwijck, op 
eenen brief van 20 October, dat het plakkaat betreffende ver
boden boeken ook te Arnhem werd afgekondigd, doch dat 
daarbij slechts de titels van de duitsche boeken werden voor
gelezen met aanzegging, dat de belanghebbenden den catologus 
van de fransche-, italiaansche en andere werken bij den 
secretaris konden komen inzien. 
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1176. 

Geschreven XXII Octobris anno etc. LXX. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. 

1570 December 24. 

Kanselier en Raden gelasten namens den hertog van Alva 
en ter voldoening aan artikel 70 van de onlangs afgekondigde 
ordonnantie van de crimineele justitie aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, door hunnen secretaris in een afzon
derlijk register aanteekening te laten houden van alle senten
tiën, waarbij goederen ten profijte van den Koning worden 
geconfisqueerd en van deze sententiën jaarlijks afschriften aan 
de Rekenkamer te zenden. 

Geschreven to Arnhem den XXIIII e n December XV"c L X X . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1580. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

1177. (1570.) 

De organist Frans Lichtenthaler verzoekt aan de rentmees
ters in mindering van zijn salaris aan Jan van Oosten, Jorien 
van Arler, Wintgin Croonen, de waardin int Leersken, Anna 
van Essen, Anna Haas en eenige andere personen te betalen 
of op hunne accijnzen af te schrijven de achter hunne namen 
gestelde bedragen. 

Oorspr., 12 briefjes, in omslag 16 van inv. nr. 466. 

N.B. In de omslagen 17, 18 en 20 van inv. nr. 466 liggen 
nog een aantal briefjes van denzelfden inhoud, door 
den organist aan de rentmeesters gezonden in 1571, 
1572 en 1574. 

1178. 1571 Maart 24. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 
nemen aan de 3 laatste termijnen van de stadsquota in de 
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1179. 

1180. 

door de Landschap in April 1570 aan den Koning beloofde 
f550.000, vervallende op Sint Petersdag ad Cathedram 1572, 
1573 en 1574, telkens met f1160 te zullen betalen. 

Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert een unde 
tsoeventich den vierentwyntichsten dach Martii. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 1445. Het opgedrukt zegel 
is verloren gegaan. 

b. Afschrift, gelijktijdig, gedateerd 21 Februari 1571, in inv. 
nr. 55. 

1571 April 6. 
Kaerl van Brimeu, stadhouder, verlangt op bevel van den 

hertog van Alva, dat Burgemeesters, Schepenen en Raad ge
streng optreden tegen de personen, die zich vóór het einde 
van den in het generaal pardon van den Paus en den Koning 
gestelden termijn niet hebben bekeerd, doch in hunne ketterij 
volharden. Bovendien draagt hij hun op de plakkaten aan
gaande de religie opnieuw af te kondigen en aan den Hertog 
van de ingestelde vervolgingen en executiën kennis te geven. 

Gegeven tho Arnhem den sesten Aprilis XVc LXXI . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend: T. Roos. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placaatboeck, deel I kol. 539. 

1571 April 20. 
Joest van Bronckhorst, burgemeester, Jan Groll, scholarch, 

en Peter van Zevener, secretaris, hebben, in opdracht van 
Burgemeesters, Schepenen en Raad, mr. Hannert van Gameren 
aangenomen tot rector der stads particuliere school gedurende 
één jaar en op de hierin opgenomen voorwaarden, met name 
het salaris, dat zijne voorgangers Wenandus Cruceus, Petrus 
Sevenerus en Nicolaus Edamus hebben genoten. 

Actum anno et die ut supra (den XX° Aprilis anno 
XVc LXXlo). 

Concept in tnv. nr. 639. 
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1181. 1571 M e i 3. 
Kaerl van Brimeu, graaf to Megen, stadhouder, deelt aan 

Burgemeesters, Schepenen en Raad mede, dat op zijn verzoek 
de hertog van Alva heeft toegestaan, dat aan de niet suspecte 
burgers der stad hunne wapenen door een commissaris van 
het Hof zullen worden teruggegeven. 

Datum in der abdije van Lid lum den 3 e n May 1571. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 774. Onderteekend door den 
Stadhouder. 

N.B. Den volgenden dag ontving de stad een dito kennis
geving van Goessen van der Eem, secretaris van den 
Stadhouder. (Ibidem.). 

1182. 1571 M e i 7. 
Kanselier en Raden gelasten in naam van den Koning 

aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, Wilhem die Groeft" 
en Johan Dericks, genoemd in de bijgevoegde supplicatie van 
Reijner van Vanefeit Henrickszoon, te bevelen, het bezit van 
het erf en goed den Cleynen Averhagen aan den suppliant over 
te laten en hen, ingeval van weigering, tegen den 3 0 e n Juni 
a.s., te dagvaarden voor het Hof. 

Geschreven to Arnhem den V I I e n M a y X V C L X X I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 97. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

1183. 1571 Juni 6. 

Ka i r l van Brimeu, stadhouder etc, zendt aan Burgemees
ters, Schepenen en Raad het inliggend afschrift van een 
request van den drost Otto van den Sande, verzoekende 
vergoeding der schade, begroot op 1000 daalders, die hij 
tijdens het oproer (in 1566) aan zijn huisraad c a . heeft ge
leden, draagt hun op deze vordering te voldoen, of, indien zij 
meenen daartoe niet verplicht te zijn, de reden er van te be
richten, ten einde deze kwestie te kunnen regelen. 
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1184. 

1185. 

Datum Arnhem den VI™ Junij X V C L X X I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 126. 

1571 Juli 20. 
Deken en kapittel der kerk van Sint Marie te Utrecht oor

konden, dat zij den 12e n April met den magistraat en de 
gemeenslieden van Harderwijck zijn overeengekomen, het proces 
over den tol te Embrick, waarin het Hof van Gelderland den 
25en Januari 1570 eene interlocutoire uitspraak heeft gedaan, 
niet verder te vervolgen, en dat de burgers en schippers van 
Harderwijck dien tol met hun eigen goederen vrij mogen 
passeeren, mits zij zich onderwerpen aan zekere controle
maatregelen. 

Aldus gedaen ende bevolen T' Utrecht in onsen capittel-
huyse in't jaer ons Heeren duysent vijffhondert een ende 
t'seventich op ten twintichsten dach derselver maent Julij, 

a. Oorspr., op perkament, in inv. nr. 114. Met groot zegel van 
het kapittel en onderteekend door den deken P° ah Hooghelande. 

b. —e. Afschriften: b. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 117; c. d.en 
e. (c. 1700) in nr. 1981 fol. 137 verso, nr. 1982 fol. 127 verso en 
nr. 1983 fol. 41 verso. 

(c. 1571 Juli.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan den 

Stadhouder, den drost, Ott van den Zande, te gelasten de 
schade, die hij beweert te hebben geleden, te specificeeren, 
hen in de gelegenheid te stellen zijne bewering te weerleggen 
en daarna in het geschil door arbiters uitspraak te laten doen. 

Dit doende, etc. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 126. 

1186. 

28* 

1571 Augustus 26. 
Raerl van Brimeu, stadhouder etc, beveelt Burgemeesters, 
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1187. 

1188. 

Schepenen en Raad, vóór den Sm September a.s. aan den 
landrentmeester-generaal Gideon van der Houve, het restant 
van den eersten termijn der stadsquota in de schatting van 
f 100,000 te betalen, of op dien dag daarvoor eenen burge
meester en een raadslid in de herberg den gulden valck te 
Arnhem in'gijzeling te zenden. 

Gegeven tho Arnhem den XXVI™1 Augusti X V c L X X I . 

Oorspr., op papier, in inv. 1403. Onderteekend: T. Roos. 

1571 Augustus 30. 

Karei de Brimeu, stadhouder etc, deelt, op bevel van den 
hertog van Alva , namens den Koning, aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad mede, dat de aan den wereldlijken rechter 
ter executie overgegeven ketters voortaan binnen 24 uren 
moeten worden terecht gesteld en dat hun, vóór zij naar de 
executieplaats gaan, het spreken door het verbranden van 
een gedeelte hunner tong onmogelijk moet worden gemaakt. 

Gegeven tho Arnhem den naestlesten dach Augusti X V C L X X I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1981 folio 138a- Onderteekend: 
T. Roos. 

N.B. Gedrukt: Groot Geld. placaetboek, deel I kol. 572. 

1571 Augustus 31. 
Kaerll van Brimeu, stadhouder etc, geeft aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad kennis, dat hij, op verzoek van den 
Drost (zie nr. 1183), tot arbiters zijnerzijds heeft gecommit
teerd Amelis van Amstell van Mijnden en Dionisvan Wesen-
hagen, raden van Zijne Majesteit, en verzoekt hun aan de 
naar Engelanderbolt gaande afgevaardigden van de stad op 
te dragen, aldaar met genoemde heeren het geschil te regelen. 

Datum Arnhem den lesten Augusti anno 1571. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 126. Met opgedrukt signet van 
den Stadhouder. 
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1189. 1571 September 1. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad dragen aan hunnen 

ambtgenoot Sweer thoe Boecop op, de stad te vertegenwoor
digen te Engellanderholt bij de klaring van de hun door den 
Stadhouder medegedeelde kwesties. 

Geschreven tho Harderwijck den eersten Septembris anno 
XVc LXXI . 

Oorspr., op papier, met opgedrukt zegel, in inv. nr. 1168. 

1190. 1571 October 3. 
Arnout Sasbout, kanselier, en Joost Cranevelt en Dionijs 

Wezenhaege, raden van Gelre en Zutphen, doen als scheids
lieden voorloopig uitspraak in de kwestie over de door den 
drost Ott van den Sande van Schepenen en Raad verlangde 
schadevergoeding en stellen de definitieve beslissing uit tot 
heden over 14 dagen. 

Actum binnen Aernhem den derden Octobris anno vijfthien-
hondert een ende tzeventich. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 129. 

1191. (c. 1571 October.) 
Meester Hannaert Aertszoon van Gameren deelt aan de 

Burgemeesters mede, dat hij onmiddellijk naar Amersfoort 
moet vertrekken en verzoekt hun het geld, dat hij van de 
stad te goed heeft, te betalen aan den stadsdienaar Jacob, die 
het, na aftrek van hetgeen hem zelf toekomt, onder zijne 
andere crediteuren mag verdeelen. Verder vraagt hij de school
boeken te laten inventariseeren. 

Oorspr., op papier, in omslag 17 van inv. nr. 466. 

NJ3. In denzelfden omslag ligt een ongeveer gelijk ver
zoek van den meester gedateerd 6 Juli 1571. 
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1192. 

1193. 

1194. 

1571 December 12. 

Don Fernando Alvarez de Toledo, duc d'Alva, schrijft aan 
die van de wet te Harderwijck, dat zij één hunner en den 
secretaris moeten committeeren, om, in tegenwoordigheid van 
den ontvanger der geconfisqueerde goederen in de Veluwe, 
Lutgert van Iettersem, weduwe van Dr. Herman Knoppert, 
te laten bewijzen, dat zij recht heeft op de rente van 48 
duitsche goudguldens, welke aan den laatsten graaf Van den 
Berch heeft toebehoord. 

De Bruxelles le XII® de Decembre 1571. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1365. Onderteekend: F. A. duc 
d' Alva. 

N.B. Met aanteeking: „Ingecomen den XV° Martij 
anno 1572". 

1572 Januari 16. 

Johan Wrd bericht aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, 
dat hij hun schrijven van eergisteren aan Mr. Reyner Sarterius 
heeft medegedeeld en vertrouwt, dat deze het hem aangeboden 
rectoraat zal aanvaarden. Hij verzoekt hun echter eenige weken 
op zijn antwoord te wachten, daar de correspondentie wegens 
den verren afstand niet vlug gaat. 

Ylents uuyt Arnhem den X V I e a Januarij 1572. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 638. Met sluitsignet. 

1572 Februari 17. 
Kanselier en Raden antwoorden op een schrijven van 15 

Februari j 1. aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, dat zij 
het grof geschut en de haken niet aan de stad kunnen terug
geven zonder toestemming van den hertog van Alva en den 
Stadhouder. Zij zullen echter trachten daartoe vergunning te 
bekomen, doch verlangen, dat de geadresseerden, bijgestaan 
door den Drost, de atad beschermen en verdedigen. 
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1195. 

Geschreven to Arnhem den X V l I e n Februarij X V c L X X I I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr, 774. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 

1572 Februari 29. 
Johan Wrd bericht aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, 

dat hij, namens en voor meester Reynero Sarcerio, het rec
toraat der school te Harderwijck aanneemt onder de bij hun 
schrijven van 14 Januari j.1. medegedeelde voorwaarden. 

Ylents uuyt Arnhem den laesten Februarij anno 1572. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 638. 

1196. 1572 Maart 10. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad berichten (aan Johan 

Wrd), dat zij Reyner Sarterius zullen aanstellen tot rector op 
de reeds medegedeelde voorwaarden, mits hij uiterlijk op den 
a.s. Palmzondag in de stad komt, opdat de dan vertrekkende 
klerken weten, dat bij hunne terugkomst de school weder van 
een hoogleeraar is voorzien. 

Geschreven te Harderwijck den X Martij anno X V C L X X I I . 

Concept in inv. nr. 638. 

1197. 1572 Juni 11. 
Gilles van Berlaymont, stadhouder etc, deelt aan Burge

meesters, Schepenen en Raad mede, dat Zutphen gisteren 
door de rebellen werd ingenomen en waarschuwt hen voor 
het volk, dat vannacht vandaar te paard, vermoedelijk naar 
Harderwijck of Elborgh, is vertrokken. 

Gegeven tho Arnhem den X I e n Junij X V C LXXII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Met Muitzegel en onder
teekend: T. Roos. 
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1198. 1572 Juni 12. 

Gilles van Berlaymont, stadhouder, gelast Burgemeesters, 
Schepenen en Raad het hun door zijnen broeder, den graaf 
van Megen, gezonden vendel, onder bevel van hopman Peter 
van Ruermonde, in de stad toe te laten en te onderhouden. 

Ilentz Arnhem den 12 Junij 1572. 

Oorspr., op papier, in nr. 730. Onderteekend door- en met signet 
van den Stadhouder. 

1199. 1572 Juni 16. 

Gillis van Berleymont, stadhouder, antwoordt Burgemees
ters, Schepenen en Raad op hun schrijven van gisteren, dat 
hij hun een geheel vendel zond op bericht, dat de vijand een 
aanslag op de stad wilde doen, doch dat zijn broeder aan 
hopman Peter van Ruremonde heeft bevolen zijne manschap
pen, op 50 man na. in de omliggende dorpen te leggen; dat, 
als de 50 Waalsche soldaten in de stad komen, de anderen 
zullen vertrekken en dat voor allerhande proviand zal worden 
gezorgd. 

Ilentz^Arnhem den 16 Junij 1572. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met opgedrukt signet van
en onderteekend door den Stadhouder. 

1200. 1572 Juni 30. 
Gillis van Berlaymont, stadhouder, geeft, aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad kennis, dat hij Frederick van Zuylen van 
Nijvelt, drost van Neder-Veluwe, heeft aangesteld tot bewaar
der van Harderwijck. 

Datum Arnhem den X X X e n Junij 1572. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 604. Met sluitzegel. 
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1201. 1572 Juli 1. 
Gillis van Barlaymont, stadhouder etc. deelt aan Burge

meesters. Schepenen en Raad, op hunne klacht, dat de be
zetting van de stad nog niet werd gemonsterd en dus op haar 
kosten teert, mede. dat hij aan Friedrich van Schulen von 
N i velt, drost van Neder-Vel uwe, heeft opgedragen voor de 
monstering te zorgen en aan kapitein (Peter van Ruremondt) 
geld voor zijn volk van Arnhem te halen. Bovendien heeft 
hij aan dien kapitein den in afschrift hierbij ge voegden brief 
geschreven. 

Datum Arnhem am ersten Juli 1572. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. 

1202. 1572 Juli 1. 

Gielis van Berlaymont, stadhouder, gelast kapitein Peter 
van Ruremondt te zorgen, dat de huisluiden en burgers van 
Harderwijck geen overlast van zijne soldaten ondervinden en 
dat zijne officieren de fourageering en biljetteering overlaten 
aan de burgemeesters. 

Datum Arnhem l e n Julij 1572. 

Afschrift, gelijktijdig, bijlage van nr. 1202, in inv. nr. 730. 

1203. 1572 October 25. 

Ernst Witten verklaart, dat Marrijken Wegben, op last van 
den stadhouder Gleissenberch, afgegeven heeft 1 ton bier van 
2 daalders, „ m y n den galeyen", welke aan de door haar ver
schuldigde accijnzen gekort en bij de krijgskosten gerekend 
moeten worden. 

Datum den X X V Octobris anno 72. 

Oorspr., op papier, in omslag 18 van inv. nr. 466. 
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1204. 

1205. 

1206. 

1573 Februari 5. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad waarschuwen alle bur

gers, die sinds 1572 uit de stad zijn vertrokken, dat zij binnen 
8 dagen moeten terugkeeren, op verbeurte van hunne huizen 
en meubelen. 

Actum den V Februarij anno 1573. 

a. Concept in inv. nr. 33. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981, tusschen de bladen 

139 en 140. 

1573 Februari 6. 
Johan Wrd bericht aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, 

dat mr. Reynier Sarcerius, die het vorige jaar uit Duway 
kwam, doch wegens de troebelen het rectoraat niet kon aan
vaarden, den 8*" Maart a.s. in functie hoopt te treden. 

Ylents uyt Arnhem den zesten Februarij XVc drie ende 
tzoeventich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 638. 

1573 Februari 25. 
Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, bericht aan 

Schepenen en Raad op hun betrekkelijk schrijven, dat hij 
geen Minderbroeders voor den kerkdienst kan zenden, omdat 
zij niet onder hem gesteld zijn, doch dat zij zich moeten 
wenden tot den Overste van de Orde der Observanten en 
zijnen Commissaris, zijnde de biechtvader van Zijne Excel
lentie. Hij hoopt, dat zij dan nog vóór a.s. Paschen 2 of 3 
leeraren krijgen. 

Uyt Deventer den 25 Februarij anno 1573. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 139 verso. 

1207. 1573 April 20. 
Joest van Hertevelt, schout van Amersfoort, verklaart, dat 
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1208. 

1209. 

1210. 

bij het onder hem berustende zilverwerk door den pastoor 
van Harderwijck geen ciboriën van de kerk aldaar werden 
aangetroffen; hij noodigt de burgemeesters uit zich hiervan 
zelf te komen overtuigen en vindt het vreemd, dat zij aan 
.de groete heeren" verklaarden, dat er goederen van hunne 
kerk te Amersfoort zijn. 

Uuyt Amersfoert den XX™ A p r y l l 1573. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. 

1573 M e i 3. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verbieden: a. mei boomen 
te halen uit 's Heerenloo of van het land van burgers; b. op 
grond van een ander te loopen of daarvan hout of ander ge
was te nemen, een en ander op verbeurte eener boete van 
10 pond. 

Gepubliceert den III M e y anno 1573. 

G. Concept in inv. nr. 33. 
b. en e. Afschriften: b. (c 1640) in inv. nr. 35 fol. 16: c (van 

het 2e gedeelte) in inv. nr. 1979 foL 1 verso. 
1573 M e i 6. 

Johan von Nanps (of Nanes?) bericht aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, dat hij de gemachtigden van Harderwijck 
zoo spoedig mogelijk zal uitnoodigen te Utrecht over den 
prijs van het door de stad geleverd graan te onderhandelen 
en dat hij hen helpen zal daarvoor betaling of garantiebrie ven 
te bekomen. 

Uuyt Amsterdam den VI™ M a y 1573. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1403. Met opgedrukt signet 

1573 Juni 17. 

Gil les van Berlaymont, stadhouder, bedankt Burgemeesters. 
Schepenen en Raad voor den hem vereerden steur en ver* 
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1211. 

1211.* 

1212. 

zoekt doorzending van de hierbij gevoegde bevelschriften aan 
de schouten van Armelen, Putten en Niekerck de grachten 
en wallen van Harderwijck te helpen reinigen en herstellen. 

Datum Niemegen den X V I I e n Junij XVc LXXIII 0 . 

Oorspr., op papier, met sluitzegel, in inv. nr. 598. 

1573 Juni 27. 

Kanselier en Raden gelasten Burgemeesters, Schepenen en 
Raad, de huisluiden van Nijkerck, Putten en Ermell niet tot 
werken aan de stadswallen en grachten te verplichten, vóór 
dat de Stadhouder, op de tegen deze verplichting ingediende 
protesten, eene beslissing heeft genomen. 

Geschreven tho Arnhem den XXVIIen Junij X V c L X X I I I . 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 598. Met sluitzegel. 

1573 September 23. 
Verhuel, notaris van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, 

verklaart, dat de overeenkomst van 20 Juli 1571 (zie nr. 1184) 
op bovenstaanden datum is overgeleverd aan burgemeester 
Henrick van Sevender en Johan van de Wall, gedeputeerden 
van Harderwijck, die vervolgens den stads reversbrief, ten be
hoeve van de heeren van het kapittel te Utrecht, hebben 
achtergelaten. 

(Anno X V C LXXIII den XXIII September.) 

Oorspr., in dorso van nr. 1184. in inv. nr. 114. 

1573 December 20. 
Schepenen en Gemeenslieden regelen de periodieke aftreding 

en vervanging van de weesmeesters, kerkmeesters, gasthuis-
meesters, provenmeesters en huismeesters en besluiten het 
burgerrecht aan vreemdelingen niet te verkoopen voor minder 
dan 6 caroli guldens. 
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Aldus overcoemen den X X Decembris anno 1573. 

a. Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 31. 
b— cl. Afschriften van punt I: b. (c. 1590) in inv. nr. 162,stuk 

II fol. 18 verso; c. gelijktijdig, en d. (c. 1600) in inv. nr. 163fol. 
18 en fol. 89. 

N.B. Deze keur werd 1 Februari 1585 ook toepasselijk 
gemaakt op de elemoezeniers en de opzichters van 
de ten behoeve van armen gestichte huizen. (Ibidem 
en in inv. nr. 2002 foL 14 verso.) 

1213. 1573 December 21. 
Gilles van Barlaymont, stadhouder etc, bericht aan Burge

meesters, Schepenen en Raad de terugroeping en het vertrek 
van den hertog van Alva en zijne vervanging als regent in 
de Nederlanden door den groot-commandeur van Castilië en 
beveelt hun, op den 2 e n Januari a.s., 1 of 2 raadsleden naar 
Nijmegen af te vaardigen, om aldaar den volgenden dag de 
betrekkelijke brieven van den Koning te zien openen en 
hooren lezen en er, desverlangd, copieën van te bekomen. 

Gegeven tho Nijmegen den XXI"- Decembris X V C LXXIII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1157. Met sluitzegel. 

N.B. Een woordelijk gelijkluidende brief aan Arnhem is 
gedrukt bij Van Hasselt, Stukken v. d. vaderl. hist., 
deel II nr. 137. 

1214. (c 1573.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat het 

verboden is zich des avonds na 9 uur zonder lantaarn op 
straat te bevinden en dat de waarden en waardinnen na dat 
uur geen bier mogen tappen, op verbeurte eener boete van 
5 pond. 

a. Concept in inv. nr. 33. 
b. Afschrift (c 1640) in inv. nr. 35 folio 14. 
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1215. 1574 Januari 10. 
Diderick van Hurde, ritmeester, maant de steden Campen, 

Zwoll, Hasselt, Steenwijck, Vollenhove, Ammersfort, Harder
wijck en Elburg aan de schuld, waarvoor zij den 3enNovember 
1572 hebben borggesteld, en de daarvoor door hem te Franckfort 
gemaakte kosten te voldoen vóór halfvasten a.s. Bij verdere 
nalatigheid in dezen zal hij genoodzaakt zijn deze borgen met 
geweld tot betaling te dwingen. 

Datum Wesel am 10 Januarij anno etc. 74. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1363. 

N.B. Deze aanmaning werd den l e n Februari 1575 
herhaald. 

1216. 1574 Januari 28. 

De vicaris-generaal van den bisschop van Deventer, die 
onderzoek heeft gedaan naar het gedrag van den pastoor te 
Harderwijck, vraagt namens den Bisschop aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, of zij dien priester willen behouden of 
dat zij wenschen, dat hij door eenen anderen wordt vervangen. 

Datum Harderwijck den 28 Januarij 1574 stilo communi. 

Afschrift (c. 1700) in inv, nr. 1981 folio 140 verso. 

N.B. Gedrukt: Oudh. en Qest. v. h. bisdom Deventer, 
deel II blz. 363. 

1217. 1574 Januari 29. 

Gielis van Berlaymont, stadhouder etc, deelt aan Burge
meesters, Schepenen en Raad mede, dat hij geen bezwaar 
heeft tegen het verzoek van Hessel Albertsz. om, als schepen, 
te worden ontslagen, ten einde het secretarisambt te kunnen 
blijven bekleeden. 

Datum Arnhem den XXIX™1 Januarij 1574. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 168. Met signet in sluitstrook. 
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1218. 1574 Februari 10. 
De Stadhouder en Ranselier en Raden zenden aan Burge

meesters, Schepenen en Raad eene schriftelijke klacht van 
heer Joachim van Spuelde, commandeur van 's Herenloe, over 
de hooge lasten, die hem en zijn convent worden opgelegd, 
gelast hun deze te verlagen of, indien zij meenen dit niet te 
kunnen doen, de reden er van te berichten. 

Gegeven tho Arnhem den X e n Februarij X V C L X X I I I I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1403. 

1219. 1574 Februari 28. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan den 
Stadhouder machtiging eene prove van het Sint Joriëns-
gilde te geven aan Henrick Petersz., die honger en kommer 
lijdt, aangezien de kerkmeesters de hem in 1562 voor het 
verwelven van de kerk verkochte lijfrente niet kunnen betalen. 

U th Harderwijck den lesten Februarij anno 1574. 

Concept in inv. nr. 800. 

1220. 1574 Maart 1. 

Gi l l i s van Barlaymont, stadhouder etc, beschikt op de aan 
hem namens Harderwijck door Goert van Koot schriftelijk 
voorgestelde wenschen, namelijk: a. de stad te voorzien van 
kruit, lood en geschut, ten einde gewapend te zijn tegen de 
schepen, die te Hoorn en Enckhuysen worden uitgerust; b. de 
soldaten te Wageningen, die behooren tot het in Harderwijck 
liggende vendel, terug te zenden; c. de onwillige Schepenen 
te verplichten de raadsvergaderingen bij te wonen en d. een 
busschutter te zenden. 

Aldus gedaen tot Ruremunde den eersten Martij 1574. 

Oorspr., in tnargine van bet verzoekschrift, in inv. nr. 598. 
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1221. 1573/1574 Maart 4. 
W. Claesz. van Neerden verzoekt namens de gedeputeerden 

der Staten van Noort-Hollandt aan Burgemeesters, Raadsleden, 
Gerechts- en Gemeensoverlieden van Harderwijck, met herin
nering aan wat Middelburg en Arnemuiden is overkomen, 
zich onder de gehoorzaamheid van den prins van Oranje te 
stellen en de haven voor de vijanden te sluiten, opdat geen 
proviand wordt uitgevoerd en het land van de SpaanSche 
slavernij en van Alva's tirannie wordt verlost. 

Bynnen Hoorn den IIII e n Marty anno 1574 stilo communi. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1356. 

1222. 1574 Maart 29. 
Kanselier en Raden vermanen Burgemeesters, Schepenen 

en Raad onderling de eendracht te bewaren, niet dan om 
gewichtige redenen de stad te verlaten of elders te gaan wonen 
en, in het algemeen, hun ambt volgens hunnen ambtseed waar 
te nemen. 

Geschreven tot Arnhem den X X I X " - Martij XVc LXXIIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Met sluitzegel en ondertee
kend: T. Roos. 

1223. 1574 April 2. 
Gielis van Berlaymont, stadhouder etc, stuurt de hem door 

Goert van Coot gebrachte instructie, voorzien van zijne kant
beschikking, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad terug en 
verlangt, dat zij de stadswallen en grachten laten opmaken en 
reinigen. 

Geschreven Ruiremundt den 2 Aprilis anno etc. 74. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 598. Met opgedrukt signet 
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1224. 1574 Mei 3. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Swolle antwoorden 
op eenen brief van Harderwijck dat zij de soldaten, die te 
Swolle in garnizoen liggen, gedurende 18 maanden hebben 
onderhouden, doch dat hun de kosten nog niet zijn terugbe
taald. Zij geven verder inlichtingen over het wekelijksch ser
vies van den Overste en van het kostgeld der soldaten. 

Geschreven up ten III e n May anno X V c LXX1III. 

Oorspr., op papier, met sluitzegel, in inv. nr. 730. 

1225. 1574 Mei 6. 

Gilles van Berleymont. stadhouder, gelast aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, Lambert Goelwagen, die men beschul
digt correspondentie met eenen soldaat van het vendel van Otto 
van den Sand te hebben gehouden, in hechtenis te nemen, 
indien blijkt, dat de beschuldiging waar is. 

Datum Arnhem den V I e n May 1574. 

Oorspr., op papier, in inv. nr 45. Onderteekend door- en met 
sluitzegel van den Stadhouder. 

1226. 1574 Mei 18. 

Gielis van Berlaymont, stadhouder, ontraadt aan Burgemees
ters, Schepenen en Raad hunnen gevangen burger, Lambert 
Coolwagen, tegen borgstelling uit den kerker te ontslaan en 
deelt hun mede, dat hij aan den drost van de Neder-Veluwe 
heeft opgedragen te zorgen, dat de huisluiden van Putten 
Niekerck en Ermel het hun opgelegd pionierswerk met paar
den uitvoeren en dat zij ook aan het werk binnen Harder
wijck deelnemen. 

Datum Arnhem den XVII I e n May 1574. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 45. Met sluitzegel. 
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1227. 

1228. 

1229. 

1574 Mei 22. 
Gillis van Barlaymont, stadhouder etc , deelt aan den drost 

te Harderwijck mede, dat hij aan Armell en Putten opgedra
gen heeft, hem wekelijks 2 molders haver te leveren en gelast 
hem zich niet te bemoeien met de inkomsten, privilegiën en 
voorrechten van de stad en aan zijne soldaten het visschen 
in de stadsgrachten te verbieden. 

Datum Arnhem den XXllm May 1574. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 126. 

1574 Mei 23. 

Gielis van Berlaymont, stadhouder, zendt aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad een betrekkelijk verzoekschrift van Lam
bert Coolwagen en gelast hun, hem tegen borgstelling los te 
laten. 

Datum Arnhem den XXIII e n May 1574. 
Oorspr., op papier, met sluitzegel, in inv. nr. 45. 

(c. 1574 Mei.) 
Hessel Albertsz., secretaris van Harderwijck, verzoekt aan 

aan den Stadhouder de burgerij te ontheffen van het onder
houd van ruiters en knechten, aangezien de kosten er van, die 
thans maandelijks 450 Car. guldens bedragen, sedert het begin 
der troebelen niet werden vergoed of, ingeval aan dit verzoek 
niet kan worden voldaan, Putten, Nijekerck en Ermell ermede 
te belasten. 

Oorspr., met nr. 1231 op één vel papier, in inv. nr. 730. 

N.B. De vermoedelijke datum is ontleend aan nr. 1231. 
Het antwoord op dezen brief is van 29 Juni 1574 
(Ibidem.) 

1230. 1574 Juni 1. 
Gilles van Berlaimondt, stadhouder, gelast, namens den 
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Gouverneur generaal, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, 
de Spaansche soldaten, die van Antwerpen naar Spanje, Italië 
en andere landen trachten te komen en niet van een na 1 
Juni gedagteekend paspoort voorzien zijn, aan te houden. De 
persoon, die zulk eenen soldaat aanwijst, ontvangt eene be
looning. 

Gegeven tho Arnhem den iersten Junij XVc LXXI1II. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Onderteekend en gezegeld 
door den Stadhouder. 

1231. 1574 Juni 8. 
Gilles van Barlaymont, stadhouder etc, antwoordt op het 

verzoek van den secretaris Hessel Alberts, dat hij aan iemand 
heeft opgedragen bij het Hof te Brussel op ontheffing van de 
geheele leening aan te dringen. 

Actum Nijmegen den 8 Junij 1574. 

Oorspr., in margine van nr. 1229, in inv. nr. 730. 

1232. 1574 Augustus 13. 
(De pastoor van Nijkerck) bericht aan den Officiaal te 

Deventer, dat hij op de citatie, om gehoord te worden over 
de klacht van den pastoor te Harderwijck, niet zal verschijnen, 
omdat Nijkerck behoort onder het bisdom Utrecht; hij deelt 
hem echter mede, dat de dienst op het Sint Agathenaltaar in 
de O.L. Vrouwe-kerk te Harderwijck in 1495 gesticht is door 
Van Laer en dat de Magistraat aldaar het collatierecht er van 
bezit. 

Geschreven to Nijkerck den X H I e n dach Augusti anno 
etc. 1574. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 895. 

1233. 

29. 

1574 Augustus 14. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad berichten aan den 
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Officiaal te Deventer, naar aanleiding van eene hun door 
Christiaen van Baer gebrachte citatie, dat diens broeder, pastoor 
Rutger van Baer, geen recht heeft op de inkomsten der Sint 
Agatha-vicarie in de O.L . Vrouwe-kerck, doch dat zij van dien 
dienst collators zijn en hem, Officiaal, verzoeken hun recht 
in dezen te bevestigen. 

Actum den XIIII Augusti anno 1574. 

Concept in inv. nr. 895. 

1234. 1574 Augustus 18. 
Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, doet aan Burge

meesters, Schepenen en Raad voorstellen, die het geschil met 
den pastoor kunnen vereffenen, verzoekt hun deze in over
weging te nemen en hem binnen 14 dagen antwoord te zenden. 

Datum Deventer den XVIII Augusti anno X V C LXXIIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 895. Met opgedrukt signet. 

1235. 1574 Augustus 22. 

Ott Valckenburch, tollenaar te Arnhem, bericht aan Ranselier 
en Raden, in antwoord op hun schrijven van 21 Augustus, 
dat zijne voorgangers, met name Willem Nachtegael, van alle 
kooplieden van Harderwijck, wier goederen in een schip ge
laden waren. 3 albus (st 2 '!2 stuiver) tolgeld hebben ontvangen; 
dat hij deze ook heeft verlangd, doch bereid is zich in een 
dergelijk geval met de betaling van één tolgeld tevreden te 
stellen, mits hem dit schriftelijk wordt bevolen. 

Datum Doesburch den XXII e n Augusti 1574. 

Afschrift, gelijktijdig, geauthentiseerd door T. Roos, met nr 
1241 op een vei papier, in inv. nr. 106. 

N.B. Kanselier en Raden zonden dit bericht 22 Augustus 
1574 aan Burgemeesters, Schepenen en Raad ten 
einde het te beantwoorden. (Ibidem). 



REGESTENLIJST 451 

1236. 1574 Augustus 27. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Henrick 

van Sevener, Henderyck Hermensz. Huddinck, Jan van 
Zevener, Gerrit Bousch en andere burgers onder eede getuigd 
hebben, dat zij. varende van Harderwijck naar Nijmegen, 
voor hunne visch en andere waren aan den tollenaar te 
Arnhem of elders in Gelderland nimmer tolgeld hebben be
taald. 

Den X X V H e n Augusti anno XVc IJfXIIlI. 

Afschrift gelijktijdig, geauthentiseerd door Peter van derMaeth. 
klerk van het Hof, in inv. nr. 107. 

1237. 1574 September 11. 
Kanselier en Raden gelasten Otto van den Sande, drost te 

Harderwijck, de uitvoering van de plakkaten en mandementen 
tegen het handel drijven met de rebellen niet door het laten 
passeeren van voor hen bestemde artikelen te ^ r h i n d « r e " -

Geschreven tho Arnhem den X I - Septembris XVc LXX1111. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 126. 

1238. 1574 September 11. 

(Aegidius de Monte, bisschop van Deventer) raadt den 
pastoor te Harderwijck aan af te zien van zijne pretentie op 
het officium Verlaer (Sint Agotha-vicorie), aangezien hem ge
bleken is, dat Schepenen en Raad er collators van zijn en 
gedreigd hebben, indien hij zijne actie voortzet, hem de in
komsten van de door hen bij de cure of pastorie gevoegde 
vicarie te zullen ontnemen en hem dan ook willen verplichten 
als vanouds eenen kapelaan te onderhouden. 

Datum Deventer den X I e n Septembris anno 1574. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 895. 
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1239. 1574 September 13. 
Gilles van Berlaymont, stadhouder, verlangt, namens den 

Gouverneur-generaal, van Burgemeesters, Schepenen en Raad 
mededeeling aan hem of aan het Hof van Gelderland van 
de namen van hen, die van de koninklijke gratie gebruik 
maakten en in de stad terugkeerden, zoomede van hen, die 
weggebleven zijn. Verder wenscht hij te worden ingelicht over 
de verzoening en het gedrag van de teruggekeerde personen. 

Gegeven tot Arnhem den XI I I e n van September XVc LXXIIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 800. Met sluitzegel en onder
teekend: T. Roos. 

1240. 1574 September 25. 
Kanselier en Raden deelen aan den drost te Harderwijck 

mede, dat de Magistraat heeft aangetoond, dat de stad haar 
aandeel in de leening voor het onderhoud zijner soldaten ge
heel heeft voldaan. Mitsdien verzoeken zij hem de stads-
regeering daarover verder niet lastig te vallen en te zorgen, 
dat er niet voortdurend onaangenaamheden tusschen hem en 
haar voorkomen. 

Geschreven to Arnhem den X X V e n Septembris XVc LXXIIII. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 126. 

1241. 1574 .September 29. 
Kanselier en Raden, gelezen het antwoord van de burge

meesters van Harderwijck van 27 Augustus, de daarbij gevoegde 
verklaring van denzelfden datum, hun nader bericht van 27 
September 1.1. en de uitspraak van het Hof van 29 December 
1558, bevelen den tollenaar te Arnhem de burgers van 
Harderwijk met hunne goederen tolvrij te laten passeeren. 

Actum te Arnhem den XXIXen Septembris XVc LXXIIII. 

Afschrift, gelijktijdig, geauthentiseerd door T. Roos, met nr. 
1235 op één vel papier, in inv. nr. 106. 
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1242. 1574 October 4. 
Kanselier en Raden dragen aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad op goede wacht in de stad te houden en te waken 
tegen verraad, totdat de stadhouder «elf maatregelen zal hebben 
genomen tegen de rebellen, die dagelijks in de Veluwe be-
roovingen en andere misdaden plegen. 

Geschreven to Arnhem den vierden Octobris anno L X X I I I I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Met sluitzegel en onder
teekend: T. Roos. 

1574 October 5. 
Johan van Weideren en Deryck van Rijswick, schepenen 

van Nijmegen, oorkonden, dat voor hen en den richter Johan 
van Boitbergen door Janneken, weduwe van Wilhem van 
Arnhem, onder eede is getuigd, dat zij en haar man, in de 
± 40 jaren, dat zij met het marktschip op Arnhem hebben 
gevaren, nimmer van de Harderwijker, voor Nijmegen be
stemde goederen, den Egmondschen tol hebben betaald. 

Den vijfften Octobris anno Domini duysent vijffhondert 
vier ende tzoeventich. 

o. Oorspr., op papier, in inv. nr. 117. Met de opgedrukte 
zegels van de oorkonders. 

b.—d. Afschriften: b. (c. 1640) in inv. nr. 55; c. (c. 1700) in 
inv. nr. 1982 fol. 128 verso; d. (c. 1700) in nr. 1983 fol.67 verso. 

1244. 1574 October 9. 
De Stadhouder en Kanselier en Raden deelen aan Burge

meesters, Schepenen en Raad mede. dat de handel op de 
eilanden Wyringen. Texsel. Flielandt en Ter Schellinck toe
gelaten is, mits daarbij de steden en plaatsen van de rebellen 
worden vermeden. 

Gegeven tho Arnhem den I X 8 - Octobris X V c L X X I I I I . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 672. Met sluitzegel en onder
teekend: T. Roos. 

1243. 
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1245. (c. 1574 October 14.) 
Ott Valkenburch deelt aan Kanselier en Raden, naar aan

leiding van hunne kantbeschikking op zijn schrijven, mede, 
dat H armen Barts, bijziender, en Gerrit Oving, gewezen tol-
schrijver, willen getuigen, dat de burgers van Harderwijck 
hunne goederen aan den tol (te Arnhem) altijd met 1 torns 
of albus, zijnde 2ll2 brab. stuivers, hebben vertold, zoowel aan 
hen als aan hunne voorgangers Harmen Heethuisen en Willem 
Nachtegaell. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 106. 

NJJ. Dit schrijven werd door K. en R. 16 Oct. 1574, om 
berich*. in handen gesteld van de te Arnhem ver
toevende afgevaardigden van Harderwijk. (Ibidem.) 

1246. 1574 October 15. 
De Stadhouder beschikt op de door de afgevaardigden van 

Harderwijk ingevolge eene missive van Kanselier en Raden 
i. d. 29 September j.1. schriftelijk voorgedragen geschillen: a. 
dat de drost en hopman Otto van den Zande de hem be
taalde f225 in mindering moet brengen van de schatting, die 
de stad hem, in plaats van de den 27 e n Juli ingetrokken 
leening, schuldig is; b. dat de Drost zich niet met de zaken 
en privilegiën van Schepenen en Raad mag bemoeien en c. 
dat de Drost den handel met de eilanders niet mag bemoei
lijken. 

Actum Arnhem den XVm Octobris XVc LXXIIII. 

Oorspr, in margine van de voorgedragen geschilpunten, in inv. 
nr. 126. Onderteekend: T. Roos. 

1247. 1574 October 18. 

Jorden van Triest en Derick van Rijswick, schepenen van 
Nijmegen, oorkonden, dat voor hen en den richter Johan van 
Boitbergen, op verzoek van den rector Mr. Peter van Sevener, 
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door Egbert Schut, schipper van Arnhem, over den Egmond-
schen- en den Konings tol aldaar hetzelfde is getuigd, als 
Janneken, weduwe van Willem van Arnhem, den 5 e n October 
j.1. heeft gedaan. 

Den achtienden Octobris anno Domini duisent vijffhundert 
vier ende tzoeventich. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 117. Met opgedrukte zegels van 
de oorkonders. 

1248. (c. 1574 October 18). 
De gedeputeerden van Harderwijk, met name Joest van Bronck 

horst en Henryck van Zevener, betoogen op het bericht van 
Otto Valckenburg, met verwijzing naar de sententie van 29 
December 1558 en de ordonnantie van het Hof van 29 
September 1574, dat, indien de tollenaar geen beter tegenbe
wijs overlegt, de burgers van Harderwijck in hun privilegie 
van tolvrijheid moeten worden bevestigd. 

Minuut, door den secretaris Hessel Albertsz.. in inv. nr. 106. 

1249. 

1250. 

1574 October 28. 
De gemeene Schepenen hebben als coUators, op verlangen 

van Byetgen van Laer, oudste en naaste bloedverwante van 
de stichters, met den dienst op het Sint Agatha-altaar begun
stigd Egbert, zoon van haren broeder Evert van Staverden, 
die van de inkomsten moet gaan studeeren en de missen zal 
laten opdragen. 

Actum den XXVIII Octobris anno X V C LXXIIII. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 160 verso. 

1574 November 2. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 

zijn besloten den afslag volgens de stadsboeken in de kerken 
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te verpachten en langs de straten te doen veilen, gelijk zij 
ook andere stadsmiddelen laten doen. 

Actum in camera anno et die ut supra. (Op ten II Novembris 
anno 1574.) 

a. Oorspr. in inv. nr. 474 folio 170. 
b. Concept in inv. nr. 679. 

1251. 1574 November 16. 

De schepenen van Nijmegen doen uitspraak in het geding 
tusschen Clais Burchartsz., als gemachtigde van Johan die 
Vaight, tollenaar van den Egmondschen of Anhaltschen tol te 
Arnhem, aanlegger, en Derick Hortenberch voor Geertgen 
Jacobs, burgeres van Harderwijck, verweerder. Zij beslissen, 
dat aanlegger een «onrecht besait" en verweerder een „recht 
ontsait" heeft gedaan. 

Gewesen op Dynxdach nhae Sunt Martensdach bisschop, in 
den winter, anno Domini duisent vijffhondert vier ende 
tzoeventich. 

Afschrift, gelijktijdig, gegeven door den secretaris van Nij
megen Adam van den Stein, in inv. nr. 118. 

1252. (c. 1574 November 18.) 

Frederick van Boeymer deelt aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad mede, dat hij te Brussel heeft aangedrongen op 
restitutie van de f600 en de betaling der rogge (zie nr. 1172), 
waarop hem is geantwoord, dat de stad geduld moet hebben, 
doch brieven van decharge kan krijgen, welke zij bij de 
volgende schattingen in betaling mag geven. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1403. 

N.B. Met aanteekening: „Ingecoemen den XVIIINovembris 
anno 1574". 
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1253. 1574 November 20. 
Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, betuigt zijn leed

wezen, dat inbreuk op zijne dispositie is gemaakt en bericht 
aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, dat hij hun schrijven 
heeft medegedeeld aan den Drost, wiens antwoord *# moeten 
afwachten. 

Datum Deventer den X X e n Novembris anno XVc LXXIIII. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 895. Met opgedrukt signet 

1254. 1574 December 1. 
Gillis van Berlaymont, vrij- en bannerheer to Hierges, stad

houder, waarschuwt Burgemeesters, Schepenen en Raad voor 
eene bende van 1500 a 1600 ongeregelde muitende Spaansche 
soldaten, die zonder hoofdman naar Utrecht of Nerden trekt. 

Datum Harlem den iersten dach Decembris 1574. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Onderteekend door den 
Stadhouder. 

1255. 

1256. 

1574 December 4. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen geven 

een overzicht van het proces, gevoerd door Cornelis Kaen, 
beziender van den Egmondschen tol te Arnhem, tegen Geertgen 
Jacobs, burgeres van Harderwijck, en verklaren, dat van de sen
tentie, uitgesproken op Dinsdag na Sint Maarten j.1. (16 Novem
ber), niet werd geappelleerd. 

Den vierden dach Decembris 's maentz, anno Domini 
duisent vijffhondert vier ende tzoeventich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 117. Met opgedrukt secreetzegel 
van Nijmegen. 

1574 December 9. 
Burgemeesters. Schepenen en Raad verklaren, dat Peter 
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Stijp en 4 andere burgers gericbtelijk hebben getuigd, dat zij 
in 1573, door de onveiligheid op de Zuiderzee, hunne wol 
langs Arnhem moesten vervoeren; dat hun toen aldaar tol
geld werd afgedwongen, waarvoor zij borg stelden, aangezien 
de wol spoedig op de markt te Antwerpen moest zijn. 

Den I X e a Decembris anno XVc LXXIIII. 

Afschrift (c. 1590) in inv. nr. 83 fol. 94. 

1257. 1574 December 9. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Gerrit 

Rijcksz. gerichtelijk heeft getuigd, dat hem van visch en andere 
waren, die hij van jongsaf tusschen Arnhem en Nijmegen 
heeft vervoerd, slechts éénmaal tolgeld is afgevorderd, hetwelk 
hij toen, gedwongen door den tollenaar, onder derden heeft 
gedeponeerd, doch later heeft teruggekregen. 

Den I X e n Decembris anno XVc LXXIIII. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 107. Met opgedrukt stads 
secreetzegel. 

b. Afschrift (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 95 verso. 

1258. 

1259. 

1574 December 11. 
Burgemeesters en Regeerders van het eiland van der Schel-

linck verzoeken aan de regeering van Harderwijck, den visch-
afslag niet te verpachten, doch den verkoop van visch in de 
stad vrij te laten, zooals dit na 1542 gewoonte is geweest. 

Uuyt Midslandts op der Schellinck den X I e n Decembris anno 
X V C tzeventich en de viere. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 672. 

(c. 1575 Januari 8.) 
De afgevaardigden van Schepenen en Raad geven aan 

Kanselier en Raden het bij schrijven van 5 Januari j.1. ver-
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1260. 

1261. 

1262. 

langde bericht op de door den drost, Otto van den Sande, 
namens eenige burgers ingediende klacht over het besluit tot 
verpachting van den vischafslag. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 140. 

1575 Januari 10. 
Kanselier en Raden berichten aan den drost Otto van den 

Zande op zijne klacht van 4 Januari j.1., dat zij het afkeuren, 
dat hij de bewoners van de Bruggestraat steunt in hun verzet 
tegen de verpachting van den vischafslag, aangezien de M a 
gistraat daartoe overging in het belang van de geheele burgerij 
en de financiën der stad. 

Geschreven tot Arnhem den X * " Januarij X V C L X X V . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 141. 

(1575 Januari 25.) 
De paters van het Sint Agnetenconvent en van het Frater

huis en Anna Dercx betoogen aan Kanselier en Raden de 
noodzakelijkheid van het maken van weringen tegen de zand
verstuiving te Hierden en verzoeken hun den Raad van Har
derwijck te bevelen, de daartoe onwillige geërfden te bewegen 
in de kosten van dit werk bij te dragen. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 615. 

1575 Januari 28. 
Kanselier en Raden zenden aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad afschrift van het request i d. 25 Januari 1.1. (zie nr. 
1261) en ordonneeren hen aan het daarbij gedaan verzoek te 
voldoen en de eventuëele bezwaren van de tot medewerking 
onwillige geërfden aan het H o f bekend te maken. 

Geschreven to Arnhem den XXVIII--Januari j X V C L X X V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 615. Met sluitzegel en ondertee
kend: T. Roos. 
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1263. 1575 Januari 28. 
Kanselier en Raden zenden aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad een bericht van de burgers in de Bruggestraat met 
de daarbij onder het cachet van den Koning gevoegde bijlagen. 
Zij verwachten deze stukken terug met het tegenbericht en 
verlangen, dat intusschen aan de klagende burgers geene breu
ken of boeten worden opgelegd. 

Geschreven to Arnhem den XXVIII e n Januarij XVc L X X V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 140. Onderteekend: T. Roos. 

N.B. Dit verlangen werd den 8 e n Februari 1575 herhaald. 
(Ibidem.) 

1264. 1575 Februari 14. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Nijmegen klagen, 
dat de burgers van Harderwijck bolk en andere gezouten visch 
in tonnen koopen en in mandjes verpakt als versche visch 
weder verkoopen. Zij verzoeken aan den Magistraat aldaar 
dit te beletten, aangezien de kooplieden van Nijmegen te 
Cleeff, Gulick en elders van dit bedrog worden beschuldigd. 

Geschreven den 14 Februarij anno 1575. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 672, Met sluitzegel. 

1265. 1575 Februari 15. 

Gilles van Berlaymont, stadhouder etc, antwoordt, op een 
schrijven van 12 Februari, aan Burgemeesters, Schepenen en 
Raad, dat hij den drost, Otto van den Zande, zal gelasten 
geene huisluiden van de Veluwe, die te Harderwijck ter markt 
komen, gevangen te nemen en zorgen moet, dat zijne soldaten 
de aldaar in- en uitgaande kooplieden niet lastig vallen. 

Datum Utrecht den X V e n Februarij 1575. 

Oorspr., op papier, In inv. nr. 126. Met opgedrukt signet. 
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1266. 

1267. 

1575 Februari 16. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad waarschuwen, dat de 

burgers niet van de wacht weg mogen blijven of haar, zonder 
toestemming van de rotmeesters, mogen verlaten, op verbeurte 
van 10 pond. In sommige gevallen, b.v. van uitstedigheid, 
mogen de afwezigen zich door eenen weerbaren man laten ver
vangen. 

Actum den X V I e n Februarij anno 1575. 

Concept in inv. nr. 788. 

1575 Februari 20. 

Derick Hortenberch zendt aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad de copieën van de privilegiën en getuigenissen, ge
merkt A — G , gebruikt in het proces over de tolvrijheid te 
Arnhem, terug, verzoekt belooning van zijne in deze kwestie 
aan de stad bewezen diensten en adviseert hun vrijdom van 
den tol te Huessen te vragen te Arnhem of aan het Hof te 
Cleve, betgeen zij, volgens hem. met kans op eenen goeden 
uitslag kunnen doen. 

Datum ut supra. (Actum in Nijmegen den 20 Februarij 
anno 75.) 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 117. Met opgedrukt signet 

1268. 1575 Februari 23. 
Frater Matthias Felisius '), gekozen provinciaal van Neder-

Duitsland, klaagt aan de regenten van Hadderwijck, dat hij, 
door het dooden en verstrooien van de priesters, over geene 
goede katholieke leeraren beschikt, doch dat hij met de paters 
in zijne provincie en den pater-generaal zal overleggen in 

') Mathias Cats, geboren te Brouwershaven, overleden te Leuven 6 Maart 1576, 
werd tot provinciaal gekozen in het kapittel, gehouden te Antwerpen 8 Augustus 1574. 
(Zie Bijdr. v. d. gesch. v. h. bisdom Haarlem, IX» jrg. (1884) blz. 87.) 
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welke steden broeders kunnen worden geplaatst. 
Datum binnen der stadt van Herentals anno 1575 Ffebruarij 

23, stilo Romano. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 809. Met opgedrukt signet. 

1269. 1575 Maart 2. 
Gillis van Berlaymont, stadhouder, verzoekt aan de gilde

meesters van het Sint Joriënsgilde in de begeving van eene 
prove aan Henrick Petersen te berusten, aangezien deze zijn 
geld op de kerkelijke goederen heeft belegd en er, door den 
verkoop dier goederen, geen ander middel is om hem te 
onderhouden. 

Datum Swoll den II e n Martij 1575. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1733. 

1270. 1575 Maart 7. 
De gemeene Schepenen hebben, met toestemming van de 

Gemeenslieden, aangenomen de rente, welke de gasthuiskerk 
trekt uit het huis aan de Smeepoort op den hoek van de 
steeg waardoor men naar het Observantenklooster gaat, dat 
vroeger toebehoorde aan Gerrit van Dryen en nu aan meester 
Berrent van Laer, aan genoemden Van Laer te laten behouden 
in mindering van hetgeen hij, als lector quartanorum, van de 
stad te vorderen heeft. 

Actum ut supra. (Den VII Marty anno 1575). 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 161. 

1271. 1575 Maart 7. 
Schepenen en Raad hebben Anna van Hierden aangesteld 

tot vroed moeder op eene jaarwedde van 26 rijnsche guldens, 
die ingaat 7 Juli a.s. Zij is verplicht ook pestzieke vrouwen 
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1272. 

1273. 

1274. 

bij te staan, terwijl de dienst baar elk kwartaal mag worden 
opgezegd. 

Actum ut supra anno 1575 (den VII Martij.) 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 161. 

(c. 1575 Maart 15.) 

Burgemeesters, Schepenen en Raad zenden aan Ranselier 
èn Raden de den 28 e u Januari ontvangen stukken terug en 
verzoeken, ten vervolge op het door hunne afgevaardigden 
aan het H o f ingediend bericht, handhaving van hun besluit 
tot verpachting van den afslag of ontslag uit hun ambt. 

Concept in inv. nr. 140. 

" N.B. De brief kan ook wel in Februari 1575 geschreven 
en verzonden zijn. 

1575 Maart 17. 

Johan van Arkentheil verzoekt aan de Burgemeesters en 
Regeerders van Harderwijck Dyderich Bochof, commissaris 
van de admiraliteit der Zuiderzee, behulpzaam te zijn bij zijn 
onderzoek naar den verboden handel met den vijand op de 
kusten en frontieren van Gelderland en Overijssel. 

Oorspr., op papier in inv. nr. 1356. Met sluitzegel. 

N.B. In hetzelfde inventarisnummer ligt een dito brief, 
gedateerd 24 Februari 1575, welke eerst aan Steen-
wijk en later aan Harderwijk werd geadresseerd 
benevens een brief van 23 Maart d.a.v. over hetzelf
de onderwerp. 

1575 Maart 28. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Ruerik 
Wolffs en Arentgen van Delen, zijne vrouw, hebben bekend, 
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1275. 

dat zij jaarlijks aan het H. Sacramentsgilde schuldig zijn 3 Car. 
guldens, gaande uit een kamp land genaamd Sammelkamp, ge
legen in de stadsvrijheid, helend door den Kleinen Enck, 
Margarita van Zwolle, Gerrit van Wenckum en heer Tyman 
Tymanszoon. 

In den jaer ons Heeren duysent vijffhondert vijff en seeven-
tich den acht en twintichsten dach Martij . 

Afschrift (c. 1580), doorgestreept, in inv. nr. 1903 folio 93. 

(1575 A p r i l 28.) 
De gildemeesters van het Schoenmakersgilde weerleggen de 

klacht van Schepenen, dat hunne kuipen te dicht aan den 
stadsmuur staan, met de bewering, dat hun deze plaats in 1512 
door hertog Kaerell, de schepenen en de gemeeenslieden werd 
gegeven in ruil voor de toen ten behoeve der stadswallen 
gebruikte plaats der kuipen tusschen de Groote- en LuttekefioorUn. 

Dit doende, etc. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1711. 

N.B. Met aanteekening aan de keerzijde: .Ingekomen den 
XXVIII Aprilis ISIS contra de schepenen". 

1276. 1575 M e i 7. 
De Raden van den Koning vermanen Burgemeesters, 

Schepenen en Raad zich niet — evenals vele dorpen in de 
Over- en Neder-Veluwe en de steden Elborch en Hatthem 
gedaan hebben, — met den vijand te verdingen. Zij beloven 
de stad zooveel mogelijk te zullen bijstaan en hebben dien
aangaande reeds aan den drost van Neder-Veluwe geschreven, 
hetgeen in het hierbij gevoegd afschrift van den brief te 
lezen is. 

Geschreven to Arnhem den V I I 8 n M a y X V c L X X V . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 598 Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: T. Roos. 
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1277. 1575 Mei 7. 

De Raden van den Koning deelen aan den drost in de 
Neder-Veluwe mede, dat, tengevolge van het naar den vijand 
overgaan van eenige dorpen en de steden Elburg en Hattem, 
het behoud van Harderwijck van groot belang is. Mitsdien 
bevelen zij hem de huisluiden van Ermel, Putten en Nijekerck 
naar die veste te zenden, teneinde er te helpen bij het ont
graven der grachten. 

Geschreven to Arnhem den V I I ° n May X V C L X X V . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 598. 

1278. 1575 Juli 31. 

Gillis van Barlaymont, stadhouder etc, gelast in naam des 
Konings aan Burgemeesters, Schepenen en Raad gevangenen, 
die niet ter dood veroordeeld zijn, naar Antwerpen te zenden, 
waar zij dienst zullen doen als roeiers op de galeien, die uit
gerust worden ter bescherming van de landen en rivieren van 
herwaertsover. 

Gegeven tho Arnhem den laetsten Julij X V C L X X V . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 726. Met opgedrukt zegel van 
het Hof en onderteekend: T. Roos. 

1279. 

30* 

1575 September 6. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Geysse-
bert Bronissen heeft bekend, dat hij aan heer Christiaen van 
Baer en heer Abell Goertsz., als procurators van de pastoors-
Proven, schuldig is 4 hollandsche guldens rente, gaande jaarlijks 
uit zijn huis, staande in de Wuilen weversstraat op den hoek 
van de Haverstraat. 

Int jaer ons Heeren duisent viffhondert vijff en de sueven-
tich den sesten dach Septembris. 

Oorspr. in inv. nr. 815. Met stadszegel in groene was. 
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1280. 1575 September 9. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken de voorschriften 

bekend, die de lijders aan pest en andere besmettelijke ziek
ten en degenen, die met hen verkeeren, moeten in acht nemen 
om verdere besmetting te voorkomen. Verder ordonneeren zij , 
dat gestorven varkens en andere beesten buiten de stad aan 
't Oever moeten worden begraven, 

Gepubliceert den I X September 1575. 

Afschrift (c. 1640) in inv. nr. 35 folio 20. 

1281. (c. 1575 September 25.) 

Evert van Domseler en Hessel Albertsz., gezanten van 
Harderwijck, verzoeken aan Kanselier en Raden: a. de weleer 
door den hertog van Gelre aan de Minderbroeders geschon
ken roggerenten tijdelijk te bestemmen voor het onderhoud 
van de weezen en het weeshuis; b. machtiging te verleenen 
dat, overeenkomstig de in 1538 en 1539 gemaakte regelingen, 
burgers, die weigeren hunne verkiezing tot Schepen aan te 
nemen, worden beboet en c. Ot Valkenburg te gelasten, zich 
ten aanzien der tolheffing van Harderwijker burgers te ge
dragen naar de sententie van het H o f i.d. December 1558. 

Oorspr, met nr. 1282 op êên vel papier, in inv. nr. 800. 

1282. 1575 September 27. 

Kanselier en Raden beschikken op het request (zie nr. 1281) 
op het l e punt afwijzend; op het 2e punt vinden zij goed, 
dat de onwillige burgers voorloopig worden veroordeeld in 
eene boete van 25000 steenen en op het 3e punt zullen zij 
besluiten, nadat de stukken over de tolvrijheid zijn onder
zocht. 

Actum tho Arnhem den X X V I I e n Septembris X V c L X X V . 

Oorspr, met nr. 1281 op êên vel papier, in inv. nr. 800. 
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1283. 157S September 28. 
Het Hof van Gelderland verklaart, dat de partijen in de 

kwestie over den afslag hunnen eisch, antwoord, repliek en du
pliek, van 3 tot 3 weken schriftelijk moeten indienen; dat in-
tusschen de raden Johan Wrdt en Amelis van Mijnden van 
Amstell zullen trachten een accoord in deze zaak te bewerken ; 
dat het appointement van 19 Februari over de breuken van 
kracht blijft; dat de Magistraat verplicht is de ter zake die
nende privilegiebrieven en andere stukken aan de opposanten 
ter inzage te geven en dat deze er afschriften van mogen 
laten nemen. 

Actum tho Arnhem den X X V l H e n Septembris X V C L X X V . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 143. Onderteekend: T. Roos. 

1284. 1575 September 29. 
Schepenen en Raad hebben met eenige bewoners van de 

Bruggestraat kwestie gehad over den afslag van visch, waarin 
door Kanselier en Raden uitspraak is gedaan, zooals in de 
stukken, liggende in de secrete schrijfkamer in den hoek boven 
de tafel, te lezen is. 

Actum den X X I X Septembris 1575. 

Oorspr, in inv. nr. 474 folio 171. 

N.B. Ook in het recognitieboek van October en Novem
ber 1575 zijn over deze "kwestie stukken te vinden. 

1285. 1575 October 30. 
Johan en Lubbert Aeltszoon stellen zich, ten overstaan van 

(de schepenen) Antonis Hermanszoon en Wolter Berger, borg 
voor de gevolgen van wat Cornelis van Bunschoten misdaan 
heeft, terwijl deze belooft hen, ter zake van dien borgtocht, 
schadeloos te zullen houden. 
' Actum den X X X Octobris 1575. 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 136. 
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1286. 

1287. 

1288. 

N.B. Met aanteekening, dat Cornelis werd vervolgd omdat 
hij vuurroeren naar den vijand in Holland had willen 
brengen hetgeen door den Koning bij plakkaat werd 
verboden. 

1575 November 16. 
Schepenen en Raad hebben Cosin Hensz., die een aantal 

roeren, afkomstig van Wezel , aan Kylle Henderycksz. van 
Bunschoten heeft geleverd om naar Hol land te brengen, ver
gund in de stad te komen, mits hij gerichtelijk belooft voor 
deze overtreding (van het betrekkelijk verbod) terecht te zullen 
staan. 

Actum in camera den X V I Novembris 1575. 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 136 verso. 

(c. 1575.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat het, 

zoowel aan vreemdelingen als aan burgers, verboden is, na het 
luiden van het schepenklokje, zich zonder lantaarn op straat 
te begeven en dat de waarden en waardinnen daarna geen 
bier meer mogen tappen, alles op verbeurte van 10 pond. 

a. Concept in inv. nr. 33. 
b. Afschrift (c. 1640) in inv. nr. 35 folio 18 verso. 

(c. 1575). 
Gerrit Claesz. en Berendt Jansz hebben ten overstaan van 

Schepenen bekend, dat zij ten dienste van het Schoenmakers-
gilde van heer Joachim van Spuelde, commandeur van 
's Herenloe, gepacht hebben de werf en het huis en hof c a . 
van den bij Harderwijk staanden molen, die onlangs is 
verbrand. 

Concept in inv. nr. 1709. 

N.B. Over deze pacht werd een proces gevoerd waarin 
de Schepenen 2 Mei 1579 uitspraak hebben gedaan. 
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1289. [576 Januari 9. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad zijn met den rector 

Reiner Sarcerijs overeengekomen, dat hij zijn ambt nog 6 
jaren zal bedienen voor 90 Car. guldens jaarlijks en andere 
rechten en verplichtingen. 

Aldus overcoemen bij den Schepenen den IX Januarij 1576. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 639. 

1290. 1576 Februari 16. 
De Raden van den Koning in Gelderlant gelasten, op 

bevel van den Luitenant-gouverneur en Kapitein-generaal i.d. 
12 October 1.1., aan Burgemeesters, Schepenen en Raad de 
bezittingen van de op eene bijgevoegde lijst genoemde per
sonen, die van het generaal pardon zijn uitgesloten, te anno-
teeren, voor zoover dit nog niet werd gedaan, en de inven
tarissen aan het Hof te zenden. 

Geschreven tot Arnhem den X V I o n Februarij X V c L X X V I . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 800. Met sluitzegel en onder
teekend: T. Roos. 

N.B. De hier bedoelde naamlijst ontbreekt. 

1291. (1576 Februari 17). 
Mr. Berndt Winterinck verzoekt aan den Raad van Harder

wijck, hem den achterstand van zijn salaris als bedienaar van 
het koor en onderwijzer der 5e klasse te betalen volgens de 
berekening, die hij en de stadsrentmeesters den 6 0 n November 
1575 er van hebben gemaakt. 

Oorspr. in inv. nr. 1984 folio 92. 

N.B. Met aanteekening: „Ingecoemen van meyster Berrent 
Wynteryck den XVII en Februari 1576". 
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1292. 1576 A p r i l 7. 
Heer Derick Franssen, procurator van het klerkenhuis, en 

heer Goert Janssen, fraters en conventualen van het Fraterhuis, 
verklaren, dat zij Wi lhem van der Nijekerck hebben opge
dragen hun recht op hetgeen de overleden pater van hun 
convent Aelt van zijnen broeder Aert Aeltszoon heeft geërfd, 
te verdedigen tegen Henrick Petersz., procureur van Aelt 
Gerritszoon en Jacob Aeltszoon, 

Den soevenden dach Apri l i s anno vijfftienhondert und sess 
und tsoeventich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1055. Met opgedrukt convents-
zegel. 

1293. (c. 1576 Juni 1.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan den 

Stadhouder: a. vergunning om met de eilanders, die neutraal 
zijn, handel in visch te drijven; b. den Drost te bevelen de 
ingezetenen van Hierden te beschermen tegen den moedwil 
zijner soldaten en c. te bevorderen, dat de vrouwen en kinderen 
van militairen de stad verlaten. 

Concept in inv. nr. 126. 

1294. 1576 Juni 9. 

Gil les van Berlaymont, stadhouder etc, stelt de beantwoor
ding van eenen brief van Burgemeesters, Schepenen en Raad 
uit tot zijne komst te Utrecht en verwittigt hun, dat hij den 
drost, Otto van den Zandt, heeft gelast de vaart „te bewaeren 
en op doen wachten", mits niet worden toegelaten goederen 
uit Hoorn, Enckhuysen en andere oproerige steden, zoodat zij 
zich met die vaart niet behoeven te bemoeien. 

Datum Amersfort den I X e n Junij 1576. 

Oorspr., op papier, met signet van den Stadhouder, in inv. 
nr. 126. 
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1295. 1576 Juli 5. 

De Raad van State beveelt aan (Ott van den Zande te Har
derwijck, Christiaen de Ruyter te Gelre ') en andere) hoplieden 
en bevelhebbers te waken tegen den moedwil van hun krijgs
volk; aan de ingezetenen geen bezwarende servitiën, leeningen 
en andere lasten op te leggen en zich niet met de justitie en 
de administratie van stadszaken te bemoeien. 

Geschreven toe Bruyssel den vijfften dach Julij X V C L X X V I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1173 folio 69. 

N.B. Gedrukt: Vat Hasselt, Stukken v.d. Vaderl. hist. deel 
III nr. 28. 

1296. 1576 Augustus 18. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad laten weten, dat wie 

roggebrood voor geld bakt en verkoopt, geen klein brood, met 
name kleine roggen, mikken en koeken, mag bakken, op ver
beurte van 40 pond, 

Gepubliciert den XVIII Augusti 1576. 

a. Concept in inv. nr. 33. 

b. Afschrift (c. 1640) in inv. nr. 35 folio 22. 

1297. 1576 Augustus 18. 
D. van Wetthen, secretaris (van Arnhem), zendt aan Har

derwijck afschriften van de op den kwartierdag genomen be
sluiten en van verzoekschriften aan den Stadhouder, met de 
apostillen; deelt aan Burgemeesters, Schepenen en Raad mede, 
dat a.s. Dinsdag weder eene vergadering wordt gehouden en 
biedt aan steeds copieën van het daar verhandelde aan de 
stad te zenden. 

Actum den XVIII Augusti anno 76. 

•) Zie het slot van de resolutie (ibidem) folio 50 verso. 
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1298. 

1299. 

1300. 

1301. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1581. Met sluitzegel. 

1576 December 10. 
Gilles van Berlaymont. stadhouder etc, bericht aan Otto 

van den Sande, drost te Harderwijck, het raadzaam te achten, 
dat de burgers de wacht op het huis houden, beveelt hem dit 
niet te beletten en het meubilair voorloopig in bewaring van 
den Magistraat te stellen. 

Datum Arnhem den X e n December 1576. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 126. 

1576 December 10. 
Gilles van Berlaymont, stadhouder etc, deelt aan Burge

meesters, Schepenen en Raad den inhoud mede van zijn 
schrijven aan den Drost en gelast hun de poort, welke zij 
sloten, weder te openen. 

Datum Arnhem den X e n December 1576. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 126. Met sluitzegel. 

1577 Januari 9. 
De stads-rentmeesters hebben in het openbaar bij opbod aan 

den hoogsten bieder voor f37 per jaar, gedurende 4 jaren 
verpacht het Minderbroedersconvent met den boomgaard, onder 
conditie dat, als de broeders binnen dien termijn in het 
klooster terugkeeren, de pacht vervalt en de pachter van zijne 
verplichtingen zal zijn ontslagen. 

Actum den IX Januarij 1577. 

Oorspr, in inv. nr. 474 folio 175. 

1577 Augustus 27. 
Ott van den Zandt verzoekt aan Burgemeesters, Schepenen 
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en Raad geen geloof te hechten aan de geruchten, dat hij 
met zijne soldaten in dienst van Don Juan d'Austria, binnen 
Den Bosch zou zijn geweken en dat hij zijn vaandel verlaten 
en zich naar Cleeff zou hebben begeven. Hij zal spoedig in 
Harderwijck terug keeren en vraagt aan de geadresseerden 
intusschen zijn huis en meubilair tegen kwaadwilligen te be
schermen. 

Ilents gedateirt tho Geell desen X X V H e n Augusti 1577. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 130. Met opgedrukt signet 

1302. 1577 September 24. 
Bannerheeren, Ridderschappen en Steden van Gelre en 

Zutphen deelen aan Burgemeesters, Schepenen en Raad 
mede, dat zij tot drost van 's konings huis te Harderwijck 
hebben aangesteld Joseph van Arnhem. Zij verzoeken hun, 
hem zooveel mogelijk bij te staan en, om moeilijkheden te 
voorkomen, zijnen voorganger Van den Sande uit de stad te 
houden. 

Gescreven onder der stadt van Nijmegen's secreetzegel dat 
wij deser tijt hiertoe gebruycken den 24 Septembris 1577. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 604. Met opgedrukt, geschonden, 
zegel van Nijmegen. 

N.B. De aanstelling van den nieuwen Drost werd gedaan 
bij resolutie van 19 September 1S77. 

1303. 1577 November 16. 
Het Hof van Gelrelandt verklaart, dat de burgers van 

Harderwijck met hunne goederen den tol te Arnhem vrij 
mogen passeeren krachtens hun privilegie van hertog Arnold, 
de vorige uitspraak van 29 December 1558 en het appointe-
ment van 29 September 1574. 

Actum tho Arnhem den X V I e n Novembris X V C soeven en 
tsoeventich. 
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a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 108. 
b. —d. Afschriften: *. (c. 1600) in inv. nr. 83 fol. 96 verso; 

c. en d. (c. 1700) in inv. nr. 1982 fol. 129 verso en nr. 1983 fol. 
32 verso. 

N.B. Met aanteekening op a. „Upten III"1 Januarij 
XVc LXXVIII Co». Maj». tollenaar van dese acte 
geinsinueert then versoicke van de stadt Harderwijck. 
Actum etc. bij mij A. Worecken". 

1304. 1577 November 17. 
De gedeputeerden van Bannerheeren, Ridderschappen en 

Steden, vergaderd te Arnhem, gelasten Burgemeesters, Sche
penen en Raad en Gemeenslieden de stad in staat van tegen
weer te brengen tegen eenen aanslag van den vijand, te dien 
einde den drost Joseph van Arnhem en zijn zoon getrouwe 
burgers ter zijde te stellen en scherp te letten op de afge
dankte soldaten, die in de stad hebben gelegen, en op den 
gewezen drost Zandt. 

Gegeven den X V I I e n dach Novembris anno Domini 1577. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. 

1305. 1577 December 5. 
De gedeputeerden van Gelre en Zutphen dragen aan 

Burgemeesters, Schepenen en Raad op, de zoons van Joseph 
van Arnhem bij te staan in de bewaking van het Huis, totdat 
hun vader in de stad terugkeert, maatregelen te nemen, dat 
de ontslagen drost, Otto van den Zanden, geen onrust stookt 
en geene brieven van de Staten-Generaal over hem aan te 
nemen, aangezien zij ook dergelijke brieven hebben ontvangen 
en zullen beantwoorden. 

Datum Venlo onder idt secreet derselver statt den V e n 

Decembris anno 1577. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 130. Met sluitzegel van Venlo en 
onderteekend: D. Anthoni. 



REGESTENLIJST 475 

1306. 

1307. 

1308. 

1577 December 18. 
Ott van den Zandt klaagt, dat gedurende zijne afwezigheid 

in dienst van de Generale Staten zijne vrouw en kinderen 
door Joseph van Arnhem cumsuis uit het huis te Harderwijck 
zijn gezet, verlangt, dat hij weder in de stad wordt toegelaten 
en met brenger dezes antwoord van den Magistraat, waarnaar 
hij zich zal gedragen. 

Geschreven tho Zwolle desenn X V I I I e n Decembris 1577. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 130. Met opgedrukt signet. 

1578 Januari 3. 

Burgemeesters en Raad van Cöln berichten aan hunne ambt
genooten te Harderwijck op hun schrijven van 18 December 
j.1., dat op de markt te Cöln, evenals vanouds, gedurende 3 da
gen visch mag worden verkocht, niet slechts aan de bewoners 
van de Luitgassen, doch aan iedereen en dat, na deze 3 da
gen, de kooplieden met de niet verkochte visch mogen gaan, 
waarheen zij willen. 

Geben am 3*"Januarij anno etc. L X X V I I I . 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 672. Met sluitzegel. 

1578 Januari 8. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat zij 

personen, die in 2 of meer plaatsen burger zijn of in de stad 
en de stadsvrijheid geene vaste woonplaats hebben, niet als 
burgers of inwoners erkennen en dat zij intrekken en te niet 
doen, hetgeen zij en vorige regenten aan de burgers, die naar 
de eilanden of elders vertrokken, hebben toegestaan, zullende 
deze burgers verplicht zijn binnen 14 dagen metterwoon in 
de stad terug te keeren. 

Gepubliciert den 8 Januarij anno 1578. 

a. Concept in inv. nr. 33. 
b. en c. Afschriften: b. (c. 1640) in inv. nr. 35 folio 20 verso; 

c (c.1700) in nr. 1979 folio 2. 
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1309. 1578 Februari 5. 

De geërfden in Arckemeden, vergaderd aan de Steenencamer, 
committeeren door bemiddeling en in tegenwoordigheid van 
's Konings commissarissen Wi l l em Bentinck, rentmeester van 
Veluwe, en Reyner Dibbetz, auditeur van de Rekenkamer, 16 
personen, namelijk 4 uit Putten, 4 uit Nijkerck, 4 uit Harder
wijck en 4 uit elders wonende geërfden, gedurende één jaar, 
om den dijk van Arckemeden te schouwen en volgens het 
advies van deskundigen te laten herstellen. 

Actum den V n Februarij X V C L X X V I I I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1961. 

1310. 1578 Maart 23. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden verdeelen de 
stad in wachtkwartieren, stellen over elk kwartier 1 hopman 
1 „feltweiffel," 1 voerder en 1 provoost, maken eene ordon
nantie van de wacht en bepalen de plaatsen, waar de burgers 
van elk kwartier en de leden van het Schepenschut ingeval 
van alarm zich moeten verzamelen. 

Aldus gedaen op de raetcamer den X X I I I Martij 1578. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 788 folio 1—4. 

N.B. Deze ordonnantie werd aangevuld en vernieuwd 2 
April 1578, 11 Maart en 5 November 1579, Januari 
1583, Juni 1623 en 16 Februari 1646. De ampliatie 
van 2 April 1578 wordt voorafgegaan door een 
rotcedel. 

1311. 1578 A p r i l 14. 

Wi lhem Reierszoon en Reiner van Vanevelt, burgemeesters, 
hebben M r . Hermen Berentszoon aangenomen tot stads
metselaar, hem de Luttekepoort tot woning aangewezen, zijn 
loon, vroeger bedragende 3 guldens per jaar benevens 6 
stuivers daggeld, wegens de duurte verhoogd respectievelijk 
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tot 6 guldens en 7 stuivers en hem verplicht op stadskosten 
2 knechten in dienst te nemen. 

Actum den XII1I Aprilis 1578. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 162 verso. 

1312. (c. 1578 Mei 20.) 
De Momber van Gelre en Zutphen deelt aan Kanselier en 

Raden mede. dat de regeering van Harderwijck bij de te
rechtstelling van 3 misdadigers den laatsten. op verzoek van 
eene vrouw, die hem tot haren man begeerde, heeft begenadigd. 
Hij verzoekt hun, aangezien de Koning alleen het recht heeft 
gratie te verleenen, deze zaak te vervolgen. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 101. 

1313. 1578 Mei 26. 
Kanselier en Raden zenden een afschrift van het schrijven 

van den Momber (zie nr. 1312), aan Burgemeesters, Schepenen 
en Raad en verlangen schriftelijk bericht, waarom en met 
welk recht zij de bedoelde gratie hebben verleend. 

Geschreven tot Arnhem den X X V I May X V c LXXVIII . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 101. Met sluitzegel en onder
teekend: T. Roos. 

1314. 1578 Juli 17. 
Johann, graaf tho Nassow, stadhouder etc, machtigt de 

Schepenen, die hij in de plaats van den door den hertog van 
Alva aangestelden, nu ontslagen Magistraat, benoemd en beëe
digd heeft, hunne uitlandige ambtgenooten Ernst Witten, Wolff 
van Ommeren en Brandt van Deelen naar Harderwijck te 
ontbieden en te beëedigen. Bovendien verlangt hij, dat zij 
voor de overleden raadsleden vóór Sint Paulsdag a.s. nieuwe 
personen kiezen. 
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Datum Harderwijck den 17 e a Julij anno 78. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 57. Het opgedrukt signet is 
verloren gegaan. 

1315. (1578 Juli 17.) 
De ontslagen Schepenen en Raden verzoeken aan den Stad

houder te verklaren, dat dit ontslag geen nadeel doet aan 
hunne eer, lijf en goed; aan commissarissen op te dragen de 
stadsarchieven over te nemen en aan de nieuwe regenten over 
te dragen en deze te gelasten de supplianten in schattingen, 
leeningen en andere lasten niet hooger aan te slaan dan andere 
burgers van gelijken rang en aanzien. 

Afschrift, gelijktijdig, met nr. 1316 op één blad papier, in inv. 
nr. 57. 

N.B. Op hetzelfde blad papier staat nog een afschrift van 
een later gedaan verzoek, dat ook niet is gedateerd. 

1316. (1578 Juli 17.) 
De Stadhouder acht het niet raadzaam te beschikken op het 

request van de ontslagen regenten van Harderwijck, aangezien 
het „op schroeven" gesteld is en uitgelegd kan worden, alsof 
zij de facto en niet de jure uit hun ambt zijn ontzet. 

' Afschrift, gelijktijdig, met nr. 1315 op één blad papier, in inv. 
nr. 57. 

1317. 1578 Juli 17. 
De Stadhouder geeft de door de ontslagen regenten van 

Harderwijck bij herhaling gevraagde verklaring. 
Actum Harderwijck den 17 Julij anno 78. 

Afschrift, gelijktijdig, met nrs. 1315 en 1316 op één blad papier, 
in inv. nr. 57. 
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1318. 1578 Juli 19. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad geven aan Ernst Witten 

kennis van de verandering der regeering en verzoeken hem, 
te zamen met Brant van Delen en Wolff van Ommeren, in 
de stad terug te keeren, teneinde hunne vroegere waardigheid 
weder te aanvaarden. 

Geschreven den XIX Julij 1578. 

Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 folio 142» 

1319. 1578 Augustus 27. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad Le.- en de Gemeens

lieden, gildemeesters, hoplieden, vaandragers, bevelhebbers, 
rotmeesters en gemeene burgers t.a. zijde zweren elkander te 
zullen steunen in den strijd tegen Don Juan van Oistenrijck 
en de Spanjaarden en tot behoud hunner privilegiën. 

(Op Woensdach den XXVII Augusti anno etc. 78.) 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 52 folio 104; b. (c. 1700) 
in inv. nr. 1982 folio 130. 

N.B. Met aanteekening dat, op denzelfden dag, het ven
del van Gerryt Rijcksz. en den 28™ Augustus de 
vendels van Lambert Coelwagen, Wilhem van 
Hueckelom en Henrick van Cranenburch, uitgezon
derd eenige afwezige manschappen, dezen eed hebben 
gedaan. 

1320. 1578 September 15. 
Joseph van Arnhem en Karll van Gelder berichten, dat zij 

het schrijven van gisteren aan den Stadhouder hebben mede
gedeeld; dat deze van meening is, dat de magistraat den 
pastoor gevangen moet nemen, omdat onder zijne in de 
Veluwe in beslag genomen goederen voorwerpen van de kerk 
werden aangetroffen, hij wordt verdacht te hebben geheuld 
met den vorigen Drost en er gevaar voor zijne ontvluchting 
bestaat. Verder deelen zij legerberichten mede, o.a, dat eenige 
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1321. 

1322. 

1323. 

door den Stadhouder aangenomen personen bij Keulen een 
schip met wapens genomen en naar Arnhem gebracht hebben. 

Datum ilends uit Aernhem den X V e n Septembris anno 1578. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 809. Met sluitzegel van Van Arnhem. 

(c. 1578 September 15.) 
Craenevelt. „schriver" (van het Hof), verklaart, dat de boven

staande copie eener lijst van gouden- en zilveren ciboria en 
kelken van de stad (of de kerk van) Harderwijck overeen
stemt met eene andere copie. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 84. 

N.B. Met aanteekening in dorso: „Desse copie is Ernst 
Witten behandet van den hopman Hegeman und is 
geschreven, als de hopman secht, uyt des pastoors 
hant, de bij sijn vluchte in de goederen bevonden is". 

1578 September 17. 
Joseph van Arnhem en Karell van Gelder (afgevaardigden 

van Harderwijck) berichten aan hunne neven, zwagers, en 
vrienden, dat de Stadhouder verlangt, dat de gevangen pastoor 
naar Arnhem wordt gebracht. Zelf verzoeken zij in een na
schrift, Hoeckelum, Broeckhuisen, Brandt van Deelen, Jacob 
van Brienen en Henrick van Brienen toe Bysselt aan te sporen 
op den landdag te komen, opdat de goede patriotten en reli-
gionsvrienden aldaar niet door de anders denkenden worden 
overstemd. 

Datum ilende uit Arnhem dem X V I I e n Septembris anno 1578. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 809. 

1578 September 22. 

Johannes Bogart, officiaal van Sint Pieter te Utrecht, verlangt 
van Burgemeesters, Schepenen en Raad, dat zij pastoor Van 
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Baer aan hem of aan den Deken in de Veluwe, als znnen 
richter, zenden en dat de tegen hem bestaande grieven 
schriftelijk worden ingediend. Hij verzekert hun, dat de ge
vangene, indien hij schuldig blijkt te zijn, zal worden gestraft. 

Geschreven T* Utrecht anno 1578 den XXII» 1 Septembris. 

Oorspr.. op papier, in inv. nr. 809. Met opgedrukt signet. 

1324. 1578 October L 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Arnhem verzoeken 

aan hunne ambtgenooten te Harderwijck van hunne vermogende 
burgers aanstonds de kapitale impositie te heffen, aangezien 
de gezanten van Zutphen en van Overissel geld verlangen, om 
het ontzet van Deventer te doen gelukken. 

Geschreven den l " " October 1578. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1403. Met sluitzegel. 

1325. 1578 October 2. 
Schout, Burgemeesters en Schepenen van Utrecht vragen 

aan Harderwijck inlichtingen over den rector Mr. Reynier 
Sarcerius. die hun werd aanbevolen ter vervulling van het 
rectoraat aan de Hieronimusschool te Utrecht 

Geschreven T' Utrecht den I I e n Octobris 1578. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 638. Met opgedrukt secreetzegel. 

1326. 

31* 

1578 November 6. 
Johan, graaf van Nassau, stadhouder etc, zendt aan Burge

meesters, Schepenen en Raad een verzoekschrift van pas
toor Van Baer (om ontslag uit zijne gevangenis) en gelast 
hun de klachten tegen dien priester eerstdaags schriftelijk over 
te zenden. 

Datum Arnem den 6 Novembris anno 1578. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 809. Met opgedrukt signet. 



482 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

1327. 

1328. 

1329. 

1579 Januari 25. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Campen berichten 
aan hunne ambtgenooten van Harderwijck, dat zij de „schlange" 
en de halve „cartouwe", geleend bij het laatste beleg der stad, 
per eerste scheepsgelegenheid zullen terugzenden. 

Datum den 25 Januarij anno 1579. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 774. Met opgedrukt stadszegel. 

(c. 1579 Februari 18.) 

(Burgemeesters, Schepenen en Raad) instruëeren hunne ge
committeerden naar Arnhem om, gesteund door den magistraat 
aldaar, te bereiken: a. dat de naar Harderwijk gezonden 
soldaten tot 2 rotten worden verminderd; b. dat Rutger van 
Baer de zegels, brieven, rekenboeken en andere registers van 
de kerk teruggeeft en dat hem, wegens zijnen omgang met eene 
kloosterjuffer, verboden wordt een openbaar ambt te bekleeden; 
c. dat Harderwijck in het bezit en gebruik van het Minder
broedersklooster en zijne bezittingen wordt gelaten en d. dat 
de commissie van brandmeester, door den Stadhouder aan 
Johan Witten, broeder van Ernst Witten, verleend, wordt 
uitgereikt. 

Concept in inv. nr. 1374. 

1579 Maart 17. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 
ordonneeren : a. dat de rentmeesters alle pachten, renten en 
cijnzen, die in en vóór hunne ambtsbediening zijn verschenen, 
vóór hun aftreden invorderen of daarvoor aan hunne opvol
gers panden moeten leveren, doch dat zij daarbij in rekening 
mogen brengen de helft van de pachten en renten, die op of 
na Midwinter, vóór het einde van hun ambt, hadden moeten 
zijn betaald, en b. dat zij de namen van niet pandbare schul
denaren in het openbaar moeten bekend maken. 
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Aldus overcoroen und verdraegen den X V I I - Martij anno 1579. 

Afsthrift. gelijktijdig, in inv. nr. 466 omslag 24. 

1330. 1579 Juni 15. 
Degedeputeerden van de Nader Geünieerde Prov.nc.en be

richten aan Burgemeesters, Schepenen en Regeerden, van 
Harderwijck, dat zij, op advies van den Stadhouder hebben 
besloten het vendel van Jorian van Boecholt m Harderwnck. 
Elborch en Hattem te leggen en verzoeken hun het voor 
Harderwijck bestemde gedeelte in de stad toe te laten. 

Geschreven T' Utrecht den X V - Junij 1579-
Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Onderteekend: Radelant. 

Het opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

1331. 1579 Juni 19. 
De gedeputeerden van de Nader Geünieerde Provincen raden 

Burgemeesters, Schepenen en Raad aan, de afgewezen 70 
soldaten (zie nr. 1330) in de stad toe te laten en z.ch aan de 
resolutie van Zijne Excellentie en hun b ^ k d » i i e > 
te houden. Zij verzekeren hun, dat voor het log.esgeld en 
andere kosten zal worden gezorgd. 

Geschreven uuyt Utrecht den X I X Junu 1579. 
Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met sluitzegel en onder-

teekend: Radelant 

1332. 1579 Juli 25. . . . . /e u n 
Evert van Zoudenbalch. Jochim Vlieck. Henr.ck (Sch.lter-

aelts') Evert Schrassert Otszoon en Rotgher van Haersolte 
specificeeren de kosten aan de Wijlesluis in Arckemeden m 
1579 en de schulden, door dien polder .n 1577 en 1578 ge
maakt, bedragende f 1481-1-"- Zij besluiten dit bedrag plus 
f168 voor den dijkgraaf te vinden door eenen omslag van 18/, 
stuiver per morgen, berekend naar 1800 morgen, welke de 
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1333. 

1334. 

dijkgraaf heeft aangenomen te zullen invorderen. 
Oerkonde onse nhamen eigener handt hieronder geschreven 

op den X X V Julij anno etc. negen und seventich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1957. 

1579 Ju l i |31 . 

Evert Janssen Sass en Jenneken Mathues, zijne vrouw, 
bekennen, dat zij aan Reyner van Vanevelt en^ Harbert 
Peterssen, gildemeesters van de O.L. Vrouwefiot, schuldig zijn 
100 zilveren Jochemsdaalders, die zij aannemen te verrenten 
met 6 daalders enf7'/a brab. stuivers, waarvoor zij tot onder 
pand stellen de helft van eenen kamp land, gelegen in het 
Enghesteegje, waarvan Grietgen Brinck, moeder in het Batijnen-
hof, de andere helft toebehoort. 

Gegeven int jaer ons Heeren dusent vijfhondert negen en 
tsoeventich dem lesten dach des maents Julij . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folk) 51. 

N.B. Met aanteekening, dat deze rente door Gerrit Sas en 
Theus Coenerts voor Jan en Otto Sas, kinderen 
van de schuldenaars, den 29en Sept. 1593 werd af
gelost en dat de gildemeesters Giesbert Ripperbant 
en Steven fienricksz. de hoofdsom weder hebben 
geleend aan Gese van Spuelde weduwe van Jan 
van Spuelde. 

1579 November 27. 
Johan, graaf van Nassau, stadhouder, draagt aan Wi l l em 

Bentinck, rentmeester van de Veluwe, op, het graan (zie nr. 
583) voortaan te betalen aan den Magistraat van Harderwijck 
ten behoeve van de gereformeerde kerk- en scbooldienaren 
aldaar. 

Datum Arnhem den 27ÏNovembr i s 1579. 

Afschriftena. gelijktijdig, met nr. 1335 op één vel papier, in 
inv. nr. 800; b. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 25 verso. 
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1335. 1579 December 19. 
Het Hof van Gelderland geeft aan den rentmeester Willem 

Bentinck eene gelijkluidende opdracht, als de Stadhouder den 
27«n November heeft gedaan. 

Actum to Arnhem den X I X - Decembris X V ' L X X I X . 

Afschriften: a. gelijktijdig, met nr. 1334 op één vel papier, in 
fnv. nr. 800; b. (c. 1700) in inv. nr. 1980. stuk 2 folio 25 verso. 

NB Onder a, schreef Willem Bentinck. dat hij de oor
spronkelijke ordonnantie den 18™ Mei 1580 van 
burgemeester Gerrit van Cranenburch had ontvangen. 

1336. 1580 Januari 7. 
Aert van Laurenburch antwoordt op het schrijven d.d. 

gisteren van Burgemeesters, Schepenen en Raad. dat de com
missaris van de bondgenooten nog niet is aangekomen om 
den gewezen drost. Otto van den Sande. te verhooren. doch 
dat hij, zoodra dit is geschied, nader bericht zal zenden. 

Datum den 7 e n Januarij anno 1580. 

Oorspr, op papier, met opgedrukt signet, in inv. nr. 130. 

1337. U580 Februari 3.) 
Burgemeesters, Schepenen, Raden, Gemeenslieden en 404 

gewone burgers zweren, volgens een bijliggend formulier 
aartshertog Mathias van Oistenrijck, gouverneur-generaal, 
den Prins van Oranje, als zijnen luitenant-generaal, de 
Generale Staten, als hooge Overheid der Geünieerde Provin
ciën, en graaf Johan van Nassau, als stadhouder van 
Gelre en Zutphen, getrouw te zullen zijn en hen te zullen 
steunen tegen de Spanjaarden en hunnen openbaren- en gehei
men aanhang. 

In oirkondt hebben wij ons mit eygener handt onderschreven. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1355. 
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N.B. Een dito eed van de stad Arnhem is gedrukt bij 
Van Hasselt, Stukken v. d. vaderl. historie, deel IV 
nr. 72. 

1338. 1580 Maart 8. 
De gedeputeerden van de Nader Geünieerde Provinciën ver

zoeken aan Burgemeesters Schepenen en Regeerders 50 van 
de naar de stad gezonden ruiters van Philips, graaf van Ho-
henlo, gedurende eenige dagen logies te bezorgen. De kosten 
ervan mogen worden gekort aan de eerste extra-ordinaire con
tributie, die ten dienste van de gemeene zaak moet worden 
opgebracht. 

Geschreven tot Campen desen achtsten Marty 1580. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met sluitzegel en onder
teekend: G. van Zuylen. 

1339. (c. 1580 April 1.) 
De gedeputeerden van Harderwijck verzoeken dringend 

aan Zijne Excellentie (den prins van Oranje) de stad te 
steunen in hare fortificatiewerken, waaraan zij zelf 3000 
keizersguldens wil besteden, op hare kosten landerijen zal 
laten vergraven en waarvoor zij bovendien de steenen, die 
van de stadsmuren overbleven beschikbaar stelt 

Oorspr, met nrs. 1340 en 1341 op één vel papier, in inv. nr. 585. 

N.B. Gedrukt: Bijdr. en Meded. Vereen. „Gelre", deel 
XXVII blz. 56. 

1340. 1580 April 2, 
Guillaume de Nassau zendt het request van de gedeputeer

den van Harderwijck om advies aan de Staten van Hollandt 
en noodigt hun uit de supplianten zooveel te helpen, als zij 
zullen bevinden noodzakelijk te zijn. 
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Ghedaen in den Haghe den 2 e n Aprilis 1580. 

Oorspr, in margine van nr. 4339, in inv. nr. 585. Onderteekend 
door den Prins. 

1341. 1580 April 5. 
De gedeputeerden van de Nader Geünieerde Provinciën, 

nemen aan, ten behoeve van de fortificatiewerken te Harder
wijck, 3000 keizersguldens in 3 maanden te betalen en te be
vorderen, dat Gelderland ingevolge de bepalingen van de 
Unie, en Hollandt volgens de hieraan voorafgaande belofte 
van 3 April j.1, ook in de kosten van die werken bijdragen. 

Actum in den Haghe den vijfden Aprilis 1580. 

Oorspr., met nr. 1339 op één vei papier, in inv. nr. 585. Onder 
teekend: W. Radelant 

1342. 1580 April 9. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Elburch verzoeken 

aan hunne ambtgenooten te Harderwijck bericht of zij, even
als Arnhem, zullen laten afkondigen, dat de burgers, 
binnen de daarvoor gestelde 14 dagen, den eed moeten onder
teekenen. Zij willen dan dit voorbeeld volgen, zooals met hunnen 
afgevaardigde Andries van Arler te Arnhem werd afgesproken. 

Actum 9 Aprilis anno 80. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1353. Met sluitzegel. 

1343. 1580 April 14. 

De stadsrentmeesters hebben, met toestemming van den 
Pater, de keuken en andere lokalen benevens den kruidhof 
en de schuur van het Fratersconvent in perceelen, gedurende 
één jaar. verhuurd aan Johan Witte, dr. Egbert Wolffs, mr. 
Peter Wijntges, Peel Goertsz. en Reyer Aeirtsz. Engelen. 

(Anno 1580 den XllIIa Aprilis.) 
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Oorspr, in inv. nr. 474 folio 194. 

N.B. Zie latere verpachtingen (tot 1598) van gedeelten van 
dit convent, ibidem fol. 194 tot 291. 

1344. 1580 Juni 29. 

Evert van Delen heeft van de stadsrentmeesters gehuurd 
gedeelten van het Fraterhuis, namelijk: de kamer aan de 
straat, de kamer, daar men de boeken pleegt te verkoopen, met de 
bovenzolders, een gedeelte van den kelder, eene schuur om 
zijn paard in te stallen, het plaatsje tusschen de kamer en 
den kelder en den wijngaard, alles gedurende één jaar, voor 
4 holl. guldens, waarvoor Wilt van Broickhuisen zich borg 
heeft gesteld. 

Actum den XXIX Junij anno 1580. 

Oorspr. in Inv. nr. 474 folio 194 verso. 

1345. 1580 Juli 1. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Catharina 
Henricks, mater, en de nonnen-observantinnen of grauwe 
zusters Bette Gerridts, Geyse Jansen en Swaene Willems, 
haar convent en eene leege plaats achter het huis van mr. 
Bernt van Laer aan de stad hebben afgestaan ten behoeve 
van hare kerken en scholen, op voorwaarde o.a. van eene 
jaarlijksche uitkeering in geld, vrije woning in het gebouw en 
voortzetting der bedeeling van armen. 

Int jaer ons Heren duisendt vijffhondert tachtentich den 
eersten dach Julij. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1066. Met stadszegel in bruine was. 
b. —d. Afschriften: b. gelijktijdig, in inv. nr. 798 fol. 164; een 

d. (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 fol. 125 en nr. 1981, tusschen 
de bladen 143 en 144. 
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1346. 1580 Juli 4. 
Johan, graaf van Nassau, stadhouder etc, ordonneert op 

verzoek van den magistraat van Harderwijck, dat de koornren-
ten en andere inkomsten en goederen van het Minderbroeders
klooster aldaar, dat door het verloopen van de broeders leeg 
staat, aan de stad moeten worden betaald en afgestaan voor het 
onderhoud van hare kerk en school. Aan den rentmeester 
van Veluwe draagt hij op de bedoelde inkomsten jaarlijks aan 
de burgemeesters uit te keeren. 

Gegeven t' Arnhem den vierden dach des maents Julij int 
jaer ons Heren dusent viffhondert und tachtentich. 

a. Oorspr, op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend door- en 
met opgedrukt zegel van den Stadhouder. 

b. en c. Afschriften: b. gelijktijdig, in inv. nr. 55; c. (c. 1700) 
in nr. 1980, stuk 2 folio 28. 

1347. 1580 Juli 26. 
De Raden van Gelre en Zutphen beschikken op het ver

zoek van den magistraat en de gemeenslieden van Harderwijck 
om de ordonnantie van den Stadhouder i . d. 4 Juli 1580 te 
bevestigen, dat zij, vóór dit te doen, de bewijzen willen zien, 
dat het koorn ad pios usus werd geschonken. 

Actum tho Arnhem den X X V I Julij XVc L X X X . 

a. Oorspr, in margine van het verzoekschrift, in inv. nr. 800. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 28 verso. 

1348. 1580 Augustus 22. 
De Raden Van Gelre en Zutphen bevelen aan de schouten 

van Nijkerck, Putten en Ermell het aantal huisluiden, door 
Harderwijck verlangd voor het schoonmaken van de stadsgrach
ten, beschikbaar te stellen. 

Geschreven to Arnhem den X X I I e n Augusti XVc L X X X . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 599. 
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1349. 1580 September 12. 

Goert van Koeth Gerritszoon verwijst Burgemeesters, Schepe
nen en Raad op hunne klacht, dat hij van de ingezetenen 
van Hierden hooger ruimgeld dan vroeger eischt, naar het 
hem door de Raden van Gelre gegeven bevel. Hi j licht hun 
in, dat men in het ambt Armel ruimgeld betaalt voor het vrij 
beweiden en gebruiken van straten en stegen; dat die van 
Hoophuizen dat geld niet in Armel , doch te Hyrden betalen, 
omdat zij en de Hierders onder ééne kerk behooren en dat 
die van Speulde, Houdorp en Drij het te Garderen moeten 
voldoen. 

Ilents am 12 September 1580. 

a. Oorspr, op papier, in inv. nr. 605. 
b. en c. Afschriften: b. (c. 1680) in inv. nr. 83 fol. 169 verso; 

c. (c. 1700) in nr. 1982 fol. 144. 

1350. 1580 September 21. 

De Raden van Gelre en Zutphen zenden aan Harderwijck, 
op verzoek van Burgemeesters, Schepenen en Raad, eenen 
scherprichter, doen mededeelingen aangaande zijne gewone 
bezoldiging en verzoeken hem zoo spoedig mogelijk terug te 
zenden. 

Geschreven to Arnhem den X X I e n Septembris X V c L X X X . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 176. Met sluitzegel en onder
teekend: W. Sluysken. 

1351. 1580 November 13. 

De drost Joseph van Arnhem rapporteert aan de Reken
kamer te Arnhem over de uitgevoerde en nog uit te voeren 
werken aan den singel en het huis te Harderwijck. geeft in
lichtingen over den prijs van materialen en verzoekt ordon
nantie aan den rentmeester van de Veluwe, om de voorschotten 
aan den Magistraat terug te betalen. 
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1352. 

1353. 

1354. 

Hents Herderwick den 13 Novemb. 1580. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1688. 

1580 December 18. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Hattem berichten 

aan hunne confraters te Harderwijck bijzonderheden over den 
overval hunner stad op Zondag 1.1. door (den drost) Van 
Montfoirt met 50 Blijenbeeksche soldaten. De aanslag werd 
voorloopig afgeslagen door de burgerij, bijgestaan door 2 ven
dels burgers van Campen en Zwolle, en de aanvallers wor
den nu in het Huis belegerd. 

Datum ilentz den 18 Decembris anno 1580. 

Oorspr., op papier, met sluitzegel, in inv. nr. 726. 

1580 December 21. 
(Schepenen en Raad van) Harderwijck verzoeken aan (den 

commissaris van het Hof) Carel van Gelder te bevorderen, 
dat zij niet met het onderhoud van hunne schoolmeesters 
worden belast, aangezien dit in strijd zou zijn met de ge
maakte ordonnantie en de verzekering door den (met de 
overneming van de geestelijke goederen belasten) commissaris 
gegeven. 

XXI Decembris 80. 

Concept in inv. nr. 1394. 

1580 December 24. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Hattem verzoeken 

aan hunne ambtgenooten te Harderwijck het „corporaalschap" 
soldaten nog eenigen tijd te mogen behouden, aangezien zij. 
door het vertrek der burgers van Deventer. Campen en Swolle, 
te weinig volk hebben. Verder berichten zij, dat de stads
metselaar nog niet naar Harderwijck werd teruggezonden, om
dat hij op de herovering van het Huis raad weet. 
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Datum anno 24 Decembris 1580. 

Oorspr,, op papier, in inv. nr. 726. Met sluitzegel. 

1355. (c. 1581 Maart 24.) 
Gezanten van Harderwick verzoeken aan den prins van 

Oranje te bevorderen, dat de aan de stad ter voltooiing van 
hare verdedigingswerken beloofde f3000 (zie nr.1341) worden 
betaald. Zij herinneren er Zijne Excellentie aan, dat de stad 
zelf meer dan f2000 aan die werken heeft ten koste gelegd, 
ongerekend den arbeid van hare burgers, en dat zij ook in 
het belang zijn van de Hollandsche- en Stichtsche steden. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 585. 

N.B. Dit request werd 25 Maart 1581 door den Prins ge
zonden aan de gedeputeerden der Nadere Unie met 
verzoek aan den wensch van de supplianten te 
voldoen. 

1356. 1581 April 23. 
De prins van Oranje, luitenant-generaal, verzoekt Burge

meesters, Schepenen en Raad aan den brenger van dezen 
brief, zijnde den commissaris Maurits Sturck, het antwoord 
mede te geven op hetgeen hij hun zal voordragen over het 
innemen van het aan de stad toegewezen, doch door haar af
gewezen garnizoen. 

Uuyt Amstelredam den X X I I I e n Aprilis 1581. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Met sluitzegel en ondertee
kend: Quillaume de 

1357. 1581 April 25. 
De Raden van Gelre en Zutphen berichten, op het hun 

door Dr. Gerrit Voet en Geerlach van der Gapellen gedaan 
voorstel, aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, goed te 
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vinden, dat de conventualen, die de alimentatie hebben aan
genomen, eene redelijke schatting voor het garnizoen betalen, 
doch dat zij aan hun verlangen daarvoor alle kloosters en de 
renten van deze verblijfplaatsen van geestelijken af te staan, 
niet kunnen voldoen, omdat dit zou strijden tegen het besluit 
van de gedeputeerden van Veluwe en ook omdat de stads
schoolmeesters, predikanten, organist en koster daaruit worden 
gesalarieerd. 

Geschreven Arnhem den X X V e n Aprilis XVc L X X X I . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1392. Onderteekend: W. Sluysken. 

1358. 1581 Mei 18. 

Zijne Excellentie draagt aan de Burgemeesters en Regenten 
van Harderwijck op aan de, voor eenige dagen in de stad ge
komen, soldaten van kapitein Dovily wekelijks eenen daalder te 
betalen en de officieren naar evenredigheid te voldoen. Zij 
mogen deze leeningen aan de generale middelen korten. 

Aldus gedaen bij Zijne Excellentie up ten XVIII e n dach in 
Meye anno XVc L X X X I . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 730. Onderteekend: Ouillaume 
de Nassau en Chr. Huyghens en met signet van den Prins. 

1359. 1581 Juni 19. 

Gerrit van Kranenburg, op reis naar den landdag te Zutphen, 
bericht aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, dat hij onder
weg met de afgevaardigden van Nijmegen is overeengekomen: 
a. den Prins tot hoofd te kiezen en, ingeval Zijne Excellentie 
mocht weigeren, te stemmen voor „die hoeffden, daer hij van 
geschreven heeft"; b. dat in den eed van officieren 's konings 
naam zal worden vergeten; c. dat de bannerheeren den eed 
afleggen en de Nadere Unie aannemen moeten en d. dat 
alleen ingezetenen en landzaten officiën mogen vervullen. 
Verder deelt hij mede, dat Barenberg, Appel en Klerhaeck te 
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1360. 

1361. 

1362. 

Heteren en Randtwick liggen en niets willen ondernemen 
vóór zij zijn betaald. 

Datum Arnem den 19 Junij anno ein und tachtentich. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1170. 

1581 Juni 25. 

De seniores en diakenen van het in Harderwick gehouden 
consistorie achten het raadzaam aan de stad aan te bieden 
en op te dragen het klooster, waarin de Franciskaner monniken 
of Minderbroeders hebben gewoond, uitgezonderd de tegel-
steenen, die zij voor kerken en armen willen gebruiken. 

Actum anno, mense ac die ut supra (den 25 e n Junij anno 
1581) in presentia ministrorum verbi Domini. 

Gelijktijdig extract uit het protocol van het consistorie, in inv. 
nr. 1049. 

N.B. Dit extract werd geschreven door Henricus Hervelt, 
secretaris van de ouderlingen. 

1581 Augustus 16. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad hebben de hierin opge

nomen, door de veerschippers voorgestelde ordonnantie van 
de vaart op Amsterdam bekrachtigd. 

Op ten X V l e n Augusti anno 1581. 

Concept in inv. nr. 705. 

1581 September 13. 
Kanselier en Raden berichten aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad op hun betrekkelijk request, dat de kerk- en school-
dienaren te Harderwijck uit de inkomsten der geestelijke 
goederen — waaruit ook de fraters en de zusters in het Sint 
Agnietenconvent worden onderhouden, — zullen worden on
dersteund, mits de stad hierin bijdraagt hetgeen zij vanouds 
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gewoon was. Zij verzoeken aan de geadresseerden: a. te be
vorderen, dat de commandeur te 's Herenloe en de conven-
tualen in het Sint Catharinaklooster hunne goederen en 
inkomsten afstaan tegen genot van alimentatie en b. de vorde
ringen, door genoemden commandeur ingesteld tegen zijne 
pachters, die beloofden de pachtgelden aan den rentmeester 
der geestelijke goederen te voldoen, niet te behandelen. 

Datum Arnhem den XIII Septembris anno 1581. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1392. Onderteekend : W. Sluysken. 

1363. 1581 September 22. 

De commandeur en conventualen van 's Herenloe verwijzen 
op de hun door den secretaris in tegenwoordigheid van 2 
Schepenen van Harderwijck voorgelezen eisch van Kanselier 
en Raden (zie nr. 1362) naar de requesten over den afstand 
en de alimentatie, ingediend o.a. aan den prins van Oranje 
door hunnen overste, den „balijer van Sint Catrtjnen" te 
Utrecht, en verklaren, dat zij volharden in de weigering, in
dertijd aan de commissarissen (van het Hof) Voet en Cappel 
gegeven. 

Den 22 e n Septembris anno 81 tusschen twelff und 1 uhr. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1053. 

1364. 1581 September 24. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Truie 
Peters en Gerrit Volmerijck voor zich en q.q., aan het H . 
Sacramentsgilde overgedragen hebben het huis genaamd die 
Roose, staande in de Hoegestraet tusschen de huizen van Jan 
Maech Peterszoon en Gerrit Goertsz. van Gortell. 

Int jaer ons Heren vijftien hondert een ende tachtentich 
den vier ende twintichsten dach Septembris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1903 folio 93 verso. 
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1365. 1581 October 5. 

Het Hof van Gelderland, gelet op de klachten van Har
der wiek over het heffen van gelijke licenten van kabeljauw, 
labberdaan en schelvisch, gelast Willem van Hondaen, licent-
meester te Nijmegen, in het vervolg eene ton schelvisch niet 
hooger dan met 4 stuivers te belasten. 

Gegeven Arnhem den vijfften October X V C L X X X I . 

Oorspr, op papier, In inv. nr. 1445. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: W. Sluysken. 

1366. 1581 October 9. 

Het Hof van Gelrelandt vergunt, op verzoek van den 
magistraat, de gemeenslieden, burgerhoplieden en alle andere 
inwoners van Harderwijck, het kasteel aldaar te ontmantelen 
en aan de zijde naast de stad af te breken. 

Actum Arnhem den IX Octobris XVc L X X X I . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 603. 

N.B. Gedrukt: Bijdr. en Meded. van de Vereen. Qelre, 
deel XXVII blz. 75. 

1367. 1581 October 9. 

Kanselier en Raden committeeren Alexander Bentinck en 
Gerlach van der Capellen order te stellen, dat het afbreken 
van het kasteel te Harderwijck geschiedt overeenkomstig de 
ordonnantie van het Hof en de instructie van de Rekenkamer 
en dragen hun bovendien op, den Drost voor zijnen getrouwen 
dienst te bedanken en van zijnen eed te ontslaan. 

Gegeven Arnhem den I X e n Octobris X V c L X X X I . 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 603. 
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1368. (1581 October 11.) 

Zweer van Hoeclum en de andere Burgemeesters, Schepenen 
en Raden, de secretaris Arnt Brinck en eenige gemeenslieden 
zweren, naar aanleiding van het plakkaat i . d. 26 Juni (lees 
Juli) j .1 , den koning van Spanje als landsheer af en beloven 
trouw aan de Unie en aan de door de Generale Staten ge
stelde Overheid en Landraad. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1355. 

N.B. Met aanteekeningen: beneden rechts „// October 
1581" en indorso: „eedt voer die lantschap in October 
anno 81." 

1369. 1581 October 16. 

Alexander Bentinck en Gerlach van der Capellen, commis
sarissen van het Hof, verklaren, dat bij het afbreken van het 
kasteel te Harderwijck in dat gebouw 4 vlastonnen gevuld 
met wapens zijn aangetroffen, waarop Rutger Peper aanspraak 
maakt en die zij, totdat deze kwestie is opgelost, aan den 
Magistraat in bewaring hebben gegeven. 

Actum den X V I o n Octobris X V c L X X X I . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 784. 

1370. 1581 November 16. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat 
Lambertgen Rijckets, weduwe van Wi l l em Reijersz, aan de 
hierin genoemde vier erfnaburen of curators van een weduwen
huis, staande aan de Hoegestraet, voor de aanschaffing van 
brandstoffen heeft overgedragen eene rente van 2 ' / 4 Philips
guldens door Geertgen, weduwe van Reyner van Wenckum 
en haren zoon Gerrit van Wenckum verschuldigd volgens 
eene schuldbekentenis d.d. 18 October 1577. 

Int jaer onses Heren duisendt vijffhondert een und tachten
tich den sestienden dach des maents Novembris. 

32* 
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1371. 

1372. 

1373. 

a. Oorspr. in inv. nr. 1040. Met geschonden stadszegel in 
groene was. 

b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 798 folio 168 verso. 

1581 December 22. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat de 
ingezetenen 's avonds, als de wachtklok luidt, aan den wacht
meester in het wijnhuis schriftelijk de namen en plaatsen van 
herkomst moeten opgeven van de vreemdelingen, die zij als 
gasten in huis hebben. Verder verbieden zij het plegen van 
baldadigheden op de stadswallen. 

Gepubliceert om der straeten den X X H e n Decembris 
anno 81. 

Afschrift (c. 1610) in inv. nr. 35 folfo 30 verso. 

1581 December 22. 

Schepenen en Raad hebben op de hierin opgenomen voor
waarden Johan Ghijsbertszoon en Marie, zijne vrouw, aan
genomen tot bewaarders in het ziekenhuis, dat staat vóór de 
Sint Nicolaespoort. 

Actum in Camera den X X I I e n Decembris anno X V C L X X X I . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 169 verso. 

1582 Januari 10. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden statueeren: a. 
dat een burger, die zijne verkiezing tot schepen of gemeens-
man niet aanneemt, respectievelijk verbeurt 50 en 10 keizers-
guldens; b. dat de boeten, die tot nu toe door de burgemeesters 
werden genoten, voortaan in de stadskist moeten worden ge
stort, doch dat daarentegen het jaar- en presentiegeld van de 
schepenen wordt verhoogd van 7 tot 10 rijderguldens. Verder 
geven zij voorschriften betreffende de invordering van boeten, 
pachten, renten en andere baten en verlangen, dat de vol-
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dongen processen door de burgemeesters vóór of binnen eene 
maand na hun aftreden worden uitgesproken. 

Anno 1582 op ten thienden Januarij. 

a. Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 33. 
b. en c. Afschriften: b. gelijktijdig, in inv. nr. 163 folio 20; e. 

(c. 1600) in inv. nr. 1975 folio 21. 

1374. 1582 Januari 29. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden maken eene 
ordonnantie van het jaargeld, loon en presentiegeld van 
schepenen, raden, rentmeesters, gemeenslieden, secretaris, 
roedendragers, loopers en voorspraken. 

Gesloten op ten 29 9 n Januarij anno etc. LXXXII. 

Afschriften: a. en b. gelijktijdig, in inv. nr. 162 fol. 67 en nr. 
' 163 fol. 25 en 26; c. en d. (c. 1600) in inv. nr. 1975 fol. 23—27 

en 35. 

N.B. Met aanvullingen dd. 29 Januari 1595, 16 April 1596 
en 23 April 1606. 
Gedrukt: Mr. J. L. Berns, Rechtsbronnen van 
Harderwijk, blz. 73. 

1375. 1582 Januari 29. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben de Raden 

bevoegd verklaard sententiën te wijzen in plaats van partijdige-
of om andere redenen door partijen gewraakte Schepenen, 
mits zij vooraf den betrekkelijken eed (van zuivering) afleggen. 
Ook hebben zij besloten, dat minder dan 7 Schepenen en 
Raden geen vonnis mogen beramen of uitspreken. 

Actum den 29 Januari 1582. 

Afschriften: a. en b., gelijktijdig, in inv. nr. 162 stuk I fol. 28 
verso, stuk II fol. 5 verso; c, d. en e. (c. 1600) in inv. nr. 163 
fol. 78 verso, nr. 1975 fol. 28 verso en nr. 2002 fol. 4 verso. 
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1376. 1582 Februari 10. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden vullen het in nr. 
1373 onder a genoemd statuut aan met de bepalingen, dat de 
boeten niet vervallen door het opzeggen van den burgereed 
en dat de beboete personen niettemin het volgend jaar weder 
verkiesbaar zijn. 

Anno 1582 op den thienden Februarij. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 162 stuk I folio 33; b. 
(c. 1590) in inv. nr. 162 stuk II folio 19 verso; c. (c. 1600) in nr. 
2002 folio 15 verso. 

1377. 1582 Februari 14. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad, overwegende, dat het 
Hof niet voldoet aan hun herhaald verzoek de kerk- en school-
dienaren te betalen, vorderen van Henrick van Essen rekening 
en verantwoording van zijne ontvangsten en uitgaven der 
kloostergoederen, gelegen in de stad en de stadsvrijheid, en 
verlangen, dat hij van de inkomsten dezer goederen alleen 
uitgaven doet ten behoeve van genoemde dienaren. 

Gegeven onder onser stads secreetsegell den X H U e n Februarij 
anno XVc LXXXII. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1395. Met opgedrukt zegel. 

1378. 1582 Februari 16. 

De rentmeesters hebben 2 leege plaatsen van het Minder
broedersklooster, de eene gelegen tusschen de beek en Johan 
van Wijnbergen, de andere achter het monnikenkoor, in het 
openbaar, bij opbod, verkocht, respectievelijk aan Johan van 
Wijnbergen en Dirck Voet. 

Anno 1582 den X V I e n Februarij. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 202 en 203 verso. 
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1379. 1582 Februari 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat de 

in de kerk afgekondigde huwelijken ook volgens de gewoonte 
der christelijke kerk moeten worden ingezegend, op straffe 
van nietigheid. 

Affgepubliceert van d ' vierschaar den X V 1 P " Febr. anno 82. 

Afschrift (c 1610) in inv. nr. 35 folio 57. 

1380. 1582 A p r i l 9. 
Het H o f van Gelre en Zutphen herhaalt de eerst door zijnen 

commissaris en daarna door (den burgemeester) Alphardt 
Brinck aan pater Dirck en de oudste nonnen Beela, Reyndtgen, 
Lambertgen en Geertgen van Garderen voor den afstand 
van het Sint Catharinaklooster aangeboden alimentatie en 
vrije woning in het convent. Bovendien zal een gedeelte van 
de vrije goederen onder de jongere zusters, die het convent 
moeten verlaten, worden verdeeld, doch, ingeval deze voor
stellen nogmaals worden afgewezen, zal den pachters worden 
verboden aan de conventualen betalingen te doen. 

Datum Arnhem den 9 Apri l is anno X V c L X X X I I . 

Afschriften: a. gelflktiidig, in inv. nr. 1392; b. (c. 1700) in inv. 
nr. 1980, stuk 2 folio 128. 

1381. 1582 A p r i l 12. 

Het H o f van Gelre en Zutphen deelt aan Burgemeesters. 
Schepenen en Raad mede, dat uit de inkomsten der klooster
goederen aan de stad zal worden uitgekeerd: a. een bedrag 
voor de bedeeling van armen en b. elk kwartaal f150 voor 
hare schooldienaren, mits de stad er bijlegt, hetgeen voor hun 
onderhoud meer noodig is. Verder wordt bericht, dat de kerk
dienaren zullen worden bezoldigd, zooals is toegezegd, en aan 
de burgemeesters opgedragen te zorgen, dat particuliere per
sonen geene inkomsten of goederen aan de kloosters onttrekken 
en dat de maatregelen tegen de conventualen van het Sint 
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1382. 

1383. 

1384. 

Catharinaklooster, vermeld in nr. 1380, worden uitgevoerd: 
Datum Arnhem den X I I e n Apri l is anno X V c L X X X I I . 

a. Oorspr, op papier, in inv. nr. 1392. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 29. 

1582 A p r i l 19. 

De Raden van Gelre en Zutphen verzoeken aan Burge
meesters, Schepenen en Raad eenen ontvanger van het waag
geld van wol aan te wijzen, hem te voorzien van eenen zegel
stempel om de af te geven waagbriefjes te bekrachtigen en de 
opbrengst van dezen impost om de 14 dagen af te dragen 
aan Dirk van Wetten, ontvanger-generaal van Veluwe. Ook 
verzoeken zij de generale middelen op den 2 2 e n A p r i l a.s. te 
Harderwijck te laten aflezen en in te voeren. 

Geschreven t' Arnhem den X I X Apri l is X V c L X X X I I . 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 1403. 

1582 M e i 13. 

Schepenen en Raad hebben tot leidekker en „connestable" 
(gerechtsdienaar) aangenomen meester Arnt van Wormbs 
tegen een vast jaarloon van 10 holl. guldens en een dagloon, 
dat van Petri tot Ga l l i (Juni 29 tot October 16) 10 en van 
Ga l l i tot Petri 8 brab. stuivers bedraagt en verder onder 
voorwaarde, dat hij zonder hunne toestemming de stad niet 
verlaat en den eed van trouw aflegt. 

Actum den XI I I 6 1 1 Mey anno X V c L X X X I I . 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 169. 

1582 Juni 30. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 
bestemmen het Profijt van de doodvaten, dat tot heden de Sint 
Joost- en Kruisgilden hebben genoten, voor het huis der lijders 
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aan besmettelijke ziekten, staande buiten de stad, en regelen 
den prijs en den verkoop dezer vaten door 2 schepenen en 
2 gemeenslieden, die jaarlijks op Paulidag zullen worden 
gekozen. 

Affgepubliceert van de vierschaer op Saturdach den lesten 
Junij anno 1582. 

a. Concept in inv. nr. 33. 
b. Afschrift (c. 1640) in inv. nr. 35 folio 24. 

1385. 1582 Juli 20. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben gestatu-

ëerd, dat versche aal, aan voorkoopers verkocht, daarna niet 
weder als versche visch te koop mag worden aangeboden. 

Actum den X X , n Julij anno 82. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 6 verso. 

1386. 1582 September 15. 
Het Hof van Gelre verklaart op een betrekkelijk request 

van Henrick van Essen, rentmeester (van Veluwe), dat de 
uitkeeringen, die hij tot nu toe aan de kerk- en schooldie-
naren, gealimenteerden en bedeelden te Harderwijck heeft 
gedaan, in zijne rekening en verantwoording zullen worden 
gehonoreerd en machtigt hem die betalingen te doen, zoolang 
hij rentmeester is. 

Actum Arnhem den 15en Septembris 1582. 

Afschrift, gelijktijdig, in margine van het request, in inv. nr. 1396. 

N.B. De rentmeester betaalde aan de beide predikanten 
f 600, de 5 schoolmeesters f 600, den organist f 70. 
den koster f 50; bovendien aan de armen wekelijks 
uit de inkomsten van 's Herenloe 2 molders-, van de 
Nonnen 5 schepels-, van het Fraterhuis 3'/2 schepel-
en van het Sint Catharinaklooster 3 schepels rogge. 
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1387. (1582) December 11. 
W i l l e m van den Bergh, stadhouder-generaal, verzoekt aan 

Burgemeesters, Schepenen en Raad zijne munten, die tegen
woordig binnen Harderwijck worden geslagen, onder de bur
gers in omloop te brengen, aangezien zij in allooi en gewicht 
even goed zijn als de munten van Gelderland en Derrijck 
van Wetten, generaal ontvanger van de Veluwe, bereid is ze 
voor den gestelden prijs in ontvangst te nemen. 

Datum Arnhem den 11 Decembris 

Afschriften (c. 1650) a. in inv. nr. 1381 en b. in inv. nr. 56. 

N.B. Met aanteekening: „Ontfanghen den XVII Decembris 
82*. 

1388. 1583 Februari 11. 
Wolff Brynck, Gerrit Gertsen Verhorst, Wi lhem van Hoeclum 

en Aelt Goedtschalcksz., elemoezeniers, verklaren van Henrich 
van Essen, rentmeester der kerkelijke goederen (te Harderwijk), 
te hebben ontvangen 253';2 molders rogge, 1 last rogge, op 
order van den raad geschonken aan de armen van Lochum, 
en 10 molders rogge voor de weezen, op Mart ini '81 en Petri 
'82 verschenen. 

Actum den X I Februarij anno L X X X I I I . 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1099. 

1389. 1583 Maart 8. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben gestatu-

eerd, dat bet verboden is binnen de stad, zonder vergunning 
van de naburen en het gericht, oliemolens te zetten op plaatsen 
waar zij vroeger niet hebben gestaan. 

Den V I I I " 1 Martij anno 1583. 

a. Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 3. 
b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 163 op een tusschen de 

bladen 10 en 11 bevestigd papier. 
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1390. 

1391. 
1392. 

1583 Augustus 21. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verklaren, dat zij, in 

overleg met de ouderlingen der gereformeerde kerk. met in
gang van Sint Michael e.k. tot tweeden predikant hebben 
aangenomen Henricus Heyningius, predikant te Sutphen. op 
de hierin opgenomen voorwaarden, die ook gelden voor Ds. 
Otto van Heteren. 

Actum den X X I " " Augusti anno X V C drie und tachtentich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 823. Met opgedrukt stads 
secreetzegel. 

N.B, De handteekeningen van de beide predikanten en van 
de ouderlingen, die onder dit stuk moesten staan, 
ontbreken. 

1583 September 9. 
De gildemeesters en gildebroeders van het O.L. Vrouwe-gilde 

zijn met elkander overeengekomen, dat een lid, hij zij schepen 
of gewoon burger, die zijne verkiezing tot gildemeester niet 
aanneemt, 2 tonnen bier of 8 keizersguldens verbeurt. 

Anno etc. LXXXIII den I X e n Septembris. 

Oorspr. in inv. nr. 1794 folio 19 verso. 

1583 September 27. 
Ernst Witten, Henrick van Essen, Brinck van Vanevelt en 

Ghijsbert van Wenckum Pannekoeck zijn met Mr. Thomas 
Bott te Amsterdam overeengekomen, dat hij aan de stad zal 
leveren 2 metalen stukken geschut, elk wegende 1200 pond, 
voor den prijs van 24 holl. guldens per 100 pond. 

Actum den X X V I I e n Septembris anno 1583. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 778. • 

N B . Gedrukt: Bijdr. en Meded. v. d. Vereen. Gelre, deel 
XXVII blz. 82. 
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1393. 

1394. 

1395. 

1583 October 25. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Jacop 

van Brenen en Elysabet van der Capelle van der Woenynge 
hebben bekend, dat zij jaarlijks op Martini in den winter 
aan Gyesbert van Wenckum Pannekoeck en Herbert Petersen, 
gildemeesters van het O.L. Vrouwe-totsgilde, schuldig zijn 4 ' / 2 

molder winterrogge, gaande uit de door hen van het gilde 
gekochte helft van den Greskamp te Hyerden, waarvan de 
andere helft toebehoort aan Henrick van Brenen den ouden en 
zijne zusters- en broederskinderen. 

Int jaer ons Heren vijfftyenhondert drye und tachtentich 
den vijffentwyntychsten dach des maents Octobris. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 53. 

(c. 1583.) 
Jacob van Sloten, generaal van de munt van Gelderland, 

doet krachtens de hem door het Hof verleende credentie uit
spraak in het geschil over de ontruiming van het muntgebouw 
te Harderwijck door Jan van Schevickhaven op verlangen 
van den muntmeester en huurder van dat gebouw Jacob 
Diricxz. 

Afschrift (gelijktijdig) in inv. nr. 1071. 

1584 Januari 4. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, dat in

geval van commotie of alarm vrouwen en kinderen niet uit 
hunne woningen mogen gaan; dat de ingezetenen, die geen 
wacht behoeven te doen, des avonds na 7 uur niet zonder 
lantaarn op straat mogen komen en dat zij , die soldaten tegen 
vergoeding van serviesgeld in huis willen nemen, zich ter 
raadkamer moeten laten inschrijven. 

Gepubliceert om die straeten den 4 Januarij anno 84. 

Afschrift (c. 1610) in inv. nr. 35 folio 28. 
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1396. 

1397. 

1398. 

1399 

1584 Januari 19/29. 
De Overheid en Landraad aan de oostzijde, van de Maas 

verbieden Burgemeesters, Schepenen en Raad garnizoen in te 
nemen, dat niet door hen of den veld maarschalk wordt gezonden. 
Ook waarschuwen zij voor de soldaten, die hopman Poelgeest 
aangenomen en gedeeltelijk in de stad gebracht heeft, aange
zien deze (50 a 60) militairen vermoedelijk in dienst van den 
vijand staan. 

Gescreven tot Utrecht den XXIX e- Januarij 1584 stilo novo. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 730. Met opgedrukt sluitzegel. 
onderteekend: G. van Zuylen en geparapheerd: Lonck. 

1584 Februari 6. 
Mr. Hubert verklaart (het bouwen van eene brug aan de 

Smeepoort) aan te nemen voor 85 keizersguldens en eene 
vereering van 2 daalders aan zijne knechten. 

Actum den 6 Februari 84. 

Oorspr., op het bestek van dezen bouw, in inv. nr. 597. 

1584 Maart 6. 
Het Hof van Gelderland verleent aan den muntmeester 

commissie, om de munt van Nijmegen te verplaatsen naar 
Harderwijck en geeft aan allen, die aan die instelling werkzaam 
zijn dezelfde privilegiën en vrijheden als aan het personeel 
van de munten te Antwerpen en Dordrecht zijn toegestaan. 

Geschiet binnen Arnhem den 6en Martij anno 1584. 

Extract (c. 1640) in inv. nr. 1981 folio 22c 

N.B. Het origineel was onderteekend door Gerhard van 
Oy, Caerll van Lijnden en den griffier W. Sluijsken. 

1584 Maart 10. 
De rentmeesters hebben het huis in het Grauwe zusters-



508 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

klooster, dat Johan van Schevichaven tot heden in gebruik 
had, verhuurd aan Jacob Dircksen Alewijn, gedurende 6 jaren, 
die ingaan a.s. Paschen, voor f200 per jaar, mits hij het huis 
uitsluitend gebruikt tot muntplaats van het vorstendom Gelre en 
Zutphen en dat de huur eindigt tegelijk met zijne commissie 
van muntmeester. 

Actum den X Martii anno 84. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 212. 

N.B. Zie latere verpachtingen van dit klooster ten dienste 
van de provinciale munt, tot 1595, op fol. 213, 246 
verso en 283. 

1400. 1584 Maart 31. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad bekennen, dat zij aan 

Mr. Thomas Bott schuldig zijn 700 guldens voor de door 
hem aan de stad geleverde 8 nieuwe stukken geschut; dat deze 
schuld betaald moet worden in 3 termijnen, elk van één jaar, 
en dat de eerste betaaldag verschijnt op a.s. Paschen over 
een jaar. 

Gegeven den lesten Martij anno vijfftienhondert vier end 
tachtentich, stilo veteri. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 778. 

1401. 1584 April 5. 
De ruiters Kaeck van Milraedt, Claes Bertuyn, Gerridt 

Schrijver van den Borgell, Jurrien van Munster, Maillardt 
Ternas en David Philips hebben ten overstaan van de burge
meesters Sweer van Heuckelom en Warmelt Bengher oorveede 
gedaan ter zake hunner gevangenzetting te Harderwijk door de 
huisluiden van Ermell. 

Actum den V Aprilis anno etc. 84. 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 149 verso. 
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1402. 1584 Mei 16. 
(Burgemeesters, Schepenen en Raad) deelen mede, dat zij 

Mr. Jorrien Pris gedurende één jaar hebben aangenomen 
tot stads bussenmeester, op een weekloon van 1 carolusgulden, 
en dat zij aan Zijne Excellentie hebben verzocht dit loon te 
suppleeren. 

Actum op den 16 May 1584 stilo antiquo. 

Concept in inv. nr. 779. 

1403. 

1404. 

1584 Juli 31. 
De Raden van Gelre en Zutphen zenden aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad ingevolge de resolutiën, genomen op den 
laatsten kwartierdag, de lijst van de generale middelen, om 
haar a s. Zondag in de stad af te kondigen en den volgenden 
dag in te voeren. 

Datum Arnhem den lesten Julij X V C LXXXIIII. 

Oorspr. in inv. nr. 1173 folio 537. Onderteekend: W. Sluysken. 

1584 Augustus 19. 
Adolff, graaf zu Neuwenaer, stadhouder etc, gelast Burge

meesters, Schepenen en Raad het vendel van hopman Aper 
van Deick in garnizoen te nemen en te verzorgen. Dit vendel 
komt in de plaats van de Schotten, die zij niet in de stad 
wilden logeeren, omdat zij met volk van vreemde nationaliteit 
moeilijk overweg kunnen. 

So geben unnd geschehenn zu Arnhem denn 19 Augusti 
anno etc. 1584. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Onderteekend door den 
Stadhouder. Het opgedrukt zegel is verloren gegaan. 

1405. 1584 November 13. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 
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ordonneeren, dat van Lichtmis (2 Februari) a.s. af geen veer
schepen, kleiner dan 16 last, op Amsterdam mogen varen en 
dat de vaartuigen van voldoende grootte niet langer dan 14 
jaren in het veer mogen worden gebruikt 

Affgepubliceert van de vierschaar nae luiden der kloeken 
op ten XI I I e n Novembris anno etc. 84. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 705. 

1406. 

1407. 

1585 Januari 4. 
De rentmeesters hebben aan heer Dirck Frantzen, pater, 

en heer Goert, conventuaal van het fratersconvent, verhuurd 
de door hen reeds als huurders bewoonde zaal en andere 
lokalen van het kleine faterhuis, welke eertijds tot de school 
hebben behoord, gedurende 6 jaren, die ingaan op Paschen 
1585, voor 14 rijderguldens per jaar en verplicht onderhoud 
van bet dak, de deuren en de ramen van het gebouw. Inge
val de lokalen weder tot school gebruikt moeten worden, 
vervalt deze huur, mits zij een half jaar te voren aan de 
huurders wordt opgezegd. 

Actum den IHI e n Januarij anno 85. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 219. 

N.B. Met aanteekening, dat de Schepenen den volgenden 
dag, toen zij in de kerk vergaderd waren, dit con
tract hebben bevestigd. (Zie de latere verpachtingen 
van deze lokalen (tot 1594) ibidem, fol. 250 en 277). 

(1585 Februari l.) 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben gesta-

tuëerd, dat de goederen, nagelaten door de in het gasthuis 
en het melatenhuis overleden proveniers, aan deze stichtingen 
vervallen. 

Afschriften: a. (c 1590) in inv. nr. 162, stuk II folio 19 ; b. (c. 
1600) in inv. nr. 163 tolio 89. 
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N. B . Een dito keur werd 1 Februari 1594 gemaakt ten 
aanzien van personen die aalmoezen genoten van 
een of meer stichtingen. (Inv. nr. 163 fol. 90.) 

1408. [585 Maart 1. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden bekrachtigen de 

hierin opgenomen ordonnantie van de stadswaag. 
Op den 1 Martij 1585. 

a. Oorspr., op papier, in inv. nr. 680. 
b. en c. Afschriften: b. (1627) in inv. nr. 6 fol. 29; c. (c. 1700) 

in inv. nr. 1990 fol. 141 verso. 

N.B. Met aanvullingen i. d. 1627 en 21 October 1633. 
(Zie inv. nr. 474 folio 220.) 

1409. 1585 Maart 1. 
(Schepenen en Raad en de Gemeenslieden) hebben ge-

sta tuëerd, dat iemand, die in een geschil eene interlocutoire 
uitspraak verlangt, zoowel in de kamer als in de bank, en 
daarin ongelijk krijgt, aan de stad verbeurt 1 pond, te be
talen eer hij uit de bank gaat, op verlies van zijn recht op 
verdediging. 

Actum l a Martij anno etc. 85. 

a. Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 28. 
b. — e. Afschriften: b. en c. (gelijktijdig) in inv. nr. 162, stuk II 

fol. 5, en in nr. 163 op een tusschen de bladen 16 en 17 beves
tigd strookje papier; d. en e. (c. 1600) in inv. nr. 163 fol. 77 verso 
en in nr. 2002 fol. 4. 

1410. 1585 Maart 4. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verzoeken aan den 

overste Sonoy hun een constabel te zenden en de Staten van 
Noordt-Hollandt te bewegen de fortificatiewerken van Harder
wijck met f3 a f 4000 te subsidiëeren. 
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Den IIII Martij '85. 

Concept in inv. nr. 585. 

1411. 1585 A p r i l 6. 

Schepenen en Raad hebben aan Wijchman Reyersen, 
molenaar van Nijkerck, vergund, zijnen molen te zetten binnen 
Harderwijck aan het Oude blokhuis, onder de door hem aan
genomen voorwaarde, dat, ingeval van verkoop, de stad het 
recht van voorkoop heeft. 

Actum opten X V I e n Apri l i s anno etc. 85. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 170 verso. 
b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 

144 en 145. 

1412. 1585 M e i 7/17. 

De Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt 
beloven eene subsidie van 3000 ponden te zullen geven voor 
de fortificatiewerken van Harderwijck, mits aan zekere hierin 
opgenomen voorwaarden betreffende de uitvoering dezer wer
ken, waarvan hun door M r . Adriaen Anthonisz. eene teekening 
werd vertoond, wordt voldaan. 

Gedaen in den Hage den X V I I 9 n M a y anno X V C vijff en 
tachtig. 

Oorspr, op papier, in inv nr. 585. Onderteekend door den 
secretaris C. de Rechtere. 

N.B. Van het verkrijgen dezer subsidie werd aan de stad 
door haren burgemeester Rutgher van Haersolte, 
gedeputeerde in de Staten-Oeneraal, met toezending 
van een afschrift van het besluit, kennis gegeven bij 
missive gedateerd Delfft den 15en May 1585 o.s. 
(Ibidem.) 
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1413. 1585 Juni 28. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verklaren, dat zij Johan 

van Wijnbergen hebben gecommitteerd en afgevaardigd om 
aan de gecommitteerden van Noord-Hollandt in den Raad 
van State zekere belangen van de stad voor te dragen en 
verzoeken hem in die hoedanigheid audiëntie te verkenen. 

Gegeven onder onser stadt secreetsegell den X X V I I I * 1 1 Junij 
anno etc. 85 stylo veteri. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 588. Met opgedrukt stadszegel. 

1414. 1585 Juli 27. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad hebben Mathijs van 

Meijdenberch aangenomen tot constabel (uurwerk- en bussen-
maker) op een jaarloon van 80 Car'olusguldens, vrij van waken 
en schattingen en andere conditiën. Voor diensten in daghuur 
verricht krijgt hij, als de dagen lang zijn, 10 stuivers en voor 
korte dagen eene evenredige belooning. Bovendien mag hij, 
indien hij met toestemming van Schepenen en Raad te velde 
wordt gebruikt, het volle maandgeld van de Generaliteit be
houden. 

Actum den X X V I I Julij 85. 

Concept in inv. nr. 779. 

1415. (c. 1585) September 3. 
De ouderlingen en diakenen van de gereformeerde kerk te 

Harderwijck beloven aan hunnen te Leeuwarden beroepen 
predikant Otto van Heteren te zullen bevorderen, dat de 
Magistraat: a. het met hem den 1 2 e n Juli 1585 gesloten con
tract goedkeurt; b. zijn stipéndium betaalt, ook indien hij door 
ziekte of ouderdom geen dienst meer kan doen en c. aanneemt 
aan zijne weduwe, zoolang zij niet hertrouwt, een jaargeld van 
f 100 uit te keeren. 

Actum ut supra. (Op huyden den I l l e n September X V c ) 

33* 
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. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 823. Onderteekend door de 
ouderlingen Wilhem van Hoecklum, Aert Wolffsz, Wolter van 
Woltinghe en Antonis van Oldenbernevelt zoomede door de 
diakenen Dirck Aertsz., Jacob Roelofsen. Gerrit Aert Joachimsz., 
Warner van Hulzen en Joachimus Vinccllius. 

1416. 1585 September 24. 

Pelgrum van den Gruuthuis en Caerll van Gelder, gedepu
teerden van het kwartier Arnhem, ordonneeren den magistraat 
van Harderwijck aan Rutger van Haersolte te. betalen 94 
keizerguldens en 8 stuivers voor vertering en onkosten, door 
hem gemaakt als gedeputeerde van Gelderland in de legaties 
naar Frankrijk en Engeland. 

Gegeven den XXIIII September anno 1585. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 466, omslag 30. 

N.B. Oevolgd door de kwitantie van Van Haersolte. 

1417. 1585 November 5. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Zwolle oorkonden, 
dat Henrick Kuiper Johanszoon heeft getuigd, dat van de door 
wijlen heer Derck Delboren, pater van het Sint Catharijne-con-
vent te Harderwijck, ten tijde van den Bergschen krijg in het 
huis van zijnen vader gebrachte goederen nog is overgebleven 
eenig beddegoed en 2 stoelkussens, doch dat de rest door het 
convent 8 a 9 jaren geleden is teruggevorderd en terugbeko
men. 

In den jaire unss Heren duisent vijffhondert vijff und tach
tentich den vijfften dach des maents Novembris. 

a. Oorspr, op papier, in inv. nr. 1063. Met opgedrukt stads
zegel. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 124. 
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1418. 1585 December 11. 
Schepenen en Raad zijn met burgemeester Brinck van 

Vanevelt overeengekomen, op welke wijze de 100 Carolus-
guldens, waarvoor hij gedurende één jaar, dat is ingegaan den 
21 e n Augustus 1.1., stads-wachtmeester is. met hem zullen worden 
verrekend. 

Actum den X I e n Decembris anno 85. 

Concept in inv. nr. 796. 

1419. 1585 December 17. 

Schepenen en Raad benoemen Henrick Lubbertsen en 
Diele, zijne vrouw, onder de hierin uitvoerig vermelde voor
waarden tot oppassers van de besmettelijke zieken in het 
gasthuis buiten de Sint Nicolaaspoort. 

Actum in camera den X V H e n Decembris anno 1585. 

Concept in inv. nr. 1046. 

1420. 1586 Januari 21. 

Schepenen en Raad hebben aan den molenaar Aert Aerts-
zoon vergund den Hulshorstermolen binnendestadaanhet nieuwe 
blokhuis te zetten, mits een ander hem bemaalt, ingeval hij 
verbrandt binnen een jaar wordt herbouwd en zij (schepenen), 
indien hij wordt verkocht, het recht van voorkoop hebben, 
een en ander op verbeurte van het windrecht. 

Actum den X X I e n Januarij anno etc. 86. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 170 verso. 
*. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1981 tusschen de bladen 145 

en 145«-

1421. 1586 Januari 24. 
Schepenen en Raad hebben aan de beide voor arme 

weduwen bestemde woningen (zié nr. 947) nog toegevoegd 
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een huisje, dat eertijds aan de fraters toebehoorde en thans 
wordt bewoond door Marie Goerts en Henrickgen Wolters. 

Actum in camera opten XXIIII Januarij anno '86. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 146. 

1422. 1586 Maart 3/13. 

De Gedeputeerde Raden van Noorthollandt besluiten, dat de 
aanbesteding der verdedigingswerken van Harderwijck volgens 
het bestek van den ingenieur Mr. Adriaan Anthonis moet 
geschieden ten overstaan van leden van hun college. In de 
kosten van dit werk zullen zij 1500 guldens bijdragen. 

Gedaen tot Hoorn den XIII e n Martij XVc zes ende tach
tentich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 585. 

1423. 1586 Maart 14/24. 

Robert de Leycester gelast den Magistraat de 100 paarden 
van Christoffel Wolff in de stad toe te laten en te onderhouden. 
Het hiervoor benoodigde hooi en stroo moet worden geleverd 
door de omliggende dorpen in mindering van hunne maan-
delijksche quoten en contributiën. 

Geschreven tot Amstelredamme den XXIIII*11 Martij 1586. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 730. 

1424. 1586 Maart 30. 

Schepenen en Raad hebben aan Henrick van Brienen den 
ouden, patroon van de weduwenhuisjes bij het Sint Gatharina-
klooster, toegestaan de rente van 7'/ 2 Eemderguldens, die de 
stad betaalt ten behoeve van zekeren kerkdienst waarvan 
Henrick collator is, voortaan te gebruiken voor de bewoon
sters van die huisjes. 
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Actum in camera opten ^DOC6" Martij anno XVc L X X X V I . 

Oorspr. in inv. nr, 798 folio 163. 

1425. 1586 Apr i l 7. 

Lange Cornelis van Warmenhuysen en zijne consorten 
Henrick Jansz. en Henrick Petersz. hebben de uitvoering 
van eenige fortificatiewerken aan het Oude blokhuis te 
Harderwijck aangenomen volgens het bovenstaand bestek en 
conditiën. 

Actum bynnen Harderwijck ten overstaan ende presentie 
van de heeren gedeputeerden van Noerdt-Hollandt opten 
V I l e n Aprilis anno 1586 stylo antiquo. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 597. 

N.B. Het bestek is geschreven achter het bestek van dito 
werken te Elburch. 
Gedrukt: Bijdr. en Meded. Vereeniging „Gelre" deel 
XXVII blz. 76. 

1426. 1586 April 21. 

R. Essex verlangt van den Schout en de Burgemeesters 
van Harderwijck, dat de paarden en wapens van eenige door 
boeren öf doodgeslagen öf op de vlucht gedreven ruiters aan 
hunnen kapitein Du Bois worden teruggegeven en verzekert hun, 
dat de soldaten, die zich tegen de boeren hebben misdragen, 
zullen worden gestraft. 

En haste ce XXI de Avril 1586. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 133. Onderteekend: R. Essex. 

N.B. Robert Devereux, graaf van Essex, generaal van de 
cavallerie, was een stiefzoon van Leicester, met wie 
zijne moeder, Laetitia Knolls, was hertrouwd. (Zie 
Tijdschr. v. gesch, land- en volkenkunde, jrg. XV 
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blz. 74 en Pr. N. Japikse. Resol. v. d. Staten-
Generaal, deel 1593—1595, blz. 43 en 218.) 

April 27. 
1427. 1586 — 

Mei 7. 
Zijne Excellentie ordonneert in de kwestie tusschen Har

derwijck en kapitein Du Bois op advies van den Raad van 
State, dat partijen elkanders wapens, paarden en wagens zul
len uitwisselen en dat tegen de handdadige boeren van Ermell 
door den magistraat van Harderwijck en tegen de schuldige 
soldaten door den provoost-generaal van het leger moet wor
den geprocedeerd. 

Gedaen tot Utrecht den V I l e n dach May X V C zessentachten-
tich. 

a. Oorspr, op papier, in inv. nr. 134. Geparapheerd: A. van 
Meetkercke en onderteekend door Leyc ster en Qilpin. Met opge
drukt zegel. 

b. Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 56. 

April 27. 
1428. 1586. — 

Mei 7. 
R. Essex deelt aan Burgemeesters, Schepenen en Raad de 

order van Zijne Excellentie mede (zie nr. 1427.) Hij heeft 
echter vernomen, dat de boeren met de paarden uit Harder
wijck zijn vertrokken en er alleen de wapens hebben achterge
laten en eischt, dat aan de hooger genoemde order wordt 
voldaan, ten einde krachtiger maatregelen te voorkomen 

De Nierkercque ce 7 de May 1586. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 133. Het opgedrukt signet is ver
loren gegaan. 

April 28. 
1429. 1586 — 

Mei 8. 
De Gedeputeerde Raden van Noorthollant ordonneeren „den 
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ontvanger" aar* Hendrick Pietersz. van Warmenhuysen te 
betalen 150 guldens op rekening van zijn arbeidsloon aan 
de fortificatiewerken van Harderwijck, waarvoor hij later eene 
generale ordonnantie van den Magistraat aldaar zal ontvangen. 

Actum tot Hoorn den VIIP-May X V C L X X X V I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 590. Onderteekend: J. Foreest. 

N.B. Gevolgd door de kwitantie van Hendrick Pietersz. 

1430. 1586 April 29. 
(Burgemeesters, Schepenen en Raad) verklaren na verhoor 

van den luitenant van kapitein Du Bois en den schout van 
Putten — in wiens ambt 2 huisluiden doodgeslagen en 11 
anderen met wagens en paarden gevangen werden genomen, 
hoewel zij aan het te Ermell voorgevallene geheel onschuldig 
waren — in het geschil tusschen genoemden kapitein en de 
binnen Harderwijck gevluchte huisluiden van Ermell zich be
reid aan het verlangen van Zijne Excellentie te voldoen, mits 
ook de gevangen boeren van Putten vrijgelaten en de hand-
dadige ruiters disciplinair gestraft worden. 

Gegeven onder de vorsz. stede secreetsegell opten X X I X e n 

Aprilis anno etc. 86. 

Concept in inv. nr. 132. 

1431. 1586 Mei 14/24. 

Robert, graaf van Leycester, gouverneur etc, gelast Burge
meesters en Schepenen van Harderwijck de paarden en wagens 
van kapitein Du Bois terug te geven en verzekert hun, dat, 
indien deze nog eenige huisluiden achtergehouden en wegge
voerd heeft, hierin tot hunne volle tevredenheid zal worden 
voorzien. 

Tot Arnhem desen XXIIII e n May anno XVc z e ss en 
tachtich. 
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Oorspr., op papier, in inv. nr. 133. Onderteekend door en met 
opgedrukt signet van den Gouverneur. 

1432. 1586 M e i 24. 

De rentmeesters hebben nde comtn ander ie" ca . , gelegen en 
staande binnen, de stad, zooals zij door wijlen den comman
deur (van Sint Jansdael) bewoond is geweest, uitgezonderd 
den ommuurden hof, welke eertijds bij het Sint Catharina-con-
vent heeft behoord, in het openbaar, bij opbod, tot Paschen 
1592 verhuurd aan Johan van Tongeren voor 85 rijderguldens 
per jaar, waarvoor Wi l t van Broeckhuysen en Aert Jansen 
Sass zich borg hebben gesteld. 

Den X X I I I P - May anno etc. 86. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 222. 

N.B. Uit de bijzondere conditiën blijkt, dat het verhuurde 
bestond uit een pannenhuis, de principale woning en 
eene aan de straat staande nieuwe woning bevattende 
4 kamer?. (Zie de latere verpachtingen (tot 1598) in 
perceelen, ibidem fol. 235, 236, 276 en 293.) 

1433. 1586 Jul i 9. 

Zijne Excellentie (graaf van Leicester) beveelt: o. aan kapitein 
(Johan Prijs) met zijne compagnie te Harderwijck in garnizoen 
te gaan; b. aan den Magistraat aldaar deze compagnie van 
behoorlijk logies in de stad te voorzien. 

Gedaen tot Utrecht den negenden July X V C L X X X V I . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730.Onderteekend:R. v.Leycester 
en ter ordonnantie van Zijne Excellentie: G. Gilpin. 

1434. (c. 1586 Jul i 11.) 

Burgemeesters, Schepenen en Raad klagen aan Zijne 
Excellentie over de aanmatigende daden van den gouverneur 
Johan Prijs en verzoeken hem te zorgen, dat zij door dien 
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officier niet in hunne bevoegdheden en rechten worden 
verkort. 

Dit doende, etc. 

Concept in inv. nr. 131. 

1435. 1586 Juli 12. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad instruëeren hunne afge

vaardigden naar den Raad van State, Gerrith Voeth den ouden 
en Dirck Voeth, nopens het uit den weg ruimen van hunne 
kwesties met den gouverneur Johan Prijs, die o.a. de sleutels 
van de stadspoorten wil bewaren en zich ook andere hun 
toekomende bevoegdheden aanmatigt. 

Actum Harderwijck opten XIIen Julij anno etc. 86 stylo 
antiquo. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 131. Onderteekend door den 
secretaris A. Brinck. 

1436. 1586 Juli 16/26. 
Robert, graaf van Leycester, gouverneur en kapitein-generaal, 

bericht aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, dat hij, op 
verzoek van hunne gezanten, aan kapitein Prijs gelast heeft 
den titel van gouverneur te verwisselen met dien van superin
tendent over het krijgsvolk te Harderwijck en geen inbreuk te 
maken op de bevoegdheden van den Magistraat. 

In den Hage den XXVIen dach Julij 1586. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 131. Onderteekend door en met 
sluitzegel van Leycester. 

N.B. Met aanteekening aan de achterzijde: „Ontfangen 
opten XIX e n Julij anno 86 stylo antiquo". 

1437. 1586 October 30. 
Zijne Excellentie (graaf Van Leycester) ordonneert aan de 
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kapiteins Dalousz. en Boswel te Harderwijck in garnizoen te 
gaan en beveelt den Magistraat de compagnieën van deze 
officieren in de stad te laten komen en behoorlijk te onder
houden. 

Gedaen tot Deventer den X X X e n dach Octobris X V C zessen-
tachentich. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 730. Geparapheerd: A. van 
Meetkerke en onderteekend, op order van den Raad van State, 
G. Gilpin. Met opgedrukt zegel van Leycester. 

1438. 1586 November 7/17. 

Zijne Excellentie beschikt op de klacht, door Johan van 
Goltstein namens den Magistraat van Harderwijck ingediend 
over de zware lasten van het garnizoen: a. dat de soldaten 
eerstdaags zullen worden betaald; b. dat over de restitutie van 
de aan kapitein Prix betaalde f444 aan den thesaurier van 
Hare Majesteit zal worden geschreven; c. dat aan het garni
zoen alleen dan kruit en lonten moeten worden afgestaan, als 
de vijand in aantocht is of als het voor den oorlog dient, en 
d. dat de stad ontlast wordt van de compagnie van Boswel!, 
doch dat zij de ruiters van den prins van Espinay in garnizoen 
moet nemen. 

Actum in 's-Gravenhage den X V I I e n November 1586. 

Oorspr., in margine van de klacht, in inv. nr. 730. Ondertee
kend: Chr. Hnygens. 

1439. 1587 Maart l . 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat zij aan 
Thoenis Harmsz. afgestaan hebben een stuk land gelegen 
„nae der oester seecant," helend door den Nonnenkamb en 
Gerrith Voeth, in ruil voor een stuk land, gelegen aan „het 
Calckvuhr," dat in het vorige jaar ten behoeve -van de stad 
werd vergraven. 
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ln 't jaer onses Heeren vijffthïenhondert soeven end tach
tentich den eersten dach Martij. 

Oorspr. in inv. nr. 2008 Het stadszegel is verloren gegaan. 

N 3 . Tboenis Harmsz. verkocht dit land, den l " April 
1587, aan Gerrith Voeth. (Ibidem.) 

1440. 1587 Maart 31. 

De Raden van Gelre en Zutphen verzoeken aan Burge
meesters, Schepenen en Raad met hunne ambtgenooten van 
Elburg en Hattem iemand te committeeren, om den 10*" April 
a.s. te Utrecht met andere afgevaardigden van Gelderland, 
Utrecht en andere provinciën gedeputeerden in de Staten-Gene-
raal te kiezen, die moeten trachten de wending, die dooreenen 
brief van dat college aan Leycester, i.d. 4 Februari, ontstaan 
is in de gezindheid van de Koningin om de souvereiniteit aan te 
nemen en hulptroepen te zenden, te herstellen. 

Geschreven Arnhem den XXXI- Martij XV C LXXXVII. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 1356. 

N.B. Vgl. Dr. N. Jaoikse, Resolutiên der State--Generaal, 
deel V (1585 —1587) blz. 546 nr. 98. 

1441. 1587 April 3. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad stellen aan hunne ambtge

nooten van Hattem voor, op Donderdag 6 April a.s. eene 
bijeenkomst te houden, om over de in den brief van het Hof 
(zie nr. 1440) bedoelde aangelegenheid te spreken en, ter 
vermijding van kosten, te zamen de noodige maatregelen te 
nemen. 

Datum den UI**" Aprilis anno etc 87. 

Afschrift (c 1650) in inv. nr. 1338. 
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1442. 1587 April 6. 

De rentmeesters hebben in het openbaar, bij opbod, aan 
Aelt Jansz. Pontsteijn gedurende 4 jaren verpacht eene leege 
plaats aan de Markt, waarop het oude bussenhuis heeft gestaan, 
voor 9V2 gulden per jaar, waarvoor Goert van Wenckum en 
Gerrit Wolffsz. borgen geworden zijn. 

Opten VI" Aprilis anno etc 87. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 228 verso. 

1443. (1587 April 22.) 

De soldaten van kapitein Hans Roedenburcb hebben op 
den 22*"April 1587, in hun garnizoen te Harderwijck, trouw 
en gehoorzaamheid gezworen aan de koningin van Engeland, 
den graaf van Leycester, gouverneur-generaal in de Geünieerde 
Nederlandsche provinciën, de regeeringen van die provinciën, 
officieren e.a. volgens het aan de keerzijde van deze aantee
kening geschreven en door den monstercommissaris Lancelot 
Parasys aan genoemden kapitein gezonden formulier. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 730. 

N.B. Hierbij ligt een brief van de regeering van Amster
dam aan kapitein Roedenburch over de beëdiging 
van zijne manschappen, d.d. 13 April 1587. De Raad 
van State verleende 14 April 1587 patent aan eenen 
commissaris om de garnizoenen van Harderwijck en 
Hattem in den eed te nemen. 

1444. (1587) April 27. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 
hebben ten behoeve van noodzakelijke fortificatie- en andere 
bouwwerken toegestemd in de verdubbeling der accijnzen van 
wijnen en bieren, welke de tappers slijten en eenen accijns van 
f 10 gesteld op een aam brandewijn, een en ander gedurende 
6 maanden en ingaande 1 Mei a.s. 

Op ten X X V I I e n Aprilis. 
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Oorspr. in inv. nr. 474 folio 229. 

1445. 1587fMei 15. 

Johan van Schevichaven, gewezen muntmeester te Harder
wijck, verzoekt den Magistraat aan de huur van pater Dercks-
klooster, dat hij na de ontruiming van het muntgebouw 
eenigen tijd heeft bewoond, te mogen korten de 17 rijder
guldens, welke hij voor reparatiën aan deze woning heeft 
besteed. 

Actum tot Lewerden den 15 Mey anno 1587. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1060. 

1446. 1587 Mei 20. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat zij, met 
toestemming der gemeenslieden, van Dirck Voeth en Gerryt 
Besselszoon, gildemeesters van het O.L. Vrouwe-Potsgilde, op
genomen en ontvangen hebben 100 daalders, die zij moeten 
verrenten met 6 daalders en waarvoor zij verbonden hebben 
de stadslanderijen en inkomsten i. h. b. de 2 door Wilhem 
van Wijnbergen gepachte Bogenmaeckerskampen, gelegen aan 
de Broecksteeg. 

Int jaer ons Heren vijffthyenhondert soeven und tachtentich 
den twyntichsten dach May. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 57 verso. 

1447. 1587 Mei 24. 

De Schepenen hebben besloten, dat ieder, die stadsgrond 
langs den wal tusschen de Smeepoort en het klooster der 
grauwe zusters in gebruik heeft, dien grond moet laten be
straten op straffe van afbraak der opstallen. 

Actum den 2Am Mey anno 87. 

Afschrift (c 1640) in inv. nr. 35 folio 24 verso. 
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1448. 1587 Juni 6. 
De rentmeesters hebben in het openbaar, bij opbod, voor 

164 rijderguldens aan Johan Garritsz. verkocht den hof en de 
plaats, waar de ziekenschuur heeft gestaan, gelegen vóór de 
Luttekepoort naast den Houtkamp, belend ten noorden door 
den gemeenen weg, ten zuiden door de touwbaan en ten 
westen door den kooper en Claes Penninck. Voor de betaling 
van de koopsom zijn borgen geworden Aert- en Aelt Wollffz. 

A n n o 1587 den VI™ Junij. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 229. 

1449. 1587 Juni 21. 
De Schepenen hebben op verlangen van Otgen van Laer, 

die collatrice bleek te zijn van den door de Van Laer's ge
stichte Sint Agathendienst, aan haars mans voorzoon Gerridt 
Wolterszoon, tot voortzetting zijner studiën, de inkomsten van 
dien dienst toegelegd. 

Actum in camera opten X X I 6 1 1 Junij anno 1587. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 163 verso. 

N.B. Zelf hadden de Schepenen 15 Mei 1587 Mathys 
Henrickszoon met deze inkomsten begunstigd. (Ibidem 
folio 163.) 

1450. 1587 Juni 24. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Anna 

Splijtloffs, weduwe van Wolter Voeth, Jacob Voeth voor zich 
en voor de minderjarige kinderen van zijnen overleden oom 
Gerrit Voeth, als erfgenamen van voornoemden Wolter Voeth, 
aan Dirck Voeth en Gerrit Besselszoon, gildemeesters van 
den O.L. Vrouwe-armenpot, voor 60 daalders verpand hebben 
hun *' 4 gedeelte van den Naterskamp, gelegen in den Harder-
mycker-enck, waarvan aan de kinderen van wijlen Gerrit Voeth 
ook V4 en aan de erfgenamen van Wolff Voeth de helft 
toebehoort. 
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Int jaer onses Heeren vijffthyenhondert soeven und tach
tentich den vyer und twyntichsten dach Junij. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1882 folio 58. 

1451. 1587 Juli 6. 
Schepenen en Raad hebben aan de weesmeesters vergun

ning gegeven, het water van het weeshuis door den boomgaard 
van de monniken in de beek te leiden. 

Actum in camera opten V I e n Julij anno 1587. 

a. Oorspr. in inv. nr. 798 folio 163 verso. 
: V b . Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 102. 

N.B. Deze waterloop was na den verkoop v»n den boom
gaard door de koopers gestremd. 

1452. 1587 October 17. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 

hebben, ten einde de serviesgelden der compagnie van hopman 
Johan Anthoenisz. te kunnen betalen, de volgende „opzijsen" 
gesteld: op mout en weit 6 stuivers en op rogge, gerst, 
haver en boekweit 2 stuivers, alles per mud, en op Delftsch 
en ander binnenlandsch bier 1 gulden per ton. 

Actum opten XVII e u Octobris anno 1587. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 230 verso. 

1453. 1588 Februari 5. 
Wijnick Claessen van Putten, Marie Lubberts van Apeldorn 

en Arntgen Gerrits van Apeldorn, verdacht van tooverij, zijn 
door de gemeene schepenen uit de stad en de stadsvrijheid ge
bannen. 

Actum opten V e n Februarij anno 88. 

Oorspr. in inv. nr. 52 folio 174. 
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1454. 1588 Februari 17. 

Schepenen en Raad en de Gemeenslieden hebben gestatu-
eerd, dat, indien de Schepenen „te konde gaen" (d.i. ter 
plaatse inlichtingen nemen over ontstane kwesties), elk der 
partijen 3 pond moet storten, die de winnende partij terug 
krijgt, doch de gesuccumbeerde verliest. 

Aldus overgegeven en verandert . . . op ten XVII™1 Februarij 
anno 1588. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 25 verso. 

1455. 1588 Februari 17. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden regelen bij eene 

keur het veraccijnzen der bieren van gewone burgers, zoo
mede den verkoop, na waardeering door de proefmeesters, 
der wijnen en bieren van waarden en waardinnen. 

Aldus overgegeven . . . op ten X V I l e n Februarij anno 1588. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 27. 

N.B. Zie ibidem, stuk II folio 22. 

1456. 1588 Februari 17. 
Schepenen en Raad en de Gemeenslieden verhoogen de boete 

van 20 pond, gesteld op het in overspel verwekken van kinderen, tot 
40 rijderguldens. 

Op ten X V I I e n Februarij anno 1588. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 23. 

1457. 1588 M e i 13. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad laten de uren van ver

trek der veerschepen op Zondag, Dinsdag en Donderdag, 
bekend maken en verlangen, dat de burgers en ingezetenen, 
die medevaren, moeten voorzien zijn van een goed halsgeweer. 

Affgekundicht van de vierschaer en an de Watertoert opge-
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slagen op ten XI I I " Mey anno 1588. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 705. 

1458. 1588 Juni 5. 
Gerlach van der Capellen en Gherard Voet, commissarissen 

van het Hof van Gelderland, doen, op verzoek van partijen, 
uitspraak en regelen voorloopig de kwesties over het beheer 
der dijkzaken van de Arckemeden, ontstaan tusschen de geërf
den te Harderwijck t.e.- en de geërfden, wonende te Putten 
en Nijkerck, t.a. zijde. 

Actum Harderwijck den V Junij 1588. 

Oorspr.. op papier, in inv. nr. 1961. Onderteekend door de 
beide commissarissen en door Ernst van Oldenbarnefelt, H. van 
Arler de jonge, Everdt Schrasser, Reyner van Vanevelt, Guerdt 
Schrassert, Goetschalck Jansz.. H. van Brienen, Gerrit Voeth de 
olde, Johan van Goltstein, Gijsbert Rypperbant. Philips van 
Spueldt en Ot van Bronchorst 

1459. 1588 Juni 14. 
De gemeene geërfden in Arckemeden zijn overeengekomen, 

dat dijkgraaf en heemraden met 4 adjuncten van Harderwijck 
op de hierin genoemde dagen de dijken, beken, wegslooten 
enz. moeten schouwen op de hierin voorgeschreven hoogte, 
lengte en breedte. Zij verbieden, op verbeurte van boeten, 
het weiden van vee langs- en het halen van aarde van de 
dijken en stalen, bepalen de breedte van nieuwe stalen op 50 
voeten en dragen aan 8 gedeputeerden, namelijk 2 van Putten. 
2 van Nijkerck, 2 van Harderwijck en 2 van de elders wonende 
geërfden, op, de dijken enz. te laten herstellen en de kosten 
er van om te slaan naar ieders bezit aan morgens, alles 
overeenkomstig het gesloten verdrag. 

Opten X H H e n Junij anno '88. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1961. 

34* 
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1460. 1588 Juni 26. 

De Raden van Gelre en Zutphen geven aan Harderwijck 
eene toelage van f80 voor het salaris van den nieuwen school
meester, doch vermanen Burgemeesters, Schepenen en Raad: 
a. dit bedrag aan te vullen met hetgeen weleer aan de school-
dienaren uit de stadskist werd betaald'; b. de gebouwen, die 
vroeger tot de scholen behoorden, daarvoor weder te gebruiken; 
c. zich aan de inkomsten van geestelijke goederen, welke zij 
zonder toestemming van de Staten en het Hof „ondergeslagen" 
hebben, niet te vergrijpen, als zijnde deze voor den school-
dienst en tot algemeen nut en welvaart bestemd. 

Geschreven Arnhem den X X V I - Junij XVc LXXXVI1I. 

a. Oorspr, op papier, in inv. nr. 1392. Onderteekend: W. 
Sluysken. 

b. Afschrift (c. 1700) in inv. nr. 1980, stuk 2 folio 65. 

N.B. Zie aangaande den betrekkelijken brief van Harder- * 
wijck aan het Hof i.d. 15 Juni 1588: Bijdr. en Meded. 
Vereeniging „Gelre", deel XIV blz. 160. 

1461. 1588 Juni 28. 

De Raden van Gelder en Zutphen dragen aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad op, aan de geërfden in Arckemeden kennis 
te geven, dat het Hof en de Rekenkamer verlangen, dat één 
van de 4 adjuncten, die volgens de voorloopige regeling (zie 
nr. 1458) de geërfden te Harderwijck aan de 3 heemraden 
mogen toevoegen, door het Hof wordt genomineerd en dat dit 
daarvoor Henrick van Essen aanwijst. 

Géschreven Arnhem den 28en Junij 1588. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1954. Met sluitzegel en onder
teekend: W. Sluysken. 

1462. 1588 Juli 23. 

De gedeputeerden van de te Harderwijck wonende geërfden 
in Arckemeden hebben met den Dijkgraaf, Goetschalck Jansz. 
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en Jacob ten Hove (gedeputeerden van Putten en Nijkerck) 
besloten: a. dat (de ontvanger) Rijckolt Henricksz. zich moet 
houden aan het met hem den I7 e n Juni L i gemaakt accoord 
en dat de geërfden in genoemde ambten of hunne gemach
tigden het moeten bekrachtigen en onderteekenen; b.dat deze 
geërfden de wanbetalers van morgengelden door den dijkgraaf 
zullen laten vervolgen; c. den dijk te laten meten en de dijk-
rol hiermede in overeenstemming te brengen. 

Aldus gedaen op behaech unde in dato als boven. (Op 
huyden den X X l I l e n Julij '88 binnen Harderwijck.) 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 1961. Onderteekend: Goetschalck 
Jan*z., Jacob then Hoeff, H. van Brienen, Gerrit Voeth de olde. 
G. van Coet Cornelisz., Henrick van Essen en Ernst van Olden-
barnefelt 

1463. 1588 Augustus 27. 

Hans van Loo en Johan (Paet?) deelen aan Burgemeesters, 
Schepenen en Raad mede, dat zij ten overstaan van 
schepenen van Doesborch hebben geweigerd, aan het ver
langen van Lepin, (ruiter) in de compagnie van ritmeester 
Floris de Gronenfelt, om een zeker stuk te onderteekenen, te 
voldoen; dat zij hunne belofte, de stad en de omliggende 
ambten niet door hun krijgsvolk te laten beschadigen, willen 
houden, doch dat zij verzoeken de 2 gevangen ruiters op het 
voorschrijven van prins Maurits in vrijheid te stellen. 

Datum Doesborch den 27 dach Augusti anno etc. '88. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 726. Met geschonden, aan de 
keerzijde opgedrukt, signet 

N.B. Onder den brief volgt een gelijk verzoek eigen
handig geschreven door Heinrich Toll luitenant van 
kapitein Groenefelt. 

1464. 1588 November 1. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Harderwijck en de 
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gedeputeerden van Hattem en Elburch berhhten,- naar aan
leiding van eenen brief van den Raad van State, i. h. b. be
treffende de consenten-, aan de ridderschap en stedegezanten 
van Veluwe; 1°, dat zij niet meer dan de contributie en de 
generale middelen vermogen te betalen en daarmede kunnen 
volstaan, aangezien zij daarop door de Generaliteit zijn aan
genomen en 2°, dat zij de legatie naar Engeland, ten einde 
de Roningin te bewegen de souvereiniteit of de perpetuëele 
protectie over de geuniëerde provinciën te aanvaarden, noodig 
achten. 

Datum Harderwijck onder derselver stadtsegell opten l6** 
Novembris anno 1588. 

Afschriften: a. gelijktijdig, in inv. nr. 1283; b. (c. 1650) in inv. 
nr. 56. 

14(55. 1588 November l . 

Willem Pijl en Wobbe van Byler, echtelieden, verklaren, 
dat zij aan de erfgenamen van wijlen Weym van Byler, ter 
voldoening van de 200 daalders, die haar door wijlen Reyner 
van Byler vermaakt zijn uit l / 4 van het erf Rateltr, gelegen 
te Eede in de buurtschap het Wout, hebben overgedragen de 
hierdoor gestoken 2 rentebrieven, de eene ten laste van Henrick 
van Wenckum en zijne vrouw Lijsgen van Dompseler, ge
vestigd op het erf en goed Heil, de andere in dato 8 November 
1531. (Zie nr. 654.) 

Gegeven in den jair ons Heeren duysent vijffhondert acht 
ende tachtig den eersten dach Novembris. 

Oorspr. in inv. nr. 946. Met beschadigde zegels van Willem 
Pijl Antonisz. en (voor Wobbe) van Oth Scrasser en mr. Gerardt 
van Barnevelt, in zwarte was. 

N.B. De rentebrief van 8 Nov. 1531 werd. den 5 e n Juni 
1612 door Henrick van Meurs en zijne vrouw Mar
griet» Rijcx aan het Oude mannenhuis te Harderwijk 
geschonken. 
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1466. 1588 November 13. 
Gerrit Jansz. van Vierholten en 42 andere in de stad ge

komen inwoners van Vierholten, Lovenum, Hulsthorst, Meer
velt, Elspeet, Apeldoren, Staverden, Beekbergen, Nyrssen, 
Wenum, Holterp, Vasen, Uddel , Westholten en Gortell heb
ben in handen van de schepenen Gijsbert Ripperbandt en 
Reyner van Vanevelt den eed van trouw aan de stad en 
tegen den koning van Spanje en zijne aanhangers gedaan en 
belooft in de burgerlasten van waken, bolwerken, contributiën 
enz. te zullen deelen. 

O p ten X I I I , B Novembris anno '88. 

Oorspr, met nr. 1478 op één blad papier, in inv. nr. 729. 

1467. 1588 December 10. 

De Schepenen hebben geordonneerd, dat van het bier, dat 
naar het platteland voor consumptie wordt uitgevoerd, moet 
worden betaald: van Delftsch 8 stuivers, van „prieselaes" 6 
stuivers, van stuiversbier 4 stuivers, van „dubbels" 8 stuivers 
en van kuite 1 stuiver, alles per ton. • 

Den X e n Decembris '88. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 233 verso. 

1468. 1588 December 19. 

De rentmeesters hebben het stuk land, waarop eertijds het 
Jerusolemskerkje met mde Cruysen" gestaan heeft en dat strekt 
van Sint Jurrienshof tot aan den enk van Wenckumserf, in 
het openbaar, bij opbod, in perceelen verkocht, en wel perceel 
1 aan Wi lhem van Hueckelum, perceel 2 aan Johan van Wi jn 
bergen, perceelen 3 en 4 aan Aert Jacobsz, terwijl het 5" of 
laatste perceel geveild, doch onverkocht is gebleven. 

Den X l X e n Decembris anno 88. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 234. 
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1469. 1589 Februari 19. 

De stads-artilleriemeesters Henrick van Essen en A. Brynck 
van Vanevelt verklaren, dat zij het (in 1588) overgehouden 
kruit in den kruittoren en op andere, aan eenige schepenen 
bekende plaatsen hebbeu geborgen en dat. zij aan den secre
taris eene specificatie er van hebben gegeven. 

Actum anno 89 dem 19 Februarij, etc. 

Oorspr, aan het slot hunner rekening van uilgaven voor affuiten 
en van uitgereikt kruit en lonten, in inv. nr. 780. 

1470. 1589 Maart 12. 

Ernst van Oldenbarnevelt, dijkgra:if van Arckemeden, heeft 
ten overstaan van schepenen van Harderwijck den geheelen 
ontvang van dien polder aangenomen op de hierin opgenomen 
voorwaarden, waarvoor Gerrit Holderp, Goert van Wenckum 
en zijne vrouw Griete Gerrit (Holderps) dochter en Goesen 
Noyen en Weijm, zijne vrouw, zich als principale „zaecwolden" 
en borgen hebben verbonden. 

Actum binnen Harderwijc den XII Marty LXXX1X stylo 
consueto. 

Afschrift, bijlage A van eenen brief aan het Hof i.d. 19 Maart 
1589, in inv. nr. 1954. 

1471. 1589 Maart 12. 

De gedeputeerden van Putten en Nijkerck zijn met de te 
Harderwijck wonende geërfden overeengekomen, in dit jaar 
den ontvangst van de Arckemeden aan den dijkgraaf op te 
dragen, eene nieuwe sluis te leggen bij Geertgen Wijnekes, 
het daar liggende kleine zijltje te verplaatsen, de reparaties aan 
andere sluizen en zijlen aan te besteden binnen Harderwijck en 
deze werken onder toezicht te stellen van de in het verdrag 
van 5 Juni 1588 genoemde zevens. 

Gedaen als bóven. (Op huyden den XII e n Martij X V C 
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L X X X I X stylo consueto.) 

a. Concept in inv. nr. 56. 
b. Oorspr., op papier, in inv, nr. 1961. Onderteekend door 

Henrick van Arler de olde, Henrick van Arler de jonge, Casijn 
Ersten van Aldenbernevelt, Claes van Dyermen, Reyner van Va
nevelt, Henrick van Essen, Arent van Hoeclum en OtvanBronck-
horst, 

c. Afschrift, gelijktijdig, bijlage B van eenen brief aan het Hof i.d. 
19 Maart 1589, in inv. nr. 1954. 

N.B. Met aanteekening onder b. dat deze besluiten door 
de gezamenlijke geërfden werden goedgekeurd. 

1472. 1589 April 4. 
De gemeene geërfden in Arckemeden te Putten en Nijkerck 

besluiten o.a. het maken van eene nieuwe sluis en de gebleken 
gebreken aan sluizen en duikers aan te besteden. Verder 
stellen zij het daggeld van den dijkgraaf en de gedeputeerden 
op 30 stuivers per hoofd en verlangen van de geërfden te 
Harderwijck acte, dat zij niet verplicht zijn aldaar te com-
pareeren. 

Aldus gesloeten und geaccordiert bij ene bijkompst op die 
Spoyeslues opten vierden dach des maents Aprilis anno 
etc. 1589. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1961. 

N.B. Het origineel was onderteekend door Henrick van 
Arler de olde, H. van Arler de jonge, Evert Schrasser, 
Guert Schrasser, Bessellten Hoeff, Qoetschalck Jansz. 
en Rijckt van Nulde. 

1473. 1589 April 9/19. 
De Staten van Hollandt en West-Vrieslandt beloven — 

naar aanleiding van het verlangen van den graaf Van Nijennaer, 
dat het garnizoen van Harderwijck wordt versterkt — dat, 
indien de stad de ter repartitie van Hollandt staande com-
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pagnieën ruiters van Berchon, Espine, Voisin, Kensky of 
andere kapiteins inneemt, zij voor de betaling van dit krijgs
volk zullen zorgen. 

Gedaen in den Hage onder tzegel van de Staten hierop 
gedruct den X I X e n Aprilis anno X V C negen en tachtich. 

Oorspr, op papter, in inv. nr. 730. Met opgedrukt zegel en 
onderteekend: C. de Rechtere. 

1474. 1589 April 17. 
De gedeputeerden van de geërfden in Arckemeden, wonende 

te Putten en Nijkerck, en de te Harderwijck wonende geërfden 
hebben, naar aanleiding van de overgifte of resolutie van 4 
April 1.1. (zie nr. 1472), eene definitieve regeling getroffen van 
hunne kwesties over de uitvoering van werken, terwijl laatst
genoemden bovendien voldoen aan den wensch van Putten 
en Nijkerck, uitgedrukt aan het slot van hooger genoemde 
resolutie. 

Aldus gedaen binnen Harderwijck den X V l I e n Aprilis 
XVc L X X X I X op 't olde. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1961. Onderteekend als nr. 1471. 

1475. 1589 April 18. 
Weyne Jans de „vroemoeder" heeft ten overstaan van de 

gemeene schepenen verklaard en aangenomen, ingeval pest 
of andere besmettelijke ziekten heerschen, vrouwen in barens
nood te zullen bijstaan en, indien zij deze verplichting niet 
nakomt, al het van de stad ontvangen loon te zullen terug
betalen. 

Actum den XVIII Aprilis 1589. 

Concept in inv. nr. 178. 

1476. 1589 Juli 23. 
Cazijn van de Heil en Johan van Goltstein, gecommit-
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teerden van Harderwijck, verklaren, dat zij en de gecommit
teerden der Staten van Holland, met name Reyner Cantb, 
burgemeester van Amsterdam, en Mr. Adriaen Anthonisz., 
burgemeester van Alckmaer, zijn overeengekomen, dat Harder
wijck 2 bolwerken zal laten maken, oostwaarts aan de zee en 
aan de Luttekepoort, en dat Holland deze werken respectie
velijk met 2000 en 1000 guldens zal subsidiëeren. 

Aldus gedaen binnen Campen den 23 Julij etc. '89 stylo 
antiquo. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 591. 

1477. 1589 September 2. 

Judocus Rosennausz., abt, Albertus, prior, Johannes, kelner, 
Matthias, senior, en het gemeene convent van het klooster Sint 
Peter en Paul, genaamd Ahdinghoff, te Paderbom, ontslaan 
Henrichen, dochter van wijlen Jan Simons, geboren te Putten, 
die te Harderwijck gaat trouwen met Meinardt Jorissen van 
Venlo, neef van wijlen heer Jasper, in leven hun confrater en 
kelner te Putten, op verzoek van den Raad van Harderwick 
en anderen, uit de lijfeigenschap. 

Geben zu Paderborn im doester Abdinckhove den 2 e n Sep
tembris im jair thausendt vunffhundert achtzigb neun. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 166. Met groot zegel van de 
abdij en secreetzegel van het convent gedrukt in een reep papier. 

1478. 1589 November 21. 

Harbart Johan Grollenz. en Melis Huijbertsz. hebben, ten 
overstaan van de burgemeesters Ripperbandt en Wenckum, 
den bovenstaanden eed, welke de uitgewekenen verplicht zijn 
te doen, vóór zij weder in de stad mogen worden toegelaten, 
afgelegd. 

Op ten XXI«» November 89. 
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Oorspr, met nr. 1466 op één blad papier, in inv. nr. 729. 

N.B. Gevolgd door eeden van de molenaars Henrick 
Garridtsz, Jacob Jansz, Harmen Harmsz, Egbert 
Aertsz, Henrick Woltersz. en Henrick Henricksz. dd. 
28 November, 1 en 8 December 1589. 

1479. 1590 Februari 9/19. 
De Staten-Generaal stellen het request, op verzoek van Har

derwijck ingediend door eenen gedeputeerde van Gelderland, in 
handen van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit en 
Zijne Excellentie, ten fine van advies voor zoover het betreft 
het nemen van maatregelen tegen verdinging met den vijand 
door schippers van plaatsen gelegen aan de Zuiderzee. 

Actum in de vergaderinge van de heeren Staten- Generaal 
den XIX Februarij 1590. . 

Oorspr, met nr. 1480 in margine van het request. in inv. nr. 
1356. 

N.B. Gedr. Bijdr. en Meded. Vereen. „Gelre," deel XXVII 
blz. 63. 

1480. 1590 Februari 9/19. 
De Staten-Generaal besluiten op het request van Harderwijck 

(zie nr. 1479), voor zoover dit het gebrek aan verdedigingsmid
delen aldaar betreft, aan den ingenieur Mr. Adriaen (Anthonisz.) 
op te dragen, de fortificatiën en de magazijnen van ammunitie 
te Harderwijck, Hattem, Elburg, Wageningen, Swoll, Hasselt, 
Swarttesluys en andere plaatsen te inspecteeren en zijne be
vinding te rapporteeren. 

Actum den XIX" 1 Februarij 1590. 

Oorspr, in margine van het request, in inv. 1356. 

N.B. Gedrukt: Bijdr. en Meded. Vereen. „Gelre" deel 
XXVII blz. 65. 
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1481. 1590 Maart 4. 
Gerard Voeth de jonge bericht aan Burgemeesters, Schepe

nen en Raad, dat hij uit liefde voor zijn vaderland en de 
stadsschool en op verzoek van zijnen broeder gesproken 
heeft met Fontanus, die hem heeft beloofd aan meester 
Brantius en aan Cesario den hierbij gaanden brief te zullen 
schrijven en dat hij (Voeth) morgen eenen bode naar Wezel 
zal zenden, om zeker bescheid te bekomen. 

Datum Arnhem den IIII Martii anno X C . 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 638. Met opgedrukt signet. 

1482. 1590 Maart 26. 
De Raden van Gelre en Zutphen vermanen Burgemeesters 

Schepenen en Raad naar aanleiding van de citaties, die zij 
in het ambt van Putten aan eenige personen hebben laten 
beteekenen, en het feit, dat burgers en soldaten van Harder
wijck getracht hebben de geciteerden te executeeren, waarbij 
de onderschout van Putten gevangen genomen en naar Har
derwijck gebracht werd, zich van dergelijke tegen het land
recht strijdende daden te onthouden, den gevangene kost en 
schadeloos in vrijheid te stellen en hunne bezwaren tegen 
een en ander mede te deelen, opdat het gericht van Veluwe 
weder hersteld moge worden. 

Geschreven Arnhem den X X V I e n Martij XVc tnegentich. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1333. 

N.B. In dit schrijven wordt verwezen naar een antwoord 
van Harderwijck i.d. 12 Febr. 1590, een advies van 
de ridderschap van Veluwe en den magistraat van 
Arnhem i.d. 21 Febr. 1590, een nader antwoord van 
Harderwijck, de jonkeren en Hattem en Elburg i.d. 
2 Maart 1590 en naar eenen brief van het Hof van 4 
Maart 1590. 

1483. 1590 April 17. 
Johannes Caesarius bericht aan Burgemeesters, Schepenen 
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en Raad, dat hij wel geneigd is voorloopig als conrector, met 
uitzicht op het rectoraat, in Harderwijck te komen, doch eerst 
wenscht te weten, of Dr. Brantius het beroep tot rector heeft 
aangenomen en of men hem onder dat hoofd een behoorlijk 
bestaan kan- verzekeren. 

Datum Wesop den X V I I e n Aprilis stylo Juliano anno 90. 

Oorspr., op papier, in inv. nr. 638. Met opgedrukt signet 

1484. 1590 Mei 14. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad verleenen met toe

stemming der Gemeenslieden aan Anthonij Fonteine octrooi 
om gedurende 8 jaren, die ingaan op Midwinter a.s., te 
Harderwijck eene bank van leening te houden onder de hierin 
opgenomen voorwaarden. 

Int jahr ons Heeren XVc tnegentich den XIIII e n dach May. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 724. 

1485. 1590 Juni 2. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad oorkonden, dat Clara 

van Culenborch, weduwe Muylart, bekend heeft, dat zij van 
de door hare dochter Johanna Muylart, echtgenoote van 
Gabriell van Salazar, aan de armen te Harderwijck vermaakte 
1000 daalders er 500 betalen moet; dat zij aangenomen heeft 
deze te verrenten met 30 daalders, die ingeval van wanbe
taling mogen worden verhaald op het huis Slaverden, gelegen 
onder Ermelo, hetwelk zij van hare dochter geërfd heeft, en 
dat de rente jaarlijks op Paschen volgens aanwijzing van 
Schepenen en Raad moet worden verdeeld door Henrick van 
Brienen den oudsten, Willem van Hueckelum, Ruerick van 
Harderwijck en Otto van Bronckhorst. 

Int jair ons Heeren vijffthienhondert tnegentich den tweden 
dach Junij. 

Oorspr. in tav. nr. 1107. Met stadszegel in bruine was. 
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1486. 1590 September 9. 

Burgemeesters, Schepenen en Raad en de Gemeenslieden 
hebben de hierin opgenomen keur gemaakt op den verkoop 
aan voorkoopers en burgers van de in de stad ter markt 
komende eetbare waren, die uitsluitend mogen worden ver
kocht aan den Broederen of de Markt, waar vanouds veilingen 
werden gehouden. 

Actum den IX*" Septembris anno 1590. 

Afschrift (c 1600) in inv. nr. 163 folio 98. 

1487 1590 September 11. 
Burgemeesters, Schepenen • en Raad oorkonden, dat Clara 

van Culenburch, weduwe Muylart, op de kooppenningen van 
de door haar van Lambert Stijp en zijne vrouw Geert 
Nucken gekochte helft van het erf Nuckenguedt te Hulsthorst 
— waarvan de andere helft toebehoort aan verkoopers en 
aan het echtpaar Aert Herbertsen en Weyme Nucken — na 
aftrek van de hierin gespecificeerde uitgangen en renten 
schuldig is gebleven 448 car. guldens, die zij jaarlijks op den 
1*° April met 5'/x "/• zal verrenten. 

Int jaer ons Heren vqfftienhondert tnegentich den elftten 
dach Septembris. 

Oorspr. in inv. nr. 1107. Met stadszegel in bruine was. 

N.B. Door deze schuldbekentenis is gestoken de acte 
van transport dezer rente door Lambert Stijp aan 
de stichting van mevrouw Malart, i.d. 14 October 
1598. (Zie nr. 1485.) 

1488. 1590 September 12/22. 
Maurits, prins van Oranje, vermaant Schepenen en Raad 

de tusschen hunne voornaamste burgers gerezen kwesties bij 
te leggen of de betrekkelijke processen tot de komst van hem 
of zijne gemachtigden op te schorten. 
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In 's-Gravenhage den XXII 4 8 1 1 Septembris 1590. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 800. Onderteekend: Maurice de 
Nassau. 

October 24. 
1489. 1590 

November 3. 
De Staten-Generaal besluiten aan den Raad van State te 

verzoeken ordonnantie te verleenen op de Staten van Holland 
tot betaling eener subsidie van f 1800, door hen ten behoeve 
van de fortificatiën van Harderwijck toegezegd, zullende de 
stad schriftelijk voorstellen moeten doen over de uitvoering 
van verdere werken aldaar, die de ingenieur Mr. Adriaen 
Anthonisz. begroot heeft op f 4000. 

Sabati tertia Novembris 1590. 

Afschrift, gelijktijdig, gewaarmerkt door C. Aerssens, in inv. 
nr. 58S. 

N . B . Gedrukt: Dr. N. Japikse, Resolutiën der Staten 
Generaal, deel VII (1590—1592) blz. 186 nr. 212. (Zie 
ald. ook blz. 182 nr. 197.) 

1490. 1590 November 7/17. 
De Raad van State deelt aan Burgemeesters, Schepenen 

en Raad mede, dat hun den 4/14 dezer maand gedaan ver
zoek, om ontlast te blijven van de halve compagnie ruiters 
(van Voisijn), niet kan worden ingewilligd. 

Uuyten Hage desen 17 Novembris 1590. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 730. Geparapheerd; Leoninus en 
onderteekend: Chr. Huyghens. 

1491. 1591 Maart 1. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad publiceeren, dat de leer-

markten te Harderwijck, die in verval gekomen zijn, weder 
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jaarlijks zullen worden gehouden op den 2*° Dinsdag in de 
Vasten, op Dinsdag na Pinksteren en op den 21™ Oc
tober naar den nieuwen stijl of, indien die dag op Zondag 
valt, den volgenden Maandag. Zij verzekeren den kooplieden, 
die de markt bezoeken, bescherming van lijf en goed gedu
rende 3 dagen vóór en na eiken marktdag. 

Aldus gedaen onder onse stadts secreetsegel den eersten 
Marty anno MDXC1. 

Gedrukt: a. in inv. nr. 673; b. in inv. nr. 1981 tusschen de bla
den 146 en 147. 

1492. 1591 April 7. 
Schepenen en Raad ordonneeren, dat de aanleggers van een 

proces over eene erfenis of aangaande schade en schuld bij 
de aanspraak ea de verweerders bij hun antwoord bewijzen 
moeten voegen. Indien zij deze stukken bij het repliek en het 
dupliek overleggen, dan mogen ze niet worden aangenomen 
en zullen de Schepenen, bij hunne uitspraak, er geene rekening 
mede houden. 

Aldus verandert . . . op den VII*0 April anno 1591. 

Afschriften (c. 1600) a. in inv. nr. 2002 folio 1 verso; b. in inv. 
nr. 162, stuk III, op een tusschen de bladen 17 en 18 bevestigd 
stukje papier. 

N.B. Op afschrift b. volgt eene aanvulling dezer keur i.d. 
29 Maart 1S97. 

1493. 1591 April 11/21. 
Adriaen Anthoniszoon zendt aan de Burgemeesters en 

Regeerders van Harderwijck de door hem vervaardigde tee-
kening van een te bouwen bolwerk en „peincte" en van eene 
haven, beschrijft de hiervoor uit te voeren werken en begroot 
de kosten op f 5000. 

In haeste t' Alckmaer den 21en April 1591, stilo novo. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 550. 
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1494 1591 Mei 10. 
De Schepenen hebben, als collators, Wilhem van Hueckelom 

belast met de administratie van de weduwenhuisjes, staande 
in de straat van Soevenhuysen, met restrictie, dat hij zonder 
hunne voorkennis en goedkeuring gééne der woningen mag 
vergeven. 

Actum in camera opten X e n May anno 1591. 

Oorspr. in inv. nr. 798 folio 165 verso. 

1591 Mei 22. 
C. van der Heil en Johan van Goltstein, (gecommitteerden) 

van Harderwijck, berichten aan Burgemeesters, Schepenen en 
Raad bijzonderheden van de overgave van Zutphen, waar nu 
4 vendels, namelijk van Duivenvoerde, commandeur, Van 
Wijnbergen, Arent van Brienen en Bouchon in garnizoen ge
legd zijn. Zij verzoeken, aangezien het leger nu in Overissel 
ligt en zij naar huis verlangen, bericht, of zij nog langer bij 
Zijne Excellentie en het leger moeten blijven. 

Hens Zutphen den 22"" May etc. 1591. 

Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 56. 

1496. 1592 Februari 5. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken bekend, wat 

hunne poorters en vischkoopers Antbonis Harmsz. en Jan 
Claesz. gerichtelijk hebben getuigd over het recht van Harder
wijck op den stapel van de gezouten of „gesteecken" zeevisch, 
afkomstig van de eilanden, over het afhalen en het vervoer 
door de Veluwe van de bij vorst of noodweer elders ge
lande visch en over den handel in gezouten visch door de in
gezetenen van Amersfoort. 

Gegeven den V e n Februarij anno 1592. 

Afschriften: a. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 140 verso; b. en c. 
(C 1700) in inv. nr. 1982 fol. 137 en nr. 1983 fol. 48. 

1495. 
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1497. 1592 Februari 7. 
Burgemeesters, Schepenen en Raad maken de met nr. 1496 

overeenstemmende getuigenissen van hunne poorters Casijn 
Hensen, Maes Tymansz. en Claes Tymansz. bekend. Deze 
getuigen hebben bovendien verklaard, dat vele jaren geleden 
2 van de eilanden komende, door noodweer en ijsgang te 
Muiden geloste, ladingen zeevisch aldaar door Dirck Willemsz., 
afslager te Harderwijck, verkocht en vervolgens in Harder
wijker karren door Amersfoort naar den Rijn vervoerd zijn. 

Gegeven den VIIeD Februarq anno 1592. 

Afschriften: o. (c. 1600) in inv. nr. 83 folio 141;b.enc.(c. 1700) 
in inv. nr. 1982 fol. 137 en nr. 1983 fol. 48 verso. 

1498 1592 April 1. 
De Schepenen en Gemeensliedeu hebben de keur op het 

leggen van beslag tot verhaal van verdiend loon en verteerde 
kost, ook toepasselijk verklaard op de invordering van binnen-
jaarsche- en verjaarde pachten en renten. 

Aldus verandert . . . op ten l e n Aprilis anno 1592. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stak II folio 4. 

1499. 1592 Mei 27. 
De gemeene Schepenen hebben Marie Claesen aangenomen 

tot stadsvroedvrouw op voorwaarde, dat zij ook de aan pest 
of andere besmettelijke ziekten lijdende vrouwen verlost, 
waarvoor Aeltgen, vrouw van Aert van Sevener en Gerritgen 
Keijser, vrouw van Joachim van Sevener, borg hebben gesteld. 
Haar jaarwedde bedraagt 40 holl. guldens plus 7 rijderguldens 
voor huishuur. 

Actum den XXVII"" Mey anno 1592. 

Concept in inv. nr. 178. 

as* 
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1500. 1592 October 20. 

Everhardt Zwaer, pastoor te Nijekerken, verlangt van Burge
meesters, Schepenen en Raad van Harderwijck, als admini
strateurs der goederen van het grauwe zustersklooster, de 
jaarlij ksche betaling van het schepel gerst, als rente gaande 
uit land, gelegen te Neckevelde in het kerspel van Nijekerck, 
welke rente, bij de stichting van de parochie Nijekerken eertijds 
Wullenhoe genaamd, i. d. 1222 op dag Cosme et Damiani 
(27 September), geschonken zou zijn ten behoeve van den 
priester aldaar. 

Uyt Nijekerken den X X Octobris anno 1592. 

a. Oorspr. op papier, in inv. nr. 1064. Met opgedrukt sluitsig-
net. 
b. Afschrift (c. 1650) in inv. nr. 56. 

N.B. Gedrukt: Bijdr. en Meded. vereeniging „Gelre" deel 
XXVI (1923) blz. 149. 

1501. 1592 October 23. 

Burgemeesters. Schepenen en Raad deelen aan den reken
meester Goesen van Varick mede, dat het binnen Harderwijck 
van oudsher als recht heeft gegolden, dat staande huwelijk 
man en vrouw elkaar geene goederen bij testament, codicil of 
anders mogen geven, tenzij zulks bij huwelijks-voorwaarden 
voorbehouden of door wederzijdsche erfgenamen gerichtelijk 
toegestaan is. 

Gegeven den XXIlI e n Octobris anno 1592. 

Afschrift, gelijktijdig, in inv. nr. 1986, folio 47. 

1502. 1592 October 27. 

De rentmeesters en de kerkmeesters hebben in het open
baar, bij opbod, aan Johan Grol verkocht een stuk land ge
naamd het Geer, gelegen in den Enk bij de zandkuilen naast 
Coelwagenskamp, van welk land '/s a a n de stad en 2 / 3 aan de 
kerk behoort, voor 211 rijderguldens, waarvoor Steven Hen-
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ricksz. en Aelt Wolffsz. zich borg hebben gesteld. 
Den XXVII- 1 October anno 92. 

Oorspr. in inv. nr. 474 folio 257 verso. 

1503. 1592 December 26. 
Maximiliaen de Hornes verzoekt aan Burgemeesters, Schepe

nen en Raad ten behoeve van zijne compagnie soldaten, te 
Harderwijck in garnizoen, 100 kronen te leenen, die hij na 
ontvangst eener ordonnantie van betaling (van den Raad van 
State) onmiddellijk zal teruggeven. 

Signatum Utrecht den 26 Decembris anno 92 stylo veteri. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 730. 

1504. 1593 Januari 29. 
Schepenen en Raad hebben besloten en gestatueerd, dat 

alle stadsofficianten voortaan op den eersten Dinsdag van 
elke maand verantwoording van hun bewind en administratie 

'moeten doen in tegenwoordigheid van de rentmeesters, die 
daarvoor telkens 3 stuivers vergoeding zullen bekomen. 

Aldus gedaen den XXIX*" Januarij anno 1593. 

Oorspr. in inv. nr. 162, stuk I folio 32. 

1505. 1593 Februari 10. 
De Raden van Gelre en Zutphen stellen aan Burgemeesters, 

Schepenen en Raad, naar aanleiding van hun schrijven van 
6 Februari 1.1. over het salaris van hunnen conrector en de 
infractie, (door Amersfoort) gemaakt op hun privilegie de zee
visch op te voeren, voor: o. hunne gedeputeerden naar den 
a. s. landdag te machtigen het beheer der geestelijke goederen 
met het Hof en de andere steden in de Veluwe te regelen 
overeenkomstig het reces van den in 1581 gehouden landdag; 
b. over de voorgekomen inbreuk op hun privilegie op den 
landdag eene klacht in te dienen. 
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Geschreven Arnhem den X e n Februarij XV"c XCIII. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1392. 

1506. 1593 Februari 17/27. 
Louise de Colligny, Maurice-, Maria-, Frederic Henry-, Louise-

en Elisabeth de Nassau verzoeken aan Burgemeesters, Sche
penen en Regeerders van Harderwijck mede te werken, dat 
op hunne remonstrantie aan de Staten-Generaal om steun bij 
de betaling der schulden waarmede de boedels van hunnen ge
maal en vader en van diens broeder graaf Johan van Nassau 
den ouden bezwaard zijn, door Ridderschap en Steden van 
Gelderland gunstig wordt geadviseerd. Zij zenden hunne raden, 
Mrs. Loys Meganck en Philibert van Turnout, om dit verzoek 
toe te lichten. 

In 's-Gravenhage den X X V I I e n Februari 1593. 

Oorspr, op papier, in inv. nr. 1365. Onderteekend door de 
remonstranten. Het zegel, dat op de keerzijde was gedrukt, 
ontbreekt. 



INDEX. 
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Aefferden (Qierlach van-) R. 153. 
Aelt (Ailt) Aeltszoon (Heer-) R. 950, 1292. 
— Arnszoon R. 425. 
— Qerritszoon R. 1292. 
— Goetschalcks I. 866, R. 1388. 
— Killeszoon I. 175, R. 667. 
Aeltgen Reyers R. 1044. 
— Thewes R. 481. 
— Volkensdochter R. 537. 
Aeltwijck (Heer Johan van-) R. 115. 
Aelvynchave (Deryck ten-) R. 397. 
— (Engelbert van-) R. 397. 
Aerssens (C.) R. 1489. 
Aert (Aernt, Arendt, Arent, Arnold, Arnt) 

Aeltszoon R. 1292. 
— Aerntszoon R. 175. 
— Aertszoon R. 1420. 
— Brantsen I. 70—75. 
— Brueniszoon R. 547. 
— Derixzoon R. 216. 
— Gerits van Apeldorn R. 1453. 
— Herbertsz. I. 787, R. 1487. 
— Jacobszoon R. 1468. 
— Killenzoon R. 349. 
— Claesen R. 826. 
— Pilgrimszoon (Heer-) I. 866 R 540, 

546, 674, 675. 
Aert Reyers zoon I. 587. 
— Reynerszoon te Putten I. 1962. 
— Rolofszoon R. 390. 
— Stephanszoon R. 195, 196. 
— Warmboutszoon R. 194,383,388,426, 506. 
— Wouter Olifierszoon R. 35. 
Abdinkhof (Klooster-) Zie Paderborn. 
Abel Arentszoon R. 265. 
— Goerlsen (Godfriedszoon) (Heer-) 1.874, 

R. 1147, 1279. 
Abraham Gabriels I. 159, 581. 
Achthoven I. 2082 Iett. g. 
Adriaen Anthoniszoon (Ingenieur-) I. 550, 

592, R. 1422, 1476, 1480, 1489, 1493. 
— Willemszoon R. 240, 241. 
Aflaatbrieven I. 831, 2011. 
Aken (Aeken) Pastoor v. d. Sint Jacobskerk 

te ) R. 463, 488. 
— Studiebeurs van Ds. van-) I. 800. 
— Heer Arnold de-) R. 905. 
Ackerslote c« Harderwijk (Geschil-) R. 52. 
— Willekeur R. 52. 
Albert 1322 (Roomsch koning-) R. 38. 
— Aertsen R. 1167. 
— Boelenszoon R. 610. 
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Albert Henrickszoon R. 55$. 
— Hermanszoon (Margareta van Haerst, 

weduwe-) R. 752. 
— Herige rszoon R. 203. 
— Hesselszoon R. 793. 
— Claeszoon R. 1170. 
— Meynsschen R. 1135. 
— Roelofszoon R 447. 
— Siwartsz. R. 198. 
Album amicorum van Herm" Winhoff 1.2012. 
Alert (Allert) Otten R. 646, 668. 
Alewijn (Jacob Dirckszoon-) I. 1064-1092 

(voorbericht) 1073, 1074, 1077. R. 54, 
1394, 1399. 

Algiers (Slaven in-) I. 1452 (voorbericht). 
Alida, vrouw van Gobel Smyt R. 352. 
Alkmaar (Alckmaer, Alcmair). 
— (Burgemeester van-) R. 1476. 
— (Gevangen schippers van Harderwijk te-) 

R. 691. 
— (Ingenieur te-) 1.550, 592. R. 1422,1476, 

1480, 1489, 1493. 
— (Tolvrijheid van-) I. 509. 
— (Hugo van-) R. 404. 
— (Notaris Reynerus de-) R. 739. 
Aller (Diste Henricsdochter van-) R. 105. 
— (Oherselis Henricszoon van-) R. 105. 
— (Gijsbert van-) R 439. 
— (Henrick van-) R. 568, 1031. 
— (Henric Servaeszoon van-) R. 105. 
— (Willem van-) R. 429. 
Almanakken: zie Regeeringsboekjes. 
Altetus (Schout-) R. 5. 
Alva (Hertog van-) R. 1123, 1124, 1134, 

1137, 1139. 1140, 1142,1150,1163,1179, 
1181, 1187, 1192, 1213. 

— (Raad van-) I. 807. R. 1131, 1132,1146, 
1148. 

Ambe ' Ridder Jacob van-) R. 58. 
Ambten (Vacante-) I. 168. 
Amelrinck Willemszoon R. 175. 
Ameronghen (Kanunnik'Johannes van-) R. 

867. 
Amersfoort (Amersfoirdt, Amersfoert, Am-

mersfort). (Borgstelling door-) I. 1362-
1364. R. 1215. 

Amersfoort (Katholieke preeken te-) I. 
2071-2073. 
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Brouwer (Gerrit Hendriks-) I. 155. 
— (Henrick-) R. 657, 683. 
Brugge (Hanzekantoor te-) I. 1147—1150 

(noot.) 
Bruggenkoet (Heer Werner-) R. 217, 263. 
Brammen (Johan van-) R. 749, 982. 
Brunnepe (Bronnep). (Kloosterzuster in-) R. 

838, 839. 
Brunswijk (Brunswijck). (Hanzestad-) 1.1129, 

1141—1144 (noten.) 
— (Postulaat te-) I. 1129 (noot.) 
— Lunenburch (Hertogen Van-) I. 1141 — 

1144, 1359 (noten), 1455, R. 549. 
—' Lunenburch (Frederick hertog van-) R. 

408, 409. 
Brussel (Orde van Sint Clara te-) R. 736. 
Budget des villes, I. 1500. 
Buyck (Drees-) R. 1018. 
Buyl weduwe Hensbergen (Margareta van-) 

I. 911. 
Bunschoten en Harderwijk (Geschil ) 1.137. 
— (Cornelis (Kylle) Henderyckszoon van-) 

R. 1285, 1286. 
Burch (Pastoor Jacob van den-) R. 500. 
Burchart Henricszoon R. 204. 
Buren (Beleg van-) R. 172. 
Burggraaf (Curator van de Academie-) I. 

1676. 
Busken (Thonis-) R. 585. 

Cesarius (Johannes-) R. 1481, 1483. 
Chalon prins van Oranje (Renê de-) R. 

800, 802, 803, 805, 807. 
Chevreux (Nicolaes-) I. 1037—1040 (noot). 
China (Muntsoorten-) 1. 2055. 
Ci rconscription des arrondissements, cantons 

et communes de la Hollande I. 1500. 

C. zie K. 
Daem van N. (Muurmeester-) R. 767. 
Dageraed (Dageraid, Dageraeds, Dageraits) 

(AUjdt-) R. 1110. 
— (Heer Egbert-) R. 458. 
— (Geertgen-) R. 581, 681. 
— (Reyner-) R. 131. 
— (Stine-) R. 681, 1110. 
— (Schepen Willem-) I. 872, R. 204, 255, 

296. 298, 316, 329. 380, 387, 388, 614, 
631. 

— (Paelt van Wilsum of-) R. 881. 
Dalousz. (Kapitein-) R. 1437. 
Dam (Peter van-) R. 654, 655. 
Dans (Jan van-) I. 511. 
Danzig (Dantzigh) (Barnsteen van-) R. 790. 
Daverveld (Anna Debora van-) I. 2074. 
David bisschop van Utrecht R. 336. 
David Philips R. 1401. 
Delboren (Pater Derck-) R. 1417. 
Delen (Deelen) (Adam van-) R. 756. 
— (Arentgen (Arnolda) van-) I. 939 (voor

bericht) R. 1274. 
— (Burgemeester Brant van-) R. 685, 688, 

690, 716, 860, 861, 882, 891, 926, 947, 
1060. 1314, 1318, 1322. 

— (Rentmeester Brant van-) R. 767. 
— (Helmych van-) R. 405, 505. 
— (Isaac Steven van-) I. 1307 (noot). 
— (Heer Sweder van-) R. 315. 321, 405, 

408. 
Delf ft (Adam van-) I. 1913. 
Delphini (Delphijn) (Mr.-) R. 287, 322. 
Denemarken (Erick koning van-) R. 25, 26, 

70. 
— (Ch rist iaën, koning van-) I. 85, 1128 

(noot), 1147, R. 790. 
— (Oloff koning van-) R. 93, 95. 
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Denemarken (Waldemar koning van-) R. 
43, 79. 93, 95. 

— (Koningin van-) R. 112. 
— i Raadsleden van-) R 79. 
— (Gezanten van-) I. 1128 (noot). 
— (Privilegiën van de Hanze in-) 1.1147— 

1150. 
— met Gelder'and en de Generaliteit (Trac-

taten van-) I. 85, 90, 95, 1456. 
— en Hamburg 1630 (Oorlog-) I. 1456. 
— en de Hanzesteden in 1370 (Zoenbrief-) 

R. 79, 80, 93. 
Denhirst (kapitein-) I. 740. 
Deusinck (Dr. Anthonius-) I. 179. 
Deventer (Bisschop van-) R. 1206, 1234, 

1238, 1253. 
— (Burgemeester van-) I. 1142—1144. 

(noot) 
— (Deken van-) R. 690. 
— (Garnizoen te-) R. 1173. 
— (Heer Florenshuis te-) R. 207. 
— (Huis „de halve mhaene" te-) R. 901. 
— (Kanunnik te-) R. 92. 
— (Kraangeld te-) R, 907. 
— in 1578 (Ontzet van-) R. 1324. 
— Orde van Sint Franciscus te-) R. 736. 
— (Proost te-) R. 11. 
— (Hoorigen van de proosdij van-) 1.1316, 

1317. 
— (Secretaris van-) I. 1142—1144 (noot) 
— (Tolvrijheid van-) L 509. 
— (Vicaris, vicaris-generaal te-) R. 991, 

1216. 
— op Harderwijk (Wagenveer van-) I. 38, 

41—43, 180, 185. 695—704, 715, 1555, 
1990 lett. b. 

— Jan van-) R. 980. 
Devereux graaf van Essex (Robert-) R. 1426, 

1428. 
Dybbetz, griffier van de Rekenkamer van 

Gelderland R. 1141, 1309. 
Diepholt (Rudolf van-) R. 187. 
Dieren (Viervoetige dieren, vogels en 

visschen) I. 2057—2059. 
— (Munt te-) L 1064—1092, 1381—1384 

(voorberichten). 

Dieren (Schepen Jacob van-) R. 360, 366. 
(Peter van-) R. 379. 

— Schepen Ricolt van-) R. 444. 
Diermen (Dirum, Dierem) (Eefse van-) R. 

355. 
— Jacob van-) I. 121, R. 162, 268, 270, 

305, 344. 
— (Claes van-) R. 162, 1471. 
— Trude van-) R. 162, 198. 
— Weyme van-) R. 198. 
Dijck (Hopman Aper van-) R. 1404. 
Dijkhuizen (Otto van-) L 722 (voorbericht), 

903—906.. 
Dillenburg (Rector Henrich-) R. 876. 
Dinxlaecken (Drost van-) R. 419. 
Dirck (Deric) Aeltsen I. lo36. 
— Aertszoon R. 1415. 
— Franssen (Heer-) R. 1292, 1406, i445. 
— Geritszoon R. 425. 
— Jacobszoon '(Rentmeester-) R. 767. 
— Peterszoon R. 510. 563. 
— Siwartsz. R. 198. 
— Willemszoon R. 780. 922, 963. 
— — de afslager R. 1497. 
Diss Touwslegers R. 514. 
Doenen (Peer Arnout (Arent) van-) R. 123, 

124. 
Doesburg (Duessburch) (Hanzestad-) 1. 

1142. 
— Rechten van-) I. 1310—1314. 
— op Harderwijk (Wagenveer-) I. 705, 

1990 lett. b. 
— Frater Everradus van-) R. 1019. 
Doetinchem (Doetichem) (Duysburg) (Li-

centen te-) L 106. 
— (Rechten van-) I. 1310—1314. 
— Geertruit van-) R. 901. 
— (Heer Herman van-) R. 901. 
Dol re (Arnt Freys van-) R. 653. 
— (Willem van-) R. 193. 
Doman (Dr. Johan-) I. 1135 (noot). 
Dompselaar (Domselaar) (Burgemeester 

van-) L 596. 
— (Elisabeth Brink weduwe van-) I. 494. 
— Lijsgen van-) R. 1465. 
— (Evert van-) I. 142, R. 1281 
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Dompselaar (Herman van-) I. 1436. 
Donker (Heer Hugo-) R. 348. 
Doorninck (Doernick, Doirnick) (Jut van-) 

R. 1167. 
— Coenraet van-) R, 756. 
— weduwe Van Wijnbergen (Margriet 
van-) I. 897 (voorbericht) R. 572, 579, 586, 

596. 
— (Bedevaart van Gryete van-) R. 596. 
— (Wijnant van-) R. 757. 
— (Wouter van-) R. 257. 389. 
Doornspijk (Doerspijck, Doerenspijck) (Het 

erf Ter Maat in-) R. 472. 
— (Die Glinde onder-) R. 969. 
— Kiezers in 1796 te-) L 1571. 
— (Quota in kosten van legaties) I. 1974. 
-r- (De Schoetbrugge onder-) R. 969. 
— (Tijnsboek van-) I. 174. 
— O Harderwijk (Visscherijgeschil-) 1.137. 
Doorschot (Jac.-) I. 539. 
Dop (Doop) (Evertje-) I. 873, 1018 (voor

bericht), R. 461. 471, 482. 
Dordrecht (Muntersprivilegiën te-) R. 1398. 
Do ren weert (Heer toe-) R. 261. 
Dorre (Dorrhe) vice-cureit te Elburg (Theo-

dorus-) R. 1028, 1029. 
Dorsten (Evert van-) R. 1084. 
Dorth (Leen van huize-) I. 2007. 
Dovily (Kapitein-) R. 1358. 
Drests (Otto-) R. 397. 
Drié (Drij) Ruimgeld te-) R. 1349. 
— (Zegel van Gherijt van-) R. 143. 
— Henric van ) R. 203, 216. 471. 
— Luytgin van-) R. 378. 
Dryen (Gerrit van-) R. 1270. 
Driesbergen (Toers-) I. 1685 (voorbericht). 
Driver (Herman-) R. 564. 
Dublioul (A.-) R. 626. 
Duysburg (Heer Herman van-) R. 901. 
Duitsche vorsten (Betrekkingen van de 

Generaliteit met-) I. 1455. 
Duitschland (Evangelische belangen in-) 

I. 1456. 
— (Oud- en zeldzaamheden in-) I. 2050. 
— Reisbeschrijving in-) I. 2048. 
— (Keizer Maximilaan II van-) I. 1133. 

Duitschland (Pauselijk nuntius in-) R. 281. 
— Provinciaal van Neder-) R 1268. 
Duivenvoerde (Commandant Van-) R. 1495. 
Dul weduwe Prangers (Anna Susanna-) 

I. 1033—1035 (voorbericht). 
Duimen (Henrich van-) R. 791, 792. 
Dump (Jan-) I. 183. 
Durban de Fortia (Luitenant-kolonel-) I. 

756, 1385. 

Ebekana (Thicardus-) R. 36. 
Ebelyngen (Christoffel van-) R. 455. 
Ebron (Bisschop van-) R. 569, 574. 
Echternach (Orde van den H. Geest te-) 

R. 736. 
Edam en Harderwijk (Geschil van-) I. 121. 
Edamus (Rector Nicolaus-) R. 1180. 
Ede (Gevangen huisluiden van-) I. 1969— 

1974 (noot.) 
— (Het erf Rateler te-) R. 1465. 
— (Schattingen te-) I. 163, 1434, 1974. 
— (Verponding te-) I. 1324—1330 (noot) 
— (Buurtschap het Wout onder-) R. 1465. 
Eed van ambtenaren I. 168. 
— van- en aan Landsheeren I. 1352, 1355, 
— 1368. 
— van Officieren I. 2005 R. 1359. 
Eeck (Eecket) (Engbert van der-) R 428 

429. 
Eep (Gerit van-) R. 247. 
— (Jan van-) R. 642. 
Egbert Aertszoon de molenaar R. 1478. 
— Lambertszoon R. 519. 
— Roeloffs R. 945, 952. 
Eggen (Maria van den Kommer weduwe, 

Albertus-) I. 1687. 
— (Petrus-) I. 1687 (noot). 
Egmondschen- of Anhaltschen tol I. 117, 

118, R. 1243, 1247. 
— (Beziender van den-) R. 1255. 
— (Tollenaar van den-) R. 1251. 
Egmondt graaf van Buren (Florys van-) R. 

622, 623.) 
— (Gherard van-) R. 10. 
— en Baer (Willem heer tot-) R. 367,368, 

419. 422. 423. 
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Eybergen (Jan van-) I. 174. 
Eyberts (Evertgen weduwe van Jan-) L' 

1018—1035 (voorberichten). 
Eylenus R. 14. 
Ekelman (Reyner-) R. 377. 
Eek (Henrick Johan van-) I. 1345 (noot). 
— (Maria van-) I. 2062. 
Elbe (Tolontduiking in de-) I. 1155. 
Elbinge in Pruisen R. 109. 
Elburg (Elburch, Elborch) (Aanslag op-) R. 

708. 820. 
— (Beeldenstormers te) R. 1123. 
— (Boogschieten te-) R. 832. 
— (Borgstelling door-) I. 1362—1364 R. 

1215. 
— (Fortificatiewerken te-) R. 1425. 1480. 
— en Harderwijk (Geschillen van-) I. 137, 

159. R. 973. 974. 
— en Harderwijk (Handel van-) R. 116. 
— (Hanzestad-) I. 1128 (noot) 1132 (noot) 

1142, 1145. 
— (Heetvelden te-) I. 1385. 
— (Inquisiteurs te-) R. 832. 
— (Kerkdiensten te-) R. 1157. 
— in Holland (Privilegiën van-) R. 10. 
— (Schout van-) R. 973, 974. 
— en den aartshertog van Oostenrijk 

(Verdrag van-) R. 419, 421, 422. 
— verdingt met den vijand in 1577, R. 1276, 

1277. 
— met Haarlem c.s.-(Verdrag van-) R. 411. 
— (Vice-cureit te-) R. 1028, 1029. 
— (Wijnkannen van-) R. 1016. 
Elburgensis (Frater Hermannns-) R. 1019. 
— (Notaris Lambertus Arnolduszoon-) R. 

903, 905. 
Elisabeth Roeloffs I. 911. 
Elisabeth Servatius Leïjendekkersdochter. 

R. 463. 
Elsevier (Secretaris Mr. Isaac Johannes-) 

I. 1513, 1521, 1538. 
Elspeet (Grenzen van-) I. 83. 
— (De 7 oude hoeven te-) I. 153. 
— in 1588 (Vluchtelingen uit-) R. 1466, 
— (Heer Jan van-) R. 383. 
Elten van Nottelen (Abdis van-) R. 825, 

830, 988, 990, 992, 993. 
Elverfelde (Herman van-) R. 792. 
Emden (Emede) (Hysko, proost te-) R. 110. 
— (Wyert van-) R. 110. 
Emmaus I. 617. 
Emmerik (Embrick) R. 762. 
— (Burgemeester van-) R. 1160. 
— (Hanzevergadering te-) I. 1132 — 1134 

(noot). 
— (Landdag te-) R. 701, 702. 
— (Tol te-) I. 111 —114. R. 1159, 1184, 

1211*. 
— (Tollenaar te-) R. 1160. 
— (Tolrekeningen) R. 1160. 
Empserbroeck (De groote wetering in-) R. 

382. 
— (Nijensenrehoeve in-) R. 382. 
Emsgonië (Boden van-) R. 28. 
— (Burgers van-) R. 28. 
Emster (Harmen van den-) I. 1033 —1035 

(voorbericht). 
Endoven (Lambert van-) R. 356. 
Engbert Janszoon R. 436, 560. 
Engel (Engele, Engell). Herbert, Jan, Merry-

gen en Nelle kinderen van Arentgen-) 
R. 565. 

— (Heer Evert-) R. 500. 
— Nijen I. 1018 — 1020 (voorbericht) R. 

489, 595. 
— Reynerszoon R. 458. 
— weduwe van Reyer van Estvelt R. 561. 
— Wouters R. 396. 
Engeland (Hanzeprivilegiën in-) I. 1132, 

1147—1150 (noot), 1149. 
— Edward, koning van-) R. 53. 
— (Koningin van-) I. 1356, 1357, 1453. R. 

1440. 
— in 1588. (Legatie naar-) R. 1440, 1464. 
— (Oud- en zeldzaamheden van-) I. 2049. 
— (Reisbeschrijving van-) I. 2048. 
— (Tractaten van de Staten-Generaal met-) 
— L 1453. 
Engelanderholt (Klaringen te-) I. 103, 1168, 

1169, 1316, 1317, 1380 (noot), R. 1188, 
1189. 

Engelen (Aert, Arnt-) I. 842. (noot), R. 835, 
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1013. 
Engelen (Reyer Aertszoon-) R. 134-3. 
Engelsche en Nederlandsche lakenkoopers 

in 1616. I. 1453. 
Enkhuizen (Bnckhuysen, Enghusen) (Exne 

te-) L 83. 
— en Harderwijk (Geschillen van-) I. 122. 

123. R. 601, 610, 659, 660, 661. 
— (Geschut van-) I. 782. 
— in 1576 (Oproerig-) R. 1294. 
— (Tolvrijheid van-) R. 211. 
— in 1574. (Uitrusting van schepen te-) 
R. -1220. 

— (Veer van Harderwijk op-) I. 2001. 
Ensschede (Heer Qherardus-) R. 441. 
Enteke (Peter-) R. 444. 
Epe (Pastoor te-) R. 815. 
— (Pionierswerk door-) I. 1336. 
— (Quota van-) I. 1974. 
— (Smalle tienden te-) I. 1389. 
Epicrisis (Het boekje-) L 653. 
Erck (Philipshorst te-) R. 401. 
— (Heer Alphert van-) R. 639. 
— (Joest van ) L 873, R. 303, 308. 
— (Heer Michael van-) R. 225, 253, .263, 

309. 315. 
Erckelentz ca Harderwijk (Geschil van den 

heer Van-) R. 715. 
— (Erfvoogd te-) R. 990. 
Erckemehen (Arckemehen, Erckemeden, 

Erckemeden) (Aardhaling-) R. 125. 
— (Archivalia van de ) I. 1950—1968. 
— (Bestuursgeschillen in de-) I. 1954— 

1961, R. 1458, 1461. 
— (De Bleeker in de ) R. 619. 
— (Dijkbrief en dijkrollen van de-) 1.1950, 

1960, 1989 lett d, 2006 lett. j , R. 67, 
73, 132, 1462. 

-— (Dijkgraaf, heemraden en zestienen van 
de-) I. 1065, 1987, R. 345, 433, 439, 
1309, 1472. 

— (Dijkschouw van de-) R. 1459. 
— (Morgental van de-) R. 1332, 1471. 
— (Ontvanger van de-) R. 1462,1470,1471. 
— (Zevens van de-) R. 1471. 
— (Sluizen, Sluiswerken in de-) I. 1957, R. 

656, 1332, 1471, 1472, 1474. 
Erckemehen (De Steenenkamer in de-) R. 

1309. 
— (Werf aan den dijk van-) R. 439. 
Ermelo (Ermel, Ermell, Armell) (Accijnzen 

te-) I. 501, R. 369, 371, 477, 1001. 
— (Ambtman in-) R. 216. 
— (Erven, hoven en landerijen in en onder-) 
— — Hoorige erven I. 1386, R. 179. 
— — De Byeskampen R. 806. 
— — 's-Orayenhof R. 47, 48, 217. 
— — Het heckeslach R. 572, 806. 
— — Het kosteryland I. 173. 
— — Crommemeden R. 120. 
— — Langhemeden R. 120, 1174. 
— — Muvsen R. 806. 
— — Het Rietbroeck (Rijbroeck) I. 

897 (voorbericht) R. 355. 572, 
806. 

— — Scuerhoven of oude Zeelhorst 
R. 120. 

— — De weikampen op Muysen R. 
806. 

— (Gevecht in 1586 met ruiters te-) 1.132, 
R. 1401, 1426, 1427, 1428, 1430, 1431. 

— (Grenzen van-) I. 83, R. 900. 
— (Heerengulden te-) I. 501, 505, R. 477, 

480. 715, 916, 1067. 
— (Heide- of neervelden te-) I. 144—150, 

152, 153, R. 898, 900, 912. 
—• Hoven (zie Erven). 
— (Huis Staverden onder-) I. 1105-1111 

(voorbericht), R. 990, 1485. 
— in 1796. (Kiezers te ) I. 1571. 
— Landerijen (zie Erven.) 
— (Militaire requisitien te-) 1.1559, R. 1153, 

1227. 
— Palmbosch te-) I. 158. 
— (Pioniers van-) I. 598—600, R. 776, 781. 

782, 1137, 1210, 1211. 1226. 1277.1348. 
— (Quota van-) I. 1974. 
— (Richter te-) R. 898. 
— (Ruimgeld te-) R. 1349. 
— (Schattingen in-) I. 163, R. 455, 460, 

551. 
— (Schouten van-) I. 68, 152, R. 558, 613. 
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883, 916, 1145. 
Ermelo (Tienden in-) I. 482, 501, 1385, R. 

371, 477. 480, 1001. 
— (Tiendplichtigen te-) L 507. 
— (Tijnsgoederen te-) I. 1386 R. 179. 
— (Verponding (schildschatting) te-) I. 

1324—1330 (noot) 1441. 
— (Vicarie Sint Catharina-) L 1392 (noot). 
Ernst (Erst, Eersten, Ernsten) (Mr-) R. 693. 
— (Gerrit-) R. 855. 
— (Gheerloff-) R. 855. 
— (Henrick-) R. 855. 
— (Wïjnken (Wijntgen)-) R. 855. 
Espinay (Ruiters van den prins van-) R. 

1438, 1473. 
Essen (Anna van-) R. 1010, 1177. 
— (Gerrit van-) R. 185. 
— (Burgemeester Henrick van-) I. 1050, 

1392. 
— (Rentmeester van de kloostergoederen 

Henrick van-) R 1377, 1386, 
1388, 1461, 1462. 1469, 1471. 

— (Nalatenschap Henrïckgen van-) R. 502. 
— alias Magge (Jan van-) R. 933. 
— (Johan Willemszoon alias van-) R. 759, 

760. 
— (Lucas van-) I. 13. 
— (Schout Reyner van-) R. 462, 464. 
— tot Helbergen (Carel van-) 1.1345 (noot). 
Essenius (Samuel of Leonard-) I. 1682. 
Essex (Robert Devereux, graaf van-) R. 

1426, 1428. 
Estvelt (Alijt van-) R. 959. 
— (Barent van-) L 121. 
— (Schepen Berwe van-) R. 318, 350,366, 

338, 581. 
— (Engele van-) R. 651. 
— (Heer Evert van-) R. 959. 
— (Jan van-) R. 581. 
— (Pilgrum van-) R. 959. 
— (Schepen Reyner van ) R. 193,218,226, 

262, 540, 561. 
Evangelisten (Aanteekeningen uit de-) I. 

2006. 
Evermoet, Goert van Wyert's vrouw. 1.878, 

1018 (voorberichten) R. 338, 359. 405, 

36» 

429, 449, 970. 
Evert (Everhard) Andreeszoon R. 617. 
— Arijszoon R. 618. 
— Evertszoon R. 473, 1110. 
— Gerhardszoon I. 1793. 
— Ingelmanszoon R. 581. 
— Reynerszoon R. 531, 571. 
— Thijssen R. 1054. 
Evertgen weduwe Jan Eijberts (Testament 

van-) I. 1018—1035 (voorberichten,) 
Eze (Johan van der ) R. 90, 91, 96. 

Falsterbo R. 80. 
Feyth (Bernard-) I. 1928. 
— (Burgemeester Dibbolt-) I. 69. 
Felisius (Frater Matthias-) R. 1268. 
Fenne Egbert Roeloffsdochter R. 945, 957. 

958. 
— vrouw van Evert Evertszoon (Nalaten

schap van-) R. 502. 
Ferdinand, roomsch keizer (Gecommitteer

den van-) R. 1000, 1023. 
Flaux (Kapitein Du-) I. 768. 
Florens Clauszoon R. 52. 
Floris Tymanszoon (Schipper-) R. 696. 
Folcnathi (Grietman Ulbodus-) R. 14. 
Fontaine (Anthonie-).I. 722 (voorbericht)R. 

1484. 
Foreest (Heer Egbert van-) R. 333.. 
Franeker (en Beren) (Grietmannen van-) 

R. 22, 39. 
Francken (Gijsbert-) I. 493. 
— (Lubbert-) R. 835. 
Frankrijk (Hanze- privilegiën in-) I. 1147— 

1150 (noot.) 
— (Uitrusting van een vloot tegen-) R. 

987. 
— (Betrekkingen van Nederland met-) I. 

1283, 1356, 1357, 1452. 
— (Oud- en zeldzaamheden in-) I. 2049. 
— (Reisbeschrijving van-) I. 2048. 
Fransche Keizerlijk (Zegel van het-) 1.1098 

(noot.) 
Fraton (Kapitein-) I. 740. 
Friesland (Heer van-) R. 15. 
Frusselman (Gosen-) R. 171, 238. 
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Frusselman (Andries Gosenszoon-) R. 238. 

Oael (Pastoor Roetert-) R. 500. 
Galeien (Roeiers op-) R. 1278. 
Galen (Henrick, baron Van-) I. 1364. 
— (Willem van-) R. 564. 
Galle (Mr. Jacob-) R. 919, 927. 
— (Jan Rutgersz.) R. 512. 
Gameren (Mr. Hannaert Aertszoon van-) 

R. 1180, 1191. 
Gansneb genaamd Tangnagel (Otto-) I. 69. 
Garderen (Kerkelijke gemeente-) R. 1349. 
— (Pastoor te-) R. 940. 
— verdingt met den vijand in 1542. R. 777. 
— (Geertgen van-) R. 1380. 
Gebeden (Formulieren van katholieke-) I. 

2077. 
Geelrock (Henrick Berentsen-) 1.1700 (noot). 
Geertruid (Geertgen, Trude, Truie) Gerits 

R. 890. 
— Jacobs I. 117 R. 1251, 1255. 
— Dirk Herbertszoonsdochter, weduwe 

Schoonsteijn I. 1018 (voorbericht.) 
— Peters R. 247, 1364. 
— Sywarts R. 198. 
— Tymans R. 198. 
— Wychmans R. 635. 
— vrouw van Willem van Lunteren R. 

389. 
Geestelijke stichtingen en personen (Ver

bod overdracht enz. van goederen aan-) 
R. 548. 

Geylinc (Gerrit-) R. 191. 
Geyn (Diderick van-) I. 901. 
Geyse Jansen R. 1345. 
— Rutgers R. 346. 
Gelder (Ghelre) (Henrick van-) I. 592, 597, 

R. 608. 
— (Johan van-) R. 396. 
— (Commissaris van het Hof Carel van-) 

R. 1320, 1322, 1353, 1416. 
— (Beve'hebber te-) R. 1295. 
Gelderland (Academie van-) I. 638 (voor

bericht) 652- 669, 1060-1063 (voorbe
richt) 1672—1684, 1997 letter g. 

— (Advocaten en procureurs in-) I. 1380 

(noot). 
Gelderland (Ambten, ambtenaren in-) I. 

1377 R. 1359. 
— Beden: zie Belastingen. 
— (Belastingen) I. 511-529, 1403—1408, 

1985 letter h. R. 518, 819. 863, 1349, 
1365. 

— (Reglementen) I. 1283—1288, 
1292—1300. 

— (Bestuurders van-) R. 408, 409, 411, 
413, 414. 

— (Brandzegel van den Hertog van-) R. 
787. 

— (Busgieters van-) R. 685. 
— Contributien: zie Belastingen. 
— Domeinen I. 501 — 510, R. 118, 127, 

136, 139, 145, 165, 172, 242, 271, 325, 
327, 369, 371, 477, 523, 715, 935, 1001, 
1067. 

— Echtordonnantie I. 163, 1985 letter c. 
— Edicten I. 1283—1288, 1292, 1300. 
— Eed van trouw aan de Unie R. 1359. 
— (Erfrecht in-) I. 2006. 
— (Garnizoenen in-) I. 1448—1450. 
— Gecommitteerden in binnen- en buiten-

Iandsche colleges en legatiën I. 1372— 
1376 R. 1416, 1440, 1464. 

— (Gedeputeerde Staten van-) I. 1370. 
— (Geestelijke goederen in-) I. 1392,1393. 
— (Gemeentebesturen in-) I. 1570. 
— Generaliteitslasten: zie Belastingen. 
— Graangeld: zie Belastingen. 
— (Graven en hertogen van-) I. 1349— 

1357, 1381—1384 (voorbericht.) 
— Graaf Gerard R. 2. 
— „ Otto R. 1, 3, 1040. 
— „ Reynald (Reynoud) 1.1381 

—1384 (voorbericht) R. 8, 11,12, 
16, 21, 47, 48, 49, 50. 

— Revnaldus ('s gravenzoon van-) R. 
29, 30, 37. 

— Gravin Margareta R. 2, 29.' 
— Phillippa en Isabella R. 29. 

— Grondvergaderingen, I. 1513 (noot). 
— (Hanzevergaderingen in-) I. 1135, 1136. 
— (Heerlooze knechten in-) R. 735, 748. 
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Gelderland (Borgstellingen voor- en leenin
gen aan Hertogen van-) 1.484. R. 64,367, 
368, 411, 423, 430, 454, 455, 460, 477, 
518, 551, 552, 553. 

— (Eed aan Hertogen van-) I. 79. 
— (Hofmeester van den Hertog van-) R. 

141. 
—- (Raden van den Hertog van-)R.29,37,141. 
— (Verkiezing van Hertogen van-) I. 16. 
— Hertog Adolph 1.1348, R. 358, 363, 364, 

367, 368, 369. 
— Amolt (Arnout) R. 149-155,164 

165, 172, 179, 214. 229, 242, 
271, 272, 276, 319, 325. 335, 
358. 391. 

— Ednard (Edward, Edewardt) R. 
69, 71, 72, 73, 74, 76, 100, 103. 

— Karei van Egmond I. 1381— 
1384 (voorbericht) 2006. R. 465, 
466,467,508, 518, 548, 549, 551, 
552, 553, 578. 583.592,601.612. 
629, 659,660.662,663, 664, 680. 

— — (Huishofmeester .van-) R. 
551, 552, 553. 554. 

— Reynald R. 54, 56, 58. 61, 62, 
64, 67, 69. 71, 76. 122, 125, 
130, 132, 134, 136,137,139.141. 

— Reynaldszoon R. 97. 
— Willem I en II van Qulik (en 

Cleve) R. 82, 83, 99, 103, 111, 
112 113, 139, 141, 145,697,699, 
700,704.705,708, 709, 723, 725. 
728. 735, 744. 745, 751. 755. 
770, 772. 774, 775, 794, 797, 
798, 1000, 1017. 

— — (Schrijvers van-) R. 725, 
728, 751, 770. 772, 783. 

— Karei V I. 1354. R . 686, 687. 
691, 697, 798. 

— — (Secretaris van-) R. 578, 
711. 

— Philips II I. 1352, 1355. R. 891, 
892. 

— — (Afzwering-) R. 1168. 
— (Hertogin Alionora van-) R. 59. 
— — Mechtelt R. 85 — 89, 97. 

Gelderland (Kapelaan van hertogin Mech
telt) R. 89. 

— Maria hertogin van- R. 82, 
140. 

— (Hervorming in ) R. 1150, 1175, 1322, 
— (Hof van-) 

— (Bode van het-) 1.880 — 883. R. 
1043. 

— (Griffiers of schrijvers van het-) 
R 787, 792, 797, 813, 818, 831, 
838, 841. 844, 851, 854, 914, 
921, 923, 932, 940, 955, 992, 
993, 995, 998, 1034, 1068, 1069, 
1143, 1-151, 1163, 1176, 1179, 
1182, 1186, 1187, 1194, 1197, 
1222, 1235, 1239, 1241, 1242. 
1244, 1246, 1262, 1263, 1276. 
1278, 1283, 1290, 1313, 1321, 
1398. 

— (Kanselarij van het-) I. 1380 
(noot.) 

— (Kanselier van het-) 1.874(toelich
ting) R. 1190. 

— (Klerk van het-) R. 1236. 
— (Manier van procedeeren voor 

het-) I. 1380 (noot.) 
— (Plakkaten van het-) I. 136,139. 
— (Raadsheeren en gecomitteerden 

van het-) I. 92, 163, 1018—1020 
(voorbericht) R. 1066,1124,1125, 
1161, 1188, 1190, 1283, 1353, 
1357, 1367, 1369, 1398, 1458, 

— (Sententien van het-) 1.108,113, 
143, 147, 

— (Geschillen met de Staten van-) 
I. 1304 

— (Geschillen met de Staten van 
Veluwe) I. 1316, 1317. 

— (Hoorige personen en goederen in-) I. 
1316, 1385, R. 38, 271. 

— (Inquisitie in-) R. 1075. 
— (Jagermeester in-) I. 1377 (noot). 
— (Ketters terechtstelling) R, 1187. 
— Keukengeld: zie Belastingen. 
— (Keurmedige personen en goederen in-) 

I. 1385, R. 38. 
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Gelderland Landdagsrecessen 1.1172—1271, 
1568, 1581, 1680. . 

— Landrentmeester-generaall. 807, R.1152* 
— Landsheeren: zie Graven en Hertogen. 
— (Lardschrijvers en Secretarissen in-) I. 

1380 (noot) 
— (Landsmiddelen in-) zie Belastingen. 
— Licenten : zie Belastingen. 
—.Maandgelden: zie belastingen. 
— Medische politie I. 1451. 
— (Militaire zaken) I. 1379, 1380, 1448, 

1449, 1450. 
— (Munt, Munten, Muntmeesters, Munters 

van-) I. 83, 156,1064-1092,1381—1384 
(voorberichten) R. 54, 55, 85, 764, 765, 
1394, 1398, 1399. 

— (Munt-Generaal) R. 1394. 
— (Ontvanger van de gesequestreerde goe

deren in-) R. 1152, 1152*. 
— 100» penning van uitgevoerde goederen: 

zie Belastingen. 
— Plakkaten en publicatiën I. 1283—1288, 

1292—1300, 1504, R. 1150, 1151, 1175, 
1176, 1179, 1187, 1237. 

— Privilegiën I. 1301, R. 9, 20.55,69,111, 
814, 815, 816, 892. 

— Proces ca Utrecht in 1531. R. 644, 645. 
— (Procureurs in-) zie Advocaten. 
— Publicatiën: zie Plakkaten. 
— Rechtspraak, Rechtspleging (Burgerlijke

en militaire-) I. 1379, 1380, R. 815. 
— Regeeringsvorm I 1570. 
— Reglementen (Regeerings- en andere-) 

I. 1283—1288, 1292-1300, 1564 (voor
bericht). 

— Rekenkamer I. 861 (voorbericht), 1377 
(noot). 

— (Auditeur van de-) R. 1309. 
— (Griffier van de-) R. 1001, 

1141. 
— Rekenmeesters (en Raden) I 1377 (noot), 

R. 1001, 1154, 1501. 
— Rentmeesters I. 1969—1974 (noot) R. 58, 

141, 578. 935, 1152, 1164. 
— (Overste-) R. 118, 127, 

273. 

Gelderland Ruimgeld:Zie Belastingen. 
— Ruitergeld: Zie Belastingen. 
— Schattingen : Zie Belastingen. 
— (Zegels van Steden in-) R. 56. 
— Zelfmoordenaars R. 141. 
— Zoenbrieven R. 69, 102, 157, 335, 549. 
— Stadhouders I. 188, 1358—1368, R. 454, 

455, 800, 802, 803, 805, 813, 815, 818, 
831, 834, 836, 851. 921, 1020, 1042, 
1063, 1077, 1081—1083, 1088. 1090, 
1091, 1098, 1112, 1116. 1121, 1123, 
1124, 1131, 1139, 1142, 1151, 1153, 
1166, 1179, 1181, 1183, 1186—1188, 
1197—1201, 1210, 1213, 1217. 1220, 
1223, 1225-1228, 1230, 1231, 1239, 
1254, 1265, 1269, 1278, 1294, 1299,. 
1314, 1326. 1337, 1346, 1387. 

— (Stadhouderlijk bestuur) (Afzwering van 
het-) I. 1511. 

— Stadhouders (Traktementvan-) 1.1969— 
1974 (noot). 

— (Ontvangst van den Erf-Stadhouder in 
1766.) I. 1324—1330 (noot). 

— Straatgeld : Zie Belastingen. 
— Tiendrechten R. 21, 48, 49, 271. 
— Tijnzen, tijnsgoederen en tijnsrechten. 

I. 83, 163, 1386, 1387, 1399, 2006. R. 
38, 47, 48, 74. 271. 

— (Tollen in-) I. 106, 117, 118, 1385. 
— (Tollenaren in-) R. 153, 924. 
— Tractaten I. 1283—1288. 1292-1300, 

R. 335, 626, 697, 698. 
— Verbindsbrieven I. 90, 1348, R. 56,140, 

174, 214. 221. 
— Verbond van de steden in-) R. 699. 
— Verponding: Zie Belastingen. 
— (Verraad van-) ontdekt in 1539 R 721. 
— (Vicariegoederen in-) I. 1392, 1393. 
Gemen (Thonis van-) R. 1044. 
Gendringen (Johan van-) R. 898. 
Generaliteit (Financiewezen van de-) I. 

1408*. 
Generaliteitsbus 1785. L 1308, 1309. 
— Zie Staten-Generaal. 
Gent (Gendt) (Verdedigingswerken bij-) I. 

747. 



INDEX 565 

Gent (Kapitein Peter van-) L 739. 
German (Gherman) Dircszoon. R. 360. 
— Peeterszoon R. 694. 
— Willemszoon (Merrye weduwe-) R. 969. 
— Wolters (Heer-) L 846, 847 (noot), R. 

394, 398, 441. 
— Wolters erfgenamen (Heer-) R. 473,474. 
Gerrit (Gherit, Gerit) Aert Joachïmszoon 

R. 1415. 
— Ariaenszoon (Pastoor-) R. 476, 538. 
— Besselszoon R. 1446, 1450. 
— Dircks R. 1031. 
— Domszoon R 403. 
— Frankenzoon R. 642. 
— Gerissen messemaker R. 1025. 
— Goedenszoon R. 197. 
— Goedenszoon (Jutte, weduwe-) 1.1116— 

1119 (toelichting). 
— Gosiszoon R 614. 
— Henricszoon (Henriksen) I. 160. R. 389. 
— Jacobs R 1174. 
— Janszoon L 64. R. 285, 485, 724, 726. 

727. 843. 844. 
— Janszoon van Vierholten R. 1466. 
— Joachïmszoon L 1105—1111 (voorbe

richt). 
— Claeszoon R. 652, 1288. 
— Lubbertsen L 1610. 
— Maessen R. 1174. 
— Man ris zoon (Mariszoon) (Schepen-) R. 

793, 950. 957. 970, 971, 985,1067.1144, 
1146. 

— Mewszoon Senior R. 298. 
— Mewszoon Junior R. 298. 
— Neugeszoon (Heer-) R. 968. 
— Ottenszoon de jonge R. 497. 
— Otten (Erfhuis van-) R. 1015. 
— Rqckszoon R 1257, 1319. 
— Roeloffszoon R. 539. 
— Rutgersz. I. 52. 
— Seemsmaker R. 1167. 
— Willemszoon R. 425. 
— Wolffszoon R. 888. 
— Wolterszoon R. 1449. 
Gijsbert (Ghise, Ghisebert, Geysebert) Ailts-

zoon R. 361, 490. 

Gijsbert Bronissen R. 1279. 
— Evertszoon R 360. 
Gilpin (George) R. 1427, 1433, 1437. 
Ginckel (Herman van-) R. 692, 927. 
Glagaw (Andreas-) I. 1142-1144 (noot). 
Gleissenberch (Stadhouder-) R. 1203. 
Gobel (Gobell) Evertszoon R 387. 
— Gerritszoon R 228, 387. 
— Peterszoon R 387. 
— Smyt R 352. 
Goch (Drost van-) R 419. 
— (Gerrit van-) R. 504. 
— (Henrick van-) R. 483. 
— (Heer Jan van-) R. 356, 390, 441. 
— (Willem van-) R. 395. 
Goer (Goir) Adam-) R. 1023. 
— (Amoldus van-) R. 242. 273. 369. 
— (Henrick van-) R. 901. 
Goerman (Goreman) (Schepen Johan-) R. 

277, 286. 292. 343, 357. 933. 
— (Wendelmoet-) L 1018—1020 (voorbe

richt) 1037 (noot). 
Goert (Heer ) R. 1406. 
— Egbertszoon R 888. 
— Gerbrantszoon R. 483. 
— Jansen (Heer-) R. 1292. 
— Volkerszoon R. 478, 646. 
Goesen (Goessen) Evertszoon R. 951. 
— Gerritszoon R. 826. 
— Meuszoon R. 537. 
— Rickszoon R. 586*. 
— Rijcksen (Erfhuis van-) R. 533. 
Goeswinus (Goswinus) praepositus van de 

kerk te Deventer R. 11. 
— Arnoldi (Heer-) R. 571, 905. 
Goetschalck Godescalck) Heer-) R. 476. 
— Janszoon R. 1458, 1462, 1472. 
— Goyer (Entert de- R. 894. 
Goltsmyt (de Goutsmit) (Clais-) R. 481. 
— (Claes Willemszoon-) L 866-871 (voor

bericht) R. 342. 471, 472. 
— Willem R. 200. 
Goltstein (Luitenant-kolonel Joachim-) I. 

880—883. 
— (Johan van-) L 897 (voorbericht) R 1438, 

1458, 1476, 1495. 
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Goch (Lubberta van-) I. 880. 
— (Jhr. Reynier van-) I. 135. 
— (Weduwe Reynier van-) I. 878 (toelich

ting) 880, 881. 
Gotnez (Professor Ant.-) I. 2003. 
Gorkum (Gorckum, Gorcum) (Heer Anthonis 

van-) R. 1155. 
— (Hansken van-) R. 568. 590. 
— (Tractaat van-) R . 626. 
Gortel (Gortell) in 1588. (Vluchtelingen 

uit-) R. 1466. 
— (Gerrit Goertszoon van-) R. 1364. 
Göttingen (Academie te-) I. 1679. 
Gou (Gow) (Marr'ken van der-) I. 832. 
— (Merriken Willems van der-) I. 832. 
— (Willem Jansen van der-) I. 832. 
Gouda( Geschil van Harderwijk met-) R 606. 
Gout Maeszoon. R. 510. 
Graaft (Secretaris Mr. Abraham van de-)I. 

1584—1592 (voorbericht). 
Grafrechten en uitvaartdiensten R . 63. 
Gramaye (Landfentmeester Thomas-) R. 

935. 1154. 
Grant R . 805. 
Grave (Landdag te-) R . 454. 
— (Tolvrijheid van-) I. 1315. 
— (Gerrit van de-) R . 471. 
— (Johan van den-) R . 287. 322. 
— (Luytgin van den ) R . 390. 
Gravenweerd (Veer van Harderwijk op-) I. 

705. 
Gravestein (Kapitein Thomas-) I. 749. 
Grenet (Hopman Anthoine de-) R. 1055, 1172 
Greve (Ghise-) R . 380. 
— (Dr. Johan-) I. 1976. 
Greving (Gruwing) (Kapitein-) I. 739. 
Grietgen (Griete) Aert Wijchmansdochter. 

R. 888. 
— Ricout Berntsdochter. R. 366. 
— Warmbouts R. 679. 
— Witzems R . 482. 
Griethuizen (Dr. Melchior van-) I. 156. 
G rijps wal d (Hanzestad-) I. 1141. 
Groeff (Henrick de-) R . 578, 990. 
— (Wilhem die ) R . 1182. 
Groenlo: zie Grol. 

Groenefelt (Gronenfelt) (Ritmeester Floris 
de-) R. 1463. 

Grol (Groll, Grolle, Grollen) (Rechten van-) 
I. 1310 —1314. 

— (Schepenen van-) R. 397. 
— (Aleyt van-) R. 198. 
— (Eefse van-) R. 198. 
— (Gerit-) R. 354. 
— (Harbert Johanszoon-) R. 1466, 1478. 
— (Johan van-) R. 141, 464, 528, 1062, 

1180, 1502. 
— (Jan Peterszoon van-) I. 934. 
— (Jutte-) R. 590, 688. 
— (Pilgrum van-) R. 262. 331, 372. 
— (Schout Werner van-) R. 528, 537. 
— (Schepen Warner van ) R. 869, 916. 

970. 
Gronewalt (Henric-) R. 106. 
— (Willem-] R. 106. 
Groningen (Steenhouwer te-) R. 515. 
— (Pastoor Henrick van-) R. 581, 586,600 

608, 639. 641, 662 745. 
Grove (Theodoricus de-) R. 8. 
Grubben (Heer Geerloch-) R. 131. 159 163. 
Gruuthuis (Pelgrum van den-) R. 1416. 
Gruwel 1547 (Inquisiteur Berent-) I. 802— 

804, R. 851—854,857. 
Guedezinger (Zegel van Evert-) R. 119. 
Guygoven (Pastoor te-) I. 1067. 
Guldenarm, koster te Zutphen. (Reiffart-) 

R. 1021. 
Gulik (Gulich) en Cleef. (Erfopvolging 

in-) I. 1455. 
— (Hertogen van-): Zie Gelderland. 
— (Hertogin Maria van-) R. 82, 140. 
— in 1542) Verzameling van vijandelijke 

troepen-) R. 774, 775. 

Haeff (Hoeff) (Herman then-) I. 1436. 
Haeften (Ridder Otte van-) R. 58. 
Haegen (Paulus Cornelis van der-) I. 911. 
Haelt (Otte van-) R. 37. 
Haen(Aert Reyerszoon-) 1.1037—1040 (noot.) 
— de jonge (Willem-) R. 395. 
Haer (J. van der-) I. 120. 
Haerenius (Lamb.-) I. 2005. 
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Haarlem (Burgemeester van-) R . 652. 
— (Collecteur van den 100en penning te-) 

R. 818. 
— (Bxue te-) L 83. 
— (Sint Elisabeth's gasthuis te-) R. 398. 
— (H. Geestmeesters te-) R . 398. 
— met Harderwijk, Elborch en Hattem 

(Verdrag van-) L 49 R. 412. 
Haersolte (Roiger van-) I. 1375, R . 1332. 

1412, 1416. 
Haerst (Evermoeth van-) R . 752. 
— (Margareta van-) R . 752. 
— ( M e n s e van-) R. 752. 
Haas (Anna ) R. 1177. 
— (Gideon de-) I. 800. 
Haese (Henrick-) R . 1089. 
Haestenbergh (Professor Hendrik van-) I. 

911. 
Habsburg (R->omsch-Koning Rudolf von-) 

I. 1381—1384 (voorbericht) 
Hack (Evert-) R. 400. 
—• (Oerbert ) R . 209. 
— (Wolbert-) R . 231. 
Halewijn (Geertruid Sywardsdochter van-) 

I. 1036 (noot.) 
— (Johan van-) I. 2082 (noot) 
— (Sibert ah-) I. 2082 (noot) 
— (Sywerd van-) I. 482. 
Halfpaep (Arnt Berndtszoon genaamd-) I. 

868. 
Hals (Halls) (Evert-) R . 197. 
— (Peter-) R . 262. 
Hamaker (Jan-) I. 582, 1994. 
— (Eveken Kerstginsdochter-) R . 219. 
— (Theus-) R . 278. 
Hambroeck (Pater Johan van-) I. 821. 
Hamburg (Bier van-) R . 920, 930, 931. 
— (Burger van-) R . 790. 
— in 1543 (Aangehouden goederen van-) 

I. 727. R . 790. 
— Hanzestad I. 1141. 
— (Proconsules van-) R. 8. 
— (Geschil van Harderwijk met-) R . 5,7,8. 
Hamerstettens (Proto-notarius Casper-) R. 

644. 
Hamme (Loys van-) I. 737. 

Hanzesteden (Privilegiën in de Oost- en 
Noordzeeën, Engeland, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden, Rusland, Frankrijk 
en Vlaanderen 1. 1132, 1135 (noot) 
1147—1150 (noot) 1149. 

— (Rol van Nederlandsche-) I. 1138. 
— (Statuten en verordeningen van de-) I. 

1126, 1127. 
— (Vergaderingen van-): 

— (Algemeene-) 1518—1628. I. 
1128—1131, 1142—1144. 

— in het kwartier Keulen I. 1132 
—1134. 

— te Munster I. 1132—1134 (noot) 
— te Emmetick I. 1132-1134 

(noot.) 
— van de hanzesteden in Gelder

land en Overijsel 1.1135—1138. 
— (Agenda's en recessen van-) I. 

1128, 1129, 1131, 1132, 1134, 
1135, 1137, 1142, 1152, 1153. 

— in 1616. (Verbond van de Staten-
Generaal met de-) I. 1141. 1142—1144 
(noot.) 

— (Zoenbrief van Denemarken en de-) R. 
79, 80, 93. 

— (Zoenbrief van Noorwegen en Zweden, 
met de ) R. 94. 

Harderwijk (Harderwijck, Harderwich, Her-
derwick, Herderwich. enz.-) 

— (Aanslagen op-) I. 726. R. 708. 720, 
753, 1197, 1303. 

— (Aanwassen te-) R. 171, 343. 
— (Academie te-) I. 655—665, 1564. 
— (Accijnzen te-) I. 477—480, 672. R. 88, 

160, 304, 317, 325, 446, 477, 544, 566, 
658. 766, 793, 821, 863,922,1002,1064, 
1444, 1452, 1455, 1467. 

— (Advocaten en Procureurs) I. 38, 190. 
R 1374. 

— (Advocaat-fiscaal) I. 38, 156, 1976. 
— (Aflaatbrieven) L 831. R. 336, 492. 
— (Afslag van visch) I. 76, 79, 140—143, 

672, 679, 1521-1531. R. 643, 780, 821, 
863, 922, 1045, 1250, 1258, 1259, 1263, 
1272, 1283,1284. 
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Harderwijk, (Afslager te-) R. 1045. 
— (Album studiosorum, 1743—1878) I. 

1649. 
— (Ambtenaren van-) 1.38—40, 51—53,79, 

168, 169, 188. 189, 1547—1552, 1975. 
— (Apotheker te-) R. 183, 404. 
— (Archieven. Afschriften van archiefstuk

ken, ontbrekende- ontnomen en ver
brande archiefstukken) I. 54—56, 550, 
1473—1475 (noot), 1477 (noot), 1499 
(noot), 1572 (noot), 1582, 1592. 1671, 
1697. R. 306, 715, 1297. 1315. 

— Archief- inventarissen, repertoria en 
indices) I. 1580—1598. R. 1124. 1127. 

— (Archiefkasten en loketten) I. 1501, 
1543. 1557, 1584-1592 (voorbericht), 
1594. 

— (Armenfondsen te-) I. 846, 847, 865. 
1030—1032, 1064-1092 (voorbericht), 
1093—1115. 1750. 1890—1898 (noot). 
R. 285, 301, 329, 332, 377. 394. 398. 
403, 428, 470, 605, 933, 950. 951, 979. 
1381, 1386, 1485, 1486, 1487. 

— (Arme klerkenbeurs te-) zie Kerkeraads-
beurs. 

— (Armenhuisjes van-) R. 307, 311, 359. 
— (Armenjager te-) I. 181. 
— (Armenzolder te-) I. 1093. 1097—1104, 

(noot), 1103, 1477, 1990. R. 1388. 
— (Artilleriemeesters van-) I. 780. R. 1469 
— (Bakkers: keur) R. 1296. 
— (Ballingen van-) I. 52, 62—67. R. 86, 

90, 212, 442, 724. 726, 727 , 758, 805, 
843, 844, 1164, 1165, 1453. 

— (Ballingerkerkhof) R. 166. 
— (Bank van leening) I. 722—725, 1990 

lett. o, R. 1484. 
— (Barakken) I. 548. 
— (Bededagen) R. 743, 783. 
— (Bedeelden) I. 1093, 1793. 1807, 1810— 

1814. 1817. 1818, 1821—1829, 1834, 
1839—1851, 1853-1876. 1878-1880, 
1887. 1890—1897 (noot), 1903. 1905. 
1908, 1910. 1916, 1918, 1920-1928. 

— (Beek in-) I. 618, 627. R. 146, 159 
207, 208, 253, 293, 427, 632, 636. 

Harderwijk (Beekmeesters 1658—1703) I. 
1990b. 

— (Beeldenstorm, beeldenstormers) R. 1079, 
1080, 1123, 1126, 1128-1132, 1136, 
1144, 1146, 1148, 1149, 1152, 1164, 
1165, 1239. 

— (Begrafenissen) R . 1156. 
— (Begrootingen van 1811 en 1812) I. 1542, 

1543. 
— (Belastingen te-) I. 477—480, 501, 511, 

—529, 619—624, 672, 730—746, 760, 
1403—1408, 1445*, 1573, 1990* . R.88, 
91, 145, 160, 818, 819, 863, 1324,1365, 
1464. 

— (Belegering en verovering van-) I. 163, 
165, 1354, R. 622, 623, 711, 779. 

— (Beroerten in 1787-) I. 46. 
— (Beschrijving: Zie geschiedenis van-) 
— (Bestrating van stadsgrond) R. 1447. 
— (Bestuur van-) I. 57—80, 1510—Ï517. 

R. 700, 701, 711, 725. 
— (Bestuursgeschillen te-) [I. 52, 53, 62— 

67, 70 - 7 9 , 83. R. 697—700, 702, 703, 
705. 706, 709, 712, 716, 717, 718,724— 
726. 

— (Beul: zie Scherprechter) 
— (Bevelhebbers: zie Stadhouders) 
— (Bevolking van-) I. 164—167, 628— 

633, 790, 1518—1520, 1560, 1606, 1607, 
1612—1639, 1691—1697, 1717, 1721, 
1724, 1729,. 1734, 1750—1880, 1890— 
1897 (noot) 1900, 1905, 1909—1929. 

— (Bezetting in 1672) I. 753—767. 
— (Bibliotheek van-) I. 650, 800 (noot). 
— (Bierbrouwen, Bierdragers, biernering, 

bierpeilers, bierschooiers) I. 40, 478, 
1549. R . 562, 609. 

— (Boden en bestellers) I. 183—185. R. 
760. 

— (Boetegelden) I. 62—67. R. 282, . 526, 
591, 703, 872. 1373, 1376. 

— (Boeten aan den Landsheer) R. 86—91-. 
— (Bogen in den stadsmuur) R. 352. 
— (Bogenmaker te-) R. 300. 
— (Bolwerken: zie Fortificatiewerken van-) 
— (Borgstellingen) I. 5, 8, 51, 52, 102, 
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484, 1362—1364. R. 1215. 
Harderwijk (Brand in 1503) I. 163, 1381— 

1384. R. 763. 
— (Braudbluschmiddelen) 1. 628—633, 635 

—637, 659. 
— (Brandgevaar) R. 1031. 
— (Brandspuitmeesters) I. 618. 
— (Brandschatting in 1673) I. 349, 760. 
— Briemen's armen Van-): zie Armen-

fondsen. 
— (Broederschappen te-) 

— (Rekenplicht van-) R. 842. 
— Sint Agathagilde I. 1889. R. 

504. 
— Sint Anna-, Sint Jacobs- en 

Sint Jansgilden I. 846 (noot) 
1112—1115, 1890—1898. R.505, 
741, 928, 933. 

— Sint Anna- gildemeesters I. 1890 
—1897. R. 617, 618, 939, 951. 

— Sint Antonisgilde I. 1041 (noot) 
1093, 1112—1115. 1909—1933, 
1990k. R. 392. 487, 730. 

— Sint Antonis-gildebroeders. gilde
meesters, gildebier, gildemaal, 
gildebode, doodschuld van pries
ters, gildeschapen, gildeschepers 
en gildevarkens, I. 1909—1929. 
R. 315, 603, 666, 811, 893, 894, 
999, 1051, 1056. 

— Sint Catharinagilde I. 1093, 
1112-1115, 1990k 

— Sint Eusebiusgilde I. 1705. R. 
604. 

— Sint Franciscus-gildemeesters R. 
444. 

— Sint Jorisgilde I. 77, 800, 938, 
1112—1115 (voorbericht) 1733-
1749, 1990k. R. 57, 107, 352, 
377, 490, 953. 

— Sint Joris-gildebrief, gildebroe-
ders, gildemeesters, gildehof, 
gildehuis, doodenhuis, bedehuis, 

. provenhuis, proveniers en gilde-
schrijver L 734-736, 1988. R. 

57. 131, 352, 380, 507, 539,919, 
1135, 1219, 1269, 1468. 

Harderwijk (Broederschappen te-) 
— Heilige Kruisgilde. I. 938 (voor

bericht) 1112-1115 (voorbericht) 
1899-1902. R. 497, 605, 888. 

— HeiligeKruis-gildemeesters.gilde-
broeders engildezusters I. 1899, 
1900 R. 507. 

— Sint Lucien-gildemeesters R. 390. 
— Sint Quirijns- of Meigilde 1.938, 

1112—1115 (voorberichten) 1888. 
R. 390, 447, 510. 

— Sint Qiurijns- of Meigildebrief, 
gildemeesters R. 390, 406, 563. 

— Sint Rochusgilde, gildemeesters, 
R. 483. 

— Heilige Sacramentsgilde I. 1093, 
1112—1115 (voorbericht), 1903— 
1908, 1990k.R. 824, 1274. 

— Heilige Sacramentsgilde: gilde-
broeders, gildemeesters, gilde-
huis, gildekeuren I. 1903, 1905, 
1906. R. 692, 938,963,979,1071, 
1122, 1174. 

— Onze Lieve Vrouwe- of armen-
potsgilde I. 878, 1018, 1693, 
(1U2—1115 voorbericht) 1721, 
1750—1887, 1990* . 

— Onze Lieve Vrouwe- of armen-
potsgilde: gilde: broeders, -zusters, 
gildemeesters, gildekeuren, gilde-
renten en gildeschrijver I. 1750, 
1751, 1760, 1763—1767, 1769— 
1778, 1781—1880, 1887. R. 329, 
332, 338, 394, 403, 428, 436, 
449, 471, 491. 534, 555, 642, 
651, 681, 906, 919, 938, 1036, 
1038, 1041, 1046, 1174, 1333, 
1391, 1393, 1446, 1450. 

— Broeksteeg (Kleine ) R. 1035. 
— (Broodzetting) I. 672 (voorbericht! 675 

—677. R. 297. 
— (Brouwers) I. 478. 
— (Bruggeld, Bruggen) I. 481, 540, 597. 

R. 191, 225, 1397. 
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Harderwijk (Budget) 1. 1500. 
— Burcht L 601—604. R. 716, 725. 954, 

955, 956, 1366, 1367, 1369. 
— Bezetting R. 1075, J 077—1080, 

1083—1085, 1089, 1090, 1096, 
1153, 1161, 1172, 1229, 1231, 
1240, 1246, 1291. 

— Brand R. 1154. 
— Drosten I. 125, 140, 634, 1688. 

R. 733, 755, 781, 787—789,797, 
804, 807, 830, 932, 1084, 1116, 
1169, 1185, 1225, 1237, 1246, 
1259, 1260, 1265, 1294, 1295, 
1298, 1302, 1304, 1305, 1351, 
1367. 

— Wapens L 784. R. 1089, 1369. 
— Burgemeesters (Keuren betreffende-) 

R. 237, 282, 297, 351, 525, 526, 545, 
594, 872, 1030. 

— Burgemeesters (zie Schepenen.) 
— Burgers, burgerboeken, burgereed en 

bnrgergeld L 164, 165, 167. 939-1015 
(voorbericht), 1518—1520, 1975, R. 3, 
61, 1212. 

— (Domicilie van-) R. 1052, 1308. 
— Verbannen in 1374. R. 86, 90. 
— Vertrokken in 1572 R. 1204, 

1308. 
— Burgercqmmissie I. 1459, 1460, 1464, 

1465, 1600—1607. 
— Burgercompagnieën (zie Schutterij.) 
— Burgerkrijgsraad I. 14, 16, 1601, 1602. 
— Burgerwacht (Publicatie, ordonnantiën, 

rotcedels van de-) I. 788—790, 1563. R. 
1266, 1310. 

— (Hoplieden en andere officieren 
van de-) I. 495, 792, 794. R. 
1310, 1319. 

— Burgerwachtmeester R. 1371. I. 1418. 
— Burgerwapenen 1. 785, 786, R. 302,311, 

631, 1106, 1181. 
— Bussenhuis I. 739 (voorbericht) R. 1442. 
— Bussenmeesters of constabels I. 779. R. 

1220, 1402, 1410, 1414. 
— Chirurgie, Chirurgijns I. 2001. R. 384. 
— Conscriptie I. 1500. 

Harderwijk (Constabels: Zie Bussenmeesters) 
— Dakbedekking te- R. 650. 
— Dank-, Vast- en Bededagen I. 801. 
— Dansschool I. 939 (voorbericht.) 
— Diaconie I. 13. 
— Diaconiearmen I. 1094—1096 (voorbe

richt.) 
— Diaconierekeningen I. 1095, 1096, 
— Diaconie- of armenschool I. 939 (voor

bericht), 1685 — 1687. 
— Diaconieweeshuis: zie Kinderhuis. 
— Dinckschrijver R. 787. 
— Dokters I. 179. R. 182, 374, 407, 1155. 
— (Domeinen verpand aan-) I. 501—510. 

R. 118, 127, 136, 139, 145, 151, 165, 
172, 242, 325, 327, 369, 371, 477, 523, 
715, 935, 1001, 1067. 

— Doodenhuis I. 548. 
— Doodgraver I. 40. 
— Doodslagers I. 52, 53, 103, 132—134, 

1990K R. 119, 235, 383, 395, 442, 1034, 
1036, 1037, 1073. 

— Doodslagersstraf R. 235, 383. 
— Doodvaten I. 1120—1125 (voorbericht) 

R. 1384. 
— Doop- en trouwboeken I. 799. 
— Draperie I. 687, 693, R. 244. I. 299, 

450, 687, 693. R. 244. 
— Echtordonnantie I. 1985 lett. C 
— Echtscheidingen I. 26. 
— Eedboek I. 51. 
— Eed tegen de Spanjaarden c.s. I. 52 

lett. h. R. 1319, 1466, 1478. 
— Eed van trouw aan de Staten-Generaal 

en de Staten van Gelderland c.s. R. 
1337, 1342, 1368. 

— Eeden van brouwers, tappers en vleesch-
houwers I. 478. R. 890. 

— Eed van de burgers I. 1975. 
— van het garnizoen R. 1443. 
— van gemeenslieden, gequalificeer-

de gilden en gildemeesters 1.52. 
53, 1975. 

— van stadsofficianten, I. 1975. 
— van den pastoor I. 51. 
— van Schepenen en Raden I. 51, 
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52, 53, 1975. 
Harderwijk 

— Eed van in- en uitgewekenen 
I. 729 R. 1466, 1478. 

— van vicarissen R. 281. 
— Eigendomsovergangen 1745—1804, I. 

526, 529. 
— Elemoezeniers R. 1388. 
— Enk en Breedestegen I. 610, 611, R. 

230, 288, 355 , 428, 671, 1333. 
— Erfhuis- en echtzaken I. 97, 99, 1592. 

R. 385, 425, 584. 914, 1007. 1011,1015, 
1033, 1182. 

— Erfhuisrecht I. 96—100, 1997, R. 385. 
502, 731. 1501. 

— Erfpachtsbrieven 1331—1453. I. 473, 
485. 

— Exue I. 83. 
— Formulieren, formulierboek 1. 1985 

lett e, 1985 lett f, 2005. 
— Fortificatiewerken en ammunitie I. 584 

—597. R. 621, 653, 657, 672. 775—779, 
793, 796, 922. 1210, 1211. 1339, 1340, 
1341. 1351, 1355, 1410, 1412, 1413, 
1422, 1425, 1429, 1444, 1476, 1479, 
1480, 1489, 1493. 

— Fransche bezetting I. 753—767. 
— en Zwitschersche geïnterneerden 

I. 21, 768, 770, 771. 
— gemeente I. 800 (939 voorbe

richt) 1564. 
— schoolmeester I. 1551. 

— Frater- of Sint Qregoriushuis I. 1054— 
1056, 1939. 

— Altaar- en kerkhofwijding I. 
1939. R. 336. 

— (Boekenverkoop in het-)R. 1344. 
— Limieten van terrein en van be

zittingen R. 468. 
— Pater, prior en andere conven

tualen R. 332, 356, 441, 475, 
497. 521, 642, 674, 950. 1292, 
1362. 

— Stichting van het-) R. 207,208,210. 
— (Renten en andere bezittingen van 

het) 1.260,1054—1056 (noot), 1056. 

Harderwijk 
Fraterhuis (Verhuur en verkoop 

van het-)1.30 fol. 62 verso, 1054 
—1056 (voorbericht), 1056. R. 
1343. 1344. 

— Vrijgeleidebrief I. 1054. R. 624. 
— (Volmacht van het-) I. 1055. R. 

1292. 
— Fraterhuis (Het Kleine-) R. 1406. 
— Fraterskerk (De-) I. 1021—1029, 1120— 

1125 (voorberichten) R. 942. 
— Garnizoen I. 53, 131, 135, 730—746, 

761—764. R. 454, 686, 777, 807, 1090, 
1137, 1139, 1140, 1166, 1198, 1199, 
1201, 1202, 1220, 1224, 1229, 1231, 
1293. 1328, 1330, 1331, 1338, 1356, 
1358, 1396, 1404, 1423, 1433, 1437, 
1438, 1443, 1452, 1473, 1490, 1503. 

— Hoplieden en kapiteins. I. 131, 
730. 731, 736, 738, 740,1689. R. 
1055. 1137, 1142, 1198, 1199, 
1202, 1330, 1358, 1404, 1423, 
1433, 1437, 1452, 1473, 1490, 
1503. 

— Onderhoud R. 1229, 1231, 1331. 
1357, 1358, 1359, 1474, 1503. 

— Monstercommissarissen I. 746. 
R. 1202. 

— Patenten en marschorders I. 
740, 743, 748, 1689. 

— Gasthuis (Heilige-geest-) I. 722 (voor
bericht), 912—927, 1097-1104, 1399. 
R. 129. 

— meesters of provisoren, gast
huisvrouwen 1.912 (voorbericht), 
1990 lett. h R. 550, 647, 669. 

— proven, proveniers R. 184, 312, 
503. 

— Rekeningen I. 918—927. 
— Vader en moeder I. 912, (voor

bericht), 915. 
— Ziekenbewaarder R. 669. 

— Gasthuiskerkje I. 912 (voorbericht) R. 
50. 129, 278. 400. 

— — (Altaar, missen en priesters in 
het-) I. 819, (853, 912, vooibe-



572 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

richten) R. 50, 129, 361, 362, 
513, 599, 1156. 

Harderwijk 
— Gasthuis (Van Wedenchems-) R. 307. 
— Gecommitteerden van-) I. 87, 120,1170, 

1171, 1372—1376, R. 1075, 1096, 1097. 
1100, 1101, 1106, 1188,1189,1213,1248, 
1281, 1322, 1355, 1412,1413,1435,1440, 
1442, 1476, 1495. 

— Geconfisqueerde goederen. R. 1176. 
— Geestelijke goederen: Zie kloostergoe

deren. 
— Geldmiddelen: Zie rentmeesters. 
— Gemeenslieden I. 52, 53, 62—67, 83, 

198, 1990, 1990 lett. k. R. 451, 452,695, 
698, 703, 793, 891, 922. 

— (Resolutiên van-) I. 50, 1599. 
— (Presentiegeld van-) R. 1374. 
— (Verkiezing van-) R. 725, 1125. 

— Gendarmes I. 1478. 
— Gemeene landsmiddelen I. 511—524, 

1403—1408, R. 1403, 1464. 
— Gerechtskosten R. 1049. 
— Geschiedenis I. 1980. 1981, (1983 noot) 

1990 lett. 1, 1995, 1996. 
— Geschil met de abdis van Elten en 

Nottelen I. 585. R. 825, 530, 
988, 990, 992, 993. 

— met Ackerslote R. 52. 
— met Amersfoort R. 576, 1496. 

1497, 1505. 
— met Amsterdam over het vader-

geld I. 119, 120. R. 920, 930, 
931. 

— met Arnhem over het kraangeld 
I. 115, 116. R.889, 907, 909. 

— . met Astringia R. 27. 
— met bewoners van de Brugge

straat I. 140—143. R. 1250 ,1259, 
1260, 1263, 1272. 1283, 1284. 

— met Bunschoten I. 137, R. 964. 
— tusschen burgers in 1590, R. 

1488. 
— met commandanten van het gar

nizoen I. 131, 135, R. 1434, 
1438. 

Harderwijk 
Geschil met Denemarken I. 85—95. 
— met Deventer over den Coter-

tol I. 109, 110, R. 11, 13, 1022, 
— met Deventer en Amsterdam 

over het veer I. 700—704, 
708—711. 

— met Doornspijk L 137. 
— met den Drost van de stad I. 

125—130. R. 1079, 1083, 1084, 
1091, 1183, 1185, 1188—1190, 
1227, 1237, 1240, 1246, 1265, 
1293, 1295, 1298, 1299. 

— met den Drost van Veluwe I. 
151, 157, 

— met Edam I. 121, R. 188—190. 
— met Elburg I. 137, R. 973, 974, 

986, 989. 
— met Elspeet I. 153. 
— met Enkhuizen I. 122, 123, R. 

601, 610, 659, 660, 661, 676, 
677, 771, 966, 967. 

— met de erfgenamen van Trip-
makersgoed I. 149, 150. 

— met Gouda R. 606. 
— met Haarlem en andere Hpl-

landsche steden I. 49, R. 4 l / 
— met Hamburg R. 5, 8. 
— met den heer van Erckelentz 

R. 715, 916. 
— met het Hof van Gelderland I. 

101, 136, 139. R. 1063, 1065, 
1066, 1068, 1069, 1312, 1313. 

— met Hoorn I. 121, R. 23. 
— over het jachtrecht in de Veluwe 

I. 1339-1343. 
— met kapitein Werner Du Bois I. 

132—134, R. 1401, 1426, 1427, 
1428, 1430, 1431. 

— met het kapittel van Sint Marie 
te Utrecht . I. 111—114, 842— 
845, R 4, 50, 166,167, 745,746, 
747, 750, 761, 827,828,831,850, 
856, 864, 874, 878,881,882.895, 
896, 1159, 1160, 1184. 1211*. 

— met het kapittel van Sint Pieter 
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te Utrecht R. 812, 820. 856, 
866, 867, 869. 895 , 896, 899, 
903, 905, 917, 936. 

Harderwijk 
Geschil mét Claes Isbrandszoon en de 

Leprozenmeesters te Amsterdam 
R. 690, 714, 739. 

— met Kuenretorff te Kampen c.s. 
R. 838. 839, 885. 

— met- en over huldiging van 
Landsheeren R. 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 97, 98, 411, 419, 423. 

— met de geërfden in Leuvenum 
over de heidevelden in Ermelo. 
I. 144-148, R 898, 900, 912, 
923, 1027. 

— met munters I. 83, 157. 
— met Naarden over het stapel-

. recht van visch R. 223, 224,229, 
232. 

— met pastoor Rutger van Baer. 
R. 1207, 1216, 1232, 1233, 1234, 
1238, 1249, 1253, 1320—1323, 
1326, 1328. 

— met Reynoldisburch R. 6. 
— met'tRijkskamergerichtteSpeyer 

R. 644, 645, 1000, 1004, 1017. 
1023, 1026. 

— met het Schoenmakersgild te 
Harderwijk I. 1711, R. 1275. 

— met den Schout van Ermelo R. 
558. 

— met den Schout en de ambts
jonkers van Putten en Nijkerk 
I. 1331—1333. R, 1482. 

— met den Senaat van deGelder-
sche academie I. 653, 667— 
669, 1997 lett. h. 

— met Stendale R. 7. 
— met Thomas Both geschutgie-

ter te Amsterdam I. 778. 
— met tollenaren van 's konings 

tollen in Gelderland 1.104—110. 
R.908,924,982,983,994,995,1235, 
1236,1241,1243,1245,1247,1248, 
1255,1256,1257,1267,1281,1282, 

1303. 
Harderwijk 

Geschil over den Egmondschen- of An-
holtschen tol te Arnhem I. 117, 
118, R. 1243, 1247, 1251, 1255, 
1267. 

— over den tol Emmerik: Zie ge
schil met het'Kapittel van Sint 
Marie te Utrecht. 

— over de visscherijin de Zuiderzee 
I. 83, 137—139. R. 964. 

— over rechten van de' kleine ste-
denin de Veluwe: Zie op Veluwe. 

— Geschut I. 774—783, R."630,685,1106, 
1194, 1220, 1327, 1392, 1400. 

— (Geuzen te-) R. 1126. 
— (Gevangenen-) I. 102», 1478, R. 1401, 

1463. 
— Gezworen gemeente:.zie Gemeenslie

den. 
— Gymnasium en Pro-gymnasium. I. 1640 

—1671. 
— Gilden: 

— Keur- of gequalificeerde gilden 
I. 670, 1724, 1990 lett. c, 1997 
lett. f, 2001, R. 725, 1103. 

— I. 670—671. 
— (Archieven en ' bezittingen van-) 

I/.1553, 1690—1732. 
— Gildebrieven I. 670*, 1988,1989 

2001, R. 156, 169, 254.259.260, 
353, 406, 415, 567, 684, 710. 
882, 886, 897, 915, 972. 

— Gildekassen'1.670 (voorbericht). 
— Bijlhouwers- of Sint Willebrords-

gilde I. 873, 1704—1707, R. 710, 
972. 

— Bootschuiversgilde I. 713 (noot) 
1718, 1725—1728, f1927 lett. d 
R. 862. 

— Dragers- of Sint Christoffelsgilde 
I. 1548 (voorbericht), 1549,1718' 
1721-1723, 1997 lett. d. R. 156. 

— Sint Jorisgilde: Zie bi] Broeder
schappen. 

— Kleermakers- (Snijders) ofEras-
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mus-gildeboek I. 1698 (noot). R. 
626*. 

Harderwijk. Gilden: 
— (Kramers- of Sint Nicolaasgilde) 

L 685, 1093, 1690—1700, R . 
862, 886. 

— Wevers- of Sint Jacobs- en 
Sint Severusgilden I 1713, R . 
169, 260, 567, 684. 

— Mandenmakers- of Sint Pauls-
gilde R . 254. 

— Metselaars- en timmerlieden-
gilde, R . 915. 

— Schippers- of Neptunusgilde 
I. 711, 1718—1720, 1997 lett. d. 

— Schoenmakers- of Sint Cris-
pijnsgilde I. 1698 (noot), 1708 
— 1712, 1725, R . 249, 897,1275. 
1288. 

— Schuitevoerdersgilde I. 1552, 
1729—1732. 

— Smeden- of Sint Eloygilde I. 
1701—1703. R . 259, 495. 

— Snijders- of Erasmusgilde R . 
218, 365, 415. 620, 626*. Zie 
Kleermakersgilde. 

— Visschers- of Sint Petersgilde 
I. 1714—1717. 

— Voerlieden- of Ceresgilde 1.38, 
160, 716, 1724, 1989. lett. b., 
1990, 1997 lett. e. 

— Godshuizen, gestichten en corporatien 
I. 798. 

— (Provisoren van-) R . 1212. 
• — (School der-) I. 1685— 

1687. 
— Gouverneurs: zie Stadhouders. 
— Grachten I. 51, 595, 597—600, R . 166, 

427, 916, 975, 1210, 1211, 1223, 1277. 
— Grafrechten en uitvaartdiensten R . 275. 
— Grenzen I. 81, 83, 137, 148, R . 21,271, 

272, 273, 613, 883. 
— Grond- en kiezersvergaderingen 1.1516, 

1571, 1572, 1606, 1607. 
— Gruit en gruitgeld I. 501, R . 118, 127, 

136, 145, 242, 304, 926, 935. 

Harderwijk. 
— Hal op het Onze Lieve Vrouwe-kêrkhof 

R. 301. 
— Hammetjesput I. 1616. 
— Handel I. 122. 123. 672. R. 46. 514. 601, 

610, 643, 676, 749, 818, 820, 966, 967, 
1012, 1236, 1244, 1256,1264,1293,1294, 
1307, 1497. 

— Handel van Harderwijk en Elburg R. 
116. 

— Hangen R . 584. 
— Hanzezaken I. 1126—1156. 
— Harnasmaker R. 300. 
— Haven, havengelden, havenwerken I. 

550—583, 705—714, 1719, 1732, 1994, 
R . 1221. 

— Havenmeesters I. 551—572, 1990 lett. b. 
— Haventeekening in 1591 R . 1493. 
— Heerengulden I. 1399 R. 1067. 
— Hennep roeten R . 877. 
— Henrickstoren R. 568. 
— Holsteeg R 1010 
— Hoofdelijken omslag in 1374 R. 91. 
— Hoofdgeld I. 1445*. 
— (Het huis te-) Zie Burcht 
— Huis van den Landsheer I. 486, R. 114, 

943, 944. 
— Huis van den Commandeur van Sint 

Jansdaal I. 692. 
— Huisnamen: 

— Erckenrait R . 163, 308. 
— Herckenhuis R . 207, 343. 
— Holderpsstede aan de Markt

straat R. 520. 
— Hollant R . 808. 

Clomp (De-) R . 387. 
— Leersken (Het-) R . 1177. 
— Lichtenbach R. 350. 
— Moriaenshooft R. 473. 
— Onder den wijngaert R. 482. 
— Pertstal R. 376. 
— Roese (Die-) I. 873, 1903, 

R . 482, 1364. 
— Huisnummers I. 1518—1519. 
— Huizen verbrand in 1503 en 1672 (Her

bouw en renten van-) I. 768, 929, R. 
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496, 498, 499. 
Harderwijk (Hullen van-) R. 416, 418. 
— Huwelijken, huwelijkszaken I. 21, 26, 

97, 99, 800, 822, 1592, 1985 lett. c. 
— Huwelijken (Door Schepenen gesloten-) I. 

21, 26, 165. 
— (Gemengde-) I. 808, 822. 
— Huwelijkszaken 1597. (Ordonnantie van-) 

L 1935 lett. C. 
— Uk, IJkets I. 38, 52, 672 (voorbericht), 

682. 
— (Inquisiteur te-) I. 802—804, R. 853,854, 

857, 875, 878, 879. 
— Jaar- en weekmarkten: Zie Markten. 
— Jachtschut I. 40. 
— Jezuïtenscholen I. 800. 
— Joodsche gemeente I. 852*. 
— Kabeljauw (Maat van-) R. 823. 
— Kabeljauw, labberdaan en schelvisch 

(Li een ten van-) R . 1365. 
— Kalkvuur (Het-) R. 588, 975, 1439. 
— Kapelaan R. 500, 826. 
— Karraden I. 625. 
— Karre- of voerlieden R. 870. 
— Kas in 1795. I. 1538. 
— Kasteel: Zie Burcht. 
— Catechiseermeesters I. 799. 
— Katholieke preeken I. 2071—2073. 
— Kazerneering I. 1557. 
— Kerk (Het bedehuis Jeruzalem) I. 1116 

—1119 (voorbericht), R . 1468. 
— Kerk (Sint Nicolaas- en Sint Juriaans-) 

I. 853 (voorbericht), 856. 857—859, 
1116—1119 (voorbericht), R. 131, 195, 
196, 238, 547, 570, 571, 896, 905. 

— Albraak en fundamenten van de-) 
R. 600, 868. 

— (Altaar in de-) I. 853 (voorbe
richt) 853. 854, 859. R. 107,108, 
516. 812, 820, 867, 895, 896. 

— (Canonisatie en kanunniken van 
de-) R. 24, 81, 129. 

— Kerkhof R. 268, 868, 911, 913, 
1060. 

— Kerktoren I. 860 -906 (toelich
ting). R. 133. 134, 135. 

Harderwijk. Kerk (Sint Nicolaas- en Sint 
Jurriaans-) 

— (Mis in de-) R . 599. 
— Vicarieën: Zie Harderwijk, Vi-

carieën. 
— Kerk (Onze Lieve Vrouwe-, Maria- of 

•Groote) I. 798, 799, (853, 860, 
863 voorberichten), 1552, R. 133, 
275 (noot). 

— Aflaten I. 831. R. 336. 
— (Altaren in de-) 

— Sint Agatha-altaar R, 668, 
1232, 1259. 

— Sint Andries-altaar R. 485. 
— Sanctorum apostolorum-

altaar 1.897 (voorbericht) R . 
438, 483, 484, 572. 

— Sint Antonis- en Sint Ca-
tharina-altaar R . 225,263, 
309, 315, 478, 572, 579, 
580, 668. 

— Sint Barbara-altaar R. 249, 
356. 

— Sint Crispinus en Cris-
pinianus-altaar R. 249,307, 

— 438, 579, 614. 
— H. Drievuldigheid-altaar I. 

865, R. 470. 
— Erasmus-of Snijders-altaar 

R. 365. 
— Fransiscusgilde R. 444. 
— Goermans-altaar R. 438. 
— Hoogaltaar R . 315. 
— Sint Jacobus-altaar 1.863 

(voorbericht). 
— Sint Jorisgilde-altaar R. 

1156, 1157. 
— Sint Claas-altaar R. 434. 
— De vier gekroonden en 

Thomas-altaar I. 873, R. 
461, 482. 

— H. Kruis-altaar R. 405. 
505, 586*. 

— Sint Laurens en Sint Ste
vens-altaar R. 481, 628, 
1128. 
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Harderwijk. Kerk (Onze Lieve Vrouwe-, 
Maria- of Groote-) (Alta
ren in de-) 

— Sint Lucien-altaar R.434. 
— Maria Magdalena-altaar I. 

863. 
— Metselaars- en - timmerlie

den-altaar R. 604. 
— Onze-Lieve Vrouwe-altaar 

R. 1129, 1130. 1131. 
— Sint Paul- of Mandema-

kerst-altaar R. 191, 420. 
— Sint Peters-altaar R. 311, 

434. 
— Sint Quirijnsgilde-altaar 

R. 447. 510. 
— H . Sacraments-altaar 1.828 

833. R. 162, 586*. 
— Sint Severus- of Wevers

altaar R. 342, 406. 
— Toegers (of dragers) altaar 

•R. 438. 
— (Banken en stoelen in de-) I. 

165, 824—827, 838—840. R. 481. 
— (Beelden in de-) R. 784. Zie ook 

Beeldenstorm. 
— (Bibliotheek van de-) 1.800 (noot) 

R. 194. 512, 559. 
— (Bouw van de-) R. 620. 
— (Ciboria en archiefstukken van 

de-) I. 800. R. 194, 512, 559, 
1207, 1320, 1321. 

— (Gewelf van de ) R. 233, 1002. 
1219. 

— (Glazen van de-) I. 1989 lett. c. 
R. 620. 

— (Graven, grafbedekkingen, vloe
ren in de-) I. 165, 824-827, 
835-837. 

— Grafrol I. 1990 lett. p. 
— (Hervorming) van de-) 1.800,802 

—808, R. 539,750, 851- 855,857, 
875, 878,879,940,998, 1020, 1077 
—1086, 1088,. 1090,1094, 1096, 
1150,1151,1156,1157,1175,1179. 

— (Herwijding van de-) R. 1116,1126. 
— (Koorleiders in de-) R. 287, 521, 

1291. 
Harderwijk. Kerk (Onze Lieve Vrouwe-, 

Maria- of Groote-) 
— (Orgel in de-) I. 834,1698 

(noot) R. 631, 649. 
— (Ouderlingen): Zie Kerke raad. 
— (Overluiden van dooden in de-) I. 

824—827, 832. 
— (Spreuken in de-) 1.800. 
— (Statuten voor officianten) R. 513. 
— (Toren der-) Zie Torens. 
— (Vicarieën in de:) Zie Harder

wijk. (Vicarieën te-). 
— Kerken: Zie Kloosters. 
— Kerkfabriêk, Kerkmeesters I. 541, 824 

—840, 1564, 1565, R. 200, 481, 559, 
600, 602, 611, 641, 678, 679, 683, 773, 
810. 

— Kerkelijke huwelijksvoltrekking I. 824 
- 8 2 7 , R. 1379. 

— Kerkeraad I. 841—845. 
— (Geschil met het kapittel van 

Sint Marie te Utrecht) 1.842 
—845. 

— (Ouderlingen in den-)I. 799, 
841, 1990 lett. i , R. 1390, 
1415. 

— Kerkeraadsbeurs I. 846, 847, 1564 
(voorbericht), 1566. R. 398.441, 605,950, 
951. 

— Keurboekjes I. 51—53. 
— Keurmeesters I. 52. 53, 672 (voorbe

richt), 1990 lett. h. 
— Kinderen (Onechte-) R. 1456. 
— Kinderhuis of diaconieweeshuis I. 722, 

912, 1116—1119 (voorberichten), 1567. 
— Kistenmakers: Zie Bijlhouwengide* 
— Kistenmeesters I. 1990, lett h. 
— Klerkenbeurs (Arme-): Zie Klerkeraads-

beurs. 
— Klokken I. 530. 537, 538, 543, 1544, R. 

200, 206, 575. 1287. 
— Klokkenmakers I. 779, R. 206, 575, 1414. 
— Klooster (Sint Agnieten-) I. 692, 1057— 

1059, 1936-1938. 
— Afstand en limieten van ter

rein en bezittingen I. 1057— 
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1059 (noot), R. 245, 246, 402, 
1362. 

Harderwijk. 
Klooster (Sint Agnieten-) Conventualen 

(Pater, prior, priorin, zusters 
en novices) 
R. 198, 245, 246, 326, 402, 
439, 459, 476, 631, 674, 680, 
689, 719, 752, 901, 1044. 

— (Dakpannen van het-) R. 515. 
— (Meubilair van het-) I. 1059. 
— (Renten en andere bezittingen 

van het-) I. 260, 1057-1059 
(noot), 1937, 1938. R. 459,439, 
752, 769, 1044. 

— (Stichting, orde en visitatie 
van het-) R. 328, 330, 736. 

— Klooster (Sint Catharina-) I. 692, 1018 
—1020 (voorbericht). 1060—1093, 1392 
(noot). 

— Afstand en •limieten van ter
rein en bezittingen I. 1061, 
1392 (noot), R. 468, 493, 494, 
1362, 1380, 1381. 

— Conventualen (Pater, mater, 
prior en zusters) I. 1060— 
1063 (voorbericht), 1392(noot), 
R. 476, 493, 531, 631, 634, 
680, 689, 719, 1362, 1380, 
1381, 

— (Hof-, weef- en warmhuis van 
het-) I. 1062, R. 1432. 

— (Kerk en toren van het-) I. 
1060, 1392 (noot). 

— (Ontvreemd gereed goed van-) 
I. 1063, R. 1417. 

— Klooster (Orauwe Zusters- genaamd 
Clarendale) I. 475, 928 (voorbericht), 
1064—1092. 

— Armenzorg R. 441. 
— Bezittingen I 1069, 1070. 
— Conventualen I. 1064—1092 

(voorbericht), R. 1345. 
— Dijklasten I. 1065. 
— Huurders I. 1067. 
— Kerkje I. 928 (voorbericht), 

R. 506. 
Harderwijk. 

Klooster (Grauwe Zusters- genaamd 
Clarendale) Limieten van ter
rein en bezittingen R. 468. 

— Rekeningen I. 1075—1086. 
— Overdracht aan- en verkoop 

door de stad I. 475, 1064, 
1066, 1392, R. 1345. 

— Klooster (Begijnen- of Sint Clara-)1) 
R. 268, 286, 311, 446, 840, 878. 

— Armenzorg R. 441. 
— Kerkje I. 939 (voorbericht). 
— Moeder en andere conventua

len R. 469, 486, 631, 1038, 
1333. 

— Klooster (Minderbroeders-)1.1042—1051. 
1934, 1935. 

— Afstand aan- en verhuur en 
verkoop door de stad I. 1048 
—1051, 1285, R. 943. 968, 
1328, 1360, 1378. 

— Ciboriën, ornamenten, gewa
den, renten en schulden I. 
1045, 1046, 1047, 1934, R. 121, 
256, 910, 1058, 1158, 1162. 

— Dakpannen R. 515. 
— Gardiaan en andere conven

tualen I. 1043, 1934, 1935, R. 
18, 70, 117, 121, 225, 256, 
910, 943, 968, 1019, 1058, 
1155, 1158, 1162. 

— Hervorming I. 1042, R. 276. 
Hof- en Kerkhofmuren R. 117, 
146, 258, 284, 758, 1060. 

— Kerk R. 218, 311. 
— Kerkmeesters R. 225, 357, 

445, 515. 
Kerkorgel R. 649. 

— Leefregels en hervorming, 
(c. 1450) visitatie c. 1540. I. 

1) Het klooster werd ook wel Begijnenhof ge
noemd. De begijnen woonden gedeeltelijk binnen 
de stad aan het O.L. Vrouwe-kerkhof en buiten 
de stad aan het Sint Nicolaaskerkhof. Wellicht 
waren zij „de nije susteren" die genoemd worden 
in de noot onder R. 441. 

37* 
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1042, R. 276, 736. 
Harderwijk. 

Klooster (Minderbroeders-) Kermis- of 
Sint Fransiscusdag R. 237. 

— Koorn renten I. 800, 1042— 
1051 (noot), R. 583,629, 1281, 
1282, 1334, 1335, 1346, 1347. 

— Loon en kleeding van Conven
tualen I. 1935, R. 1155. 

— Grafrechten en uitvaartdiensten 
R. 275. 

— Zegel R. 70, 117, 121, 146, 
148. 

— Klooster Sint Jansdal: Zie 's Heerenloo. 
— Kloostergoederen I. 638, 644, 799 (in

leiding), 800, 1097-1104 (noot), 1392— 
1396, 1401, 1402, R. 1353, 1357, 1362, 
1377, 1381, 1386, 1460, 1505. 

— Kloosterlingen (Alimentatie van-) I. 
1060—1063 en 1064—1092, 1392 (noten), 
R. 1345, 1362, 1363, 1380, 1381. 

— Koeherder: (Zie Weide waarder). 
— Commité revolutionnair I. 32. 
— Commandeurshuis (Zie 's. Heerenloo). 
— Commissaris van politie I. 1509. 
— Commissaris van de Veren: Zie Wa

genschout. 
— Commissie van Binnenlandsche Corres

pondentie I, 1608.| 
— Koninklijke commissarissen R. 1066, 

1113. 1115, 1117. 1124, 1125, 1144, 
1148, 1149, 1161. 

— Conscriptie I. 1500. 
— Contributien. I. 760, 1920. lett. k. 
— Convocatiebrieven I. 1157—1166. 
— Convooien en licenten I. 83. 
— Kosterij R. 293, 378, 391. 
— Kosterijland I. 171, 172, 173. 
— Kosters I. 169—174, 1564 (voorbericht), 

R. 194, 339, 391, 512, 557, 826, 941, 
1357, 1362, 1377, 1381, 1386. 

— KouWe (De-) R 160. 
— Kroniek (1444—1572, 1503—1543)1. 163 

638 (noot), 1983 (noot). 
— Kruidtuin I. 1509. R. 876. 
— Kruittoren en kruitbergplaats R. 1469, 

1480. 
Harderwijk. (Lakenramen te-) R. 298. 
— Lakenververij R. 240. 
— Lakenbewaarders op „den Raam" R. 

873. 
— Landerijen, erven en hoven onder-) I. 

1541. 
— Beeldsnijderskampje R. 824. 
— Bleickenkampje R. 1046, 
— Boekhorstkamp R. 904. 
— Bogemakerskampen R. 1446. 
— Buerkamp R. 456. 
— Burch R. 4. 
— Dalmeskamp R. 310. 
— Doernyckskamp R. 555. 
— Praterskamp R. 461. 
— Geer (dat Ghirtgen) R. 491, 

1502. 
— Gruyterskamp R. 313. 
— Hagenskamp R. 398, 441, 

565. 
— Heil (Erf en goed-) R. 1465. 
— Henneproete R. 1035. 
— Hogevaren R. 960. 
— Hogenvoet R. 491. 
— Holst (Het bosch genaamd-) 
— R. 21. 115, 474, 677. 
— Houtkamp 1.1120—1125 (voor-
— bericht), R. 590, 1448. 
— Huil R. 491. 
— Hulst R. 47, 48, 96. 
— Karler R. 131. 
— Claverweide R. 435. 
— Kleine molenberg R. 255. 
— Coelwagenskamp R. 1502. 
— Crommenkamp R. 428. 
— Crommenmede R. 301, 355. 
— Lutteke Loe R. 158, 230, 262, 

294. 
— Naterskamp R. 1450. 
— Oostermeden I. 501, R. 205, 

301, 355, 527, 538. 
— (Dijkgraaf en heemraden 

van de-) R. 427. 
— (Tienden van de-) R. 242, 

523, 524, 935, 1141. 
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Harderv. ijk. 
(Landerijen, erven en hoven onder-) 

Overcamp (Het erf-) R. 217. 
— Rabbenkamp R. 271. 
— Raem (Den-) R. 873. 
— Regulenbosch R. 565. 
— Rumels R. 205, 435. 671. 
— Rumenoge R. 21. 
— Sammelskamp R. 1274. 
— Sint Jorienshoeve R.438, 491. 
— Sint Nicolaaskatnp R. 226. 

227. 
— Soel (Het-) R. 403. 
— Soelakker R. 403. 
— Soevenakker R. 491, 668. 
— Solvelt R. 220, 226, 227. 
— Spaenhemsberch R. 824. 
— Spaenhemskamp R. 447. 
— Spaensberch (De boomgaard-) 

R. 668. 
— Stouwenhofstede R. 159. 
— Strickskamp R. 438. 
— Suysgoed R. 177. 
— Varkenweide R. 435. 
— Vresenkamp R. 471. 
— Wildemanshoff R. 436. 

— (Land- en Kwartierdagen te-) I. 1969— 
1974. 

— Afgevaardigden R. 702. 
— Convocatiebrieven I. 1157— 

1169. 
— Landsheeren: zie Gelderland. 

— (Aanneming en huldiging van-) 
I. 1353—1355, R. 86,325,697. 
700, 704, 800, 801, 802. 803, 
891. 

— Leerkuipen I. 1711, R. 529, 1275. 
— Legerieverantien I. 738, 747—752, R. 

1142, 1143, 1145, 1172, 1209. 1252. 
— Legertijdingen I. 726. 
— Leidekker R. 1383. 
— Leprozenhuis: zie Melatenhuis. 

lijfrenten I 473, R. 177, 233. 295, 393, 
945. 952. 

— Lijnbaan (touwbaan) R. 1448. 
— Limieten : zie Grenzen. 

Harderwijk (Lofdichten, lofspraken) I. 1981 
(noot). 1990 lett m. 

— Lombard: zie Bank van leening. 
— Loterijen I. 500. 

— Trekkingslijst I. 500. 
— Luifels R. 50!, 509. 
— Lutheranisme: zie Hervorming. 
— Maalp rijzen R. 437. 
— Magistraat: zie Schepenen en Raden. 
— Maire I. 1465. 1477. 

— (Adjunct-) I. 1509. 
— Majoors I. 795—797. 
— Manufacturiers: zie Wevers. 
— Markten, Marktkeuren I. 672 (voorbe

richt), 673, 674, R. 3, 61,152. 
822, 880, 887.1012,1047,1486. 
1491. 

— (Leder-) R. 1491. 
— (Boter- en Kaas-) I. 542. 

— Marktmeester I. 672 (voorbericht). 
— Maten en gewichten I. 52, 672 (voorbe

richt). 681, 683, R. 517, 877. 
— Meiboomen R. 1208. 
— Melaten R. 957, 958. 
— Melatenhuis I. 13, 1116—1119, R. 291, 

313, 381. 
— (Ordonnantie van het-) R. 682. 

(Huismeester in het-) R. 957. 
— (Provisor-administrateur-) 

I. 1118. 
— Mestvaalten R. 870. 
— Metselaars R. 678, 679, 683, 767, 786, 

1311, 1354. 
— Molen op den Brinck R. 437, 440. 519. 

— op de Markt R. 625. 
— aan het nieuwe blokhuis R. 

1420. 
— aan het oude blokhuis R. 1411. 
— bij de Smeepoort R. 457, 
— bij den Vangentoren R. 437. 

op de Stadsweide I. 605, R. 
437. 

— Molenaars I. 684, R. 1411, 1478. 
— Molens: zie Oliemolens, Papiermolens, 

Rosmolens, Watermolens. 
— Moordbrander R. 1167. 
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Harderwijk (Monnikensteeg te-) R. 904. 
— Mulertsstichting I. 1093, HOS - U i l . R. 

1485, 1486. 1487. 
— (Overprovisoren 1689—1703 

van de-) I. 1990 lett. j. 
— Municipale Raad I. 1465. 
— Muntgebouw I. 1064—1092 (voorbe

richt), R. 1394. 
— Munters (Privilegiën van-) I. 1384, R. 

1398. 
— Muntmeesters R. 1394. 
— (Muntslag te-N L 1381—1384 (voorbe

richt), R. 99, 1387, 1393. 
— Munten (Gangbare- en valsche-) R. 212, 

729. 1387. 
— Muren (Gemeenschappelijke-) R. 496. 
— Muurmeesters: zie Metselaars. 
— Nachtwacht: zie Wakers. 
— Nationale garde I 1560, 1561. 
— Neringen en bedrijven I. 672 (voorbe

richt), R. 562. 
— Notaris R. 249, 570, 571, 580. 
— Octrooien I. 38—40. 
— Oever (Het-) R . 870, 1280. 
— Oirveden L 52, 102, R. 1084, 1093. 
— Oliemolens R . 1389. 
— Omroepers I. 1596, 1990 lett. g. 
— Onderschout I. 1550. 
— Onderwijs: zie School. 
— Onderwijzers: zie Schoolmeesters. 
— Oproeren: zie rebellie en geschillen 

met burgers. 
— Organisten 1. 174*, 1564 (voorbericht), 

1750, R . 1177, 1357, 1362, 1377, 1381, 
1386. 

— Oude mannen- en vrouwenhuis I. 13, 
928 (voorbericht), 939—1015. 

— (Archief van het ) L 939 
(voorbericht). 

— (Leenbrief v. d. Cluppelskamp 
L 945. 

— (Provisoren of regenten van 
het-) 1.939 (voorbericht), 1990 
lett. j. 

— (Rekeningen van het-) I. 939, 
952—1015. 

Harderwijk, 
Oude mannen- en vrouwenhuis. 

— (Rente-, koop- en schuldbrie
ven van het-) I. 946, 947, 948. 

— (Statuten van [het-) I. 939 
(voorbericht), 1989 lett b. 

— Paapsche stoutigheden I. 821. 
— Paarden (Stads-) R. 296. 
— Pacht in 1528 (Kwijtschelding van-) R. 

637. 
— (Pachtdistricten onder-) I. 1443, 1444 

(noot), 1578 (noot). 
— Papiermolens 1. 605 (voorbericht), 
— Partijkeuze in 1574 R. 1221. 
— Pastoors, pastoorsproven I. 51, 799 

(voorbericht), 809—816, 842 (noot), 859, 
895, 2066, R. 129, 217, 249, 285, SU, 
324, 339, 500, 513, 538, 543, 570, 581, 
586, 600, 608, 639, 662, 664, 689, 745, 
750, 761. 784, 809, 820, 827, 828, 833. 
850, 856, 991, 1003, 1028, 1060, 1206, 
1216, 1238, 1268. 

— Pastoorsproven (Procurators van de-) 
R. 1279. 

— Pausgezinden 1. 671, 800, 821. 
— Pestbestrijding R. 738. 1280. 
— Pesthuis I. 13, 1120—1125, R. 541,1448. 

— (Bewaarders en bewaarsters 
in het-) R . 550, 607, 688,861, 
1074, 1372, 1419. 

— Physicus R 876. 
— Pioniers L 598-600, 747. 751. 
— Pleidooien I. 1—21. 
— Pleinen: zie bij Straatnamen. 
— Plooien in 1703 (Oude en nieuwe-) I. 

76-79, 156. 
— Pompen: zie Putten. 
— Poort (De Groote-) R . 166, 222, 228, 

247, 279, 307, 355, 529, 1275. 
— (Hoogebrug-) I. 1622. 
— (Lutteke- of Sint Nicolaas-) I. 

530, 861 (voorbericht), 1638, 
R. 126, 166, 222, 270, 279, 
314, 502, 529, 543, 688, 808, 
840, 916, 1275, 1372. 

— (Pelen-) R. 171, 231, 458,672. 
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Harderwijk. 
Poort (Smee-) L 594, 597, 1521— 

1531 (voorbericht), R. 158,166, 
222. 265, 266, 279. 290, 291, 
298, 360, 457. 588. 916. 1270. 

— Smeepoortbrug R. 1397. 
— (Visch-) I. 1041, 1625. 

— Poorters I. 51—53. 
— Poortiers I. 40. 182. 
— Poortiersambt I 1521—1531 (voorbe

richt), 1596. 
— Pootmeesters 1568—1703 L 1990 lett. h. 
— Postmeester en postwagens I. 180. 
— Pothuizen en luifels R. 501. 509. 
— Predikanten I. 799, 823,842 (noot), 1564 

(voorbericht). R. 1077—10S0,1082,1092, 
1097, 1100, 1132, 1357.1362.1377,1381, 
1386, 1390, 1415. 

— Predikantsweduwen R. 1415. 
— Priesters I. 845, 855—859, 866, 897, 

1721, 1750, R. 115. 120, 129, 131, 147, 
148, 176, 181, 195, 207, 210, 238. 242, 
248, 253, 263. 264, 269. 276. 280, 288, 
294, 295, 309. 313. 315. 321, 343, 344, 
376, 381, 383, 394, 405, 410, 438. 441, 
456, 474, 483, 485, 493, 500, 505, 506, 
507, 516, 540, 546, 569. 570, 571, 572, 
594, 597. 605, 615, 619, 627. 634, 638, 
639. 652. 666, 674, 675, 750, 763. 812. 
820, 837, 905, 933. 941. 946, 947, 950, 
968. 1010, 1019, 1155. 1158. 1162,1274, 
1279. 1292. 

— Prijzen van kalk en steen in 1434. R. 
168. 

— (Prins Willem V in-) I. 1368. 
— Privilegieboek, privilegiebrieven I. 81, 

82. 83. 1982—1984, R. 3, 7, 10. 11,15, 
16, 17. 22, 23. 25. 715. 

— Privilegiekist I. 1583. 
— Privilegiën in Amersfoort R. 453. 

— in Bremen R. 549. 
— in Denemarken, Zweden en 

op Schonen I. 85—95, R. 25, 
26. 43, 70. 75. 79. 

— in Doetinchem R. 749. 
— in Dordrecht R. 60. 

Harderwijk. 
— Privilegiën in Emden en Norden R. 110. 

— in Emmerik R. 762. 
— in Engeland R. 53. 
— in Enkhuizen L 122, 123. R. 

601. 610. 659. 660. 661. 676, 
677, 771. 

— in Friesland R. 22, 36, 39,40, 
42, 44. 

— in Gelderland I. 104—108. R. 
3. 29, 82. 87, 122. 130, 139. 
149, 150. 153. 172. 229, 364. 
409. 414. 432, 467, 704, 705. 
892. 908. 

— route Groningen R. 646. 
— in Hamburg R. 7. 
— in Holland, Zeeland en West-

Friesland R. 10. 15, 17. 46, 
424. 

— in Hoorn (Hom) R. 23. 
— in Monnikendam R. 768. 
— „bi den Rijn' R. 84. 
— in Utrecht R. 337. 
— in Zwartsluis R. 646. 

— Processiën I. 819, R. 721, 921, 1042. 
— Proefmeesters L 52, 53, 672 (voorbe

richt). 1990 lett h. 
— Professoren I. 911, 1125. 1509, 1675. 

1981, 1999. 
— Proveniers, proven I. 928 (voorbericht), 

934. R. 184, 312, 605, 647, 1407. 
— Proveniershuis I. 912 (voorbericht), 928 

—938, 939 (voorbericht), 1093 (voorbe
richt). 

— (Rekeningen van het-) L 933 
—935. 

— Provisioneele volksvertegenwoordigers-
(Resolutiën van de-) I. 32. 

— Publicatiën I. 33—36, 1470, 1471, 1979. 
R. 728, 729, 1008, 1012, 1031. 1047, 
1204. 1208. 1214. 1287, 1296, 1308, 
1371, 1395. 

— Put- en pompcedels en ordonnantiën I. 
628—637, 1612—1639, 1989 lett b. 

— Putmeesters en Overputmeesters I. 
628—633, 1990 lett b. 
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Harderwijk (Putmeestersrekeningen I. 1612 
-1639. 

— Quoten in landslasten I. 163, R. 751, 
813, 1178, 1186. 

— Raadhuis L 538, 539, R. 197. 
— Raadsleden I. 1515, 1538. 

— (Wapens van-) I. 530. 
— (Raadsman van-) R. 1114. 
— Raadsvergaderingen R. 282, 351. 
— Raadzaal: (Stoelkussens, schilderijen in 

de-) I. 530, 735. 
— Rebellie, rebellen in 1519 en 1566 I. 

125—130, R. 566, 1077—1092, 1094, 
1096—1106, 1108, 1109, 1111—1113, 
1115-1120, 1123-1132, 1136, 1144, 
1146, 1148, 1149, 1152,1161,1164,1165, 
1181, 1194, 1239, 1290. 

— Rechten: Zie privilegiën. 
— Rechtsbronnen I. 161. 
— Rechtspraak (civiel?- en crimineele-) I. 

101—103, R. 37, 212, 235, 297, 598, 
673, 742, 756, 757, 758, 786, 860, 934, 
981, 1009, 1017, 1036, 1037. 1057,1063, 
1163, 1167, 1168, 1169, 1312, 1313, 
1375, 1409, 1454, 1492,1492,1498,1501. 

— Recognitiën R. 457. 
— Rectors: zie Schoolmeesters. 
— Regeeringsreglement I. 162, 1510, 1605. 
— Reizen in stadsdienst R. 239. 
— Rekenplicht van officianten R. 1504. 
— Rentevoet R. 340, 1005, 1107. 
— Rentekorting I. 929, R. 498, 499. 
— Rentmeesters I. 52, 53, 193 (noot), 469, 

495, 1521—1547, 1596, R. 192,241,362, 
451, 564, 591, 592, 643, 685, 703, 711, 
724, 726, 767, 997, 1003, 1030, 1329. 

— (Gasten van-) R. 1030. 
— (Jaar- en vacatiegeld van-) 

R. 1374. 
— (Rekeningen van-) I. 193 — 

468, 1521-1536. 
— (Verkiezing van-) R. 725. 

— Requisitiën I. 45, 1558. 
— Resolutiën: zie Schepenen en Raden. 
— Ritmeester R. 250 
— Roedendragers I. 1561, R 1054, 1191, 

1374. 
Harderwijk (Roer- en Watertollen te-) I. 

105, 122, 123, 501, R. 3, 61, 139, 325, 
327, 610, 1171. 

— Rondeelen R. 104, 126, 266, 270, 314. 
— Ronneboom (De-) R. 870. 
— Rosmolens R. 283, !37, 440, 519, 625. 
— Ruitergeld R. 518. 
— Runderpest I. 1445**. 
— Sant- en Saldenenstegen I. 611. 
— Zandweringen I. 615—617. 
— Zangwijn R. 317. 
— (Schaarwacht te-) R. 568. 
— Schamansweg (De-) R. 904. 
— Schattingen (Pond-) R. 454, 460, 518. 
— Scheepssmeden (Schipsmeden-) R, 78, 
— Schepenen en Raden (Nam jn van-) I. 

51, 52, 53, 57, 87, 142, 177, 182, 186, 
188. 499, 500, 526, 596, 610, 645, 774, 
796, 797, 841, 848, (872, 874,897 voor
berichten), 938,1050, 1064 (voorbericht), 
1171, 1446, 1595, 1692,1975,1977,1980, 
1985, 1990 lett. m., 1995, 1997, 1999, 
2000, 2001, 2010, 2013,2063,20(4,2074. 
R. 19, 193—198, 201, 209,213,217,218, 
220, 222, 225, 226, 230, 241, 24.'., 248, 
253, 255, 256, 265, 268, 270, 274 , 277, 
286, 290, 291, 301, 302, 303, 306, 308, 
310, 311, 313, 316, 318, 332, 346, 350, 
354, 357, 360, 361, 366, 372, 375, 3?7— 
381, 387—390, 395, 399, 403, 405, 420, 
425, 426, 428, 434, 438, 444, 445, -:47, 
448, 449, 452, 458, 482, 483, 485, 503, 
519, 520, 540, 558, 565, 586, 596, 607, 
619, 630, 631, 636, 646, 649, 657, 6 74, 
678, 685, 704, 716, 719, 726, 739, 7(7, 
793, 808, 826, 853, 858, 861, 869, 876, 
891, 916, 934», 937, 941, 942, 947, 950, 
956, 957, 959, 960, 970, 971, 985, 1074, 
1089, 1093, 1095, 1097,1124,1125,11. 7, 
1162,1169,1180,1189,1285, 1311,131*-
1318, 1368, 1380, 1392,1401,1412,14J1 3, 
1418, 1466. , 

— (Ontslag en verkiezing of kjtur 
van-) 1.57—59,69,78—80#3. 
R. 1122, 1124, 1125, 12£0, 
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1222. 1281. 1282, 1373. 1376. 
Harderwijk. 
— (Schepenen en Raden van-) 

— Zie Keurboek]». 
— Commissorialen 1.60. R. 1212. 
— (Domicilie van-) R. 1222. 
— (Gebed van-) I. 20. 
— (Jaargeld, presentiegeld en an

dere emolumenten van-) 
L 164, 722 (voorbericht), R. 
1048. 1373, 1374. 

— (Resolutiën van-) L 1—32, 51-, 
52, 1459-1468, 1977. 1978, 
1992. 1996.1997 lett. L, 1998, 
1999. 

— (Sententien van-) 1.1—21, 24, 
51, 52, 53. R. 351. 

— (Vlucht in 1539, 1568 en 1673 
van-) L 70—75. R. 716. 

— Schepenklokje R. 1287. 
— Schepenmaaltijd R. 978. 
— Schepenschut R. 1310. 
— Scherprechters 1.176, 177. R. 984, 1032, 

1350. 
— Scherprechters-grafschrift L 177. 
— Schilderijen, stoelkussens fn de raad

zaal I, 530, 735. 
— Schoenmakerskuipen : Zie leerkuipen. 
— Scholarchen, Schoolraad I. 638 (voorbe

richt), 1640—1646, 1659, 1990 lett.h.R. 
1180. 

— Schoolboeken R. 1191. 
— Schoolgebouwen I. 638—642,1647,1648. 

1997 lett. i, R. 194. 293. 739.869. 1406. 
1460. 

— Schoolgelden R. 876. 
— Schoolmeesters (Rectors. Conrectors, 

Lectors) I. 83. 639. 641. 642, 835, 866 
(toelichting), 1685—1687 (voorbericht), 
R. 192, 199. 213, 243, 267, 287, 316. 
322, 479, 521, 532. 542, 582, 740, 876, 
1180, 1191, 1193. 1195, 1196, 1205, 
1247, 1270, 1289, 1291, 1325, 1353, 
1357, 1362. 1377, 1381. 1386, 1460, 
1481, 1483, 1505. 

/£— Scboolprospectus I. 640 R. 737. 
— Schoters, Schoting I. 605 (voorbericht), 

R. 527. 
Harderwijk (Schouten, Schoutambt te-) I. 

38, 39.51—53. 83, 188-192. 501, 1977, 
1990 lett. k., 2006. R. 4. 354. 372. 462. 
464. 528. 537, 1054. 

— Schulden (Opkoop van stads-) R. 859. 
— Schuttersgilde (Monsterrollen en regle

menten van het-) L 787, 790, 791, 793. 
1563. R. 733, 734, 1039. 

— Koningen 1563— 1578. I. 787. 
R. 1039. 

— Secretaris (Stads-) I. 36, 38, 52. 53. 162, 
164, 188 (noot). 767, 1513. 1538. 1539. 
1582, (1584-1592 voorbericht). 1928. 
1993, 1997, 2000. R. 559, 577,696. 717. 
865, 889. 941, 947,949, 1048,1064.1071, 
1108, 1120, 1124,1127.1158. 1175,1180, 
1217. 1229, 1231, 1248,1368,1374.1435. 
1436. 

— (Zeeberm te-) I. 597. 
— Zeerecht I. 191, 192. 
— Zeestegen R. 536. 
— Zee werken R. 922. Zie Havenwerken. 
— Zegel (Stads-) R. 51, 78, 107, 131, 159, 

163. 231. 236. 
— Zegellood van laken R. 299. 
— Zegelstempel R, 627. 
— Seinschip R. 633, 652. 
— Zelfmoordenaars I. 1990 lett. g. 
— Sequestratien in 1568 R. 1144, 1149, 

1152, 1164, 1165. 
— Serviesgelden I. 730—746 (voorbericht), 

730. 731. 734, 736, 740, 741, 1203. R. 
1229, 1395, 1452. 

— Servies meesters L 730—746.1990 lett. h. 
— Ziekenzorg I. 1116—1125, R. 550. 
-Zieken in Sint Joriaen R. 226,228.590. 
— Zijdewinderij I. 694. 
— (Synode te-) I. 800. 
— Sijpel, Zijpel (De-) R. 158, 279, 290, 

291. 359, 457. 
— Sleutels (Stads-) I. 135. 
— Smeersteeg (De-) R. 639. 
— Zoenbrieven L 49. 1150, R. 5, 8,14,27. 

31, 32, 33, 35. 79, 86, 93. 94. 95. 119, 
234, 325. 363. 383, 408, 413, 419, 421, 
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422. 
Harderwijk (Zoutmaat te-) R. 346. 
— Stadhouders (Gouverneurs, Bevelhebbers, 

Bewaarders) I. 131, 754, 756, 757. 1385, 
R. 567, 578. 592, 624, 643, 650, 662, 
676, 677, 680, 686, 687, 1200, 1203. 

— Stadrecht R. 3, 61, 62, 72. 
— Stadsstrupen R. 767. 
— Stapelrecht I. 122, 123, 137, 140—143, 

679, 1392, R. 229, 232, 271, 977, 1496, 
1497, 1505. 

— Stemgerechtigden in 1796 I 1606,1607. 
— Stemregister I. 1513. 
— Stier (Stads-) I. 51. 
— Straatgeld 1.618 (voorbericht), 619-624. 
— Straatmeesters I. 618 (voorbericht), 1990 

lett. h. R. 209. 
— Straatnamen I. 618 (voorbericht), 928 

(noot.) 
— Aeltsstraatje (Heer-) R. 163, 

308, 473. 
— Annestraat (Sint-) R. 311,447, 

489, 928. 
— Bongertssteeg I. 912 (voorbe

richt) 
— Brinck (Smeepoortbrink) L 

475. 1620, R. 401, 437, 440, 
519, 608, 

— Broederen I. 542, 618, R. 222, 
258, 590, 639, 733, 757, 985, 
1047, 1486. 

— Bronkhorstpoort R. 985. 
— Bruggestraat I. 140—143, 912 

(voorbericht), 1621, R. 240,292, 
342, 357, 471, 473, 927, 1260. 

— Burch- of Vangenstraat 1. 928 
(voorbericht), 929, 948. 

— Catharinastraatje (Sint-) I. 
1018, R. 489, 946. 

— Doelen (De-) R. 529. 
— Donkerstraat I. 1060—1063 

(voorbericht) R. 258, 286,342, 
401, 448, 471, 482, 485, 491, 
608, 1024. 

— Grauwe Zustersstraat I. 909. 
— Qroote of Grootepoortstraat I. 

1630, 1635, R. 78, 252. 
Harderwijk. 
— (Straatnamen te-) 

Haverstraat R. 228, 504, 603, 
1279. 

— Haverstraat (Groote-) I. 1637. 
— Hoogstraatl. 1037—1040(voor-

bericht), 1629, 1903, R. 307, 
388, 389, 464, 482, 694, 918, 
1364. 

— Israël- of Weemestraat 1. 
1030—1032 (toelichting), 1617. 

— Jufferenpad 1. 509(1521-1531 
(voorbericht.) 

— Kerkweg R. 68. 
— Luttekepoortstraat I. 1639. 
— Markt I. 1041, 1613, R. 222, 

253, 534. 614, 617, 625, 1442, 
1486. 

— Markt (Oude-) R. 4. 
— Marktstraat R. 307. 360, 520. 
— Marktstraat (Groote-) L 1633. 

1634. 
— Marktstraat (Kleine-) I. 1628. 
— Mhoelienstraat R. 928. 
— Nijestraat R. 293. 
— Olistraat R. 355, 387, 925. 
— Oosterwijkl. 1120-1125(voor-

bericht), 1626, 1627, R. 209, 
231, 617, 678. 

— Paedzenstraat R. 888. 
— Peperstraat R. 678. 
— Pesthuisstraatje: Zie Seven-

huysenstraatje. 
— Rabbestraat I. 1624, 1902, R. 

292, 507, 539. 
— Schoenmakersstraat I. 1517, 

1611, 1631. 
— Sevenhuysen- of Pesthuis

straatje I. 1018—1029 (voor
bericht), 1120-1125 (voorbe
richt), R. 207, 210, 283, 942, 
946, 947. 

— Smeepoortbrink: zie Brinck. 
— Smeepoortstraat I. 1618. 
— Snijdersstraat I. 1614. 
— Valckenstraat R. 390. 
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Harderwijk. 
— (Straatnamen te-) 

— Vangen straat: zie Burchstraat 
— Vpe-.Vihe-of Viestraat 1.912, 

1064—1092,1120-1125 (voor
berichten), 1619, R . 207. 280. 
361, 376, 405, 429, 464, 490, 
497, 506, 563, 947. 

— Vijselstraat I. 1623. 
— Vischmark11.1609,1610, 1632. 
— Vleeschhouwersteeg I. 1018 

(voorbericht). 
— Vrouwe-kerkhof of Kerkplein 

(Onze Lieve-) I. 912 (voorbe
richt), 1612, R. 180, 429, 632, 
636. 

— Vrouwestraat (Onze Lieve-) 
I. 1036, 1615. R . 324, 398, 
829. 

— Vuldersbrink I. 1636. 
— Wulleweversstraat R. 238,445, 

590, 603, 837, 1279. 
— Wulleweversstraat (Wateraf

voer van de-) R. 284. 
— Zusters- of Heuclumsstraatje : 

zie Sint Catharinastraatje. 
— Zeestegen R. 536. 

— Straatreiniging, -onderhoud en -ver
nieuwing I. 618 (voorbericht), 620—624, 
626, R. 870. 

— Straatveger R. 222. 
— Strandgoederen I. 191, 192. 
— Stroobokking R . 514. 
— Studenten L 103, 651, 666, R . 810. 

— (Kamerhuur en kostgeld van-) 
I. 657. 

— (Vrijgeleidebrieven voor-) R . 
215, 370, 624. 

— Studiebeurzen I. 800, 846, 847. Zie 
kerkeraadsbeurs. 

*— Subsidiën voor fortificatiewerk I. 590, 
591, 594, R, 1410, 1412, 1413, 1422 
1429, 1476, 1489. 

— Subsidiën voor kerk- en schooldienaren 
I. 638 (voorbericht). 642, 644, 647, 939, 
1392-1396, 1564 (voorbericht), R. 1353, 
1357, 1362, 1377,1381, 1386,1460,1505. 

Harderwijk (Tappers, tapperijen en tap
persvergunningen te-) I. 478, R. 890, 
1214, 1287. 

— Tellen en tegenjagen I. 672, 2006, R. 
511. 

— Telvisch R. 16. 
— Termijnhuis Van de predikheeren te 

Zutphen R. 347, 348. 
— Tienden L 493, 501, 503, 504, 506,507, 

508, R. 242, 325, 369,371,523,524,935, 
1001, 1141. 

— Tiendplichtigen L 507, R. 331. 
— Tijnzen L 1399, R. 1067. 
— Tollen: zie Roer- en Watertollen. 
— Tol- en weggeld I. 105, 509, 1521— 

1531 (voorbericht), R. 3, 61, 139, 151, 
165, 211, 325. 327, 346. 

— (Konings- of Sint Odulphus-) 
R. 1043. 

— (Tolvrijen te-) I. 509, R. 211, 762,1021, 
1040, 1171. 

— Toovenaressen R, 1167, 1453. 
— Torens I. 530, 543—547, R. 300, 437, 

568, 605, 647, 1072. 
— Torenklokken I. 1544, R. 575. 
— Trouwgelden I. 164. 
— Turfdragers I. 1722, 1723, 1990 leti r. 
— Turfmeters I. 40. 
— Turfyulsters I. 1721. 
— Uithangborden: zie Huisnamen. 
— Uitvoer R. 728, 772, 818, 1221. 
— Uitgeweken burgers in 1787 I. 46. 
— Uurwerken: zie klokken. 
— Varkens, varkenskotten R. 870, 1051. 
— Var re (Stads-): zie Stier. 
— Venters en Ventvergunningen I. 686.. 
:— Verboden boeken: Zie kerkhervorming. 
— .Verbrande vrouw in 1503 R. 763. 
— Veren I. 695—721. Zie Boden en be

stellers. 
— Veer op Amsterdam I. 705—714, 1556, 

1719, 2001, R. 845, 846, 847, 871,1361, 
1457. 

— op Amersfoort, Arnhem, De
venter, Doesburg, Enkhuizen, 
's Gravenweerd, Hattem, Kam-
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pen, Nijmegen, Zutphen,Zwol
le I. 38, 41—43: 180, 185. 
695—705. 715. 719, 721,1554, 
1555, 1990 lett b, 2001. 

Harderwijk (Veer- of tentboot te-) I. 713, 
714. 

— Veerhuis I. 699. 
— Veerschepen I. 712, 1720, R. 1405. 
— Veerschippers R. 845, 846, 847, 1018. 
— Verkiezingen I. 1510 -1517. 
— Vermogens- en inkomstenbelasting I. 

1573. 
— (Verovering van-) Zie Beleg. 
- - Verpachtingen I. 473 -476. 1997 lett j . 

R. 160, 237, 522. 
— (Verponding te-) L 525—529, 1403— 

1406 (voorbericht). 
— Kohieren I. 526, 1991. 
— Ontvanger I. 525, 526. 
— Rekeningen I. 1545—1547. 

— (Verraad van-) L 62-67 R. 753. 
— Verraders R. 754, 756—760. 786. 1169, 

1242. 
— Verwinbrieven R. 386. 
— Vicarieën(ordonnantie, registratie, tertiën, 

vicarissen) I. 163, 853-906. 1392.1393. 
1307—1399. R. 280, 281, 602, 1156. 

— Vicarieën in de Sint Nicolaaskerk. 
— Sint Nicolaes- en Sint Geor-

giusvicarie I. 174, 814, 855, 
R. 288, 410, 516, 570, 571, 
866, 867, 869, 895, 896, 899, 
903. 905, 917, 934* 936. 

— Tonnemansvicarie I. 853, R. 
158, 360. 579, 580, 925. 

— Marijs Zweerszoon's dienst 
L 853. R. 514*. 586*. 599*. 

— Vicarieën in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
(Rentebrieven van de-) R. 611. 1010, 
1024. 

— Sint Agathavicarie I. 83, 813, 
894—896. 903. R. 478, 640, 
1232, 1233, 1234, 1238, 1249, 
1253. 1449. 

— Sint Anne- of Johan Goer-
mansvicarie R. 292, 485, 933. 

Harderwijk. 
Vicarieën in de O. L. Vrouwekerk 

— Sint Antonisvicarie I. 861, 
862, R. 201—203, 315, 321. 
448, 572. 579, 580. 840. 

— Sint Catharina- en Sint Anto
nisvicarie alias vicarie aposto-
lorum I. 894. 943 (voorberich
ten), R. 147, 191, 201. 202, 
572. 579. 580. 

— Vicarie op het H. Drievuldig-
heidsaltaar I. 865, R. 470. 

— Sint Crispinus en Crispinianus 
(alias Dageraets) vicarie 1.872. 

— Heer Gherman's vicarie I. 846, 
847 (noot) 

— Vicarie op het altaar der 4 
gekroonden en van het Sint 
Thomasgilde L 873, R. 461. 

— Claes Goltsmits-alias Snelle-
kensvicarie I. 866—871, 903, 
R. 471, 472, 540, 546, 674. 

— Sint Jan baptist-, Sint Steven 
en Sint Christoffelsvicarie R. 
180. 324. 

— Sint Jurriaansvicarie R. 231. 
— Sint Laurens- (en Stevens) 

vicarie L 850, 878—891. R. 
201, 202, 648, 1128. 

— Sint Margareta- alias Wolff-
sensvicarie I. 892, 893, 903. 

— Sint Maria Magdalena en Sint 
Jacobusvicarie I. 863, R. 173, 
186. 343. 

— Sint Nicolaesvicarie R. 302. 
303. 

— Sint Petersvicarie R. 302,303. 
— Sint Severusvicarie R. 302, 

303. 
— Onze Lieve Vrouwe ter Bli-

scapsvicarie R. 458. 
— Onze Lieve Vrouwe ter Nooth-

en Sint Theobalds- alias heer 
Abels vicarie I. 163. 874—876 
903, 1983 (noot), R. 253,1130, 
1147. 



INDEX 

Harderwijk. 
Vicarieën in de O. L. Vrouwekerk. 

— Allert Otten'sdienst op het 
Siat Agatha-altaar R. 668. 

— Engbert Janszoon's dienst R. 
560. 

— Henrick Coeck'sdienst I. 86+, 
• R. 444, 456. 985. 

— Peter Herberiszoon'sdienst L 
864, R. 829, 904, 927, 1062. 

— Reyner Evertszoon sdienst R. 
531. 

— Officie gesticht door Deken 
en kapittel van Sint Marie te 
Utrecht R. 615, 616. 

— Vicarie ia de Grauwe Zusierskerk R. 
474. 

— VïschaMag: Zie Afslag. 
— Vischbanken I_ 678. 
— Vischverkoop (Keuren op-) R. 665, 877, 

1012, 1385. 
— (VischfeUerste-) L187,1548(voorbericht) 
— Visscherij in de Stadsgrachten R. 244. 
— Visscherij in de Zuiderzee L 83 137— 

139, R. 229, 271. 964, 965. 1505. 
— Vleeschbanken R. 334. 
— Vleeschbouwers L 478 R. 890. 
— Voogdijzaken L 907 (voorbericht) 
— Voorspraken: Zie Advocaten. 
— Vredezettingen I. 102. 
— Vreemdelingen-keur R. 1371. 
— Vroedvrouwen L 178, R. 937, 1271, 

1475. 1499. 
— Waag I. 672 (voorbericht), 680, 681, 

1990 lett q. R. 517, 1408. 
— Waaggeld van Wol R. 1382 
— Waagmeesters I. 681. 
— Waalsehe gemeente: zie Fransche ge

meente. 
— Waardijns L 687, 693, R. 299. 450, 525. 
— Wacht (Militaire-) I. 742. 
— Wachtmeesters I. 795. 
— Wachtwoord L 135. 
— Wagen- en karrelieden: Zie gilden 

(Voeriiedengilde) 
— (Wagen route door-) L 625. 
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Harderwijk (Wagenschout ie-) L 37, 38, 
186, 716. 717. 720. 

— Wakers L 40, 175. 1990 lett. b. R. 568, 
667, 786, 1051, 1159. 

— Wallen L 584. 595, 597—600, R. 529. 
916, 1210, 1211, 1223. 1275. 

— Walmeester I. 587. 
— Wapenmagazijn I. 774 (noot). 
— Watermolen R. 457.' 
— Water- en roe nollen: zie Roer- en wa

tertonen. 
— Weduwenhnisjes I. 904 (nooit 1018 

(voorbericht). 
— (Administrateurs of patroons 

van Stads-) R. 947, 948,1494. 
— (Everije Doos-) L 1018 (voor

bericht), R. 402. 
— (Seel Gerritsen en Anna Pee-

len's-) L 1041 (noot), 1909— 
1928 «voorbericht). 

— (Willem Hegemans-) I. 1018 
(voorbericht). 

— (Heer Willem van Hierden's-) 
I. 1018 (voorbericht), R. 605. 

— (Van Huemen's-) L1018 (voor
bericht). 

— (Weduwe Schoonsïeyifs-) L 
1018 (voorbericht). 

— Goert van WiertV) L 1018 
(voorbericht), R. 338, 449. 

— in het Catharina- (of Acade-
anestraatje) L 1018—1020, R. 
230, 262. 323, 489. 595, 946, 
947, 948. 949, 1424. 

— in de Hoogstraat L 1037— 
1040 (voorbericht), R. 1370. 

— in de Israël- of Weemestraat 
L 1030—1032. 

— aan het Kerkdlein 1.939 (voor
bericht). 

— achter of naast de O.L.Vrouwe 
kerk (alias Van Hels-) L 1033— 
1035 (voorbericht). 

— ia de O.L. Vrouwestraat L 
1036. 

— in het Sevenhuizenstraatje I. 
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1021—1029 (voorbericht) R. 
942, 946—949, 1050, 1071, 
1421. 

Harderwijk. 
Weduwenhuisjes bij de Vischpoort I. 

1041. 
— in het Vleeschhouwerssteegje 

I. 1018 (voorbericht). 
— Weeme(De-)1.1033—1035 (voorbericht), 

R. 1024. 
— Weeshuis (Burger-) I. 722 en 907 (voor

berichten), 907-910, R. 941, 943, 944. 
946, 948. 

— Reglementen en instructiën 
I. 908, R. 976. 

— (Wateralvoe r van het-) R. 1451. 
— Weesmeesters en Overwees-

meesters I. 907 (voorbericht), 
1990 lett. h, R. 947, 953,960, 
1110. 

— Vader en moeder I. 1990 lett. 
n, R. 976. 

— Weeskinderen (Uitzet en klee
ding van-) 1.907 (voorbericht), 
R. 976. 

— Wees- of Momboirkamer I. 907 (voor
bericht). 

— Wegen R. 209, 278, 321. 
— Weide (Stads-) R. 457, 587. 
— Weideboek (1750-1794) I. 609. 
— Weidekas I. 605 (voorbericht). 
— Weidemeesters I. 605 (voorbericht), 

606—608, 1548, 1990 lett. b, R. 427. 
— Weiderecht I. 605 (voorbericht). 
— Weidewaarder of koeherder 1.605 (voor

bericht. 
— Werken, Werkmeesters (Stads-) I. 530 

—548, 1052 (noot), 1990 lett. h en k, 
R. 550, 613, 657, 693, 883, 1070, 

— Werkmeestersrekeningen I. 531—535*. 
— Wetering (De-) R. 668. 
— Weverijen, Wevers, I. 473, 687—693, 

1060—1063 (voorbericht). 
— Wijken, Wijkmeesters 1.628—633 (voor

bericht). 
;— Wijkvergaderingen I. 1516, 1517. 

Harderwijk (Wijnheeren te-) R. 204, 237. 
— Wijnhuis R. 693. 
— (Wijnkannen) R. 204, 237. 
— Wijntappen (Keur op het-) R. 877. 
— Wijntappers R. 317, 318, 808. 
— Wijn- en bierdragers I. 1549. 
— Willekeuren en Statuten I. 51—53, 

161—163, 1975, 1985, 1986, 1993, 2000, 
2002, 2003, 2004, 2006. R. 237, 239,282, 
297, 299, 340, 341, 351, 385, 386, 450, 
496, 498, 499, 501, 510, 511, 517,525— 
527, 545, 584, 591, 594, 598, 609, 643, 
650, 658, 665, 671, 673, 870, 877, 880, 
890, 934, 981, 1002, 1008, 1009, 1012, 
1045. 1047. 1048. 1051,1052, 1057,1107, 
1214, 1296, 1373, 1376,1385,1389,1407, 
1409, 1447, 1454, 1455, 1456, 1486, 
1498, 1504. 

Harderwijck, Herderwijck, Harderwijck 
(Schepen Aelt van-) R. 301, 346, 354, 
375, 378, 387, 401, 428, 447, 448, 471. 

— (Ernst van-) R. 163, 201, 213, 230, 
247. 

— (Heer Gossewin van-) R. 41. 
— (Schepen Jacob van-) R. 482, 580, 1162. 
— (Pelegrimus Gossewinszoon van-) R. 

41. 
— (Ruerick van-) I. 1105—HU (voorbe

richt), R. 1485. 
— Sweder van-) R. 262, 401, 448. 
Harlingerland (Enunciatores in-) R. 36. 
Harten (Buurtschap-) I. 1335. 
Hartiens (Herman-) I. 1385. 
Haze (Heer Gerloff-) R. 410, 483. 
Hassels (Katharina van-) R. 442. 
Hasselt (stad-) I. 2083. 
— (Burgers van-) R. 1170. 
— (Fortificatiën van-) R. 1480. 
— (Richter van-) R. 396. 
— (Tolplichtigheid van-) R. 1170, 1171. 
— (Den Coelsrhenoert in de markc-) R. 

396. 
— (De Cruyscrae in de marke-) R. 396. 
— (Johan Knoepscrae in de marke-) R. 

396. 
— (Mr. Gerard van-) I. 1584—1592 (voor-
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bericht). 
Hattem, Hatthem) Hatthum (Aanslag op ) 

R. 708, 720, 726, 1352. 1354. R. 796, 
— (Burgemeester van-) I. 498*, 1376. 
— (Afgevaardigden van- naar land- en 

"Kwartje rdagen) I. 1970. 
— (Concocatiebrieven van land- en kwar-

tierdagen) I. 1338,. 
— Garnizoen (Eed van het-) R. 1443. 
— (Fortificatiën van-) R. 1480. 
— (Gevangenen te-) R 189. 
— (Hanzestad?) I. 1135 (noot), 1142-1144. 
— (Heetvelden bij-) I. 1385. 
— (Heer Nicolaes'huis te-) R. 213. 
— 's Konings'huis te-) R. 1352, 1354. 
— Klooster Clarenwater (Zusters in het-) 

R. 219, 220. 
— (Pionierswerk te-) f. 1336, 1337. 
— (Rechten van-) I. 1336, 1337 R. 892. 
— (Zoenbrief of verdrag van den aarts

hertog van Oostenrijck met-) R. 419, 421, 
422. 

— verdingt met den vijand in 1575. R. 
1276, 1277. 

— met Haarlem c. s. (Verdrag van-) R. 
411. 

— (Wagenveer van Harderwijk op-) 1.1990 
lett. b. 

— (Notaris Gherlacus Wermboldi de-) R. 
144. 

— (Jan Henricsz. van-) R. 168. 
— (Johan van-) R. 97. 
Haultin (Overste Nicolaes-) I. 754. 
Have (Johan van den-) I. 1380 (noot). 
Havermans (Johan-) R. 585. 
Hazerswoude (Katholieke preeken te-) I. 

2071—2073. 
Heeck (Secretaris Willem-) I. 767, 874, 891. 

1928. 
Heerde (Heerdt) (Pioniers van-) I. 1336. 
— (Quota van-) L 1974. 
— (Ruitenbergertiend onder-) I. 2007. 
— (Erfhuis van Dr. Daniël van.) 1.99, 498* 
— (Johan van-) L 99, 498*. 
Heerenloo (Sint Jansdal te 's-) I. 693, 

1018—1029 (voorberichten), 1052, 1053, 

1940 -1949. 
Heerenloo (Afstand van goederen en ali

mentatie van de conventualen) I. 1053. 
R. 1362, 1363. 

— Belastingen R. 1218. 
— Bezittingen (Tijnzen, land en 

hofstede) I. 1940, 1942, 1944, 
1947, R. 105, 106, 143, 144, 
865. 

— Commandeurs en andere con
ventualen I. 1052, R. 106,123, 
124, 143, 144, 458, 837, 946, 
947, 948, 1121, 1218, 1288. 

— Commandeurshuis (Het-) I. 
692, R. 1432. 

— Commensaal R. 143, 144. 
— Conventsjongen R. 837. 
— (Leefregels in- en visitatie 

van-) I. 1940—1943, 1946, R. 
124, 333. 

— (Molen van-) I. 1052, R. 625, 
1288. 

— Rekening van- 1527—'28, I. 
1946. 

— (Sauvegarde van-) I. 1945, R. 
1121. 

— Zie Callenbroeck. 
Heeser (Benjamin-) I. 83. 
Heethuisen (Harmen-) R. 1245. 
Hegeman (Henric-) R. 314. 
— (Jacob-) R. 953, 963. 
— (Willem-) I. 1018 (voorbericht). 
— (Wolter-) I. 728, R. 1231. 
Heyden (Jan- en Samuel van der-) I. 637. 
Heyman Arentszoon, beeldensnijder R. 724, 

727, 754, 757. 
Heyn Claeszoon R. 216. 
— Pelenszoon R. 420. 
— Volkerszoon (Schepen-) I. 873 R. 225, 

290, 302, 311, 375, 380, 395. 
Heineken (Promotiebul van Didericus-) I. 

2076. 
Heyningius (Ds. Henricus-) R. 1390. 
Heynsberg en Leeuwenbergh (Heer tot-) R. 

130, 335. 
Heker (Herman-) R. 289. 
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Heil (Helle) (Landrentmeester van der-) I. 
1399. 

—• (Cazijn van ) R. 1476, 1495. 
— (Gertrud yan-) R. 332. 
— (Herman van der-) I. 892, R. 592. 
— (Johan Cazijnszoon van der-) R. 858. 
— (Reyner van-) L 873, R. 452, 464. 
— (Abtsgoed Klein-) I. 1062. 
Hels'huis (Hopman-) 1.496. 
Hellen (Arnt van-) R. 383. 
— (Henric van-) R . 383. 
— (Clais van-) R. 383, 388. 
— (Claesken van-) R. 426. 
— (Coenrait van-) R. 383. 
— (Wyeken Claeszoon-) R. 426. 
Helsingburgh R. 80. 
Helsingör (Tollenaren te-) I. 89. 
Hemmen (Heer van-) R. 1094. 
Hendrik (Henric, Henrick, Henricus) 
— V. (Koning-) R . 814. 
— VII. (Koning-) R . 20. 
— bisschop van Utrecht R. 616. 
— de bakker R . 218. 
— in 't Schaap te Arnhem R. 1159. 
— Aeltszoon R. 452, 692. 
— Albertszoon (Heer-) I. 897 (voorbericht), 

R. 572. 
— Qheritszoon de molenaar R. 1478. 
— Gheritszoon R. 437. 
— Henricszoon de molenaar R. 1478. 
— Henrickszoon R. 288, 308. 
— Hugenszoon R. 228, 445. 
— Janszoon R. 603. 
— Janszoon (Heer ) R . 195, 196, 238, 288. 
— Claesen I. 1685 (voorbericht.) 
— Cosijnszoon R 515, 645. 
— Lubbertsen R. 1419. 
— Meliszoon R. 758. 
— Neugeszoon(Schepen-) R. 793, 869, 997. 
— Otten de beul I. 177. 

— (Grafschrift van-) I. 177. 
— Peterszoon I. 1347, R. 1219. 1269,1292. 
— Willemszoon (Gemeensman-) R. 390, 

452. 
— — de droogscheerder R. 985. 
— Wolterszoon de molenaar R. 1478. 

Hendrik Wouterszoon R. 302, 303. 
— — (Fije, weduwe-) R. 303. 
Henrickgen Jan Simonsdochter van Putten 

R. 1477. 
— Wolters R. 1421. 
Henegouwen (Heynnegouwen) (Willaem, 

graaf van-) R. 46. 
— en Holland (Ruwaard van-) R. 100. 
Hengell (Hofrechten toe-) I. 163. 
Henckert (Wilhem-) R . 712. 
Hensbergen (Margareta van Buyl weduwe 

van-) I, 911. 
Hensen (Casijn-) R. 1497. 
Herbert Evertszoon R. 510. 
— Peterszoon R. 1333, 1393. 
— Peter Herbertszoonszoon R. 1062,1110. 
Herdenberch (Johan van-) R. 225. 
Herman (Harman) steenhouwer R. 515 
— Berentszoon Mr. metselaar R. 1311. 
— Gerbrandszoon (Heer-) R. 381. 
— Gerytszoon (Pastoor-) R. 497, 500. 
— Goessens R. 963. 
— Harmszoon de molenaar R. 1478. 
— Claiszoon (Schepen-) R. 426. 
— Otten R. 162. 
Hertefeit (Joest van-) R. 1207. 
Hertger Stevenszoon R. 904. 
's Hertogenbosch (Orde van Sint Clarate-) 

R . 736. 
— (Tolvrijheid van-) I. 510, R . 1040,1043. 
Herxen (Heer Deric van-) R. 207. 
Hessel Alberts (Schepen en Secretaris-) I. 

1037—1040 (noot), R . 1217, 1229, 1231, 
1248, 1281. 

Hessell (Dirck-) R . 153. 
Hessels (Kapitein Aert-) I. 736, 739. 
Hesselsen (Cornelis-) I. 939 (voorbericht). 
Hessels van Dinter (Andries-) 1.1365 (noot). 
Hessen (Johan van-) R. 1160. 
Hessen Cassel 1747 (Cartel met den Land

graaf van-) I. 1455 (noot). 
Heteren (Ds. Otto van ) R. 1390, 1415. 
Hetting (Kapitein Lucas-) I. 739. 
Heukelum (Heuklum, Hoecklum, Hoecelum.) 
— (Arend van-) I. 618, R . 1471. 
— (Geertruid van-) I. 482. 
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Heuketum (Gemard van-) I. 903—906. 
— (Sweer van-) R . 858, 861, 876,891,916, 

934* 937, 947—949, 996, 1035, 1041, 
1067, 1070, 1074, 1128,1129,1144,1322, 
1368, 1401. 

— (Willem van-) L 1105—1111 (voorbe
richt) R. 613, 1319, 1388, 1415, 1468, 
1485, 1494. 

— (Heer Willem van-) R . 376. 
Hierden (De- Bredesteeg te-) I. 610, 611. 
— Broeksteeg (De-) I. 612. 
— Burgereed aan Harderwijk I. 605 

(voorbericht). 
— Buurbrink (De-) R. 257. 
— Buurmeesters I. 181. 
— (Hoorige-Erven, hoeven, landerijen onder-) 

R. 179. 
— Erve Coudenhoven I. 910. 
— Elsbroke R . 47. 
— Fraterskamp I. 873 (voorbe

richt), 
— Greskamp R. 1393. 
— Grevenhoeve R. 362. 
— Hasenkamp R. 642. 
— Cloetskampken R. 274. 
— Knokenhorst R. 257. 
— Mette Wedigen's hofstede R. 

274. 
— Ouwenkamp I. 1883, 1906, R. 

555. 
— Overtuigen R . 651. 
— Paedzenkamp R. 274. 
— Papenerf of het erf Ter Stege 

L. 83, 618, 861 (voorbericht), 
894 (voorbericht), 896, R.201, 
202, 277, 478, 1038. 

— Peperkamp R. 257. 
— Perick (Land genaamd den-) 

R . 377, 399. 
— Polmanserf I. 490, R. 945, 

952, 957, 958. 
— Soeven mudden (De-) R. 1038. 

— Gezinshoofden I. 1518, 1519. 
— Grenzen L 83, 144, 149, 613, 614. 
— Imposten I. 1406 (noot). 
— Catechiseer- en Schoollokaal, (Kerk) I. 

799, 848—852, 1564. 
Hierden (Catechiseer- en Schoolmeesters 

te-) I. 799 (voorbericht), 848 (voorbe
richt), 851, 888, 1564, 1567*. 

— Kerkelijke gemeente R. 1349. 
— Kosterswoning I. 848 (voorbericht) 849. 
— Molenaars I. 684. 
— Pioniers I, 751. 
— Predikant L 799, 848,8*9 en 1564 (voor

berichten.) 
— Ruimgeld I, 605, R . 1349. 
— Zandverstuivingen, Zandweringen I. 

615—617, R. 1261, 1262. 
— Schaapskotten R. 530. 
— Schout R . 257. 
— Schouwsloot I. 610, 611. 
— Schutterij I. 794. 
— Sint Severijn's kerkje R . 631. 
— Tiendplichtigen I. 507, R . 331. 
— Tijnsgoederen R. 179. 
— (Aelt van-) I. 878, 1018 (voorberichten), 

R. 270, 306, 308, 338, 342, 350, 355, 
378, 403, 405, 481, 970. 

— (Anna van-) R . 1271. 
— (Notaris Arnoldus Perigini de-) R . 147. 
— (Hubert van-) R . 195, 196, 197, 222. 
— (Johan, Jan van-) I. 1018 (voorbericht), 

R. 349, 464, 824, 861, 957. 
— (Pilgrim van-) R. 318, 597, 600, 602, 

611, 614, 641. 
— (Willem van-) R . 628, 641, 1365. 
— (Heer Willem van-) R . 605. 
— (Heer Wolter van ) R . 648. 
Hierderbeek: Zie Leuvenummerbeek. 
Hierderenck (De-) R. 377, 403. 
Hierderwant (Hyrderwant) (Land in-) R . 49. 
Hymeswalt R. 14. 
Hymmelricks (Berndt-) R, 804. 
Hindelopen (Predikant te-) 1. 1687. 
Historiae admirabiles et memorabiles I. 

2013—2042, 
Hoeff (Hove, Houve) (Bessel ten-) R. 1472. 
— (Jacob ten-) R . 1462. 
— (Cracht ten-) R . 382. 
Hoekels (Zegel van Gerrit-"» R . 837. 
Hoemen (Willem van-) R . 307. 
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Hoest (Heer Petrus-) t 843, R. 120. 
Hoeve (Gideon van der-) R. 1001, 1152, 

1152*. 1164, 1165. 
Hoeven (Gijsbert ter-) R. 141. 
Hoevelaken, (Hoeflaeck) (Het Grawenveen 

te-) R. 105. 
— (De Laeck te-) R. 105. 
— (Quota in- en uitzetting van schattingen) 

I. 163, 1434. 
Hogelande (Hooghelande) (Dr. Joannes ab-) 

R. 899, 903, 1184. 
Hohenlo (Philips, graaf van-) R. 1338. 
Hoye (Zegel van Steven-) R. 162. 
— (Wolft-) R. 298. 
Hoythetus (Grietman-) R. 14. 
Hoitse I. 928 (voorbericht). 
Holderp (Gherit-) R. 559, 1470. 
—• (Griete Gerritsdochter-) R. 1470. 
— (Tyman-) R. 557, 559. 
Holkin (Belie-) R. 357. 
Holland (Floris graaf van-) I. 10. 
— Zeeland en Henegouwen (Jan, graaf 

van-) R. 15. 
— (Katharina van-) R. 77, 83, 100. 
— (Ruwaard van-) R. 100. 
— (Willaem, graaf van Henegouwen en-) 

R. 17, 18. 
— (Dijken van-) I. 2082 lett. h. 
— en Bremen (Geschil van-) R. 234, 251. 
— en Overijssel (Geschil van-) I. 83, 138. 
— Zeeland en Friesland(Privilegiebrieven-) 

I. 2082 lett. i. 
— (Raden van-) R. 188, 190. 
— Zeeland en Friesland (Stadhouder-

generaal in-) R. 424, 1061, 1140. 
Hollander (Henrick Jansz.-) I. 2055. 
Hollick R. 425. 
— (Aelt Pilgrumszoon van-) I. 866 (toe-
— lichting), R. 674. 
— (Hollick Pilgrumszoon van-) I. 866 (toe

lichting), R. 674. 
— (Holken) (Pilgrim van-) I. 866 (toelichting) 

R. 252, 630, 636, 674, 675. 681, 688, 
711, 716. 

Holstein (Gerardus, graaf van-) R. 5, 6. ' 
— (Michiel van-) R. 1065. 

Holte, (Holthe) (Van-) I. 1103. 
— (Aelt van-) I. 1446, 1447 (noot) 1692. 
— (Gerrit van-) R. 969. 
— (Hans van-) R. 1000, 1017. 
Holthuysen (Johan van-) R. 585, 1027. 
Holtman (Qerryt-) R. 1072. 
Homoet toe Dorenweert (Reynalt van-) R. 

261. 
Hongium (Dr. Godefridus-) I. 890. 
Honorst (Heynric van-) R. 98. 
Hooiberg (C.) I. 840. 
Hoophuizen, Hoophusen (Hoorige erven) R. 

179. 
— Ruimgeld R. 1349. 
— Tiendplichtigen I. 507. 
— Tfjnsgoederen R. 179. 
Hoorn I. 1018 (voorbericht.) 
— Exue I. 83. 
— in 1576 (oproerig-) R. 1294. 
— Sint Claraklooster L 124, R. 633, 722, 

732. 
— (Uitrusting van schepen te-) R. 1220. 
— (Tienden in de buurtschap-) I. 2007. 
Horde, Hurde (Ritmeester Diderick van-) 1. 

1362-1364, R. 1215. 
Horlo, Horlehoe (Vischzaadjes te-) I. 1716, 

R. 977. 
Hornes (Kapitein Maximiliaen de-) R. 1503. 
Horseier (Rikold van-) R. 320. 
Horst (Bepoting in-) I. 617. 
— (Het Loe te-) R. 193. 
— en Tellicht (Tienden te-) I 482, 507, 

508. 
— en Tellicht (Tiendplichtigen te-) I. 507. 
— (Goert van der-) R. 766, 945, 

963, 1174. 
— (Henrick van der-) R. 840, 945, 952. 
— (Pelgrim Qoertszoon van der-) I. 1105 

— U i l (voorbericht.) 
Hortenberch (Derick-) R. 1251, 1267. 
Houdorp (Ruimgeld te-) R. 1349. 
— (Vluchtelingen in 1588) R. 1466. 
(Houderp, Honderp) (Heer Arend van-) R. 

750, 761, 941. 
— (Heyn van-) R. 262. 
Houte of Du Bois (Kapitein Werner van 
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den ) L 132 (noot), R. 1401, 1426 —1428, 
1430, 1431. 

Houve (Van der-): Zie Hoeve. 
Hove van Huessen (Kanunnik Henric van 

den-) R. 92. 
Hroddo R. 28. 
Hubert bruggenbouwer (Mr.) R. 1397. 
Huddinck (Henrick-) R. 953. 
— (Henderyck Hermansz -) R. 1236. 
Huerne (Bisschop Arnout van-) R. 102. 
— (Jacop graaf van-) R. 335. 
Huet (Verhuet) (Schepen Johan van der-) 

R. 678. 679. 683, 719, 767. 
— (Wouter-) R. 603. 
Huffel (Jan Anlhoenisz. van-) R. 1073. 
Hugen (begijn Gheritgen-) R. 486. 
Huygens (Handteekening van Christiaen-) R. 

1438, 1490. 
Huissen (Huessen) (Schepenen van-). R. 

1160. 
— (Plaatsvervangend richter te-) R. 1160. 
— (Tol te-) R. 1267. 
— (Johan van-) R. 910. 
Huysman (Huesman) (Arent-) R. 462, 467. 
— de jonge (Jacop-) R. 653, 654. 
Huyssert (Mr. Peter-) R. 711, 724. 726. 
Hul (Tiendplichtigen ia het-) I. 507. 
Huls (Johan van-) R. 369. 
Hulsen (Hulzen) (Gerrit van-) 1.1037—1040 

(noot) 
— (Margareta van-) L 1037—1040 (noot). 
— (Warner van-) R. 1415. 
Hulshorst (Grenzen van-) I. 83, 613, 614. 
— (Kerkweg te-) R. 900. 
— (Molen en molenaar te-) R . 1420. 
— (Tiendplichtigen te-) I. 507. 
— (Nuckengoed te-) L 1105—1111 (voor

bericht), 1108, 1109, 1487. 
— in 1588 (Vluchtelingen van-) R. 1466. 
Hulst (Het land genaamd den-) 1. 485. 
Hunnepe (Landtol te Ter-) I. 106. 

Iettersem weduwe Knoppert (Lutgert van-) 
R. 1192. 

Imkers I. 153. 
Impel douairière Clout (A. S. van-) I. 496. 

38* 

Indië (Gangbare munten in Oost-) I. 2055. 
— (Reizen naar Oost- en West-) I. 2052. 
Ingelmans (Evert-) R. 581. 
— (Reyner-) R. 356. 
— Symonszoon de koster R. 194,286, 331, 

339, 378. 
Ingen Burgemeester Jurrien van-) I. 848. 
— Newlandt (Gerrit-) R. 1094. 
Ypesloot (Dijk van-) I. 2082 lett. h. 
Yrseken (Heer Petrus-) R. 441. 
Italië (Oud- en zeldzaamheden van-) 1.2051. 
Ytgen Albertsz. R. 507. 
Ittersum: zie Ieltersum. 
Ivoy (Paulus Engelbert d'-) I. 1515. 
Jacob de barbier (Mr.-) R. 639. 
— de schoolmeester R. 316. 
— die schroeder R. 826. 
— de stadsdienaar R. 1191. 
— Aeltszoon R. 1292. 
— Dircksen I. 1037—1040 (noot.) 
— Gerbrandszoon(Koninklijke rentmeester-) 

R. 1143. 
— Gerritszoon R. 957. 
— Gisibertszoon R. 183. 
— Heynenszoon R. 217. 
— (Heer Jacob-) R. 242, 301, 869. 
— Janszoon de molenaat R. 1478. 
— Petersen I. 184. 
— Roelofsen R. 1415. 
— Rutgherszoon R. 543. 
— Stevenszoon R. 938. 

Toenissen, substituut schout R. 1076. 
— Wouterszoon R. 104, 255, 279, 291. 
Jan (Johan. Johannes) Angelus Archibaldus, 

(Pauselijk nuntius-) R. 556. 
— elect van Utrecht R. 11. 
— de leidekker R . 230. 262. 
— de metselaar (Mr.-) R. 786, 1169. 
— de pastoor R. 513. 
— de schoolmeester in 1439 R. 192. 
— Aeltszoon R. 1285. 
— Albertszoon R. 1175. 
— Andrieszoon R. 387. 
— Anthoeniszoon (Hopman-) R . 1452. 
— Brienensz. R. 285. 
— Daemszoon R. 539. 



594 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

Jan Dericks (Dirkszoon) I. 880—883, 889 
—891, R. 212, 389, 1182. 

— Egbert Roeleffszoon R. 945. 
— Eijberts (Evertgen weduwe van-) I. 

1018—1035 (voorberichten.) 
— Evertszoon de koster R. 512, 557, 559. 
— Gerardszoon (Pastoor-) R. 940. 
— Qerritszoon R. 1448. 
— Gerritsen de houtzager R. 861. 
— Gertsen R. 791. 
— Ghijsbertszoon R. 1372. 
— — (Marie vrouw van-) R. 1372. 
— Ghijsenzoon R. 175. 
— Goessenszoon R. 504, 682. 
— Goriszoon R. 603. 
— Herbertszoon I. 1045, R. 758, 910. 
— Hermanszoon (Heer-) R. 521, 642. 
— Janszoon R. 462, 467. 
— Jacobszoon R. 52, 393. 
— Claeszoon R. 171, 760, 1072. 
— — de vischkooper R. 1496. 
— Lumenszoon R. 366. 
— Marijszoon R. 531. 
— Mathiiszoon R. 396. 
— Meuszoon R. 201, 202, 277. 
— Otten (Ottenszoon, priester) (Mr.) R; 

516, 596. 
— Ottenszoon (Schepen-) 1.121, R. 241,291, 

306, 313, 331, 332, 360, 361, 362, 365. 
379. 

— Pilgrumszoon R. 681. 
— Rijckszoon R. 618. 
— Roelofsen I. 1116—1119 (voorbericht.) 
— Sanderszoon (Mr.) R. 632, 636, 679. 
— Stevenszoon (Heer-) R. 313. 
— Theuszoon R. 1110. 
— Thoenissen (Hopman-) I. 731, R. 739. 
— Willemszoon R. 265. 
—> Wolterszoon (Gemeensman en raadslid-) 

R. 382, 452. 1127. 
Jansen (Sergeant-) I. 1973. 
Jansdal: Zie 's Heerenloo (Sint-) 
Japan (Gangbare munten in-) I. 2055. 
Japlice (Kapitein-) I. 522. 
Jheropolis (Judocus bisschop van-) R. 

336. 

Joachim Berents R. 1007, 1011,1015,1033. 
Jong (Jonck) (Kapitein Gerrit de-) I. 739. 
Jongman te Bremen (Andries-) I. 785. 
Jonck (Johan-) R. 757. 
Jutte weduwe Gerrit Goedenszoon 1.1116— 

1119 (voorbericht), R. 197. 
— Jacobsdochter R. 785. 
Juvenus (Joannes-) R. 463, 488. 

Kaeck van Milroedt (De ruiter-) R. 1401. 
Kaen (Cornelis-) R. 1255. 
Kaap de Goede Hoop (Gangbare munten 

aan de-) I. 2055. 
Calais (Majoor en ondermannen van-) R. 

417, 418. 
— (Gevangen burgers van-) R. 416, 417. 
Calis (Johan van-) R. 994. 
Calcar (Heer Albert van-) R. 207, 208. 
— (Henrick van-) R 101. 
Kalkenstein (Henricus van-) I. 851. 
Callenbroeck (De hof, hofstede-) I. 1946— 

1949, R. 124. 
— (Het godshuis - van Sint Johan te -) 

R. 105. 
— — (Winolt, commandeur van-) 

R. 105. 
— (Koornmolen in 't-) I. 1400. 
Cambises (Schilderij van keizer-) I. 735. 
Kampen (Campen) Aangehouden goederen 

van-) I. 727, R. 790, 799. 
— (Borgstelling door-) I. 1362—1364, R. 

1215. 
— (Geschut geleend aan-) R. 1327. 
— (Scherprechter van-) R. 984, 1032. 
— (Schuld van-) R. 65. 
— (Tolvrijheid van-) I. 509. 
— op Amsterdam (Veer-) I. 705. 
— op Harderwijk (Veer-) I. 705, 1990 

lett. b. 
— (Andreas van-) R. 347, 348. 
— (Ritmeester van-) I. 739. 
Canes (Mr. Jacob-) R. 702. 
Kanne (Johan-) R. 26. 
Canth (Reyner-) R. 1476. 
Capellen (Geertruid van der-) I. 878 (toe

lichting), 880, 881. 
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Capellen (Gerlach van der-) R. 1357,1367, 
1369,1458. 

— (Judit van der-) L 13. 
— van der Woenynge (Elisabet van der-) 

R. 1393. 
Karei .Roomsen keizer- R. 644,645,736,814, 

816, 859. 884. 
— Uleffsz. R. 75. 
Casijns (Majoor Lubbert-) I. 5. 
Castart (Familiepapieren De-) L 2066 — 

2069. 
— (Pastoor Adam De-) L 2066—2068. 
— (Elisabeth De-) I. 2069. 
— (Henriet» De-) L 2066. 
Castillië (Groot commandeur van-) R. 1213. 
— (Koning van-) R. 1040. 1132.1146. 
Catharina (Catrijne, Katherine) Johan Everts-

zoonsdochter R. 959, 960. 
— vrouw van Heyn Pelenszoon R. 420. 
— Henricks R. 1345. 
— Oloffs I. 1018 (voorbericht), R. 482. 
Cats Mathias-) R. 1268. 
Kechtgen (Rijcket Aertsz.-) L 909. 
Keylen (Pastoor Dirck van-) R. 539. 581, 

586, 600, 608, 639, 641, 662, 745. 
Keymerlinck (Dirck-) R. 298. 
Keyser (Keizer) (Arent Henricksen-) L939 

(voorbericht) 
— (Gerritgen- R. 1449. 
— Cesarius) (Johannes-) R. 1481. 1483. 
— (Claes-) R. 253, 255. 
Keizerlijk kamergericht (Advocaten en hoofd

schrijvers van het-) R. 1000. 
Keker (Goitgen-) R. 220. 
Kellermans (Mr. Marcelis-) R. 956. 
Kempen (Godevert (Goert) van-) R. 332, 

356. 
Kenenburg (Heer van-) I. 101S—1020 

(voorbericht) 
Kenninge in Zee I. 137, R. 271. 
Kenseller (Cornelis Tymanszoon genaamd-) 

R. 759. 760. 
Kensky (Ruiters van-) R. 1473. 
Keplart (Theodericus-) R. 570. 
Keppel (Arend van-) R. 64. 
— (Dirck van-) R. 567. 

Keppel (Wolter, heer van-) R. 37. 
Kerken (Collecten voor buitenlandsche-) 

L 800. 
Kerk en Staat (Scheiding van-) L 1564 

(voorbericht) 
Kets (Jan van-) R. 823. 
Keulen (Colonia, Cöln, Cölne) (Hanzestad ) 

I. 1126 (voorbericht) 
— (Aangehouden goederen in 1543 van-) 

L 727. R. 791. 792. 
— (Aartsbisschop van-) L 1348, R. 55. 
— (Burger van-) R. 791, 792. 
— (Kraangeld te-) R. 907. 
— (Legaat te-) I. 831. R. 492. 
— (Luitgassen te-) R. 1307. 
— (Privilegiën van Gelderland te-) R. 111. 
— (Provinciaal der orde van Sint Franciscus 

te-) L 1057, R. 276. 589. 736. 
— (Schuld van den graaf van Gelre aan-) 

R. 30. 
— en Gelderland (Zoenbrief-) R. 69. 
— (Wapens in 1578 genomen te-) R-1320. 
— (Heer Arnd van-) R. 89. 
— (Colonius) (Prof. Ds. Paulus van-) I. 

653. 
Kij (Otto-) R. 756. 
Kyll van Meurs I. 1969—1974 (noot). 
Killen Oeverhage (Het goed-) R. 155. 
Kinckhorst (Die-) R. 713. 
Kistemaker (Herman-) R. 550. 
Claas (Claes, Clais) Burchartsz. R. 1251. 
— Usbrandszoon te Amsterdam I. 488, R. 

696. 714. 739. 959. 
— Janszoon R. 212. 240. 241. 
— Comeliszoon R. 1170. 
— Mathtjszoon (Pastoor-) R. 500. 
— Pieterszoon R. 633. 
— Rutgerszoon R. 318. 
— Tymenszoon R. 1497. 
Cleef (Cleeff, Cleve) (Deken en kapittel van 

de kerk te-) R. 63. 
— (Gardiaan van de Minderbroeders te-) 

R. 63. 
— (Oerde van Sint Thonys op den how 

bij-) R. 596. 
— (Johan hertog van-) R. 421. 
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Cleef (Raden van Johan hertog van-) R. 
419. 

— (Willem hertog van-) I. 2006, R. 697, 
699, 700, 704, 705, 708, 709, 723, 725, 
728, 735. 

— (Erfopvolging in Gulik en ) I. 1455. 
— en yan der Marck (Catharina hertogin 

van-) R. 358. 
— (Jan van-) I. 911. 
Klenker (Truye ) R. 602. 
Klerhaeck (Kapitein-) R. 1359. 
Clercx van Hoeselt (Heer Simon-) R. 1162. 
Ciinckenberch (Hemmetgen van-) R. 596. 
— (Melis van-) R. 514*. 586* 
Kloeck (Henrick-) R. 911. 
Cloets (Nenneke-) R. 107. 
Clomp (Hans-) R. 1089. 
— (Wolff-) R. 1148, 1149. 
Kloosterlingen (Erfrecht van-) R. 689. 
Klots (Frederik-) I. 156. 
Knienenberg (Claes-) I. 184. 
Knoop (G.-) I. 1605. 
Knoppert (Dr. Herman-) R. 1192. 
Koch (Wernher-) R. 1000, 1023. 
Coehoorn (Ingenieur-) I. 751. 
Koeck (Koeke, Koecke, Koick) (Henrick, 

Heyne-) I. 864, R. 294, 295, 342, 365, 
395, 443. 

— (Heer Henrick-) R. 456. 
— (Herbert-) R. 139, 151, 242, 394, 398, 

441, 456, 523. 
— (Notaris Jacobus Herbert!-) R. 571,869. 
Coelwagen(Koilwagen,Koellwagen) (Johan-) 
R. 865. 

—- (Lambert-) R. 1225. 1226, 1228, 1319. 
— (Marten-) I 493, 1052 (noot), R. 452, 

471, 767, 883, 938, 950, 1058. 
Coen (Court) Henrickszoon R. 1054. 
— Wolterszoon R. 1074. 
Koenen (Leesbet-) R. 694. 
Coeninck (Gemeensman Gerrit-) R. 452. 
Cohen (Gebroeders-) I. 1657. 
Cock (Bernard-) I 1307. 
Cocx van Sittard (Student Laurens-) I. 

651. 
Colchester (Wevers van-) 1. 687. 

Kolff (Colve) (Kapitein Joan-) I. 578. 
Coligny (Handteekening van Louise de-) R. 

1506. 
Colijn (Mr. Peter-) R. 610. 
Collen (Jutte van-) R. 381. 
— (Katherine van-) R. 550. 
Collerszoon (Goert-) R. 478. 
Col'ert (Wolter Gerritsen-) I. 894 (voor

bericht.) 
Colvenschoten (Alijt van-) R. 429. 
Kommer, weduwe Eggen (Maria van den-) 

I, 1687. 
Commissiebrieven (Formulieren van-) I. 

2005. 
Koningen en keizers (Roomsch-) I. 1381— 

1384. R. 12, 20, 38, 644, 645, 736, 814, 
816, 859, 884. 

Koningschap (Instelling van het-) I. 2006. 
Coninckrijck (Kosterijland genaamd-) I. 

173. 
Koop- en transportbrieven 1320—1807, L 

2008, 2009. 
Coot (Cait, Coet, Coeth, Cooth) (Heer 

Anthonis van-) R. 900, 948. 
— (Cornelis van-) I. 152, R. 558, 613, 1145. 
— (G. Corneliszoon van-) R. 1462. 
— (Gerrit Stevenszoon van-) R. 916. 
— (Goert van-) I. 68, R. 1220. 1223. 
— (Steven van ) R. 613, 883. 
Kootwijk (Coitwick, Coitwijck) (Brant 

Egbertszoon van-) R. 997. 
— (Egbert van-) R. 226, 289. 294, 295, 

538. 
Kordt (Goessen die-) R. 1160. 
Corelle (Monsterheer-) R. 1106. 
Korter (Arent van-) R. 429, 457. 
Cornelis (Cors) die schroeder R. 910. 
— Arentszoon (Schipper-) R. 930. 
— Reynerszoon R. 483. 
Cornelisgen Reynder Dericxdochter R. 902. 
Cornelius Jodocuszoon (Aflaat aan-) L 

2011, R. 492. 
Cort (Jan ) R. 920. 
Cortenius (Ds.-) I. 892 (voorbericht). 
Cosin Henszoon R. 1286. 
Coten (Tol te-) I. 84, 109, 110, R. 11, 13. 
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Coten (Willem van ) R. 127. 
Kouwe of Markt (De-) R. 160. 
Kraak (Coman Reyntgen-) R. 537. 
Cracon (Resident-) I. 93. 
Cranenburg, (Cranenborch, Cranenburch) 

(Gerhard-) I. 1793. 
— (Burgemeester Gerrit van-) R. 1089,1093, 

1161, 1335, 1359. 
— (Henrick van-) R. 1319. 
Cranevelt (Joost-) R. 1190, 1321. 
Cratz (Dr. Joachim-) I. 1128 (noot.) 
Kraus (Prof. Dr. J . C - ) I. 1509. 
Credentiebrieven (Formulieren van-) I. 

2005. 
Creinck (Student-) I. 103. 
Crom (Gerard-) I. 1305. 
Croon (Croen) (Luitenant Rudolf-) I. 51, 

773. 
— en Aleida Penninck (Huwelijk van Lt. 

Rudolf-) 
Croonen (Croenen) (Aerntgen-) R. 948. 
— (Wintgen-) R. 1177. 
Cruys (Cruceus) (Rector Win and-) R. 1180. 
Kruythof (Hendrik-) 1. 1685 (voorbericht) 
Cueritser de wijntapper R. 808. 
Kuinre (De-) R. 216. 
Kuynertorff (Kuenretorff) (Henrick-) R. 769, 

838, 839, 885. 
— (Jan-) R. 839. 
Kuiper Janszoon (Henrick-) R. 1417. 
Culenburch (Culenborch) (Bisschop Zweder 

van-) R. 330. 
— (Clara van-) I. 1105—Ui l (voorbericht), 

R. 1485. 1486. 
— (Gerard heer to-) R. 368. 
Curtboems (Mette-) R. 318. 
Cuza (Kardinaal Johannes de-) R. 330. 
— (Kardinaal Nicolaas de ) R. 330. 

Laer (Verlaer) (Mr. Aerent- van) R. 634, 
638. 

— weduwe Van Wijnbergen (Aerntken 
van-) R. 925. 

_ (Heer Arent Wouterszoon-) I. 894 
(voorberieht.) 

— (Mr. Berrent van-) R. 1270, 1345. 

Laer (Byetgen van-) R. 1249. 
— (Goert Volkerszoon-) I. 894 (voorbe

richt), R.640. 
— (Griete Wolberts van-) I. 894 (voorbe

richt), R. 445, 478,634. 
— (Jan van-) R. 608. 
— (Cornelis Goertszoon-) I. 894 (voorbe

richt), R. 640. 
— (Otgen van-) I. 894 (voorbericht). R 1449. 
— (Warner-) R. 555. 
— (Wolbert Goertszoon-) I. 894 (voorbe

richt), R. 640. 
— (Wolff Wolbertszoon-) I. 894 (voorbe

richt), R. 478. 
Lalaing heer van Montigny (Joost de-) R. 

424. 
— graaf van Hoechstraten (Philips van-) 

R. 813. 815, 818, 831, 834, 836, 851, 
921. 

Lambert de timmerman R. 959. 
Lambertgen Ryckets R. 1370. 
Lampadoor te Haarlem (Mr. Reyner-) R. 

652, 722 
Landsvredebreuk R. 1000, 1004,1017,1023, 

1026. 
Langenhoven (Hendrik-) I. 911. 
Lannoy, heer van Santes en Beaumout, 

(Hugo van-) R 188. 
Lansinck (Herman-) R. 285. 
Lantscroon tot den Pluymenburgh (Jacob 

van-) I. 1347. 
Laurenburch (Aert van-) R. 1336. 
Lavinje (Johannes-) I. 837. 
Lawyc (Johan van-) R. 105. 
Leechwater (Jan Adriaanszoon-) I. 550. 
Leesten (Pastoor Gerard van-) R. 815. 
Leeu (Leonis) (Ghijse-) R. 158. 
— (Henricus-) R. 8. 
— : Zie Leuwe. 
Leeuwenborch (Agnes van-) I. 842 (noot), 

R. 831, 835, 836. 
Leghe (Johan die ) R. 551—554. 
Legghenvoet (Alart-) R. 117. 
Legvoet (Willem-) R. 357. 
Leycester (Robert graaf van-) I. 131, 132, 

I 1283, 1356, 1357, R, 1423, 1440. 
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Leicester (Robert graaf van-) 
— (Handteekening van-) R. 1427, 

1431, 1433, 1436. 
— (Zegel van-) R. 1437. 

Leydekker (Herman-) R. 1125. 
Leiden (Lakenbereiding te-) I. 691. 
— (Gevangenen van-) R. 189. 
— (Ghijsbertus van-) R. 330. 
Leyenbergh (Ridder Arnt heer van-) 

R. 127. 
Leipzig (Tol te-) L 1135 (noot). 
Lecke (Peter heer van-) R. 29. 
Lemgouwen (Commandeur van Sint Jans

orde te-) R. 124. 
Lene Peter Holtzager'svrouw R. 607, 669, 

688, 861. 
Lenninck (Steffen Engelszoon van-) R. 610. 
Lennep (Lennip) (Qerhard van-) I. 1376. 
— (Melis van-) R. 969. 
— (Rolof van-) I. 878 (voorbericht), R. 

648. 
Lent (Jan van-) R. 486. 
Lentinck (Claes-) R. 881. 
Leoninus R. 1490. 
Leopold (Keizer-) I. 1364. 
Lepin (De ruiter-) R. 1463. 
Leprozenmeester I. 1116—1119 (voorbe

richt.) 
Leuven (Loven) in 1203 (Tractaat van-) 

R. 1040. 
Leuvenum (Lovenum) (Brug te-) I. 613, 

614, 1983 (noot.) 
— (Grens van-) I. 83, 613, 614. 
— (Stavermanshuis te-) R. 74. 
— (Tienden, tiendplichtigen te-) I. 503*, 

507. 
— in 1588 (Vluchtelingen van-) R. 1466. 
— contra Hierden (Geschil-) I. 144—148, 

R. 898, 900, 912, 923. 
Leuvenummerbeek (Erfpacht van de-) R. 

74. 
Leuwe (Lewe) (Pastoor Jan die-) R. 129, 

181, 217, 324. 
— de jonge (Heer. Jan die-) R. 324. 
— (Nicolay gezegd-) R. 41. 
— (Wisse (Wusse) die-) R. 264, 324. 

Leuwen (Mr. Arnolt van-) R. 1017. 
Leuze de Carmizolle (Jacques de-) I. 605 

(voorbericht.) 
Lewe: Zie Leuwe. 
Lichtenberg (Ridder Jacob van-) R. 35. 
Lichtenoit (Wenemar-) R. 51. 
Lichtenthaler (Frans-) R. 1177. 
Lychthart (Albert-) R. 1167. 
— (Henrick-) R. 1084. 
Lyenlaer (Willem-) R. 653, 655. 
Lijfeigenen I. 51, 52, 53, 165, 166. 
Lijmers (Drost in de-) R. 801. 
Lijnden (Jan van ) R. 643, 650, 662, 676, 

677, 680, 687. 
— (J. H. van-) I. 794. 
— van Hemmen (Frans van-) 1.1030—1032 

(voorbericht.) 
— (Caerll van-) R. 1398. 
Linden (Nalatenschap Van der-) I. 911. 
Lynne (Lynnen) (Diere van-) R. 121. 
— (Henric van-) R. 376. 
Lynwert „hof tl in ck" van Einden R. 110. 
Linteloo (Evert van-) I. 1033—1035 (voor

bericht) 
Lipsius (Professor-) I. 2003 letter b. 
Lobith (Loebede) (Tollenaar te-) R. 153. 
Lochem (Rechten van-) I. 1310—1314. 
— (Hofrechten te-) I. 163. 
— (Heer Peter van-) R. 531. 
Lodewijk Napoleon (Publicatiën van koning-) 

I. 1504. 
Loen tot Heynsbergh en Leeuwenbergh 

(Johan van-) R. 130, 335. 
Loenen (Loynen) (Verdrag gesloten te-) R. 

769. 
— (Joh». J a c van-) I. 1509. 
Lochorst (Geryt van-) R. 333. 
Lom (Promotiebul van Johannes Henricus 

van-) I. 2075. 
Londen (Lundon) (Burgers van-) R. 26. 
— (Hanzekantoor-) I. 1147—1150 (noot.) 
Longus (Thidemannus-) R. 19. 
Lonck R. 1396. 
Loo (Loe) (Verpachting van tienden op het-) 

I. 1392. 
— (Hans van-) R. 1463. 
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Loo (Loe) (Wessel van-) R. 801. 
Lopere (Elnatum de-) I. 167. 
— (Francois de-) I. 167. 
— (Gefaraell de-) I. 167. 
Lothryck en Brabant (Hertog Henrick van-) 

R. 1040. 
Louwe (Reynier Stevenszoon-) R. 472. 
— (Steven-) R. 472. 
Lubbert Aeltszoon R. 1285. 
— Henrickszoon R. 520. 
— Peterszoon R. 247, 248, 249. 
— Reynen Aeltszoonszoon R. 177. 
Lubeck (Lubeke) I. 1154. 
— (Burger van-) R. 19. 
— Hanzestad-) 1. 1126 (voorbericht). 1128 

(noot). 
— (Verbond met de Staten-Generaal in 

1613) l . 1140. 
Luik (Ludich) (Bisschop van-) R. 102. 
— (Notaris in het bisdom-) R. 128. 
Luyck (Ricolt Jacobsen-) R. 1022. 
Luyten (Luytken) de veerschipper R. 845. 
— Ghijzen R. 823. 
Luck (Schipper Rijckolt-) R. 773. 
Lukener (Govert de-) R. 559. 
Luloffs (Gerlacia Voet weduwe Johan-) I. 

1018. 
Lumanni (Notaris Winandus-) R. 842. 
Lunenburch (Hanzestad-) I. 1141. 
Lunteren in 1427 (Hoorige erven te-) R. 179, 
— in 1437 (Tijnsgoederen te-) R. 179. 
— (Willem van-) R. 252, 394. 
Lutingen (Johannes-) R. 347, 348. 
Lutz (Johan-) L 1584—1592 (voorbericht), 

1593. 
Luxemburg (Lutzemburg) (Orden van Sint 

Franciscus en van den H. Geest te-) R. 
736. 

— (Dr. Arnoldus van-) R. 736. 
— (Hertog van-) I. 756. 

Maech (Jan Peterszoon-) R. 1364. 
— (Peter-) R. 694, 730, 894. 
Maagdenburg (Hanzestad-) L 1141. 
Maes Segerszoon R. 617. 
— Thomaszoon R. 617. 

Maes Thymanszoon R. 1497. 
Maesland (Laurentius-) R. 120. 
Maet (Zegel van Gheert ter-) R. 119. 
— (Peter van der-) R. 1236. 
Magerheijne, schout van EIburg (Johan 

Roeloffszoon alias-) R. 973, 974. 
Magnus (Alardus-) R. 34. 
— (Geriacus-) R. 34. 
— (Gunegunda-) R. 34. 
— (Sophia-) R. 34. 
— (Stephanus-) K. 34. 
— (Thomas-) R. 34. 
— (Wotterus-) R. 34. 
— de Zolen (Margaretha-)R. 34. 
Maior (Geriacus-) R. 19. 
Maisonville (Kapitein-) I. 757. 
Malmö R. 80. 
Mamen (Herbert-) R. 308. 
Margriete Jacobs (Zuster-) R. 867. 
Marie (Marry, Marryken) Everts R. 1135. 
— Goerts R. 1421. 
— Claesen de vroedvrouw R. 1499. 
— Lubberts van Apeldorn R. 1453. 
— Stevens R. 904. 
— Weghen R. 1203. 
Marienweerd (Abt van-) R. 810. 
Marijs Lubbertszoon (Heer-) R. 597. 
— Zweerszoon: Zie ten Wilden. 
Marijssen (Maurissen) (Jan-) R. 466, 508. 
— (Maurits-) I. 193 (noot), 1388. R. 578, 

592, 593, 612, 643, 706, 711, 
— - (Erfhuis-) I. 97, 98. R. 349, 

834, 841, 848, 849, 858, 914, 
932. 

— (Augustus Mauritszoon-) R, 858. 
— (Gerrit-) I. 807, R. 1152*. 
— (Greogorius Mauritszoon-) R. 858. 
— (Hieronymus Mauritszoon-) R. 858. 
— (Johan Mauritszoon-) R. 858. 
— (Philips Mauritszoon-) R. 858. 
— (Werner-) R. 826. 
Markloff (Markeloff) (Erfhuis van Luitenant 

Georg Angelicus Jacobus-) I. 100. 
— geb. Schrassert (Mevrouw-) I. 188. 
Marocco (Maatregelen tegen-) I. 1452 

(noot.) 
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Marien (Merten) Jacobszoon (Heer-) 
R. 517. 

— Jan Roemerszoon R. 559. 
— Martenszoon R. 780, 810, 922, 927. 
— Peterszoon I. 903—906. 
Masschop (Rick-) R. 1160. 
Mastwijck I. 2082 letter g. 
Maten (Evert Jacobszoon-) I. 579. 
Mathijs de messenmaker R. 206. 
— Henrickszoon R. 1449. 
— Pauwelszoon I. 892 (voorbericht), 893. 
Mathues (Jenneken-) R. 1333. 
Maurissen: Zie Marijssen. 
Maximilaen II (Keizer-) I. 1133. 
Mechelen (Sententiën van den Secreten 

Raad te-) l 138, R. 965. 
— (Heer Bernardus van-) R. 1155, 1158. 
Mechener (Wijnand van-) R. 808. 
Mechluna (Jo de-) R. 569, 573, 574. 
Mechtelt vrouw van Zweder van Herder

wijck R. 401. 
Medemblik (Notaris Jacobus de-) R. 899. 
Meervelt in 1588 (Vluchtelingen van-) 

R. 1466. 
— (Henrick Henricxsen van-) R. 902. 
Meester (De-) L 1103. 
— (Mr. Qerrit Abraham de-) L 1584—1592 

(voorbericht), 2000. 
— (Nicolaas Willem de-) L 1446. 1447 

(noot.) 
— (Burgemeester Willem de-) I. 182, 186. 
— Van Daverveldt (Huwelijkszangen Mr. 

Willem de-) I. 2074. 
— (Mr. Willem Abraham de-) I. 1997, 

1998. 
Meetkerke (A. van-) R. 1437. 
Meganck (Mr. Loys-) R. 1506. 
Megen (Graaf van-) R. 1137, 1198. 
Mehen (Vrouw van-) I. 13. 
Meholt (Drost Henrick van-) R. 932. 
Meyden (Symon van der-) I 903—906. 
Meydenberch (Mathijs van-) R. 1414. 
Meyer (Mheyer, Meyger) (Johan-) R. 724. 
— (Herman-) R. 790. 
Meinardt Jorissen van Venlo R. 1477. 
Meineedigheid (Gevolgen van-) I. 2006. 

Mcijnsen heer Jan van Nulden's dochter 
R. 269. 

Mekeren (Gijsbert van-) R. 141, 155. 
— (Conraet van-) R. 1094. 
— (Ude van-) R. 58, 62. 
Melanen (Thomas van-) R. 984. 
Melis Huybertszoon R. 1478. 
Mensana (Aylwardus-) R. 36. 
Mense Volkenszoon R, 537. 
Meppel R. 644, 645. 
Meppen (Heer Henrick van-) R. 991. 
Merel (Mherell) (Gijsbert van-) R. 975. 
Merkel (Heer Johan van-) R. 129, 194, 

210, 283. 
Mesmaker (Heer Engelbertus-) R. 348. 
— (Heer Johannes-) R. 348. 
Meurs (Mr. Daniël van-) I. 1595, 2001. 
— (Burgemeester Henrick van-) I. 1966, 

R. 1465. 
— (Mr. Hendrik Frans van-) I. 1595. 
— (Kyll van-) I. 1969-1974 (noot). 
— geb. Rijckx (Margrieta van-) R. 1465. 
— (Walraven van-) R. 187. 261. 
Michel (Mighei) Hermanszoon R. 901. 
— Pieterszoon I. 700. 
Middachten (Ridder Henric van-) R. 137. 
Middelburg R. 1221. 
— (Claes van-) R. 182. 
Middeler (Drost van-) I. 878 (voorbericht), 

R. 648. 
Mierloo: zie Myrio. 
Mijnden van Amstell (Amelis van-) R. 1106, 

1188, 1283. 
Mijs R. 235. 
Mill (Peter van-) L 83 (noot.) 
Milraedt (Kaeck van-) R. 1401. 
Minden (Aartsbisschop van-) I. 1141, 

1142—1144 (noot.) 
Mynne Meckenzoen van Ammeland R. 426. 
Myrlaer (Jacob van-) R. 37. 
Myrio (Merloe) (Heer Johan van-) R. 

1155, 1158. 
Moers (Drossaard te-) I. 496. 
— (Graaf van-) R. 706. 
Mol (Mol!) (Jan-) R. 986. 
— (Pieter Bgberts-) I. 781. 
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Molkeman(na)husen (Gerbrandus de-)R. 31, 
32. 

Moller (Aert-) R. 693. 
Mondragon (Kolonel Christoffel de-) R. 

1166, 1172, 1173. 
Monnikendam (Moniiickendamme) R. 768. 
— in 1672 (Vluchtelingen te-) I. 2065. 
Monster (Jan van-) R. 384. 
Monte (Aegidius de-) R. 1206, 1234, 1238, 

1253. 
— (Johannes de-) R. 463. 
Montfoirt (Drost van-) R. 1352. 
Moorselen (Ghijsbert van-) R. 349. 
Moscovië-. Zie Rusland. 
Muiden (Muden) R. 229. 
Muys (Procureur Rijck-) I. 1341. 
Mulert (Gheert-) R. 396. 
— (Henrick-) R. 396. 
— (Johan-) 1. 1105—1111 (voorbericht) 
— (Johanna-) I. 1105—1111 (voorbericht), 

R. 1485. 
— geb. Van Culenborch (Ciara ) I. 1105 

— H U (voorbericht), R. 1485, 1486. 
Mund (Ghijse-) R. 19. 
Munster I. 1132—1134 (noot) 
— (Aangehouden goederen van-) I. 726. 
— (Bisschop van-) I. 754, R. 413, 414. 
— (Burgers van-) R. 804. 
— (Vredesonderhandelingen te- en Vrede 

van-) I. 1356, 1357, 1455. 
— (Johan van-) R. 752. 
— (Jurriën van-) R. 1401. 
— (Vütt van-) R. 733, 781, 787—789. 797, 

804, 807, 830. 
Munten 1465—1493. (Waarde van-) I. 163, 

471, 472, 2082 lett. b. R. 764, 765. 
— (Provinciale-) I. 1381—1384 (voorbe

richt) 
Muntsoorten (Oostersche-) I. 2055. 
Muntz (Jan Willem-) I. 180. 
Murrilgen Goedenszoon R. 197. 

Naeltwijck (Aeltwijck) (Heer Johannes van-) 
R. 115. 330. 

Naemkeninge R. 389. 
Naarden (Neerden) (Mr. Jan van-) R. 479. 

Naarden (W. Claesz. van-) R. 1221. 
— en Harderwijk in 1442 (Geschil van-) R. 

223, 224, 229, 232. 
Nachtegael (Willem-) R. 1235, 1245. 
Nagel (Nagel!) (Student Jhr.) I. 103. 
— (Arent-) R. 395. 
— (Evert-) R. 247, 355. 
— (Heer Gerrit-) R 123, 141, 143. 
— (Mr. Johannes-) R. 1029. 
— (Heer Lieffer-) R. 474. 
Nagge (Coenraad-) I. 872 (voorbericht) 
— (Weduwe Willem-) I. 872 (voorbericht.) 
— (Willem Willemszoon-) I. 872 (voor

bericht) 
— (Wolter-) I. 872 (voorbericht) 
Nale Peter Wijntapper'svrouw R. 534. 
Nanps (Nanes?). (Johan van-) R. 1209. 
Napoleon (Keizer-) I. 1097—1104 (voor

bericht.) 
Nassau (Nassouw) (Adolph graaf van-) R. 

419, 423, 430, 431, 454, 455, 460. 
— (Handteekeningen van Elisabeth, Prederik 

Hendrik, Louise, Maria en Maurits van-) 
R. 1506. 

— (Johan graaf van-) R. 1314, 1326. 1334, 
1337, 1346. 

— (Boedels van Johan den ouden- en prins 
Willem van-) R. 1506. 

Nationale vergadering in 1796 (Reglement 
van de-) I, 1514 (noot) 1570. 

Nederlanden (Gouverneur-generaal in de-) 
R. 1337. 

Nederlanden (Regenten, Regentes in de-) 
R. 1079, 1213. 

Nederlanden (Stadhouder en Kapitein-gene
raal in de-) R. 622, 623, 987. 

Neeff (Johannes-) I. 831. 
Neerden (Mr. Jan van-) R. 479. 
— (W. Claesz van-) R, 1221. 
Neckevelde R. 338, 1500, 
Neckevelderdtjk I. 1966. 
Neckevelderweg R. 692. 
Nellen (Jan-) I. 152. 
Nenne Gerritsen R. 689. 
Nennen (Weijme-) I. 1018—1020 (voorbe

richt), 1019. 
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Nergena (Die-) R. 401,448. 
— Windmolen bij die-) R. 437. 
Neude (Neuge, Noeyge, Noyge) Gerrrtszoon 
R. 464, 537. 

— Henrickszoon R. 651. 
— Stevenszoon R. 194, 198, 226, 469,955. 
Neugen (Gerrit-) R. 1003. 
— (Henrick-) R. 1025. 
Niersen(Nyersen, Nyrssen) (Aerentgen van-) 
R. 531. 

— in 1588 (Vluchtelingen van-) R. 1466. 
Nieuwenaer (Adolff graaf van-) I. 1365 

(noot), R. 1404. 
Nieuwer-Amstel (Zomerdijk van-) I. 2082 

lett. h. 
Nijborgh (Tolvrijheid fe-) R. 25. 
Nijbroek (Ambt t - ) L 1575. 
Nijen (Engel-) I. 1018—1020 (voorbericht), 
R. 489, 595. 

Nijkerk (Nijkerck, Nijenkercke, Nijerkercke 
Niekerck) (Ambtsjonkers van-) I. 1331, 
1332. 

— (Beleg van-) R. 477. 
— (Erven, hoven en landerijen onder-) 

— Hoorige erven I. 1386, R. 179. 
— Leengoed Boeschoten R. 1011. 
— Hof Kemmenade R. 988. 
— Het erf Cleistervene R. 420. 
— Coerlandsmaat I. 897 (voorbe

richt), R. 147. 
— De Medenhoeve R. 175, 176. 
— Het Mheerlandt R. 692. 
— Erf Neckefelde I. 878 (voor

bericht), 889—891, R. 338, 
1500. 

— Leengoed Watergoer I. 1965. 
— (Stiftsvrijhof te Appel onder-) R. 825, 

988. 
— Gevangenen in-) R. 417. 
— (Haven te-) I. 583. 
— in 1796 (Kiezers te-) I. 1571. 
— (Sint Catharinaklooster te-) I. 1400. 
— (Kloostergoederen te-) I. 1401. 
— (Molenaar te-) R. 1411. 
— (Parochie-) R. 1500. 
— (Pastoors te ) I. 809 (noot), R. 1028, 

1232. 
Nijkerk (Pastoorsrente.) R. 1500. 
— (Pioniers van-) R. I. 598—600, R. 776, 

781, 782, 1210, 1211, 1226, 1277, 1348. 
— (Requisitiën te-) R. 1153. 
— (Schattingen te-) I. 163 lett. b, 1974. R. 

455, 460, 552. 
— Schoolmeester te-) I. 2065. 
r - (Schout te-) I. 1331, 1332, 1378 (noot), 

R. 175. 
— (Schoutambt-) I. 1969—1974 (noot). 
— (Substituut-Schout te-) I. 1969—1974) 

(noot). 
Tijnsgoederen te-) I. 1386, R. 179. 

— (Uitzettingen van contributiën en andere 
lasten te-) I. 1331,1332,1434,1437,1438, 
1439. 

— (Verponding te-) I. 1324- 1330. 
- in 1672 (Vluchtelingen van-) I. 2065. — 

— op Amsterdam (Veer van-) I. 700. 
- - met Haarlem c.s. (Bestand van-) I. 49. 
— (Pater Thomas van der-) R. 674. 
— (Wilhem van der-) I. 1055. R. 1054, 

1076, 1292. 
Nijmegen (Hanzestad-) 1.1126 (voorbericht), 

1135, 1136 (noot), 1142. 
— ^Bontwerker te-)R. 62' 
— (Burgemeester van-) 1.1142—1144 (noot). 

R. 702. 
— (Gecommitteerden van-) R. 703, 725, 

756, 757, 1103, 1103, 1104. 
— (Huis en goed der Orde van Sint Jan te-) 

I. 1306. 
— (Keurmeesters te-) R. 514. 
— (Koninklijk rentmeester te-) R. 1143. 
— (Licentmeester te-) R. 1365. 
— (Munt te-) l . 1381—1384 (voorbericht), 

R. 1398. 
— (Pioniers te-) I. 751. 
— (Regeeringsgeschillen te-) I. 1320, 1322, 

1323. 
— (Religie-ordonnantie te-) I. 820. 
— (Richter te-) R. 1243, 1247. 
—' (Schepenen van-) R. 1243, 1247. 
— (Scholasticus te-) I. 831. 
— (Secreet zegel van-) R. 1255. 
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Nijmegen (Secretaris van-) I. 1326, 1380 
(noot), R. 1006, 1251. 

— (Tol te-) L 106, R. 1133. 
— in 1424 (Tollenaar te-) R. 153. 
— op Harderwijk (Veer van-) I. 705. 
Nijvenhem (Ritmeester Qodart van-) I. 1362 

—1364. 
Nywelant (Henrica Uytten-) R. 286. 
Nicolaus pauselijk nuntius in Duitschland 

R. 281. 
Noyden (Claes-) R. 564. 
Noyen (Ooesen-) R. 1470. 
Noordvelde (Noirtvelde) (Buurtijns te-) 

R. 175. 
Noorwegen (en Zweden) (Privilegiën van 

de hanzesteden in-) I. 1147—1150. 
— (Zoenbrief van de hanzesteden en-) 

R. 94. 
— (Haguinus koning van-) R. 94. 
Noppen (Roeloff-) R. 1043. 
Norden (Nelle van-) R, 590. 
Norwich (Wevers uit-) I. 687, 1060—1063 

(voorbericht.) 
Notarissen R. 736, 739, 842, 869, 899,903. 
Nowgorod (Hanzekantoor te-) I. 1147— 

1150 (noot.) 
Nuck (Cornelis-) I. 505, R. 477. 
— (Cornelis Jansz.-) I. 1883. 
— (Geertruid-) R. 1487. 
— (Johan-) 1. 495, R. 1018. 
— (Weyme-) R. 1487. 
Nulde (Nuld) R. 401. 
— (Veer op Amsterdam via-) I. 695, 700— 

704, 707. 
— (Albert van-) R. 344. 
— (Henrick van-) R. 155. 
— (Heer Jan van-) I. 1721, R. 176, 269. 
— (Richard (Rijck) van-) I. 874 (voorbe

richt), 2062, R. 1472. 
Nunspeet (Accijnzen en tienden te-) 

R. 477. 
— (Het land genaamd de Hegenoert te-) 

R. 926. 
— (Heidevelden te-) I. 153. 
— (Hullemanshoevel te-) R. 1041. 
— in 1796 (Kiezers te-) I. 1571. 

Nunspeet (De Lochorst onder-) R. 681. 
— (De Muyskamp te-) R. 926. 
— Oude Nunspetertienden I. 501, 503,504, 

506, 507, R. 369,371, 1001. 
— (Tiendplichtigen in het Oosteinde van-) 

I. 507. 

— (Vaelhorsterweg te-) R. 1041. 
Nussia (Frater Hermannus de-) R. 589. 

Odendall (Odendaly) (Heer Joannes-) R . 
1155, 1158. 

Oen (Smalle tienden te-) I. 1389. 
Oy (Qerhard van-) R. 1398. 
— (Ricout van-) R. 228. 
Oyen (Vrouwe van-) I. 1315. 
Oldenbarnevelt, (Aldenbarnevelt, Alden-

bernevelt), (Antonis van-) R. 1415. 
— (Ernst van-) R. 349, 1458, 1462, 1470. 
— (Herman van-) I. 2061, R. 690, 691, 

826, 860, 900, 936, 1043. 
— (Casijn (Cosijn) van-) R. 273, 285, 345, 

1471. 
— (Claes van-) I. 1065. 
— (Werner Hermanszoon van-) R. 866, 

936. 
Olgers (Mater Qeertruyt (Grietgen-) R. 901, 

1044. 
Olthoff (Hopman-) I. 1969—1974 (noot). 
Omerack en Helsingör (Tollenaren te-) 

I. 89. 
Ommeren (Jacob van-) R. 983, 1094. 
— (Wolff (Wulff) van-) R. 1144, 1314, 

1318, 1322. 
Onbehouwen (Eeftgen-) R. 228. 
Onraedt (Heer Arend-) R. 1010, 1024. 
Oosteinde (Nunspeet) (Tiendplichtigen in 

het-) I. 507. 
Oosten (Jan van-) R. 1177. 
Oostenrijck (Oistenrijck) (Don Juan van-) 

I. 52. 
— (Margareta aartshertogin van-) R. 606. 
— (Mathias aartshertog van-) R. 1337. 
— (Maximiliaen aartshertog van-) R. 419, 

430, 431, 432, 433. 
— (Maximiliaen en Marie van-) R. 419, 

424. 
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Oostenrijk (Commissarissen van Maximi
liaen van-) R. 419, 423, 424. 

— en Bourgondië (Raden van hertogin 
Maria van-) R. 424. 

Oosterbaan (Frans-) I. 1446, 1447. 
— (Burgemeester en zandgraaf Peter-) I, 

500, 610, 617. 
Oosterbeke R. 162. 
Opperhorst (Egbert-) R 382. 
Oran in Afrika (Belegering van-) R. 1042. 
Oranje (Geboorte-, doop-, trouw- en 

overlijdensberichten van prinsen en 
prinsessen van-) I. 1367. 

— (Vereeringen aan prinsen van-) I. 1366. 
— (Renê de Chalon, prins van-) R. 800, 

802, 803, 805, 807. 
— (Willem prins van-) I. 16, 795, R. 800, 

1061, 1340, 1359. 
— (Handteekeningen van prins Willem van-) 

R. 1340, 1356, 1358. 
— (Louise de Coligny, gemalin van prins 

Willem van-) R. 1506. 
— (Secretaris van prins Willem van-) 

I. 2012. 
— (Boedels van prins Willem van -en 

van Johan den Ouden van Nassau) R. 
1506. 

— (Maurits prins van-) I. 1393, R. 1488. 
— (Aanslag op Maurits prins van-) I. 

1360, 1361. 
— (Handteekening van Maurits prins van-) 

R. 1488, 1506. 
— (Raad van Maurits prins van-) I. 1365 

(noot.) 
— (Willem Karei Hendrik Friso prins 

van-) 1. 1359 (noot.) 
— (Koning-stadhouder Willem III prins 

van-) I. 711. 
— Zie Nassau. 
Orisond: Zie Sond. 
Orleans (Ingenieur David van-) I. 592. 
Osnabrucksche troepen in 1668 I. 1455. 
Otmarsum (Kapitein M.-) I. 736. 
Ottinck (Berent-) R. 795, 799. 
Otto Albertszoon (Schepen-) R. 726, 853, 

924, 

Otto Jan Claiszoon (Gemeensman-) R. 452. 
— Ottenszoon R. 126. 
Oudenaller (Heer van-) I. 774 (noot). 
Oudenbosch (Adrianus van-) R. 356. 
Oudeneerden (Klooster-) R. 888. 
Overenck (Willem van-) I. 878,1018 (voor

berichten). 
— (Claesgen van Wijnbergen vrouw van 

Willem van-) R. 970, 971. 
Overhagen (Gerdt-) R. 804. 
Overijsel (Vergaderingen van hanzesteden 

in Gelderland en-) I 1137, 1138. 
— in 1657, 1690 (Regeeringsgeschiue» 1B») 

2083, 2084. 
— (Visscherijgeschillen tusschen Holland 

en-) L 83, 138. 
Oving (Gerrit-) R. 1245. 

Paet (Johan-) R. 1463. 
Paeze (Johan-) R. 78. 
— (Coep-) R. 78. 
• - (Tide-) R. 78. 
Paderborn (Klooster Abdinkhof te-): 

— Abten en andere conventua
len R. 319, 320, 1059, 1477. 

— Ambtman in de Veluwe R. 
320. 

— Hofhoorigen R. 319. 
— Lijfeigenen R. 1477. 
— Zegel R. 1477. 

Paltsgraaf (Doop van den jongen-) I. 1455. 
Pannekoeck (Pannekoick, Pannekoeke, Pan-

nekouck) (Bernard-) I. 706. 
— (Goedert-) R. 216. 
— (Dr. Godart-) R. 1113,1114, 1118,1161. 
— (Herman Hendrik-) I. 80. 
— (Johan-) R. 865. 
Pannerden in 1701 (Verdedigingswerken 

bij-) I. 751. 
Parasijs (Monstercommissaris Laucelot-) R. 

1443. 
Parma (Margareta hertogin van-) R. 1079, 

1102. 1109, 1112, 1117. 1119. 
Pasman (Gerrit-) R, 926. 
Paspoorten (v ilitaire-) R. 1230. 
Patent (Formulieren van acten van-) I. 
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2005. 
Paus Benedictus XII, R. 276. 
— Julius R. 896. 
— Calixtus R 328. 
— Paulus III, R. 812, 867. 
Peell de vuiler R. 647. 
— Goertsz. 1.8041 (noot). 1909—1928 (voor

bericht, R. 1343. 
Peelen (Anne-) I 1041 (noot). 
Pelser (Peter-) R. 620. 657, 669, 781. 
Penninck (Arent-) R. 483. 
— (Claes-) R. 1448. 
— en Rudolph Croon (Huwelijk van Alei-

da-) I. 21, 773. 
Pepers (Hans-) I. 784. 
— (Wapens van Herman-) R. 1089. 
— (Rutger-) R. 1369. 
Persijn (Claes-) R. 10. 
Pes (Notaris Arnoldus genaamd-) R. 66. 
Pesel (Griete-) R. 1015, 1033. 
Peter (Heer-) R. 475. 
- - Aeltszoon R. 301. 
— Gheritszoon R. 519. 
— Herbertszoon I. 1052 (noot), R. 520, 

524, 560, 586*. 641, 678, 679, 683. 767, 
773, 793, 883, 927. 937, 941, 947, 953, 
959, 960, 1056, 1058. 

— Holtzager R. 607, 669, 688. 
— Jan Herbertszoon 1.864. 
— Lubbertsen I. 872 (voorbericht), 1037 

—1040 (noot), R. 247, 249. 
— en Grietgen op den Raem R. 873. 
Philips (Koning-): Zie Spanje 
Pieter'van Sinte Pieters R. 1115. 
Pijl (Willem Antoniszoon-) R. 1465. 
— geb. Van Byler (Wobbe-) R. 1465. 
Pijnsen van der Aa I. 1969—1974 (noot). 
Plettenborch (Aelbert van ) R. 1063. 
Plooien (Oude- en nieuwe-) I. 76—79,156. 
Poederoyen (Heer tot-) R. 712. 
Poel van Wilsum (Juffer-) I. 1387. 
Poelgeest (Hopman-) R. 1396. 
— (Jhr. Jasper van-) I. 492. 
Poelman (Jacobus-) I. 1561. 
Polen (Sigmund koning van-) I. 1129 

(voorbericht). 

Politiek 1688 (Hedendaagsche-) I. 2081. 
Pontsteyn (Aelt Janszoon-) R. 1442. 
Potte (Bruems-) R. 318. 
Prangers (Anna Susanna Dnl weduwe-) 

I. 1033—1035 (voorbericht). 
Preeken en geschriften (Katholieke-) I. 

2071—2073. 
Prevost (Loys-) I. 169, R. 391. 
Prijs (Kapitein Johan ) 1. 131,739. R. 1433 

—1436, 1438. 
Prijzen van blucksteen R. 1070. 
Pris (Mr. Jorriën-) R. 1402. 
Proist Peterszoon R. 473, 497. 
Pronck (Joost) 1.1378 
Pruisen (Pressing van voerlieden ir-) 1.160. 
Pudtbusch (Henninck van-) R. 79. 
Pugna Porcorum (Gedicht-) I. 2063. 
Puckx (Puyks) (Kleedingstof ) R. 945, 952. 
Puntdichten I. 2006. 
Putten in 1586 (Gevecht te-) I. 132—134. 

R. 1430. 
— Kelner van-) I. 2062, R. 1477. 
— in 1796 (Kiezers te-) I. 1571. 
— (Kloostergoederen te-) I. 1392, 1393. 
— (Landerijen en erven te-): 

— (Hoorige erven) 1.1386, R. 179. 
— De Brassel (Beresseler) maat 

I. 897, R. 147. 
— De Cluppelskamp I. 945. 
— Het erf Langemehen I. 1883, 

1906. 
— De Groote Overhagen 1.1105 

H U (voorbericht). 
— De Kleine Overhagen R. 1182. 

— (Legerleverantiën door-) R. 1227. 
— (Lijfeigene te-) 1. 166, R. 1477. 
— (Pioniers uit-) I. 598 600, 1436. R. 776, 

781, 782, 1137, 1138, 1210, 1211. 1226, 
1277, 1348. 

— (Requisitiën te-) R. 1153, 1227. 
— (Schattingen te ) I. 163, 1974, R. 455. 

460, 553. 
— (Uitzettingen van contributiën, schattin

gen en verpondingen) I. 1435, 1436, 
1440. 

— (Schout en Onderschout te-) I. 901, R. 



606 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

350, 362, 1138, 1482. 
Putten (Tijhsgoederen te-) I. 1386, R. 179. 
— verdingt met den vijand in 1542, R. 

777. 
— (Verponding te-) I. 1324—1330. 
— (Qoedscalc van-) R. 35. 
— (Wouter van-) R. 533. 
Putterbosch I. 1400. 

Quade van Kinckelbach (Johan die-) 1.787; 
Quadiger (Henrick ) R. 27. 
Quaedt (Hillechen van die-) I. 1793. 

Raad van State (Instructie van den-) I. 
1369. 

— (Petitiën van den-) I. 1409—1432. 
— (Secretaris van den-) R. 1433, 1437, 

1438, 1490. 
Raesink (Gerrit ) R. 756. 
Radelant, griffier van de Gedeputeerden 

der Nadere Unie (W.-) R. 1330, 1331, 
1341. 

Rampen (Groe-) R. 862. 
Rant (Neude-) R. 403. 
Rappard (Jhr. F . A . ridder van-) I. 2013 

(noot). 
Recherche bij de middelen te lande 1.1500. 
Recht (Natuurlijk, gemeen en eigen-) I. 

2006. 
Rechtere griffier van de Staten van Hol

land (C. de-) R, 1412, 1473. 
Regeeringsboekjes I. 61. 
Regensburg (Rijksdag te-) R. 743. 
Reyerskop I. 2082 lett. g. 
Reymundus (Kardinaal en legaat-) I. 831, 

R. 492. 
Reyner (Reyer, Reynken, Reyntgen)glazen

maker R. 826. 
— Aeltszoon (Heer-) R. 248. 
— Berntszoon R. 399. 
— Henricszoon R. 345. 
— Coepszoon R. 141. 
— Maessen R. 439, 
— Reynerszoon R. 207, 210. 
— Rijckszoon R. 1034, 1037. 
— Stevenszcon I. 867, R. 540, 546. 

Reyner Wolterszoon (Heer-) I. 857, 858, 
R. 569, 570, 571, 573, 574, 812, 820. 

Reynoldisburch (Geschil van Harderwijk 
met-) R. 6, 8. 

Rembrant de schoolmeester R. 199. 
Rhemen (Steven Gerhard van-) I. 874 (toe

lichting), 876. 
Renalia (Gherlof de-) R. 41. 
Renckum (Pastoor Conradus-) R. 784, 809. 
Renes (Antonius van-) I. 787. 
Renoy (Mr. Gerard-) R. 834. 
Rensen (Secretaris Daniël van-) 1.1582, R. 

1084. 
Ribbe (Goessen-) R. 535. 
— (Hessel-) R. 535. 
— (Gherit Goessen's zoon-) I. 91, R. 535. 
Richard (Rijcket, Recket) Peter Herberts-

zoonszoon R. 1062. 
— Jacobszoon R. 730. 
Ridder (Jacobus-) R. 569, 574. 
Ryes (Henrick Gerritsen van-) I. 2065. 
Rrjcke (Schepen Wolter-) R. 941, 942, 947, 

953, 959, 960. 
Rijckenburch (Remprecht van-) R. 419,423. 
Rijckenstein (Veronica van-) R. 825. 
Rijckman (Kapitein Berend!-) I. 739. 
Rijn — Amstel (Waterloop-) I. 2082 lett. g. 
Rijp (Ingenieur te De-) I. 550 (noot 5). 
Rijswijck (Rijswick) (Deryck van-) R. 1243, 

1247. 
— (Jan van-) R. 563. 
Ricklant Bngbers R. 543. 
— vrouw van Gerit Broecman. R. 332. 
Ricolt Arntszoon (Coman-) R. 434. 
— Ghijsbertszoon (Heer-) R. 507. 
— Henrickszoon R. 1462. 
Rimpelaer (Rijmpeller, Rimpeler)(Heer Bernt 

van-) R. 383. 
— (Gheertruyt van-) R. 198. 
— (Jacob van-) R. 280, 383. 
— (Wijntgen van-) R. 292. 
Rypperbant (Schepen Gijsbert-)R.1458,1466. 
Rhodius (Ds. Johannes-) I. 171. 
Roedenburch (Kapitein Hans-) R. 1443. 
Roelof (Reulof) Roloff) de smyth R. 563. 
— Egbert Roeleffs bastaard R. 945. 
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Roelof Willemszoon (Gemeensman-) R. 
452. • 

Roermond (Ruremond, Ruremund, Reure-
mondt. 

— Munt te-) 1.1381—1384 (voorbericht). 
— (Orde van Sint Franciscus te-) R. 736. 
— tolplichtig te Emmerik R. 1160. 
— (Hopman Peter van-) R. 1198,1199,1201, 

1202. 
— Richardis abdis van-) R. 2, 3. 
Roest (Ruest). (Schout en 's konings com

missaris Andries-) R. 1054, 1076, 1144, 
1148. 

— (Broenis-) R. 1073. 
— (Gerrit Noydenzoon-) R. 355. 
— (Neude-) I. 872 (voorbericht), R. 104. 

247, 248, 355, 394. 
— Trude vrouw van Neude-) R. 355. 
Roestick (Hensken van-) R. 585. 
Roye (Heer Dirick van-) R. 666. 
Royenborch (Notaris Lubbertus de-) R. 570. 
Royer (Jan-) R. 216. 
Rolandt (Mr Jacob-) I. 1148 (noot). 
Roos (Griffier Timon-) R. 932, 940, 955, 

992, 993, 995, 998, 1034, 1068, 1069, 
1143, 1151, 1163,1176,1179, 1182, 1186, 
1187, 1194, 1197,1222, 1235, 1239,1241, 
1242, 1244, 1246, 1262, 1263, 1276, 
1278, 1283, 1290, 1313. 

Roosendael (Dr. Jacob van-) I. 156. 
— (Huwelijk van Aleida Elisabath Ensink 

en Arnoldus Franciscus van-) I. 799. 
Ros (Tonis Janszoon-) I. 1899. 
Rosenausz. abt te Paderborn (Judocus-)R. 

1477. 
Roskilde (Tolvrijheid te-) R. 25. 
Rossum (Rossem) (Maarschalk Marten van-) 

R. 706, 712, 753. 
Rostock (Hanzestad-) I. 1141. R. 112. 
Rotterdam (Recht van exue te-) I. 83. 
Rouw (Gerrit-) R. 1167. 
Ruederick geb. Van Wijnbergen (Mevrouw 

Mr.-) R. 503. 
Rudolphus (Roomsch-koning) R. 12. 
Ruytenborch (Rutenborch, Ruytenberg) 

(Steven van-) R. 709, 723. 

Ruytenborch (Agnes van Leeuwenborch, 
weduwe Steven van-) I. 842 (noot), R. 
831, 835,836. 

Ruytenborgertiend I. 2007. 
Ruyter (Hopman Christiaen de-) R. 1295. 
Ruyven (Hendrik Willem van-) I. 1320, 1321 

(noot). 
Rumenoge (Tiendrecht van het land ge

naamd-) R. 21. 
Rusenoghe (Jan-) R. 52. 
Rusland (Betrekkingen Nederland-) I. 1458. 
— Hanzeprivilegiën in-) 1147—1150 (noot). 
Rustingh (A. G . van-) I. 1990 lett. m. 
Rutger de droogscheerder (Mr.-) R. 878. 
— Gerritszoon R. 302. 
— Henrickszoon (Mr.-) R. 766, 953, 1110. 
— Pauwels R. 124. 
Ruw (Ruwen) (Jacob-) R. 485. 
— (Jan Jacobszoon-) R. 724, 727. 

Zaandam (Geschil over het vischrecht van 
Harderwijk met-) I. 137. 

Zaeckwout R. 160. 
Zael (Henrick ) R. 653. 
Saksen (Gezantschap van de Hanze naar-) 

I. 1135 (noot). 
— (Hertog van-) R. 454. 
Salazar (Gabriel de-) I. 1105—1111 (voor

bericht), R. 1485. 
— geb. Mulert (Johanna de-) I. 1105-1111 

(voorbericht), R. 1485. 
Salê in Barbarije (Tractaat met-) I. 1452 

(voorbericht). 
Saltbommel in 1424 (Tollenaar te-) R. 153. 
Sande (Dr. Frederik van den-) I. 1141, 

1142-1144 (noot). 
— (Drost Otto van den-) I. 125—130, 

140—143, R. 1084, 1093, 1116, 1185, 
1225, 1237, 1246, 1259, 1260, 1265. 
1294, 1295, 1298, 1301,1302,1304,1305, 
1306. 

Sandewich (Sandewic) (Santwich) (Harder
wijker hullen en burgers gevangen te-) 
R. 416, 418. 

— (Majoor van-) R. 416. 
— (Wevers van-) I. 687. 
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Santes (Sanctes) en Beaumont (Heer van-) 
R. 188. 189. 

Sarterius (Sarcerius, Sarcerijs) (Rector 
Reyner-) R. 1193, 1195, 1196, 1285, 
1289, 1325. 

Sass (Zas) (Aert Jansen-) R. 1432. 
— (Evert Janssen-) R. 1333. 
— (Qerrit) R 1333. 
— (Jan Evertszoon-) R. 1333. 
— (Otto Evertszoon-) R. 1333. 
— (Heer Willem-) R. 333. 
Sasbout (Arnout-) R. 1190. • 
Savoye (Reisbeschrijving van-) I. 2048. 
— (Emanuel Philibert hertog van-) R. 987. 
Scadeboemszijde R. 355. 
Schafhuysen (Hans Jacopsen van-) 1.1116— 

1119 (voorbericht). 
Schaick (Jacop Gheritsz. van-) R. 653, 

654. 
Scheidius (Professor Ev.-) I. 1675. 
Schelart van Obbendorpe (Ridder Johan ) 

R. 140, 141. 
Scheltinga (Burgemeester E.-) 1. 186. 
Schenck (Scheynck) (George-) R. 720. 
— (J.-) R. 751, 770, 772, 783, 787, 792, 

797, 813. 
— van Tautenburch (Frederick-) R 815. 
Scherpenzeel (Scherpenzeell, Scerpenzeel) 

(Schattingen in-) I. 163, 1434. 
— (Griete van-) R. 429. 
— (Stijne van-) R. 429, 449. 
— (Willem van-) R. 849, 1011, 1015. 1082, 

1124. 
— genaamd Pallck (Gerrit van-) R. 533, 

629. 
Scherpvanck R. 758. 
Schevichaven (Muntmeester Johan van-) 

1.1060—1063,106+ -1092 (voorberichten), 
1071, R. 1394. 1399, 1445. 

Schijn (Pastoor Claes Janszoon-) I. 811, 
812, 815, 859. R. 820, 826, 827, 828, 
856, 866, 867, 869. 874, 878, 881. 882, 
895. 896. 899, 903, 905, 917, 918. 934», 
991. 

Schilteraelts Henrick-) R. 1332. 
Schimmelpenninck (Ds. J . ) I. 1685—1687 

(voorbericht). 
Schipper- (Gerrit Jansz.-) I. 1883. 
Schoyer (Lambert-) R. 678, 679. 
Schoonsteyn (Willem-) 1.1018 (voorbericht). 
Schoort (Architect Jan van-) I. 550. 
Schot* en schimpschriften I. 46. 
Schottsteden en de streken I. 1985 lett k. 
Schrassert (Engelbert-) I. 482, 535*, 1036 

(noot). 
— (Evert-) R. 1332, 1458, 1*72. 
— geb. Van Halewijn (Geertruid-) I. 482. 

(Ouerdt) R. 1458, 1472. 
— Secretaris Hendrik-) I 36. 
— (Burgemeester en schout Dr. Hendrik 

Johan-) I. 188. 
— (Secretaris Mr. Johan-) L 1171, 1993, 

1995. 
— (Handschriften van Mr. Johan-) 1. 1995 

(noot). 
— Coop-) I. 162. 
— Reinira-) I. 499. 
— (Otto-) L 87, 92, f(. 1465. 
— Roederick-) L 482. 
— (Roederick Engelbertszoon-) I. 1036 

(noot). 
Schrijver van den Borgell (Gerridt-) R. 

1401. 
Schriver (Albert-) R. 543. 
Schoer (Cornelis-) R. 1167. 
Schuyt (veerschipper Aert-) R. 847. 
Schut (Egbert-) R. 1247. 
Schwinge (Tolontduiking in de-) I. 1155. 
Zech (Melis-) I. 1962. 
Zeeën (Beveiliging van de Oost- en Noord-) 

L 1457. 
Zeerechten: Zie Strandvonderij. 
Zeeroovers R. 1061, 1063, 1065. 1066, 

1068, 1069. 
Seest (Chr.-) I. 1544. 
Seger (Zeeger) Dercksen R. 739. 
— Hermanszoon R. 982. 
Seine Wilhemszoon R. 724. 
Zelfmoordenaars (Sententien tegen-) L 52. 
Selhorst (Seelhorst) R. 868. 
— (Hof van-) R. 4, 615. 
— (Het erf Scuerhoven of Oude-) R. 120. 
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Seneker (Pastoor Johan-) I. 810, 833. 
Sevener (Zevener) Arent Peterszoon van-) 

R. 1073. 
— (Aeltgen vrouw van Aert van-) R. 

1499. 
— (Henrick van-) I. 140, 787, 889, 938, 

982. 1046, 1122, 1127, 1169, 1236,1248. 
— (Jan van-) R. 1018, 1236. 
— (Joachim van-) R. 1499. 
— geb. Keyser (Qerritgen van-) R. 1499. 
— (Rector en Secretaris Peter van-) I. 

866 (voorberichl), R. 1127, 1158, 1175, 
1180, 1247. 

— (Willem van-) I. 787. 
Ze ven tuigs recht I. 2082 lett h. 
Sybrandus Bransen I. 866 (voorbericht). 
Sigmund II koning van Polen I. 1129 

(noot) 
Sint Omèr (Fraters van-) R. 276. 
Siwart Albertszoon (Schepen-) R. 248,277, 

303. 310. 
Skanor R. 80. 
— (Markt te-) R. 26. 
— (Tolvrijheid te-) R. 25. 
Scorre (Schorre) (Deric-) R. 225, 256. 
Scoters (Engele ) R. 255, 329. 
Skots (Ridder Henric-) R. 58. 
Scuerhoven of Oude Zeihorst (Het erf-) 

R. 120. 
Scurrenburch (Mr. Herman-) R. 213, 243. 
Scutter (Claes-) R. 191. 
Slabbert (Jan-) R. 462, 467. 
Slacbgeck (Domproost Jan-) R. 690. 
Stagenhols (Hesse-) R. 124. 
Slanlovia (Tolvrijheid te-) R. 25. 
Slichtenborst (Dr. Arend van-) I. 550, 

1980. • > \v/j 
Slichting (Peter-) R. 162. 
Slotemaker (Evert-) R. 457. 
Sloten (Generaal van de munt Jacob van-) 

R. 1394. 
Sluikhandel R. 1273. 
Sluyper (Aelt-) R. 826. 
Sluysken (Schout Gerrit-) R. 1076. 
— (Schout Pouwel-) L 188*, 870, R. 1076. 
— (Griffier van hef Hof W.-) R. 1098, 

39* 

1403. 1460, 1461. 
Smelinck (George ) R. 1017. 
Smissaert (Joan Carel-) I. 1538. 
Smyt (Jan Gerritszoon-) R. 266. 
Smit Geritsberch R. 379. 
Smits (Hugo ) R. 355. 
Snapper (Snappert) (Gijsbert-) R. 537, 584, 

749. 
— (Jelis-) I. 878 (toelichting), 885. 
Snavel (Notaris Arnoldus-) R. 128. 
Snel (Jan-) L 187. 
Snijder (Henric-) R. 191, 292. 
Sobbe (Jan-) R. 374, 407. 
— (Notaris Henricus-) R. 736. 
Zoel (Wijntgen ten-) R. 331. 
Zoeren (Zuyren) (Amt-) R. 953, 980. 
Zolen (Margareta de-) R. 34. 
Somer (Jan-) R. 653, 654. 
Sond (Handel en Scheepvaart in de-) 

L 85. 
— (Tol in de-) I. 1456. 
— (Tollenaren in de-) I. 89. 
— (Tolrol van de-) L 93. 
Sonoy (Overste-) R. 1410. 
Sonsbeeck (Schout Willem van-) R. 1076. 
Zoudenbalch (Evert van-) R, 1332. 
Souten (Arent-) I. 1093. 
Spaen (Kapitein-) I. 1969-1974 (noot/ 
— tot Biljoen (J. F . W. baron van-) I. 

1672 (voorbericht.) 
— tot Voorstonden (Gerrit Carel baron 

van-) I. 2007. 
Spaenhem (Jan (Johan) van-) R. 212, 227, 

228, 240, 241. 
Spaens (Goessen-) R. 692. 
Spalthoff (Berent-) R. 694, 730. 
Spanjaarden (Muiterij en desertie van-) R. 

1230. 1254. 
Spanje (Philips prins en koning van-) I. 

1352, 1355, R. 891. 892, 1040, 1132, 
1146. 

— (Raden en Commissarissen van den 
koning van-) R. 1113, 1115, 1117. 1118, 
1124. 1125, 1144, 1148, 1161, 1188. 

— (Opstand tegen- en vrede met den 
I koning van-) I. 1356, 1357. 
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Spanje (Afzwering van den koning van- als 
landsheer) R. 1368. 

Speghel (Theoderic de-) R. 144. 
Speulde (Ruimgeld le-) R. 1349. 
Speulderbosch I. 1115, 1400, 1402, 1931, 

R. 459. 
Speulderholt (Spoelderholt) (Hoorige erven 

in-) R. 179. 
— (Tijnsgoederen in-) R. 179. 
Spiers (Speier) (Keizerlijk kamergericht te-) 

R. 644, 645, 1017. 
— (Proto-notarius te-) R. 644. 
— (Griffier van het kamergericht te-) R. 

1023. 
Spijk (Vischzaadje-) I. 1716. 
Spijker (Pieter-) R. 633. 
Spill (Heer Lebuyn ter-) R. 991. 
Splijtloffs (Anna-) R. 1450. 
Spreuken en kluchten (Gedenkwaardige-) 

L 2053, 2054. 
Spruytgen van Stralen (Heer Henric-) L 

817, R. 148. 
Spuelde (Burgemeester Van-) L 841. 
— (Majoor Van-) I. 797. 
— (Alyt van-) R. 469. 
— Helmichsdochter (Anna van-) R. 619. 
— Eefse van ) R. 485. 
— (Schepen Frederic van-) R. 314, 399. 
— (Schepen Gerrit van-) R. 163, 193, 301, 

303, 372. 387, 399, 420, 448, 485, 519, 
520, 550, 565, 636, 647, 649, 669, 719, 
1144. 

— (Gherit Gheritszoon van-) R. 491. 
— (Gerrit Helmichszoon van-) R. 597,619. 
— (Gerrit Henrickszoon van-) I. 873. 
— (Gerrit Claeszoon van-) R. 248, 250, 

256. 
— (Gese weduwe Jan van-) R. 1333. 
— (Helmych van-) R. 516, 608. 
— (Jannetgen vrouw van Helmich van-) 

R. 619. 
— (Heer Helmich Helmichszoon van-) 

R. 619. 
— (Schepen Henric van-) R. 218, 222,343. 

377, 666. 
— (Herman van-) I. 2013 (noot.) 

Speulde (Jan van-) R. 445, 1333. 
— (Johan Janszoon van-) R. 1073. 
— (Heer Johan van-) R. 941, 944. 
— (Heer Joachim van-) R. 837, 948, 1218, 

1288. 
— (Claes van-) R. 469. 
— (Mechtelt van-) R. 618, 939, 1129. 
— (Otto van-) L 791, 1986, R. 1073. 
— (Philips van-) R. 1458. 
— (Reiner (Reyer) van-) R. 1132, 1136, 

1152, 1152*. 
— (Riklant van ) R. 161. 
- - (Wendelmoet van-) R. 158. 
— (Heer Wolter van-) R. 485. 
— (Burgemeester Wolter Hermanszoon 

van-) I. 526, 1734, 2013 (noot.) 
— (Handschriften van burgemeester Wolter 

van-) I. 1977—1992. 
Sthael (Ludwigh-) R. 1000. 
Stade a/d Blbe (Tolontduiking bij-) 1.1155. 
— en hertog Philips van Bourgondië. (Zoen

brief) R. 251-
Stans Claeszoon R. 610. 
Stapel (Albert van-) R. 119. 
— (Arnt van-) R. 119. 
Start (Sterf) (Berent ten-) b 1018—1020. 

1021—1029 (voorberichten), 1946, R. 946, 
947, 948, 949. 

Staten-Generaal (Buitenlandsche betrekkin
gen van de-) L 1452—1458. 

— (Gecommiteerden in de-) I. 87, 120. 
— (Griffier van de-) R. 1489. 
— (Medische politie) R. 1451. 
— (Tractaten van de-)I. 85 95,1140—1144. 
— (Zweedsch resident bij de-) I. 93. 
— Zie Generaliteit; 
Staten van Oorlog I. 1409—1432. 
Staveren (Stavera) in de Veluwe (Stich

ting van-) R. 12. 
— (Huis en goed-) I. 1105—1111 (voorbe

richt), R. 990, 1485. 
— in 1588 (Vluchtelingen van-) R. 1466. 
— (Egbert Evertszoon var-) R. 1249. 
Stavoren (Stavria) (Burger van-) R. 31. 
— (Abt van het Sint Odulphusklooster in-) 

R. 33. 
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Stavoren (Tolvrijheid van-) I. 509. 
— (Schepenen en Raad van-) R. 65. 
— (Zegel van-) R. 65. 
Steenbergen (Steynbergen) weduwe Van 

Geijn (Johanna van—) I. 901. 
— (Otte van ) R. 346. 
— de Nijenbeke (Peter van-) R. 151. 
— (Willem van ) R. 105. 
Steenier (Aelt van-) I. 2062. 
— (Griete van-) R. 439. 
— geb. Van Eek (Maria van-) I. 2062. 
r— (Hofhoorig goed-) I. 163. 
Steenwijk (Borgstelling door-) 1.1362—1364, 

R. 1215. 
Steenwinkel (J-) I. 1659. 
Stege (Mr. Claes van der-) R. 62. 
Stein (Stheyn) (Adam van den-) R. 1251. 
— (Berndt van-) R. 829. 
Stendale (Geschil van Harderwijk met-) R. 

7. 
Stenekin (Henric-) R. 47. 
Stenverden (Derryck van-) R. 564. 
Steprade (Peter van-) R. 1094. 
Steveldis (Schepen-) R. 19. 
Steven Breuniszoon R. 980. 
— Janszoon I. 1436. 
Stevin (Ingenieur Simon-) 1. 592. 
Stijntgeri Aernt Warmboutsen's dochter R 

506. 
Stijp (Lambert-) I. 1107. R. 1174, 1487. 
— Peter ) R. 1256. 
— geb. Nuck (Geertrnid-) R. 1487. 
Sticke (Diderick-) I. 1142—1144 (noot). 
Stoir (H. ) R. 1006. 
Stockmans (Trude-) I. 872 (voorbericht), R. 

247, 249. 
Straalsund (Hanzestad-) I. 1141. 
Stralen (Heer Henrick Spruytgen van-) I. 

817. 
Strandvonderij I. 188 (noot), 191, 192. 
Stroe R. 835. 
Strueff (Hopman ) R. 1137. 
Stuardt (Jan-) R. 1073. 
Stuyrman (Lambert-) R. 773, 929. 1070. 
Stulinck (Gerrit-) R. 727. 826. 
Sturck (Commissaris Maurits-) R. 1356. 

Sube (Tide-) R. 235. 346. 
Zuermondt (J. W. ) R. 676. 
Zuiderzee (Aanhouding van schepen in 

de-) I. 727, R. 606, 633, 790. 791. 792. 
794. 795. 799, 804. 

— (Commissaris van de Admiraliteit der-) 
R. 1273. 

— (Sluikhandel aan de kusten der-) R. 1273. 
— (Zeeroovers in de-) R. 1061, 1063, 1065, 

1066, 1068, 1069. 
— (Visscherij in de ) I. 83, 137-139, R. 

229, 271, 964, 965, 1505. 
Zuyck (Suyck, Sueck) (Deric van-) R. 939, 

951, 1167. 
— (Jacob van-) R. 588. 
— (Jan Henrickszoon-) R. 1024. 
— (Timan Hendericks-) I. 155. 
Zuylen (G. van ) R. 1338, 1396. 
— van Nijevelt (Frederick van-) I. 172, 

R. 1200, 1202. 
— van Nijevelt (Maria van-) I. 2062. 
Suthergo (Parochianen van-) R. 14. 
Zutphen (Sutphen) (Advies in cas d'appel-) 

R. 719. 
— (Burgemeester van-) I. 1033—1035 
— (voorbericht.) 
— (Bank van leeninghouder te-) I. 723, 
— in 1591 (Garnizoen van-) R. 1495. 
— (Gecommitteerden van-) R. 703, 725, 

756, 757. 1103, 1104. 
— (Gravin van-) R. 59. 
— (Hanzestad-) I. 1142. 
— (Koster te-) R. 1021. 
— (Pioniers van-) I. 751. 
— (Predikant te-) R. 1390. 
— Prior en supprior van het predikheeren

klooster te-) R. 347. 348. 
— (Stadrechten van-) R. 1. 
— in 1572 en 1591 (Verovering van-) R. 

1197, 1495. 
— (Versterking van-) I. 1436. 
— (Willekeuren van-) I. 163. 
— (Wagenveer van Harderwijk op-) I. 38, 

180, 185, 715, 719, 1554, 1990 lett. b. 
Zutphen (Graafschap-) 

— (Hofrechten in de-) I. 163. 
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Zutphen (Jachtreglement in de graafsch.-) 
L 1345. 

— (Manier van procedeeren in de graafsch.-) 
I. 1380 (noot.) 

— (Rechten van de kleine steden in de 
graafsch.-) I. 1310—1314. 

— (Heer Berent van-) R. 642. 
— (Mr. Berndt van ) R. 1073. 
— (Pastoor Andries Henricsz. van-) R. 

538, 543. 
Swaene Willems R. 1345. 
Swaer (Zwaer) (Pastoor Everhardus-) R. 

1028, 1500. 
Zwalue (Jan-) R. 462, 467. 
Zwamans (Gare-) R. 366. 
Swan (Johannes-) R, 416. 
Swart (Gerrit-) R. 1084. 
Zwartsluis (Swartesluys) (Verdedigings

middelen aan-) R. 1480. 
— (Tolvrijheid te-) R. 646. 
Zweden (Sweden) (Albert koning van-) R. 

75. 112, 113. 
— in 1629 (Subsidie van de Staten-Generaal 

aan-) L 1457. 
— (Hanzeprivilegiën in-) I. 1147—1150. 
— in 1645, 1675 en 1679. (Tractaten ge

sloten met-) I. 95, 1457. 
Swen (Het-) Zie Schwinge. 
Swickhull I. 152. 
Zwolle (Zwoll, Swoll, Swolle) (Borgstelling 

door-) L 1362—1364, R. 1215. 
— (Burgers van-) R. 157, 773, 1417. 
— (Inspectie der fortificatiën van-) R. 1480. 
— (Gevangenen van-) R. 535. 
— (Garnizoenskosten te-) R. 1224. 
— (Het klerkenhuis te-) R. 207. 
— (Prior van het klooster Belheem te-) R. 330. 
— (Prior van het convent der Predik-

heeren (Broerenklooster) te-) R. 851, 
852, 853, 878. 

— 1427 (Zoenbrief van Gelderland en-) 
R. 157. 

— (Tolvrijheid van-) I. 509. 
— (Wagenveer van Harderwijk op-) I. 

1990 lett. b. 
— (Margarita van-) R. 1274. 

Talesius (Frater Winandus-) R. 1158. 
Telgt (Tellicht) 1437 (Hoorige erven in-) 

R. 179. 
— (De Eschhof te-) R. 162. 
— (Lepsengoed te-) I. 1121. 
— (Tienden, tiendplichtigen te-) I. 482, 

507, 508. 
— 1437 (Tijnsgoederen in-) R. 179. 
— (Alijt Gerritsdochter van-) R. 268. 
— (Schepen Berent van-) R. 631, 674, 

678, 679, 858, 861. 
— (Schepen Gerit van-) R. 139, 372, 

420, 426, 464, 528. 
— (Hilbrant Gerritszoon van-) R. 209, 268, 

283. 
— (Schepen Jacob van-) R. 354, 381. 
— (Jacob Gerritszoon van-) R. 268. 
— (Jan van-) R. 464. 
Temminck te Arnhem (Dr. Henrick-) I. 881, 

883. 
Tengnagel (Tengnegel) (Geertgen-) R. 366. 
— (Jan-) R. 379. 
— (Gemeensman Peter-) R. 452. 
— (Willem-) R. 366. 
Ternas (Maiilardt-) R. 1401. 
Terschelling (Der Schellinge, Terschellinck) 

(Drossaard van-) R. 823. 
— (Handel op-) R. 1244, 1246, 1258. 
— (Maat van kabeljauw op-) R. 823. 
Ter Scuren R, 576. 
Texel (Handel met-) R. 1244, 1246. 
— (Maat van kabeljauw op-) R. 823. 
Thaenen (Engelbert van-) R. 397. 
Theus Coenerts R. 1333. 
Tide Pelegremuszoon R. 51. 
Tiel (Veluwsche afgevaardigden naar-) I. 

1969—1974 (noot). 
— (Hanzestad-) I. 1142. 
— in 1704 (Regeeringsgeschillen te-) I. 

1320. 
— (Richter te-) I. 1307. 
— (Tollenaar in 1424 te-) R. 153. 
— tolplichtig te Emmerik R. 1160. 
— (Weeshuis-reglement te-) R. 1006. 
Thiell (Prof. Dr. Cornelis van-) I. 665. 
Tbyenen (Heer Johan Fabri van-) R. 910, 
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943, 968. 
Tijden (Manier en loop der-) I. 2006. 
Thil (Henrick van-) R. 752. 
Tilanus (Pastoor Andreas Jacobus-) R. 1028. 
Thyman (Tyman) (hoefsmid) (Mr-) R. 585. 
— de koster R. 826, 941. 
— Goitginszoon R. 274. 
— Hermanszoon R. 298. 
— Tymanszoon (Heer-) R. 1274. 
Tijnsrechten: zie Veluwe. 
Tobias Rutgers I. 939 (voorbericht). 
Toffel (Cornelis Janszoon-) I. 124, R. 633, 

652. 722, 732. 
Tolbrieven (Formulieren van-) I, 2005. 
Toledo duc d'AIva (Don Fernando Alvarez 

de ) R. 1192. 
Tolhuys (Willem-) R. 685. 
Toll (Luitenant Heinrich-) R. 1463. 
— (Weduwe van Professor-) I. 1125. 
Tom me (Pouwel van der-) R. 226. 
— (Katharina Goude'sdochter van der-) R. 

279, 291. 
Tongeren (Johan van-) R. 1432. 
— (Coen van-) R. 724. 
— (Schout Coen raad van-) 1.188, R. 1076, 

2006, 2066, 2069. 
Thornburgh (Tolvrijheid te-) R. 25. 
Thoron (Helmicus burger van-) R. 19. 
Tonsel R. 900. 
— (Contributie voor den armenjager in-) I. 

181. 
— (Grenspalen te-) R. 883. 
• - in 1437 (Hoorige erven te-) R. 179. 
— Imposten op haardsteden, wijn, azijn en 

bier in-) I. 1406 (noot). 
— (Tiendplichtigen te-) I. 507. 
— in 1437 (Tijnsgoederen te-) R. 179. 
Tonselersteeg R. 48. 
Tonselerweg R. 48. 
Toppard (Frater Johannes-) R. 18. 
Tops (Heer Goessen-) R. 763. 
— (Claesgen-) R. 763. 
Torenmaker (Dirc-) R. 75. 
Threloborg (Burgers van-) R. 26. 
Trente (Besluiten van het Concilie van-) 

R. 842, 1134, 1157. 

Triest fjorden van-) R. 1247. 
Tripmakersgoed (Grenzen van-) I. 83, 

149, 150. 
Tripoli in 1728 (Tractaat-) I. 1452 (voorbe

richt.) 
Triscende (Matheus-) R. 68. 
Trojaes (Gregorius-) R. 492. 
Trude Goesens R. 278. 
Tuldorpe (Otto de-) R. 8. 
Tunis (Slaven in-) I. 1452 (voorbericht.) 
Turken (Hulp van de Hanze tegen de-) 

L 1132. 
Turkije en Griekenland (Historie et obser-

vationes) 1. 2046, 2047. 
Turnout (Mr. Philibert-) R. 1506. 
Twenhusen (Jacob van-) R. 752. 
Twiller (Gerharda van-) I. 874 (toelichting). 

Uddel in 1588 (Vluchtelingen van-) R. 1466. 
Urdt (Wrdt, Urt) (Mr. Johan-) R. 1124, 

1125, 1132, 1144, 1148,1193,1195,1196. 
1205, 1283. 

Utrecht (Beveiliging van-) I. 1448—1450. 
— (Bisschoppen van ) R. 57, 81, 102, 107, 

108, 133, 187, 261, 330, 336, 569. 573, 
574, 616. 

— (Burgers van-) R. 35. 
— (Domdeken, Domproost-) R. 419, 690. 
— (Elect van-) R. 11. 
— (Landcommandeur van de duitsche orde, 

balye-) R. 98. 
— (Balijer van-) R 810. 
— (Elfduizend maagdenklooster te-) R. 

328. 
— Commandeur van het Sint Katharina-

klooster te-) R. 106, 123, 124, 333. 
— (Officiaal in het bisdom-) R. 899, 903. 
— in Harderwijk (Privilegiën van-) R. 337. 
— en Gelderland in 1531 (Proces tusschen-) 

R. 644, 645. 
— (Raadsheer in het Hof van-) I. 2012. 
— (Rector van de Hieronimusschool te-) 

R. 1325. 
— (Abdij van Sint Paul te-): 

— (Abt van de-) R. 810. 
— (Tienden van de-) I. 482. 
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Utrecht (Kapittel van Sint Marie te-): 
— Bezittingen onder Harderwijk 

L 842—845, R. 4, 120, 623. 
— Deken R. 1013, 1184. 
— Domheer L 550. 
— Kanunnik en thesaurier R. 

899. 
— Rentmeester te Harderwijk I-

842 (noot), R. 835, 1013. 
— Tïjnsgoederen R. 4. 
— Tol te Emmerik R. 1159, 
— 1160, 1184, 1211*. 
— Geschillen met Harderwijk I. 

' 111—114, 842—845. R. 4, 50. 
166, 167, 745, 746, 747, 750, 
761, 827, 828, 831, 850, 856, 
864, 874, 878, 881, 882, 895-
896, 1159, 1160, 1184, 1211*. 

— Sint Pieterskerk te-): 
— Aartsdiaken vicarisgeneraal en 

officiaal R. 1053. 
— Offic:aal R, 570, 1147, 1156, 

1157, 1323. 
— Verordeningen van den Offi

ciaal R. 1156, 1157. 
— Proost en archidiaken R. 815. 
— Geschil van het kapittel met 

Harderwijk R. 812, 820, 856, 
866, 867, 869, 895, 896, 899, 
903, 905, 917, 936. 

— (Unie van-): 
— Eed van trouw in 1581 R. 

1337, 1342, 1359, 1363. 
— Vergaderingen van gedepu

teerden R. 1330, 1338, 1341. 
— Gouverneur en kapitein-gene

raal R. 1436, 1443. 
— Keuze van een hoofd R. 

1359. 
— Commissaris van de monste

ring R. 1443. 

Vaasen (Vasen, Vaesen). (Het Suyckererff 
te-) R. 1050. 

— (Smalle tienden te-) I. 1389. 
— in 1588 (Vluchtelingen van) R. 1466. 

Vaasen (Dirckgen vrouw van Herman van-) 
R 550. 

Vaight (Johan die-) R. 1251. 
Valentinus R 626. 
Valckenburch (Otto-) R. 1235, 1245, 1248, 

1281. 
Vanevelt (Vanefeit) (A. Brynck van-) R. 1469. 
— (Schepen Goessen van-) I. 487. R. 306, 

449, 482, 690. 
— (Gryete van-) R. 843. 
— Henric van-) R. 269, 307, 383, 390, 452. 

481. 
— (Burgemeester Coop van-) R. 163, 200, 

293, 305, 306, 739, 808. 
— (Mechtelt van-) 1.871,1037—1040 (noot). 
— (Schepen Reinier van-) R. 1311, 1333, 

1458, 1466, 1471. 
— Reyner Henricksroon van-) R. 1182. 
— (Schepen Thomas van-) R. 674,688,843. 
Varyck (Weduwe van kapitein-) I. 880. 
— (Goessen van-) R. 1501. 
Veen (Willem van-) R. 333. 
— (Mr. Ludolph van den-) R. 419. 
Veer (Kapitein-) I. 522. 
Veerman (Jan-) R. 267. 
Velde (Gogen ten-) R. 201, 202. 
Velick (Gherrit-) R. 666. 
— (Wilhem-) R. 953. 
Velthuysen (Goedert van-) R. 1065. 
— Herman van-) R. 983. 
Veltynne (Het bosch-) R. 585. 
Velt wijk (Bepoting in-) I. 617. 
Veluwe (Acten betreffende steden en kloos
ters in-) 1. 1982-1984. 
— Archivalia van-) I. 1969—1974, 
— (Ambten in-) I. 1574. 
— (Ambtmannen, drosten, richters in-) R. 

29, 105, 114, 141, 273, 285, 308, 533, 
629, 849, 1011, 1015, 1082. 

— (Baten en lasten) (Financien van-) I. 
1390. 1433, 1574-1577-

— (Belastingen in-) I. 672,1165, 1289, 1290, 
1291,1324-1332,1403—1408,1434,1437, 
1442—1444,1573,1578, R. 373,423,1349. 
Zie verder op de bijzondere benamingen. 

— (Beschrijving van-) I. 2048. 
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Veluwe (Beveiliging van-) I. 1448—1450. 
— Bezuinigingsmaatregelen I. 1390, 1433, 

1574—1577. 
— (Classicale vergaderingen in-) I. 800. 
— (Consumptiemiddelen:) Zie belastingen. 
— (Deken of geestelijk richter in-) L 809, 

R . 1028, 1029 
— (Domeinen in-) L 1385-1391. 
— (Drosten: Zie Ambtmannen in-) 
— (Drost van Neder-) R . 1200, 1226,1276, 

1277. 
— (Eigen lieden en goederen in-) R . 466, 

508. 
— (Erfrecht in-) R. 2, 320, 731. 
— (Financiën: Zie Baten en lasten van-) 
— (Gedeputeerde Staten van-) I. 1371. 

— (Manier van procedeeren voor-) 
I. 1163, 1164 (noot). 

— Gecommiteerden in de Staten Oeneraal 
en andere binnen- en buitenlandsche 
co m missiën I. 1324-1330, 1334, 1374 
(noot), 1969—1974 (noot). 

— Geestelijke goederen in-) I. 1097—1104 
(noot), 1392—1402, 1969 - 1974 (noot.) 

— (Gemeene landsmiddelen : Zie Belastin
gen.) 

— (Geschil over de klaringen te Engelan-
derholt) L 1316, 1317. 

— Geschillen over de rechten van de ste
den met de ridderschap van-) I. 1320, 
1321. 

— Gewraakte getuigen I. 2006. 
— (Gymnasium van-) L 638 (voorbericht), 

642—652, 1060—1063 voorbericht, 
1640—1671, 1997 letter i . 

— — (Album studiosorum.) I. 1649. 
— (Haardstedengeld: Zie Belastingen in-). 
— (Heerengulden in-) I. 1399. 
— (Heerlijke goederen in-) I. 1385, R . 923 
— (Heerlooze ruiters in ) L 1448—1450. 
— (Hofgericht in-) R . 319. 
— (Hofrechten in-) L 163. 
— Hoorige personen en goederen in-) I. 

1316, 1385. R . 38, 319, 466, 508. 
— (Jacht, jachtrecht in-) I. 1339—1343. 
— (Jagermeestersambt, jagermeesters in-) 

I 1339—1343 (noot), 1346, 1377 
(noot). 

Veluwe (Keur- en andere „legherboeken") R. 
834. 

— (Keurmedige personen en goederen in-) 
L 1385. R. 38, 466, 508. 

— Keurmt ester, keurambt in-) I. 1377 
(noot), 1388. R. 349, 466. 508, 612, 914. 

— Keurmeesters-rekeningen 1. 1388. 
— (Kleine steden: rechten) I. 1320, 1321, 

1323*—1337. 
—'Kleine steden: verbond) I. 1318, 1319, 

1327, R. 261. 
— (Kwartiersrecéssen) I. 1172—1216, 1272 

—1282, 1569, 1969. 
— (Land- en andere rechten van-) f. 1302, 

1303, 1950, 2005. R. 154, 164, 261,663, 
670, 884. 

— (Landgerichtsplaatsen in-) I. 1969-1974 
(noot). 

— en Veluwènzoom (Reglement der land-
gerichtcn in-) I. 1163, 1164 (noot). 

— (Landsschrijver van-) I. 1583, R. 1082, 
1124, 1127, 1132. 

— in 1747 (Liberale gift in-) I. 1446, 1447. 
— (Monopolie: Zie Belastingen in-) 
— (Ontvanger-generaal in-) I. 511, R. 

1382—1387. 
— — (Rekeningen-) I. 1166. 
— (Ontvanger van de geconfisqueerde goe

deren in-) R. 1192. 
— (Ordonnantiën, plakkaten en publicatiën) 

L 1284—1291,1292-1300. 
— (Overpander van-) I. 2006. 
— (Pastoriegoederen: Zie Vicariegoederen 

in-) 
— in 1701 (Pioniers uit-) L 751. 
— (Plakkaten en publicatiën: Zie Ordon

nantiën in-) 
— (Pondschattingen: zie Belastingen, in-) 
— (Privilegiën van-) R. 154, 164. 
— (Publicatiën : zie Ordonnantiën-) 
— (Quota van-) 1. 740. 
— (Rebellen in de-) R. 1242. 
— (Rechtspraak in-) I. 163, 2006. 

R. 154, 769. 
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Veluwe (Redemptiegelden: zie Belastingen 
ta-) 

— (Rentmeesters van-) I. 1395. 1399, R.480. 
944, 1067, 1309, 1334, 1335. 

— (Richters: zie Ambtmannen in-) 
— (Ridderschap van-) R. 892. 

— Admissiën en de missiën van 
leden I. 1323*. 

— (Presentielijst van-) I. 1575. 
— (Ruimgeld: zie Belastingen in-) 
— (Schattingen: zie Belastingen in ) 
— Subsidiën aan Harderwijk voor kerk

en schooldienaren I. 638 (voorbericht), 
642, 644, 647, 939, 1392—13%, 1564 
(voorbericht), R. 1353, 1357, 1362,1377, 
1381, 1386. 

— (Tienden in-) I. 1391, 1579. 
— Tienden genaamd 's Oravenmeede in-) 

R. 914. 
— (Tijnzen, tijnsgoederen en tijnsrechten 

in-) I. 83, 163, 1386. 1387, 1399, 2006. 
R. 38, 154. 

— (Vagebonden in-) I. 1448 (voorbericht). 
— (Ventvergunningen in-) I. 686. 
— (Verbondsbrieven 1418, 1436) R. 137, 

138, 140, 142, 174, 178. 
— (Vermogens-en inkomstenbelasting: zie 

Belastingen in-) 
— (Vicariegoederen in-) I. 1392-, 1393, 1397. 
— (Zandgraaf in-) L 615—617. 
Venendaal (Arnoldus-) I 694. 
Venier (Ernst van-) R. 312. 
Venlo (Secretaris van-) R. 1305. 
— (Tractaat van-) R. 798. 
Verburgh (Procureur Mr. Cornelis-) R. 869. 
Verneburch (Bisschop Johannes de-) R. 81. 
Verrijcken R. 859. 
Verhelle: zie Helle. 
Verhorst (Gerrit Gertsen-) R. 1388. 
Verhuel, notaris te Utrecht R. 1211*. 
Verhuet: zie Huet (Van der-) 
Verlaer: zie Laer (Van-) 
Versteegh (Secretaris-) I. 1438—1441 (noot). 
Verwer (Jan-) R. 773. 
Veteribusco (Adrianus de-) R. 356. 
Vianen (Pater Cornelis van-) I. H U , R. 

642, 674, 
Vierholten in 1588 (Vluchtelingen uit-) R. 

1466. 
Vijffpenninck (Vijffpenninghes) (Evert, Eve-

rart-) R. 62,119. 
Vijghe (Claes-) R. 153. 
Vilain (Villain) (Hopman Gelis de-) R. 1172 

1173. 
Vinca (Mr. Andreas de-) R. 750. 
Vincellius (Joachim-) R. 1415. 
Visch (Johan Willemszoon-) R. 1073. 
— (Lubbert-) R. 555. 
Visscher (Albert-) R. 838. 
Visscherij: zie Zuiderzee. * 
Vlaanderen (Hanzeprivilegiën in-) I. 1147— 

1150 (noot). 
— (Kerkhervorming in-) R. 1087. 
Vlascoper (Heer Dirck-) R. 652. 
Vleyshouwers (Bele-) R. 181. 
— (Jan-) R. 180, 181. 
Vlyck (Vlieck) (Elbert-) I. 707. 
— (Joachim-) R. 1332. 
Vlieland (Flielandt) (Handel op-) R. 1244, 

1246. 
— (Kabeljauwmaat op-) R. 853. 
Vloewyc (Qherijt van-) R. 105. 
Voet (Voete, Voeth, Voets) (Heer Aernt-) 

R. 347, 348. 
— (Christoffel Gerhardszoon-) L 874 (toe

lichting), 
— (Derik, Dirk-) I. 161, R. 203, 225, 277, 

286, 491, 1035, '1044, 1378, 1435, 1446, 
1450. 

— (Schepen Deric-) R. 438, 487, 458, 483. 
— (Secretaris Dirck-) R. 1071, 1120, 1124, 

1125, 1127, 1144. 
— (Heer Dirk-) R. 315. 505, 516. 
— (Gherlacus-) R. 589. 
— weduwe Luloffs (Gerlacia-) L 1018. 
— (Gerlich, Geriofff, Gheerloff, Geerloch-) 

I. 874 (toelichting), R. 155, 362, 399, 
428, 1144. 

— (Heer Gerloff-) R. 383. 
— (Gheertruyt-) R. 198, 286. 
— (Dr. Gerard (Gerrardt, Gerrit-) I. 92, 

163, 874, 1357, 1435, 1439, 1450, 1458, 
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1481, R. 975, 1458, 1462. 
Voet (Qerardus Gerloffszoon-) R. 1147. 
— (Griete-) R. 219. 
— (Burgemeester Jacob-) L 645, 903—906, 

R. 1450. 
— (Rector Jan-) L 874, 892 (toelichtingen), 

1752, R. 532, 542, 582. 740, 1010. 
— (Schepen Jan ) R. 119, 349, 366, 375, 

808, 882, 916, 941, 956, 1005. 1010, 
1129, 1130. 

— (Johan Dirckszoon-) R. 1130. 
— (Jan Gerloffszoon-) R. 1147. 
— (Burgemeester Liefar (Lieffar-) R. 175, 

201, 203. 209, 213, 217, 219, 220, 241, 
255. 256, 286, 290, 310, 313, 320, 321, 
33?, 350, 361, 362, 378, 403. 

— (Wendelmoet-) R. 200. 
— (Burgemeester Wilt-) I. 874, 1018 (voor

bericht), R. 192, 730, 253, 265. 270. 274, 
277. 291. 306, 308, 311, 320. 346, 350, 
362, 372. 375, 379, 474, 491. 

— (Wolff-) R. 1450. 
— (Wolter-) I. 83. 
— (Anna Splijtloffs weduwe Wolter-) R. 

1450. 
Voisin (Ruiters van-) R. 1473. 
Volandt (Dr. Michaêl-) R. 1000. 
Volewijk (Bedijking van-) I 2082 lett. h. 
Voiker Henrickszoon (Burgemeester-) R. 

425, 438, 445, 469, 505. 
Vollenhove (Borgstelling door-) I. 1362— 

1364. R. 1215. 
Volmeryck (Gerrit-) R. 1364. 
Voorst (Ambt-) I. 1570, 1575. 
— (Bernaert van-) R. 1043. 
— (Boon van-) I. 186. 
— (Zegel van Derick van-) R. 419. 
— (Jonker Elbert van-) I. 1436. 
— (Jan van-) R. 579. 
— (Sweder van-) R. 755, 781, 787, 1169. 
Voorthuysen (Het erf den Beest onder-) 

R. 902. 
— (Het erf Ter Horst onder-) R. 902. 
— (De Coeperensteghe te-) R. 1025. 
— (Het erf Meerveld onder-) R. 902. 
— (Quota van-) I. 1974. 

Voss van Steenwijck (Henrick Reynalts-
zoon die-) R. 250. 289. 

— (Griete vrouw van Henric die-) R. 308. 
— Henric (de-) R. 189, 308. 
Vossen (Vosschen) (Jan-) R. 846. 
Vossius (Rector Mr. Jan-) R. 740. 
Vries (Secretaris en Schout Mr. Johan 
Cornelis Franciscus de-) 1.188 (noot), 1539, 

1584—1592 (voorbericht), 1597. 
Vriese(n) (Heyne-) R. 862. 
— (Meinard-) R. 1061, 1063, 1065, 1068, 

1069. 
Vrouwen (Varia over-) I. 2056. 

Waele (Heer Johan die-) R. 148. 
Waell (Mr. Johan dié-) R. 746. 
Wagenbrugghe (Waghenbruckge) (Griet

man in-) R. 14, 45. 
— (Havo, onderzaat van-) R. 45. 
Wageningen, (Fortificatiewerken te-) L 1335, 

R. 1480. 
— in 1589 (Gevangenen te-) I. 1969—1974 

(noot.) 
— (Privilegiën van-) R. 892. 
— (Regeeringsgeschillen 1703—1707 te-) 

I. 1322, 1323. 
Walickenbergh (Geurt van-) I. 1118. 
Wall (Frans Willemszoon van de-) R. 1003. 

1060, 1144. 
— (Jan Willemszoon van de-) 1.91, R. 922, 

997, 1002, 1046. 
Wapenleverantie aan den vijand R. 1285, 

1286. 
Warmenhuysen (Cornelis van-) R. 1425. 
— (Henrick Janszoon van-) R. 1425. 
— (Henrick Peterszoon van-) R. 1425, 

1429. 
Wassenberg (J.-) R. 725, 728. 
Watergoer (Het leengoed-) I. 1965. 
Waterman (Albert-) R. 561, 600, 602, 611, 

635. 
Wedenchem (Evert van-) R. 307. 
Wedenhoven (Herman-) R. 804. 
Weeda (Weedda) (Magdalena gravin van-) 

R. 825, 830. 
Weede (Everhard de-) I. 883. 
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Weert (Jan ter-) R. 868, 913. 
Wege Rijcksz. (Rtjcketsen) R. 913, 922. 
— Wolterszoon, schout van Harderwijk 

R. 464, 467. 
Weyden (Fonck van der-) R. 105. 
Weyme Alberts R. 555. 
— Coman Dericksvrouw R. 520. 
— Nennen I. 1018—1020 (voorbericht), 

1019. R. 230, 262. 
— Stevens R. 313. 
Weyne (Wijne) Jans de vroedvrouw 

R. 1475. 
— Claeszoon R. 321. 
Weldenzie R. 14. 
Weideren (Johan van-) R. 1243. 
Wenbrendia (Grietman van-) R. 22, 40. 
Wenemer Neudenszoon R. 143, 144. 
Wenckum (Wencom) (Geertgen weduwe 

Reyner van-) R. 1370. 
— (Gerrit van-) R. 1122, 1174, 1274, 1370. 
— (Goert van-) R. 1442, 1470. 
— (Henrick van-) R. 1465. 
— (Schepen Reyer van-) R. 607, 657, 683, 

688, 767. 
--- (Thoenes van-) R. 696. 
— geb. Van Dompseler (Lijsgen van-) 

R. 1465. 
— geb. Holderp (Griete van-) R. 1470. 
Wenckum Pannekoeck (Hopman Gijsbert-) 

van-) I. 939 (voorbericht), R. 1392, 1393. 
Wenum in 1588 (Vluchtelingen uit-) R. 

1466. 
Werdeborge (Slot te-) R. 95. 
Werdenburch (Heer toe--) R. 703. 
Werklieden (Loon van-) R. 656, 767. 
Werle (Henricus de-) R. 276. 
Wertenus (Frater Lambertus-) R. 1019. 
Wezel (Pressing van Voerlieden te-) I. 160. 
— (Wapens uit-) R. 1286. 
— (Schoolmeester, van-) R. 1481. 
Wezell (Berent van-) R. 773. 
Wesenhagen (Raadsheer Dionijs van-) R. 

1124, 1188, 1190. 
Wesepe (Wesop) (Heer Gherit (Gerardns) 

van-) R. 356, 493. 
Wessel (kerspel Barneveld) R. 285. 

Wessingen (Heinric van-)" R. 74 . 
Westeinde (Nunspeet) (Tiendplichtigen in 

het-) I. 507. 
Westergho (Grietman van-) R. 42. 
Westerhuys (Hendrik-) I. 694. 
Westervelt (Anthony Peter van-) I. 1538. 
— (Harbert (Heribert) \an-) I. 80, 1018 

(voorbericht, 1446, 1447 (noot), 1905, 
1906. 

Westhouten (Jan-) R. 651. 
Westrenen (Westrijnen) (Notaris Ghijsber

tus Alberti van-) R. 330. 
— (Jhr. Jacob van-) 1. 821. 
— (Heer Gerard-) R. 1019. 
Wetten (Wetthen) (Dirck van-) R. 1297, 

1382, 1387. 
Wevelinckhoven (Bisschop Florens van-) 

R. 107, 108. 
Wibrandus (Grietman-) R. 31. 32. 
Wieringen (Handel op-) R. 1244,1246. 
Wierssen (Gerrit van der-) R. 191. 
Wyert (Goert (Goedert) van-) I. 878, 101.8, 

R. 194, 338, 449, 970. 
Wijchman Reyersën R. 1411. 
Wijchmoet Siwarts R. 198. 
Wijhe (Mschtelt van Vanevelt genaamd 

van-) I. 871. 
Wijc (Wilhelmus de-) R. 133. 
Wijn (Waarde van een „leerse"-) I. 1985 

lett. j . 
Wijnant (Wijnalt) Derickszoon R. 889, 909. 
Wijnbergen (Kapitein Van-) R. 1495. 
Wijnbergen (Aalt van-) I. 878 (toetichting), 
R. 628, 648. 

— (Aerntken van Laer weduwe Zweer 
van ) R. 925. 

— (Engele Zywertsdochter van-) R. 572. 
— (Geertruid van-) I. 1018 (noot). 
— Geertruid Aeltsdochter van-) 1. 878 toe

lichting)^. 971. 
— Heer Gerardus van-) I. 859, R. 812, 

817, 820, 866, 896. 
— (Schepen Ohijsebert van-) R. 302, 305, 

310. 
— (Goutgin van-) R. 438. 
— (Burgemeester Hademan van-)I. 1033 
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—1035 (toelichting), R. 971. 1089, 1093. 
Wijnbergen (Schepen Johan van-) 1.87, 588, 

R. 362,365 , 434, 766, 1378, 1413, 1468. 
— (Jan Janszoon van-) R. 503. 
— (Claesgen van-) I. 878 (toelichting), R. 

970, 971. 
— (Claesgen Aelt-dochter van-) I. 1018 

(voorbericht). 
— Coen raad van-) I. 1392 (noot). 
— (Lnytgen van-) R. 901. 
— (Margriet van Doorninck weduwe Zy

wert van-) I. 897 (voorbericht), R. 572. 
579, 586, 597, 806. 

— (Margareta Willemsdochter van-) I. 897 
(voorbericht). 

— (Burgemeester Zywert (Siwart) van-) 
I. 853—859, 897, 1060—1063 (voorbe
richten), R.360, 425, 438, 483, 503, 519, 
520. 

— (Heer Sywert van-) R. 343, 344, 410, 
438. 

— (Sywert Janszoon van-) R. 503. 
— heer van Oudenaller (Burgemeester Sy-

wart van-) I. 774. 
— (Schepen Zweer van-) I. 894 (voorbe 

richt), R. 503, 596, 647, 649, 666, 678, 
679, 681, 683, 704. 726, 934*. 942, 
947. 

— (Sweer Jan-zoon van-) R. 503. 580. 
— (Zweer Siwertszoon van-) R. 538. 
— (Sweer Tydenszoon van-) R. 634, 704, 
— (Tyde van-) I. 897 (voorbericht), R. 435, 

445, 452, 572, 579. 806. 
— (Wijchman van-) R. 969, 974. 
— (Schepen Willem van-) R. 344, 503. 891, 

926. 971. 1446. 
Wijnekes (Geertgen-) R. 1471. 
Wijngaarden (Luytgen van-) R. 1044. 
Wijnick Claesen van Putten R. 1453. 
Wynicke Aerentszoon R. 491. 
Wijnken (Heer Henric-) R. 129. 
Wijntgen Dirckszoon R. 584, 749. 
Wijntges (Wijnants, Wyntjes) (Geertgen-) 

R. 942. 
— (Jannetgen-) R. 942, 1050, 1071. 
— (Dr. Joachim-) I. 1021—1029 (voorbe

richt), R. 942. 
Wijntges (Mr. Peter-) R, 942, 1343. 
— (Reyer-) R. 1073. 
Wilbers (Huis van Ds.-) I. 1656. 
Wilde (Arend de-) I. 1517. 
— (Zeger van der-) R. 653, 654, 655. 
Wilden (Grfete ten-) I. 853 (toelichting), R. 

514* 586#. 
— (Marijs Zweerszoon ten-) I. 853 (voor

bericht), R. 514*, 586', 599. 
Wildinghe (Grietmannen in-) R. 22, 29, 32, 

40, 44. 
Willem de schoolmeester R. 287, 316. 
— de predikant R. 968. 
— Arentzen R. 534. 
— Brantszoon (Banneling-) 1.64, R.507, 724. 

726, 727, 759, 760, 805. 
— Egberts R. 397. 
— Evertszoon R. 928. 
— Goedenszoon R. 197. 
— Henricszoon R. 222, 806. 
— Henrickszoon (Heer-) R 615. 
.— Hubertszoon R. 231. 
— Janszoon R. 692. 
— OIofszoon R. 440. 
— Otten R. 826. 
— Ottenszoon (Heer-) R. 225, 339, 378. 
— Reyerszoon (Burgemeester-) I. 872 (toe

lichting), R. 1311. 
— Reyerszoon (Lambertgen Rijckets we

duwe-) R. 1370. 
— Zegers R. 284. 
— Weubes (Woubes)zoon (Heer-) R. 350, 

675. 
Wilsyck (Meester Jan van-) R. 521. 
Wilsum (Juffer Poel van-) I. 1387. 
— of Daegeraets (Juffer Paelt van-) 

R. 881. 
Windesheim (Wyndesem) (Prior van het 

klooster te-) R. 330. 
Wineken Wynnemerszoon R. 104. 
— (Jutte-) R. 104. 
— szoon (Otte Jutte-) R. 104. 
Wynnemer Gerit Tidenzoon R. 104. 
Winhoff (Album van Hermanus-) I. 2012. 
Wynterinck (Mr. Berndt-) R. 1291. 
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Wynterpoel (Lenne-) R. 189. 
Wisch (Henric de-) R. 29 
Wismar (Hanzestad-) I. 1141, R. 113. 
Wissekinus Laurentiuszoon R. 19. 
Witta (Janneken de-) L 2078. 
Witsen burgemeester van Amsterdam 

(Nicolaas-) I. 774 (noot) 
Witte(n) (Albert-) R. 724. 
— (Qemeensman Deric-) R. 452. 
— (Schepen Ernst-) R 997, 1023, 1046, 

1067, 1070, 1072, 1120,1144.1314, 1318, 
1321, 1328, 1392. 

— (Burgemeester Qerhard-) I. 1064—1092 
(voorbericht)! 1171, 1990 lett. m. 

— (Burgemeester Johan-) I. 177, 538, 
2064, R. 1035, 1041, 1328, 1343. 

— (Gedichten van Johannes-) I. 2064. 
Wolderkem (Woulderkem) (Johannes de-) 

R. 31, 32. 
Wolfardus (Professor Michaël-) 1.653,1981. 
Wolff, bussengieter (Mr.-) R. 630. 
Wolffenbuttel (Prins van-) I 758. 
Wolff (Wolffs, Wolffsen, Wo'ffszoon) I. 

892 (toelichting.) 
— (Aelt-) R. 1448. 
— (Aert-) I. 903 -906, R. 1415, 1448. 
— (Hopman Christoffel-) R. 1423. 
— (Dirck-) R 857. 
— (Dr. Egbert-) R. 1155, 1343. 
— (Gerrit-) R. 1442. 
— (Dr. Jan (Johan)-) I. 911, R. 677, 766, 

826, 969, 1110. 
— (Burgemeester Jan Burchard-) I. 666, 

792. 
— (Margriet-) R. 1041. 
— (Pilgrum-) L 874 (toelichting.) 
— (Schepen Reyner-) I. 892 (toelichting), 

R. 996, 1023, 1071, 1074, 1097. 
— (Schepen Mr. Ruederik-) R. 483, 503, 

536. 547, 559, 677, 1274. 
— (Arentgen (Arnolda) van Delen vrouw 

(weduwe) van Ruerik-) I. 939 (voorbe
richt), R. 1274. 

Wolff (Bertruit weduwe van Tide-) I. 583, 
897 (voorberichten.) 

— (Tyman-) R. 969. 
— (Schepen Wolff-) R. 445, 458, 469, 485, 

505. 
— (Notaris en Secretaris Wolff-) R. 126, 

270, 559, 577, 580, 696, 865, 889, 941, 
947, 949. 

— de jonge (Wolff-) R. 505, 538. 
— (Wouter-) L 892 (voorbericht), R. 161, 

570, 869. 
— Jacopszoon (Secretaris-) R. 561, 634, 

717. 
— Janszoon R. 730, 810. 
— Martenszoon R. 301, 329, 357, 452. 
— Zegerszoon R. 1110. 

Wouterszoon (Schepen-) R. 247, 286, 
290, 291, 310, 357, 377, 389, 395, 449. 

Wolffswinkel (Kapitein Martin-) I. 739. 
Wolter (Wouter) Albertszoon R. 1034. 
— Berentszoon R. 193, 197, 225. 
— Broenissen I. T966. 
— Henricszoon R. 689, 938. 
— Janszoon R. 489. 
— Crijnszoon (Kryntsen) R. 986, 1135. 
— Meuszoon (Zegel van-) R. 143, 217. 
— Pelenszoon R. 155, 252, 394. 
— Ricksen R. 787. 
-5- Wijntgiszoon R. 191. 
Woltinghe (Wolter van-) R. 1415. 
Worecken (A-) R. 1303. 
Wormbs (Mr. leidekker Arnt van-) R. 1383. 
Wormer in 1438 (Gevangen poorter van-) 

R. 189. 
Wouw (Mr. Gherit van-) R. 575. 
Wriede (Henricus de-) R. 319. 
Wreedt (Jurrien ) R. 624. 
Wuisthof (Arendt-) R. 1160. 
Wullenhoe (Nijkerk) (Parochie-) R. 1500. 
Wusthof (Johan ) I. 1305. 

U. zie I. 

Z. zie S. 
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