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INLEIDING
Dit werk is een transcriptie uit een collectie van 18de eeuwse gedrukte exemplaren van de Resoluties
van de Staten van Holland en West-Friesland over een periode van het begin van de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648). De betreffende documenten behelzen een periode vanaf 1524 tot en met 1627.
Bij het samenstellen van deze transcriptie is er speciaal gefocust en gefilterd op de stad Medemblik.
Het merendeel van de brondocumenten is gebaseerd op het materiaal die via internet (Google
Books) is verkregen. Deze gedrukte exemplaren van de Resolutien (voluit: Register van Holland en
Westvriesland: Resolutien van de Heeren van de Ridderschap, Edelen en Gedeputeerden van de
Steeden van Holland en Westvriesland) en de Generaale Index op de Registers (voluit: Generaale
Index op de Registers der Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland) zijn
overzichtelijk opvraagbaar via links op:
http://www.molinoloog.nl/DokuWiki/doku.php?id=wiki:oudste_bronnen
Het gaat om de volgende uitgaven:
• Generaale Index op de Registers: 1524-1579; 1580-1590; 1591-1599; 1600-1609; 1610-1627
• Resolutien: 1557-1564; 1565-1574; 1575; 1580-1581; 1582; 1583; 1584; 1586-1587; 1588;
1589; 1590-1592; 1596; 1597; 1598; 1599; 1600-1601; 1602-1606; 1610-1612
In enkele gevallen is, waar mogelijk gebruik gemaakt van andere bronnen, voor het geval dat
bepaalde tijdsperioden bij de bovengenoemde documenten ontbreken. Dat zijn:
Resoluties 1585; online-locatie: Brabants Historische Informatie Centrum, ‘s Hertogenbosch (bhic);
Toegangsnr.: 178 Collectie Rijksarchief, 1574 – 1817; inventarisnr.: 694
Directe link: https://proxy.archieven.nl/235/272F0EEBE69B40B2856AC3FE989B358B
Resoluties 1595; idem, inventarisnr.: 696
Directe link: https://proxy.archieven.nl/235/9E54D1C3386146AEAAB07FD754B856B9
Resoluties 1607-1609; idem, inventarisnr.: 701.A
Directe link: https://proxy.archieven.nl/235/1E34495673AF411BA1282014E5F760E6
De laatste is een 19de eeuws handgeschreven kopie. Alleen het stuk m.b.t. de overdracht van het
kasteel van Medemblik door de staat aan de stad Medemblik in 1608 is getranscribeerd.
Waar gegevens van de Resolutiën ontbreken, zijn zo goed mogelijk met items uit de Generaale Index
aangevuld.
Zoals gezegd is er gefocust op de stad Medemblik, bepaalde resoluties die betrekking hebben op
meerdere steden of niet relevante algemeenheden, zijn voor de overzichtelijkheid ingekort, door een
aanzienlijk deel niet over te nemen. Als dit het geval is, dan is dat in vette letters ter plaatse
aangegeven.
Er zijn wel enkele hiaten in de documenten ontdekt. Zo komt het voor dat er soms dateringsfouten in
de ‘Index-boeken’ staan. Deze zijn in de tekst aangegeven en verbeterd.
Voor het jaar 1590 en 1591 blijkt in de bundel Resolutien 1590-92 twee afzonderlijke documenten te
bestaan. Deze heb ik resp. 1590b en 1591b genoemd. Het boek Resolutien 1600-01 zijn twee
gebundelde boeken, zodat de paginering afwijkt van de overige boeken. De paginering begint voor
het jaar 1601 opnieuw bij pag. 1
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Aanduidingen in de tekst betrokken op de ‘Index op het Register’-items zijn betrokken op een
indeling die is gebaseerd op een specifiek onderwerp en niet op basis van paginanummers. Er blijken
twee historische uitgaven van de ‘Registers’ te bestaan. Deze zijn in de ‘Index’ aangegeven met twee
getallen die door een slash / zijn gescheiden. Links van de / geeft het paginanummer van het zgn.
Oud Register. Rechts van de / , het paginanummer van het zgn. Nieuw Register.
Bijvoorbeeld:
(Index 1524-79: Privilegien, 31/251)
Het artikel bevindt zich in de Index op de Registers voor periode 1524-1579. Het onderwerp in de
Index is ‘Privilegien’. Deze staat beschreven op pagina 31 van het Oud Register van de Resolutien, of
pagina 251 van het Nieuw Register.

Gegevens over de stad Medemblik zijn dus niet vindbaar voor de volgende jaren:
1549-1552;
1554;
1556;
1558-1559;
1563;
1567-1570;
1572-1573;
1577;
1609;
1614-1615;
1620.

2

3

1548
(1548) 23 juni
Na lang vervolg by den Procureur Generaal eisch gedaan teegen de Steeden; ses week en tot
teegenseggen.
(Index 1524-79: Privilegien, 25/245)
(1548) 25 juni
Op de voorgehouden eisch van den Procureur Gen. teegens diverse Steeden en Vlekken van Holland
noopens de saak van de exemptie van Tollen en Ankerage; niemand der Gedagvaarden Privilegie van
exemtie van Ankerage hebbende, alleen immemoriale possessie, de saak Staatsgewys defendeeren,
alsoo de Staaten Privilegie hebben van geen Tollen op Hollands Ondersaaten te stellen, als by hun
consent; noopens de exemtie van Tollen de Staat en hen alle mogelyke assistentie doen.
(Index 1524-79: Privilegien, 29/249)
(1548) 1 augustus
By den Advocaat gemaakt de Antwoord voor de Staaten, intervenieerende voor de Staaten en
Vlaanderen, Gedeputeerden, contra den Procureur Generaal, nopens het regt van Ankeragie.
(Index 1524-79: Privilegien, 31/251)
(1548) 6 augustus
Den Advocaat nog drie weeken uitstel tot antwoord.
(Index 1524-79: Privilegien, 31/251)
(1548) 24 augustus
Den Advocaat daar over na Antwerpen gereist, en met den Procureur Generaal gesprooken.
(Index 1524-79: Privilegien, 31/252)
(1548) 30 augustus
Den Advocaat de Privilegien van Medemblik hebbende overgelevert, by den Procureur Generaal
teegens deselve eisch gedaan.
(Index 1524-79: Privilegien, 32/252)
(1548) 16 september
Den Advocaat reist na Brussel in de saak der exemtie van Tollen en Ankerage weegens de Steeden
teegens den Procureur Generaal, en met de Steeden den Keiser de reverentie gedaan.
(Index 1524-79: Privilegien, 32/252)
(1548) 1 oktober
By den Advocaat voor antwoord gedient van alle Steeden en Vlekken waar af procuratie had; by den
Procureur Generaal gepersisteert voor replicq; parthyen den 5 November van Memorie te dienen.
(Index 1524-79: Privilegien, 32/252)
(1548) 29 oktober
Den Advocaat obtineert voor de Steeden van Holland Gedaagdens in de saak der exemtie van de
Tollen en Ankeragie, continuatie om van Memorien te dienen.
(Index 1524-79: Privilegien, 35/255)
(1548) 14 november
Op het aangeeven van Delft tot het maaken van een Register van 's Lands Privilegien; elke Stad van
die onder haar Copie aan den Advocaat, de Milde en vanden Einde leeveren
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ter registratie, den Advocaat daar toe een Kist te laaten maaken.
(Index 1524-79: Privilegien, 39/260)
(1548) 12 december
Den Procureur Generaal in de saak van exemtie der Tollen en Ankeragie zyn dag hebbende laaten
overgaan, den Advocaat iemand te substitueeren tot presentatie der Memorien.
(Index 1524-79: Privilegien, 41/262)
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1553
(1553) 29 december
ln Holland, in alle Steeden groot en klein, onder of buiten de Schiltaalen (den Haag en Medemblik
voor besloote Steeden gereekent) te colligeeren met 1 February op de Wynen en Bieren als 15441546 tot elks kosten, de Collecteurs eed te doen aan hun Officier van trouw; ook op het platte Land
in Holland tot laste van den Bruiker twee grooten per mergen om te slaan voor een jaar.
(Index 1524-79: Financien, 50/54)
(1553) 29 december
Word in seekere Resolutie over betaaling van Renten gevonden den Haag en Medemblik voor
besloote Steeden gereekent.
(Index 1524-79: Steeden, 50/540)

1555
(1555) 5 augustus
In het Klooster van den Haag gehoort de Reekening der Collecteurs van den lmpost van Oudewater,
Schoonhoven, Woerden, Dordrecht, Enkhuysen, Medemblik, Gorinchem, Heusden, Hoorn , Alkmaar,
Geertruydenberg, Monnikendam, Edam, Аmsterdam, Weesp, Muyden, Naarden, Gouda, Rotterdam,
Delft, Hage, Leyden en Haarlem, het suiver montant bevonden f 18527,- 5 I ; die van Schiedam en
Heukelom pertinent te reekenen.
(Index 1524-79: Middelen ordinaris, 32/624)
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1557
(1557) 20 maart
Syn Excellentie ende Staaten gecommuniceert seekere verklaaring en advis op het antwoord van ’s
Konings Commissarissen, het selve goedgevonden en gegrosieert onder de Signature van sijn
Excellentie, Edelen en alle Gedeputeerden uit de Steeden uit elke Stad een over te senden.
(Index 1524-79: Pacificatie, 166/195)
(1557) 21 maart
Syn Excellentie ende Staaten ten voorsz verklaaring en advis weder voorgeleesen, gemeenderhand
geteekent, en Gedeputeerden geleevert tot exhibitie aan des Konings Commissarissen; geteekent by
sĳn Excellentie, Cuylenburg, O. van Egmont, Wyngaarden, een van Dordrecht, Delft, Leyden, Gouda,
Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Medemblik, Edam, Monnikendam,
Purmereynde, Schoonhoven , Oudewater , Geertruydenberg, Woerden, Brielle, Middelburg,
Zierickzee, Vlissingen, Veere, Bommel, den Burgemeester C. Frans van Woerden was onwillig
te teekenen, sustineerende de Religie in deese Landen niet te zyn de Catholicque en Apostolische
met de H. Euangelische en Gods Woord correspondeerende, maar alleen die te Woerden wierd
geëxcerceert , maar Buys en andere verhalen dat elks Signatuur alleen voor zyn Stad respondeerde,
is by deselve, onder voorsz protest, ook geteekent.
(Index 1524-79: Pacificatie, 166/195)
(1557) 16 april
Verklaringe van den Impost van de Wynen ende Bieren voor den jaare vyftien honderd ses en vyftig,
volgende de Verpagtinge daar van zynde.
Wat den Impost by verpagtinge voor den jaare vyftien honderd ses en vyftig uitgebragt heeft.
Dordrecht
Geertruydenberge
Gornichem
Heusden
Sevenbergen
Haarlem
Alkmaar
Hoorn
Medenblick
Enkhuysen
Amsterdam
Edam
Monnikendam
Naarden
Weesp
Muyden
Leyden
(Resolutien 1557-1564)(p. 43)

4005
450
1300
410
200
2900
1373
950
270
1100
8940
670
400
395
158
115
4300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Woerden
Oudewater
Delf
Hage
Rotterdam
Schiedam
De Steede van
Vlaardingen werd
bedient op Reekeninge.
Gouda
Schoonhoven werd
bedient op Reekeninge.
Heukelum
Asperen
Woudrichem
Ysselsteyn
Leerdam

429
215
5440
3700
2200
575

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2120 0 0

30 0 0

(1557) 4 mei
By de Staaten den Collecteur van Medemblik geaccordeert een vierde remissie sijner Pagt, by eede
zyn geleede schaade door den brand affirmeerende.
(Index 1524-79: Pagters, 52/62)
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(1557) 4 mei
Requeste van den Pagter van den Impost tot Medenblick.
Op de Requeste van den Collecteur van Medenblik, versoekende quytscheldinge voor een partye van
sijn Pagt, hebben den Impost tot de Staaten op het believen van de Edelen geresolveert te stellen,
dat de Staaten hem accordeeren quytscheldinge van een vierendeel van sijnen Pagt, mits
affirmeerende by Eede, soo veel schaade by den Brand geleeden te hebben, meer ende niet min.
(Resolutien 1557-1564) (p. 62)
(1557) 18 mei
Uitgestelt het Appointement op de Request der Collecteur van den Impost te Medemblik – Item op
de Requeste van N Adriaans, Pagter van den lmpost te Alkmaar om quytschelding, mits de sterfte.
(Index 1524-79: Middelen ordingaris, 55/66)
(1557) 18 mei
Beroerende den Pagter van den Impost tot Medenblik.
By den Advocaat de Edelen rapport gedaan zynde van de Resolutie van de ses groote Steeden, op de
voorgaande Dagvaard genoomen, beroerendel het Appoinctement, te stellen op de Requeste van
den Collecteur van den Impost binnen Medenblik; hebben de voorschreeve Edelen, soo sy maar drie
sterk en waaren, uitgestelt haar opinie te seggen tot de naaste Vergaderinge.
(Resolutien 1557-1564)(p. 66)
(1557) 5 juli
Op de Requeste der Pagter van den Impost te Medemblik te stellen het Appointement der ses groote
Steeden.
(Index 1524-79: Middelen ordinaris, 69/82)
(1557) 5 juli
Request van den Pagter van den Impost tot Medenblik, dat by Assendelft geconsenteert is in het
Appoinctement, geresolveert by de ses groote Steeden op deselve Requeste te stellen.
En Heere van Assendelft heeft uit den naam van de Edelen geaccordeert, dat op de Requeste van den
Pagter van den Impost tot Medenblik gestelt zy het Appoinctement, by de ses groote Steeden
geresolveert daar op te stellen op den vierden Mey laatstleeden, die het selve Appoinctement
gediffereert hadde te stellen op het believen van de Edelen.
(Resolutien 1557-1564)(p. 82)
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1560
(1560) 5 maart
Ordonnantie beroerende de verpagtinge van den Impost.
Eodem, hebben de voornoemde Gecommitteerden gemaakt seekere Ordonnantie op de Verpagtinge
van den Impost, sulks hier naar volgt.
Ordonnantie daar op dat men verpagten sal den Impost van de Wynen ende Bieren,
by de Staaten van Holland opgestelt, binnen alle de beslooten Steeden en eenige
opene Vlekken voor Steeden gereekent, innegaande den eersten dag van Mey vyftien
honderd sestgig.
In den eersten, sal de voorschreeve verpagtinge van den Impost innegaan van den eersten dag van
Mey eerstkoomende anno vyftien honderd sestig, des morgens met der Sonnen opgang, ende
weederomme uitgaan den eersten dag van Mey, anno vyftien honderd een en sestig, des morgens
opgaande Sonne.
Ende sal den Impost geheeven worden over alle de Ingeseeten van de Steeden van Hollandt, het sy
of syluiden zyn Geestelijke ofte Weereldlijke, Edelen ende Oneedelen, niemant uitgesondert, meede
over alle de beslooten Huisen ofte Kloosteren, mitsgaders over alle de Conventen binnen deselve
geleegen, uitgesondert alleen de biddende Orderen, ofte eenige die gewoon zyn te bidden voor de
gemeene Luiden deuren, mitsgaders Gasthuisen, Heilige Geesthuisen, Leprooshuisen, ende andere
Arme Huisen die van de Aalmoessen leeven; en door dien tot nog toe vrydom genooten hebben.
Item, van alle Abdyen, Conventen, Commanderyen, Capittelen, Pastoryen, haar eigen Cure
bedienende, Edelluiden, en de andere, hen voor geen Huisluiden draagende, buiten de voorschreeve
Steeden woonende, ende die van ouden tyden in de Schiltaalen niet gecontribueert en hebben, dog
nu ter tyd niet en contribueeren, leggende in de Dorpen ofte Ambagten hier na volgende, als
Onder Dordrecht (dorpen hier niet ingevuld)
Sevenbergen sonder Dorpen
Onder Gouda (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Gornichem (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Schoonhoven (dorpen hier niet ingevuld)
Onder St. Geertruydenberge (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Heukelom (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Heusden (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Amsterdam (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Hoorn
Ouden Dyk, Groothuysen, Swaag, Hauwaart, Scharwoude, Avenhoorn, Berckhoud, Nubicswoude,
Beetsch, Schaardam, Woggenom, Watweyde, Schellinkhoud, Spanbroek, Obdam, Hensbroek,
Opmeer, Hoogwoude, Eertswoude, Oostenblokker ende Westenblokker.
Onder Muyden (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Medenblick
Geheel Texel, geheel Wieringen, der Schelling, Oostwoude, Opperdaal, 't Wervertshouwe,
Sybekarspel, Bennenbroek, Abbekerk, Lemberschagen en Twischniewou.
Onder Enkhuysen
Grootebroek, Bouvekerspel, Luttebroek, Hoogkerspel, Beek, Hem, Veenhuysen, Westwoude en
Binnewysen,
Onder Weesp (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Haarlem (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Naarden (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Alkmaar
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D'Abdye van Egmond, Limmen, Heylo, Bergen, Schoorl, Groeden ende Camp, Koedyk, St. Pancras,
Ouddorp, Otterlek, Graft met Ry, Schermer, Ursem, Noord-Scherwoude, Zuyd-Scherwoude, Broek,
Schagen, Bersingerhorn, Oud Nierop, Nieuw Nierop, Winkel, St. Maarten, Enigenburg, Thoogen,
Veenhuysen, Uytgeest en Akersloot.
Onder Edam (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Monnikendam (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Delf en Delfshaven (dorpen hier niet ingevuld)
Oude water soder Dorpen (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Schiedam (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Woerden (dorpen hier niet ingevuld)
Onder Rotterdam (dorpen hier niet ingevuld)
Onder den Haag en Haag-Ambagt, ende de Tappers van Scheveninge
Onder Leyden (dorpen hier niet ingevuld)
Vlaardingen sonder Dorpen
Asperen sonder Dorpen
Item, alle de Collegien, Vergaderingen, ende Persoonen, begreepen in het derde Articul
voornoemt,sullen betaalen de Pagters ofte Collecteurs den Impost van de Wynen ende Bieren, in
wiens tyde deselve innegeleit sullen weesen, sonder eenige peilinge te doen.
Ende alsoo de Staaten bevinden, dat volgende de Acte van consent een iegelijk, vry ende onvry,
Geestelijk ende Weereldlijk, niemant uitgesondert, gehouden is den Impost te betaalen, soo sullen
de Schiptimmerluiden meede den Impost betaalen, en by executie daar toe geconstringeert
worden indien het nood is.
Van gelijken sullen de Biersteekers ook Impost betaalen, te weeten daar sy Accyns betaalt hebben,
ende nog betaalen sullen naar advenant van elk Vat twee stuyvers, ende daar men geen Accyns en
betaalt, ofte daar de Biersteekers by compositie in het geheel ofte in deel vry zyn, sullen sy Impost
betaalen sulks sy met den Pagter van den Impost sullen moogen overkoomen, reguard neemende op
de meenigte van haare Familie, ende indien sy niet en konnen accordeeren, sullen hen draagen tot
discretie van den naatsten Commissaris van der Pagtinge, ten waare de Biersteekers tapten, dewelke
als dan gehouden sullen zyn Boek ofte Register te houden van haar uitgeslaagen ende
uitgeleeverde Bieren, omme daar uit gevonden te moogen worden, wat Bieren sy uitgetapt hebben,
daar van sy versogt zynde by den Pagter ofte Collecteur, gehouden sullen zyn te doen verklaaringe by
Eede.
Item, de Bieren die binnen Scheeps Boord gedronken sullen worden, sullen van den Impost vry
weesen, soo verre daar van geen Accyns in het geheel nogte in deel betaalt en werd , maar indien
daar van eenig Accyns betaalt werdt, sal meede daar van geenen Impost betaalt worden, maar en
sullen geen gelaagen moogen houden, op poene van drie Pond t’elken reise te verbeuren, te
appliceeren als andere navolgende poenen.
Dat die geene, die binnen de Steeden woonagtig zyn, ende somwylen op haare Huisen buiten de
Steeden geleegen gaan speelen, van de Wynen en Bieren die sy op haare voorschreeve Huisen sullen
drinken, meede Impost sullen betaalen.
Dat de Regeerders van de Steeden uit den naam van de voorschreeve Steeden, niet en sullen
moogen pagten, nogte ook doen pagten den Impost, directelijk nog indirectelijk in eeniger manieren;
ende sal den Pagter gehouden weesen by Eede te verklaaren, dat de Steeden voorschreeven geen
pagt daar aan en hebben, nogte by sijn toedoen hebben en sullen.
Item, sal den Pagter gehouden weesen voor de geheele pagt verseekertheid te doen, ende cautie
suffisant te stellen, die de Commissarissen tot de Verpagtinge by de voornoemde Staaten
gecommitteert, ende de Wethouders van de Steeden, voor goed ende suffisant sullen kennen, ende
dat binnen des daags Sonneschyn, ofte by gebreeke van dien sal men deselve des anderen daags
weeder ophangen, ende soo wes den voorschreeven Impost als dan min geld, sal den voorschreeven
eersten Pagter gehouden weesen op te leggen ende te betaalen met de kosten daaromme gedaan,
ende soo verre den selven Pagter binnen den selven tyd geen Borge en stelde, sal terstont moogen
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worden geapprehendeert, ende sal het selve dat den voorschreeven Impost min gelden sal, verhaalt
worden aan sijne Goederen soo verre hy eenige heeft, ende indien niet, sal deselve gestraft ende
gecorrigeert worden aan sijn Lyf, tot arbitrage van de Wethouders daar het selve gebeuren sal.
Ende soo verre, in gevalle als booven , den Impost soo veel niet gelden en soude moogen, dat de
Commissarissen dagte die oorbaar Verpagt te worden, sal men die dan Collecteeren, ende sullen de
Goederen van den voornoemden Pagter in arrest gestelt worden, ende zynder Persoone in
hegtenisse, ter tyd en wylen toe hy cautie gestelt sal hebben, omme op te brengen het geene wes
den voorschreeven Impost ten einden binnen 's jaars aan suiver Geld min uitgebragt sal hebben dan
hy daar vooren belooft hadde.
Item, sal den Pagter in de groote Steeden, ende den Hage, gehouden weesen alle vierendeeljaars te
betaalen ten Comptoire van den Ontfanger van de Staaten, Mr. Aarnout Coebel, ofte die in der tyd
weesen sal, een geregt vierendeel van sijnen Pagt, ofte binnen een maand daar na
onbegreepen, maar in de kleine Steeden sal den Pagter betaalen van half jaar tot half jaar, of binnen
een maand daar naar meede onbegreepen, sonder die langer te moogen innehouden onder eenig
deksel van quaade voorwaarden of andere pretexten.
Ende soo verre den Pagter het selve niet en deede, sal men als dan den verscheenen Pagt moogen
executeeren aan den voornoemden Pagter, ofte sijne Borgen als Principaal, ende aan haare
Goederen ten believe van de Staaten, sonder henluiden by de electie eenigsints te praejudiceeren in
haar actie, ende met heerlijke ende reale executie met der daad sonder eenige vordere sommatie,
niet tegenstaande eenige appellatie ofte provocatie, ende onvermindert dienvolgende de
executoriaalen de Staaten daar van by de Koninglijke Majesteit verleent ofte nog te verleenen,
sonder eenigsints te letten op het beneficie van excussie ofte divisie, ende dit al tot kosten van de
Gebreekelijke, alsoo wel van de executie als het gunt daar aan kleeft.
Des sal den voornoemden Pagter gelijk regt hebben teegens den geenen, die de betaalinge van den
felven Impost sullen willen vertrekken ofte dilaieeren, ende tot dien einde sal men hem leeveren
Copie authentycq van de Executorialen de Staaten by de Koninglijke Majesteit verleent, ofte te
verleenen, mitsgaders van de Ordonnantie van de Verpagtinge, sonder haare kosten, ofte met sulke
executie als de Pagters van de Steeden Accynsen moogen gebruiken tot inninge van de Accynsen.
Ende of het gebeurde dat den Pagter eenige oppositie gekreegen van eenig Geestelijk of Weereldlijk,
binnen of buiten, de Steeden geseeten, ende die gehouden zyn den voorschreeven Impost te
betaalen, sullen in sulken gevalle de Staaten den voorschreeven Pagter doen hebben parate executie
teegens de Opposanten, ofte sullen deselve onwilligen den Ontfanger van het gemeene Land
overleeveren, omme deselve executie by hem gedaan te worden.
Item, sal den Pagter (des versogt zynde) gehouden weesen te betaalen alle vierendeeljaars de
Rentiers haare verscheenen Renten, die sy op de Staaten van Holland hebben gekogt seedert dat jaar
vyftien honderd een en vyftig laastleeden, ende binnen een van de groote of kleine
Steeden woonagtig zyn ende daar omtrent, ofte anders en sal den Impostmeester geen betaalinge
strekken, mits den voornoemden Pagter leeverende behoorlijke Quitantie, die hem by den Ontfanger
van het gemeene Land betaalinge sal strekken; welverstaande, dat den Ontfanger Generaal niet
gehouden en sal zyn eenige Quitantien te ontfangen, die niet verscheenen en zyn in het eerste
vierendeel of half jaar respectivelijk, dat resteert te ontfangen, desen sal niemand van de
voorschreeve Rentiers, den voornoemden Ontfanger eenige Renten of betaalinge van dien
moogen eisschen, ten zy syluiden den selven Ontfanger eerst sullen hebben gebragt behoorlijke
Attestatie onder de hand van den Pagter, dat hy de geeischte Renten de Rentiers niet en heeft
betaalt, welke Attestatie de Pagters (des versogt zynde) de voorschreeve Rentiers gehouden sullen
weesen te geeven.
Item, sal den Pagter ontfangen van elke Ame Rhynsche Wyn, die met de Ame, halve Ame, meer ofte
min, voor Drinkwyn ofte Sleetwyn innegeleit sal worden by de Tappers, ofte by eenige Geestelijke of
Weereldlijke Persoonen, binnen de voorschreeve Steeden, of buiten de vryheid van dien (den Hage
voor een Steede gereekent) geseeten en woonagtig, die gehouden zyn den Impost te betaalen, van
elke Ame Dordrechtsche Ritsinge de somme van vier en twintig stuyvers.
Van elke Pointçon Fransche Wyn, vier en twintig stuyvers.
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Van elk Oxhoofd Fransche Wyn, agttien stuyvers.
Van alle Romenye, ende andere heete ende Spaansche Wynen, mitsgaders van de Brandewynen, van
de Ame ses en dertig stuyvers.
Van elk Vat Biers, het zy dubbelt ofte enkelt, en van het een en veertigste Vat van alle Brouwten, het
zy of de Brouwers binnen ofte buiten de Steeden woonagtig zyn, soo verre sy nogtans onder de
vryheid der selver Steeden zyn geseeten, ende den Impost schuldig zyn te contribueren twee
stuyvers.
Ende van het Half Vat, Kinnekens, Vierendeelen, of halve Kinnekens, naar advenant van het geheele
Vat, ten waare den Pagter te vreeden waare hem te reguleeren na de Coustumen van de Plaatse.
Ende van een Vat Joopen Biers, drie en een halve stuyver.
Item dat alle de geene, die eenig Bier selver Brouwen voor haar en haare Familie, meede gehouden
sullen zyn te betaalen van elke Ame twee stuyvers.
Dat de Brouwers of Brouwsters gehouden sullen zyn alle weeken, tot vermaaninge van den
Collecteur of Pagter van den Impost, tot haaren Huise aan te geeven, hoe veel Tonnen Biers sy die
Week gevaat, of doen vaaten hebben.
Item, sal den Pagter den voorschreeven eersten dag van goed tyds voor de middag doen peylen alle
de Wynen, by de Wyntappers innegeleit, ende anders geen, tot dat men die weeder den eersten dag
van Mey anno vyftien honderd een en sestig voor de middag afgepeylt sal hebben.
Item, sal niemant binnen de Steeden, en de andere Plaatsen daar men den Impost collecteert,
geseeten, eenige Wynen in moogen doen, hy en hebbe eerst Biljet van den Pagter of sijnen
Gecommitteerde, op poene van tien Ponden van veertig grooten Vlaams het Pond op elk stuk
Wyns, het zy groot of klein, te verbeuren, soo meenigen reys als den voornoemden Pagter bevinden
sal ter contrarie van dien gedaan te zyn, een derdendeel van dien te appliceeren tot proffyte van den
Officier vander Plekke, ende twee deelen tot proffyte van den Pagter of Collecteur, of by gebreeke
van den Officier, sal den Impostmeester ofte sijnen Gecommitteerde die boeten met een
Deurwaarder moogen executeeren tot sijnen proffyte.
Item, en sal men geene Wynen te Lande moogen afsteeken ofte uitsteeken, omme geen Impost daar
van te betaalen, ter Plaatse daar die inne gedaan zyn, het zy Wyntappers, of andere die Wyn in het
gros verkoopen, sonder eerst ende alvooren den Pagter of Collecteur daar af te adverteeren, ende
hem te seggen wie die Wyn sal hebben, ende een schynsel van hem te neemen, of indien sy anders
doen, en sullen den Impostmeester het selve niet moogen korten.
Item, sullen de Wyntappers met den Impostmeester alle vierendeel jaars reekenen, ende den selven
contenteeren van de Wynen die sy getapt hebben, ende niet buiten uitgeset en hebben;
welverstaande, dat de Wyntappers, ende andere Wynen in het gros verkoopende, cautie gehouden
sullen zyn te stellen voor een geheel jaar van den Impost, te betaalen soo haast sy des van den
Impostmeester of Collecteur versogt worden.
Ende de Bieren van de Tappers voor den eersten dag van Mey ontsteeken zynde, sullen koomen in
handen van den Pagter ofte Impostmeester van den voorleeden jaare, maar die nog vol leggen,
sullen koomen tot proftyte van den nieuwen Pagter of Collecteur, daar van syluiden van
gelijken onderlinge malkanderen respondeeren sullen als vooren, hier van zyn uitgesondert andere
particuliere Persoonen, welkers Bieren sullen alleen koomen in handen van den voornoemden Pagter
van den voorleeden jaare, het zy of die ontsteeken zyn dan niet.
Van gelijken en sullen geen Brouwers ofte Biersteekers, eenige Bieren in de Steeden uit moogen
leeveren, voor dat hen blijke by een Teyken van den Pagter, dat het regt van den Impost betaalt is,
nog niemant het selve inleggen ofte ontfangen, op de boete van vyf ponden op elk Vat, te
appliceeren als vooren.
Dat alle Collegien en de Persoonen buiten de Steeden gezeeten, die gehouden zyn den Impost te
betaalen, van half jaar tot half jaar gehouden sullen zyn onder haaren Eed te leeveren behoorlijke
verklaaringe van de Wynen ende Bieren, die sy in het selve jaar gedronken hebben, volgens het
Formulier den Pagter by de Commissarissen geleevert, en daar van als dan betaalinge doen.
Den Pagter sal gehouden weesen tot sijnen Huyse, ofte andere bequaame plaatsen daagelijks te
sitten, ofte iemant te committeeren, omme een iegelijk te gerieven, omme sijne Biljetten te geeven
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soo lange als den Pagter ofte Collecteur van de Accynsen daagelijks gehouden zyn te sitten, ende
daar geen Accyns en werd betaalt, sal den Pagter gehouden weesen alle daagen te sitten twee
uuren; te weeten een uure voor de middag, ende een uure naar de middag.
Item, of het gebeurde dat iemant buiten den voorsz tyd eenige Wynen, ofte vreemde Bieren van
buiten koomende sal willen indoen, sal gehouden zyn eerst en alvooren den voorschreeve Pagter
ofte Collecteur daar af te adverteeren, en te contenteeren, op poene te appliceeren als vooren.
Item, alle Wynverkoopers, Grossiers, Factoors, huyshoudende, het zy Burgers ofte geene, sullen van
Rynsche ofte Westersche Wynen betaalen voor haar Impost van de Wynen die sy drinken voor haar
Familie en de Gasten voor een geheel jaar; te weeten, de Verkoopers van de Rynsche Wynen, den
Impost van vyf Amen Rynsche Wyns; ende de Verkoopers van de Westersche Wynen, den Impost van
drie Amen, ofte soo veel meer of min, als elks van hen by Eede verklaaren sal willen min gedronken
te hebben, ofte dat sy met den Impostmeester of Collecteur sullen accordeeren dat hy te vreeden zy.
Ten laatsten, dat men den Pagter geen afslag en sal doen van eenige saaken dewelke daar op souden
moogen koomen, het sy Sterfte, Brand, of andere saaken, maar sal sijn volle Pagt evenwel moeten
opbrengen.
(Resolutien 1557-1564)(p. 378 – 385)
(1560) 5 maart
Eodem, hebben de voornoemde Gedeputeerden meede gemaakt seekere Instructie voor de
Commissarissen, to voorsz Verpagtinge, sulks hier na volgt.
Instructie voor myne Heeren de Commissarissen, by de Staaten geordonneert ende
gecommitteert tot Verpagtinge van den Impost.
(Tekst niet verder overgenomen)
(Resolutien 1557-1564)(p. 386-387)
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1561
(1561) 17 juni
De Bewoonders der laage Dyk by Medemblik te verklaaren hoe ver de vryheid en limiten strekt,
hoeveel Huisen daar binnen staan, en hoeveel Mergentaalen de Inwoonders daar onder hebben.
(Index 1524-79: Remissien, 42/520)
(1561) 17 juni
Appoinctement op de Requeste van de Inwoonders aan den laagen Dyk van Medenblick.
Op het versoek van den geenen, die woonen aan den laagen Dyk der Steede van Medenblik,
versoekende met de betaalinge van den Impost op de Bieren ende Wynen te volstaan, ende van de
seeven grooten ontlast te weesen: Is geappoincteert, dat de Supplianten sullen verklaaringe doen,
hoe verre de vryheid ende limiten van de Steede van Medenblik hen bestrekken, ende hoe veel
Huisen binnen der voorschreeve Steede vryheid staan, mitsgaders hoe veel Margentaalen by de
Inwoonders van de Huisen daar onder leggende gebruikt werden, om het selve gesien, vorder daar
inne gedaan en gedisponeert te worden na behooren.
(Resolutien 1557-1564)(p. 520)

1562
(1562) 16 november
Requeste van die aan den Laagendyk ende Swagendyk tot Medenblik.
Op de Requeste van de Inwoonders van de Huisen, staande aan den Laagendyk, ende Swaagendyk
der Steede van Medenblik, versoekende van de seeven grooten op de Marn, ter cause van de
Margentaalen binnen de Vryheid geleegen, die by henluiden worden gebruikt, ontlast te zyn, mits
dat sy presenteeren den Impost op de Wynen ende Bieren, meede te betaalen als de Ingezeetenen
van Medenblik; naar dat diversche Attestatien ende Documenten van de voornoemde Supplianten
gerecouvreert, ende tot justificatie van haarluider versoek overgeleit, hier op gesien en gevisiteert
zyn geweest: Is geresolveert dat de Supplianten sullen vry zyn van de voorschreeve seeven grooten
ter cause van Margentaalen, die bevonden zyn geweest by wettelijke Attestatie in den jaare vyftien
honderd seeven en vyftig laatstleeden gebruikt te zyn by de Supplianten, weesende Poorters der
voorschreeve Steede, tot de somme toe van drie honderd seeven en dertig margen min vyftig
roeden, beginnende van den jaare vyftien honderd een en sestig, mits dat de voornoemde
Ingezeetenen van den Laagendyk en Swaagendyk, voortaan sullen betaalen den voorschreeven
Impost, als de Ingezeetenen van Medenblik voornoemt, ende sulks werd den Ontfanger
belast, voortaan het getal van de voorschreeve Margentaalen van de voornoemde van Medenblik,
deesen agtervolgende te laaten vry in reekeninge, met nog andere twee honderd neegentig margen
drie hond Lands, die by de Inwoonders van de voorschreeve Steede worden gebruikt, maakende te
saamen ses honderd seeven en twintig Margen drie hond, ontfangende sulks jaarlijks de seeven
grooten, ende die brengende in reekeninge van de resteerende ses honderd vyf en neegentig
margen vyf hond, mits conditie dat alsoo de Supplianten seedert den jaare vyftien honderd
drie en vyftig laatstleeden tot nog toe niet en hebben betaalt den voorschreeven Impost, het gunt sy
ter cause van de voorschreeve drie honderd seeven en dertig margen min vyftig roeden in de
Margengelden betaalt hebben, daar teegens sal weesen ende blyven gecompenseert, omme de
voorschreeve ende andere reedenen de Staaten daar toe moveerende; ende zy verdagt dat de
Commissarissen van de verpagtinge van den voorschreeven Impost in het verpagten van dien meede
comprehendeeren alle de voorschreeve Huisen en Inwoonders van den voorschreeven Lagendyk
ende Swagendyk, ende sullen van het voorleeden ende dit loopende, ende ook toekoomende jaaren,
te weeten 1561, 1562 en 1563, by compensatie betaalen ter cause van den voorschreeven
Impost de somme van ses en dertig ponden, mits dat de Tappers aldaar sullen gehouden zyn van de
voorschreeve drie jaaren in te brengen ende te betaalen den voorschreeven Impost, ende sullen
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daar toe werden geconstringeert, des sullen de Supplianten ter cause van deselve jaaren ontlast
blyven van de seeven grooten, ende dit overmits den voorschreeven Impost tot Medenblik
teegenwoordelijk is verpagt voor den tyd van drie jaaren.
(Resolutien 1557-1564)(p. 703, 704)
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1564
(1564) 14 juli
Die van Medemblik noopens restitutie van te veel betaalde tiende penning van 1557 patientie te
hebben tot na de correctie van die van 1561.
(Index 1524-79: Penningen, 46/863)
(1564) 14 juli
Die van Medenblik versoeken restitutie van het geen te veel hebben betaalt in den tienden Penning.
Op de Requeste van die van Medenblick, versoekende restitutie van het gunt sy meer dan naar
behooren hadden betaalt in den tienden Penning van den jaare vyftien honderd seeven en vyftig,
daar geene behoorlijke reductie ofte aftrek geschied was van haarluider kosten van Dykagien: Is
geappostilleert.
Dat de Supplianten sullen als nog hebbende de patientie, tot ‘er tyd toe dat de Correctie van
den tienden Penning van den jaare vyftien honderd een en sestig sal worden gedaan, omme
als dan op haarluider versoek reguard te hebben als men bevinden sal te behooren.
(Resolutien 1557-1564)(p.863)

1565
(1565) 4 januari
De Requeste van Jan Boot om te hebben recompense voor sijne diensten aan de Staaten
gerenvoyeert.
Gesien de nieuwe Requeste, overgegeeven by Jan Boot, omme te hebben recompense van sijnen
dienst de Staaten gedaan in de lossinge van 's Lands Renten tot Meehelen ende elders, soo hy sig
niet en contenteerde met de voorgaande tauxatie, ende dit overmits de reedenen breeder in de
voorschreeve Requeste verhaalt, daar op by de Gedeputeerden te vooren geen reguard was
genoomen, hebben deselve Requeste gerenvoyeert aan de Staaten, omme aldaar ter eerster
Vergaderinge naader op ‘t versoek van den Suppliant gedisponeert te worden naar behooren.
(Resolutien 1565-1574)(p. 1)

(1565) 5 januari
Als meede het versoek van Wiggert Allertsz, &c.
Van gelijken is meede gerefereert aan de Staaten de dispositie op het versoek van Wiggert Allersz,
Dykgraaf van Medenblik, die meede gecommitteert is geweest omme te assisteeren de Tauxateurs
van de Huisen in de Steeden, ende hem doleert dat op eenige sijner vacatien van reisen in den Hage
niet en is gelet ofte gedisponeert in het doen van de tauxatie van sijne vacatien.
(Resolutien 1565-1574)(p. 1-2)

1566
(1566) 5 februari
De drie Dorpen met Medemblik verpont de contributie der Mergentalen van April op te brengen, dog
voor die tyd onder de Vepagting de Impost te Medemblik begreepen.
(Index 1524-79: Mergentalen, 6/78)
(1566) 5 februari
Raakend de betaalinge van den Impost van die van Medenblik.
Op de Requeste van die van Medenblick, versoekende voor de drie Dorpen, die met haarluiden
verpont zyn, datse moogen volstaan met dit jaar vyftien honderd vyf en sestig, mits opbrengende ses
en dertig ponden, en ontslaagen van de seeven grooten op de Margen: Is geresolveert dat het
Appoinctement met haarluiden aangegaan, disponeert voor den toekoomenden tyd, ende werd
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geretrotraheert; ende sullen daarom opbrengen de Contributie van April voorleeden, maar sullen
voor April toekoomende begreepen weesen onder de Ordonnantie van de Verpagtinge van den
Impost tot Medenblick.
(Resolutien 1565-1574)(p. 78)
(1566) 15 juli
De Buren van Weerwaartshoven by Medemblik te volgen seeker Appointement van 1561 op ’s Lands
Reekening.
(Index 1524-79: Rekeningen, 28/104)
(1566) 15 juli
Weerdweershoven sig naar seeker Appoinctement te reguleeren.
Op de Requeste van de Buuren van Weerweertshoove, by Medenblik, is geresolveert, dat de
Supplianten haar sullen reguleeren agtervolgende het Appoinctement met haarluiden gemaakt in
den jaare vyftien honderd een en sestig op de Reekeninge van het gemeene Land.
(Resolutien 1565-1574) (15 juli)(p. 104)
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1571
(1571) 6 juni
Hier na volgen de principaale debet; daar de Reekeningen meede belast zyn.
(Overgeslagen in de tekst de eerste rekeninge van impost, fol. 74, tot en met de veertiende
rekening, fol. 591).
Nog zyn gevisiteert geweest vyftien Reekeningen van des gemeene Lands ommeslaagen.
By den Procureur Joost Jacobsz de Bye sal men doen verneemen in wat staat het Proces teegen die
van Meedenblick aangaande de gyselingen van de Regeerders der selver Steede.
Nog zyn gevisiteert geweest twee Reekeningen van den tienden Penning, te weeten de Anno vyftien
honderd een en sestig, en vyftien honderd vier en sestig.
In de tweede Reekening van den tienden Penning de Anuo vyftien honderd vier en sestig.
Fol. 391 Arent van Valckesteyn, die in het lossen van seekere Renten gevaceert heeft een en sestig
daagen, en den Ontfanger gepasseert waaren in uitgeeven honderd neegen ponden vyftien
schellingen; staat Debet Verklaaringen en Quitantie.
(Resolutien 1565-1574)(p. 541-544)

1574
(1574) 7 oktober
C. Ryswyk, Commissaris op de Monstering, honderd guldens op den Ontfanger Generaal over een
maand dienst.
(Index 1524-79: Monstering, 133/754)
(1574) 26 oktober
Den selve te Medemblik het Slot te victuailleeren, mits de Knegten in het passeeren in den Briel te
monsteren, en op de gestelde ordre brengen.
(Index 1524-79: Monstering, 158/784)
(1574) 26 oktober
Jr. Cornelis van Ryswyk gelast de monsteringe in den Brielle te doe en het Sloth van Medenblik te
victuailleeren.
Is by de Staaten geaccordeert dat Jr. Cornelis van Ryswyck, Commissaris van de Monsteringe, hem sal
moogen vertrekken na Medenblick, omme het Slot aldaar te victuailleeren, mits dat hy in het
passeeren binnen den Brielle monsteringe doen sal van de Knegten aldaar leggende, ende deselve
brengen onder alsulken ordre, als daar op gemaakt en gesteld is.
(Resolutien 1565-1574)(p. 784)
(1574) 9 november
Het versoek van C. van Ryswyk, Castelain te Medemblik, om betaaling van zyn agterweesen en
vacatien als Commissaris van de Monstering aan de Financie.
(Index 1524-79: Monstering, 185 815).
(1574) 9 november
Cornelis van Ryswyk om betaalinge van sijn agterweesen als Commissaris van de Monstering.
Op het versoek van Cornelis van Ryswyk, Castelein tot Medenblick, omme te hebben Ordonnantie
van betalinge van sijn agterweesen en vacatien, by hem als Commissaris van de Monsteringe gedaan:
Is geappostilleert,
Zy gestelt in handen van die van de Finantie, omme by haarluiden eindelijk by deesen gedaan en
geordonneert te worden na behooren.
(Resolutien 1565-1574)(p. 815)
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1575
(1575) 3 maart
Onkosten van de Gedeputeerden op de Vreedehandelinge, en van de Propinen voor den Grave van
Swartzburg, te vinden over de Schilttalen.
De Staaten voornoemt voorgehouden zynde seekere Memorie van de contributie die by de Steeden
van Holland op den voet van de Schiltaalen gedaan soude werden tot behoef van de onkosten van de
Gedeputeerden tot Breda op het stuk van de Vreedehandel geschikt, ende tot de Propine die den
Grave van Swartzenburg ende Hollach gedaan soude weren; ende by eenige van deselve Staaten
voorgeslaagen zynde, dat op elk Schilt tien stuyvers gestelt souden moogen werden, het welk over
de twaalf duisend Schilden die deselve in alles bedraagende waaren, ses duisend guldens uitbrengen
soude, dewelke met de drie duisend guldens van die van Zeeland tot de voorschreeve onkosten ende
Schenkagien genoegsaam soude weesen, hadden de Gedeputeerden van alle de kleine Steeden,
ende ook van de groote Steeden, bemerkende dat de gratien daar inne afgetoogen waaren, daar af
gedoleert, ende daar teegens geopposeert, alsoo het selve te seer onreedelijk soude zyn, dat de
gratien van de groote Steeden tot laste van de kleine Steeden souden redundeeren; ende alsoo daar
teegens gesustineert is, dat by voorgaande Resolutie beslooten was, dat deselve Penningen op de
Schiltaalen van de Steeden gevonden souden werden, sulks die laatst geheeven ende gecollecteert
waaren, ende bevonden zynde dieselve Resolutie sulks te vermelden, is by de Opposanten
gesustineert, sulks eindelijk niet beslooten geweest te zyn, immers in allen gevalle henluiden daar af
geen behoorlijke onderregtinge gedaan te zyn, sulks dat het selve naader in communicatie geleid,
ende daar op de Edelen ende alle de Steeden na lange altercatien elks andermaal gehoort zynde, is
by de Edelen, die van Dordrecht ende Delft gepersisteert by de voornoemde voorgaande Resolutie.
Die van Leyden hebben hen gerefereert tot discretie van de Edelen.
Die van der Gouda hebben meede gepersisteert by, de voorgaande Resolutie, als goede kennisle daar
van hebbende. Die van Rotterdam hebben verstaan, dat die van Delft met drie honderd Schilden,
ende die van Dordrecht met twee honderd Schilden verhoogt sullen werden, blyvende de reste
Quotisatie.
Die van Gornichem protesteeren, henluiden niet moogelijk en was haarluider quote te zyn haare
quote te furneeren.
Die van Schiedam persisteeren by de voorgaande Resolutie, mits hebbende Acte van nonprejuditie.
Die van den Brielle refereeren hen tot discretie van de Edelen.
Die van Woerden van gelijken.
Die van Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Medenblik, Edam, Monnickendam en de Purmereinde
persisteeren, dat syluiden niet verstaan en hebben dat de gratien afgetoogen souden werden;
daar na hebben deselve Steeden van Noord-Holland hen voor deese reise gerefereert tot discretie
van de Edelen, mits hebbende Acte van nonprejuditie.
Waar op de voornoemde Edelen, na onderlinge communicatie eindelijk hebben verklaart, dat de
voorgaande Resolutie in haar viguer en kragt sal blyven, behoudelijk dat een iegelijk verleent
sal werden Acte van nonprejuditie, ende dat de Steeden van Dordrecht en Delft elks verhoogt sullen
werden met twee honderd Schilden; waar na die van Noord-Holland voornoemt sustineerden, dat sy
niet en verstaan dat die van Grootenbroek meede sullen werden gequotiseert, als geen beslooten
Stad zynde, ende daaromme met het platte Land gereekent is; die van Gornichem protesteerden als
nog, dat henluiden niet moogelijk en was haarluider quote op te brengen, ende voorts dag
genoomen tot op morgen, omme eindelijk hier inne te resolveeren.
(Resolutien 1575)(p. 131, 132)
(1575) 4 maart
Memorie van seekere Schiltalen der Steeden van Holland onder de gehoorsaamheid van fijn Excell.
geseeten; Dordrecht twaalf honderd Schiltalen, nog twee honderd Schiltalen, Geertruydenberg
honderd vyf en sestig Schiltalen, Alkmaar agt honderd vyf en veertig Schiltalen, Hoorn seeven
honderd seeven en sestig Schiltalen, Medemblik vier en tagtig Schiltalen, Enkhuysen ses honderd vyf
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en neegentig Schiltalen, Grootebroek ses honderd agt en neegentig Schiltalen, Monnikendam twee
honderd twintig Schiltalen, Edam ses honderd vyf en veertig Schiltalen, Purmereynde twee honderd
neegentig Schiltalen, Leyden twaalf honderd Schiltalen, Woerden twee honderd twintig Schiltalen,
Oudewater twee honderd veertig Schiltalen, Delft dertien honderd vyftig Schiltalen, nog twee
honderd Schiltalen, Gouda twaalf honderd Schiltalen, Schoonhoven drie honderd Schiltalen,
Gorinchem vyf honderd tagtig Schiltalen, Rotterdam twaalf honderd ses en dertig Schiltalen ,
Schiedam drie honderd twaalf Schiltalen, buiten de Schiltalen Briel drie honderd vyftig Schiltalen.
(Index 1524-79: Schiltalen, 114/134)
(1575) 4 maart
Memorie van seekere Schiltaalen van de Steeden van Holland, onder de gehoorsaamheid van sijne
Excellencie geseeten.
Dordrecht
1200 Schiltalen
nog 200 Schiltalen
Geertruidenberge
165 schilden
Alckmaar
845 schilden
Hoorn
767 schilden
Medeblick
84 schilden
Enkhuisen
695 schilden
Grootebroeck
698 schilden
Monnickendam
220 schilden
Edam
645 schilden
Purmereynde
290 schilden
Leyden
1200 schilden
Woerden
220 schilden
Oudewater
240 schilden
Delft
1350 schilden
nog 200 schilden
Gouda
1200 schilden
Schoonhoven
300 schilden
Gornichem
580 schilden
Rotterdam
1236 schilden
Schiedam
312 schilden
Buiten die Schiltalen,
Brielle
350 schilden
(Resolutien 1575)(p. 134)
(1575) 8 maart
Ampliatie van de Brieven van Commissie ende Procuratie voor de Gedeputeerden op de
Vreedehandelinge.
Is geordonneert te amplieeren de Brieven van Commissie en Procuratie voor de Gedeputeerden,
sulks als volgt.
Nadien den Prince van Orange ende de gemeene Staaten ende Steeden van Holland ende
Zeeland, met die van Bommel en Buuren, by haarluider Gedeputeerden rapport ende verhaal
gedaan is geweest van de communicatien binnen de Stad Breda seedert den derden deeser
maand op het stuk des Vreedehandels gevallen, hebben sijne Princelijke Excellencie,
mitsgaders de Gedeputeerden van de Steeden van Holland en Zeeland, als van Dordrecht,
Delft, Leyden, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Brielle, Schoonhoven, Woerden,
Oudewaater, St. Geertruydenberge, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Medenblik, Mon nikendam,
Edam, Purmereinde, Middelburg, Zirkzee, Vlissingen ende Ter Veere, Staatsgewyse vergadert
zynde binnen de Stad Dordrecht, met die van Bommel ende
Buuren, als Liefhebbers van een vaste ende gemeene ruste, peys ende vreede, amplieerende
haarluider voorgaande Brieven van Commissie op den twaalfden February laatstleeden
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gepasseert op Jonker Jacob van der Does, Philips van Marnix, Heere van St. Aldegonde,
Charles van Boisot, Arent van Dorp, Junius de Jonge, Willem van Nyvelt, Mrs. Adriaan vander
Myle, Paulus Buys, Nanninck van Foreest ende Cornelis Adriaansz, Pensionaris van Zirkzee;
geratificeert ende geapprobeert, ratificeeren ende approbeeren by deesen, alle het gunt by
de voornoemde Gedeputeerden, ofte eenige van henluiden, in de saake van de Pacificatie tot
Breda als vooren met de Commissarissen van sijne Majesteit tot nog toe gedaan ofte
gehandelt is geweest, beloovende voorts sijne Excellencie ende de Staaten ende Steeden
voornoemt, in Princelijke woorden ende ter goeder trouwe, onder het verband van alle haare
Goederen teegenwoordig ende toekoomende, voor goed, vast ende van waarde te houden,
ende doen houden al het gunt by de voornoemde Gedeputeerden, ofte het meerendeel van
henluiden, volgende haarluider voornoemde Brieven van Commissie aangaande de
voorschreeve Pacificatie alsnog gedaan ende gehandelt sal moogen werden, sonder des ter
contrarie iet te doen ofte te laaten geschieden, directelijk ofte indirectelijk, hoe ofte in wat
manieren het selve soude moogen gebeuren.
Gegeven tot Dordrecht den agtsten Maart vyftien honderd vyf en seeventig, na
gemeenschryven, onder de hand ende Zeegele van sijne Princelijke Excellencie, den Zeegele
van de Staaten van Holland, en van de Stad van Dordrecht ten versoecke van de Staaten
ende Steeden van Zeeland, Bommel ende Buuren, als haar gemeen Zeegel niet by hande
hebbende.
Onder stond,In kennisse van ons Secretarissen van de Staaten van
Holland ende der Stad van Dordrecht ondergeschreeven.
Ende was onderteykent, Guillaume de Nassau.
Op de Plique stond geschreeven, Ter Ordonnantie van de Staaten
Ondergeteekent, C. de Rechtere.
Ter Ordonnantie van die van Zeeland, Bommel ende Buuren, als haar
gemeen Zeegel niet by handen hebbende.
Onderteykent, Pauli
(Resolutien 1575)(p. 151, 152)
(1575) 24 maart
Hendrik Meyster gecommitteert, om in alle Steeden te moogen doen ligten allerley Brouwkeetels,
root Kooper ende Klokspys, toebehoordende eenige Fugitiven.
Deese Acte gedepecheert op de Raaden van de Admiraliteit.
Syne Excellencie ende de Staaten 's Lands van Holland hebben geordonneert, geauthoriseert ende
gecommitteert, ordonneeren, authoriseeren en committeeren by deesen, Mr. Hendrik Meyster,
Commissaris van de Admiraliteit, omme generaalijk in alle Steeden ende Plaatsen van Holland te
moogen doen haalen, ligten ende ontfangen, tot kosten van het gemeene Land, allerley
Brouwkeetelen, root Kooper, ende Klokspys, toekoomende eenige absente ofte fugitive Persoonen,
van gelijken alle de Klokken, soo in den Hage als in alle andere Steeden ende Vlekken van Holland,
die aldaar niet noodig en zyn ende men eenigsins sal moogen ontbeeren, ende daar beneevens te
voorsien ende procureeren, dat in elke Steede nog eenig root Kooper verder by de Ingezeetenen
aldaar geleevert werde, al tot behoef van eenig Geschut, dat daar af noodig is eerstdaags gegooten
ende binnen eenige Steeden geleevert te werden, gebiedende ende beveelende daaromme alle
Oversten, Officieren, Magistraaten, Capiteinen, Bevelsluiden en de gemeene Krygsluiden, den
voornoemden Commissaris daar in alle vordernisse, hulpe ende bystand te doen ende te
bewysen, des noodig ende versogt zynde.
(Resolutien 1575)(p. 209)
(1575) 24 maart
Acte van authorisatie op sijne Excellencie, om soodanige saaken te executeeren, als Gedeputeerden
van de Staaten voorgehouden heeft, ende Penningen daar toe te moogen ligten.
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De Edelen ende Steeden van de Landen van Holland ende Zeeland, representeerende de Staaten van
deselve Landen, hebben gesaamentlijk sijne Princelijke Excellencie volkoomen magt, authoriteit ende
last overgedraagen, gegeeven ende gecedeert, draagen over, geeven ende cedeeren by deesen,
alsulke saaken ende voorneemen (als sijne Excellencie den Grave van Culemburg ende de
Burgermeesters der Steeden Dordrecht, Middelburg en Medenblick, als Gedeputeerden van deselve
Staaten, voorgedraagen en geopent heeft gehad) te moogen vorderen, executeeren ende
volbrengen, daar en alsoo sijne Princelijke Excellencie bevinden sal noodig ende oirbaarlijk te zyn,
waar toe sijne Princelijke Excellencie tot laste van de voornoemde Staaten ende Steeden sal moogen
doen ligten ende opbeuren soo veel Penningen als daar toe eenigsins verstrekt ende bekeert sullen
moeten werden, die by deselve Staaten ende Steeden gemeenderhand sullen werden gedraagen en
betaald, by de gereedste middelen des doenlijk zynde, beloovende voorts deselve Staaten ende
Steeden, voor goed, vast ende van waarde te houden al het gunt by sijne Princelijke Excellencie
diesaangaande gehandelt, genegotieert en geëxploicteert sal moogen werden, ende voorts alle
hulpe, vordernisse ende bystand te doen ende te bewysen, in alle het gunt syluiden by sijne
Excellencie in deesen sullen moogen werden versogt.
Gedaan tot Dordrecht by de voornoemde Staaten ende Steeden, onder de Signatuure van deselve, by
henluiden daar toe gesteld ende geordonneert, den vier en twintigsten Maart vyftien
honderd vyf en seeventig.
(Resolutien 1575)(p. 209)
(1575) 29 mei
Syne Excellencie versoekt het advis van de Staaten over het doorsteeken van den Slaperdyk, als
meede om met agt ofte neegen Vendelen Knegten te vertrekken na Noord-Holland.
Is by sijne Excellencie de Staaten voorgehouden, dat sijne Excellencie dagelijks meerder advertentien
kreeg van de Vergaderingen der Vyanden tot Beverwyk, die apparentelijk van meeninge sullen zyn de
Schansse aldaar in te neemen, omme hen alsoo meester van de platte Landen aldaar te maaken,
ende oversulks haar secours uit Vriesland omtrent Medenblik te verwagten; ende hoewel die van
Noord-Holland wel gemoet zyn, om haare Schanssen te houden, ende met den Vyand te slaan, ende
alle Knegten uit de Steeden aldaar hen in deselve Schanssen meede begeeven hebben, nogtans,
alsoo den Slaaperdijk, omtrent twee mylen, ende een halve lang zynde, ook seer breed is, heeft fijne
Excellencie versogt het advis van de Staaten, of niet geraaden en soude zyn, dat by die van NoordHolland den Slaperdijk doorgestooken wierde; ende alsoo sijne Excellencie hem meede
jeegenwoordelijk van meeninge is te transporteeren in Noord-Holland, omme aldaar, op alles ordre
te stellen, of niet geraaden soude zyn, dat sijne Excellencie met hem soude neemen agt ofte neegen
Vendelen uit deesen Quartiere, in welken gevalle voorsien soude moeten werden op de betaalinge
der selver Knegten voor haarluider vertrek, waar van sijne Excellencie met de Staaten wel heeft
willen, communiceeren, alsoo des Vyands voorneemen alsnog onseeker is, of hy op Noord Holland ,
of deese Landen sal willen invadeeren, in welken gevalle men de Knegten alhier niet en soude
moogen ontbeeren, dat de Staaten meede souden willen adviseeren omme een Hooft in absentie
van sijne Excellencie te stellen, ten einde alle saaken in goeden staat gemaintineert moogen werden;
waar op de Staaten aangenoomen hebben op naar noene te adviseeren en sijne Excellencie Resolutie
te geeven.
(Resolutien 1575)(p. 396)
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1576
(1576) 11 maart
Vergadering generaal gehouden binnen de Stad Delft, Edelen, Dordrecht, Delft, Leyden, Gouda,
Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Brielle, Woerden, Geertruidenberg, Alkmaar, Enkhuysen, Medemblik, Middelburg, Zierikzee‚ Vlissingen, Veer, Bommel, op beschryving van syn
Excellentie op de Unie.
(Index 1524-79: Vergadering , niet leesbaar)

1578
(1578) 28 augustus
Mr. J Hepping met zyn Compagnie te Medemblik gecasseert.
(Index 1524-79: Militaire zaken, 8/492)
(1578) 5 december
Gecommiteerden tot het effectueeren der demantelatie van het Kasteel te Medemblik.
(Index 1524-79: Fortificatien, 43/534)

1579
(1579) 5 maart
C. van Ryswyk, Castelain te Medemblik, gecontinueert als Monster Commissaris in het Noorder
Quartier op veertig gls. ’s maands; te letten op den dienst van D. Diemel.
(Index 1524-79: Monstering, 38/599).
(1579) 9 maart
C. van Ryswyk als vooren gecontinueert
(Index 1524-79: Monstering, 43/606).
(1579) 27 mei
Rapport genoomen, of uit den honderdste penning in het Noorder Quartier ses duisend voor de
Werken tot vordering der Haven en Fortres van Medemblik te verstrekken.
(Index 1524-79: Fortificatien, 115/696)
(1579) 4 juli
Mr. A. Anthonis als Fortificatiemeester drie honderd gls ’s jaars van het Land; in het reisen en
vaceeren voor teerkosten als anders, soo als hem op het slot van Reekening is gepasseert.
(Index 1524-79: Fortificatien, 149/737).
(1579) 21 juli
Ses duisend guldens tot Fortificatie der Steeden en opmaaking der Wereken van Medemblik, uit de
eerste honderdste penning in het Noorder Quaartier, des Medemblik daar voor respondeere.
(Index 1524-79: Fortificatien, 165/755)
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1580
(1580) 28 maart
Roerende het redressement van de Justitie ten platten Lande.
Is geordonneert, dat de Ordonnantien en Instructien, soo o.p het redressement van de Justitie ten
platten Lande, als de saaken van de Politie, met den eersten sullen worden gedrukt, gepubliceert en
agtervolgt, sulks deselve by sijn Excellencie en de Staaten zy gearresteert.
Aangaande het aanneemen van den Hertog van Alençhon als Protecteur der Nederlanden.
Syn Excellencie het Goevernemnet deeser Landen aan te bieden. De Naam van den Koning agter te
laaten. Verklaringe van die van Dordrecht, aangaande het aanneemen van den Hertog van Alençhon
als Protecteur.
Aangaande het point van de beschryvinge op het aanneemen van den Hertog van Alenchon als
Protecteur der Neederlanden, hebben de Edelen verklaart dat by henluiden in de voorschreeve saake
twee swaarigheeden bevonden worden eerst seer swaar te zyn, van een Prins te veranderen, het welk
niet dan met groote kennisse behoort gedaan te worden, en nog meerder en dangereuser den Hertog
van Alençhon als Protecteur ende absolut Heere aan te neemen, wiens conditie, aart en natuure de
Edelen niet en is bekent, dat daarom sijn Excellencie het Gouvernement deeser Landen aangebooden
sal worden over Holland en Zeeland, omme voorts by sijn Excellencie met den selven Alenchon
gehandelt en Alliantie gemaakt te worden en dat alles by advis van die van Naarder Unie.
Dat de Naam van den Koning niet meer gebruikt, maar agterweege gelaaten, en met deselve in geen
vordere Tractaat van peyse sal getreeden worden.
Die van Dordregt verklaaren, dat by advis van sijn Excellencie in de toekoomende Vergadering van de
generaal Staaten tot Antwerpen, aangaande de saake van den Hertog van Alenchon gehandelt en
gedaan sal moogen worden sulks ten meesten dienste van den Lande bevonden sal worden te
behooren, blyvende altyds die van Holland in terminis Pacificationis; dat de Naam van den Koning
absolutelijk sal verlaaten worden.
Die van Haarlem verklaaren van gelijken.
Die van Delf verklaaren, dat men niet vorder sal treeden in communicatie van Vreede op de Articulen
tot Keulen overgeleevert, als tendeerende geheelijk tot ruine van den Lande.
Aangaande den Hertog van Alenchon, alsoo na de dood van sijn Excellencie den voorn. Alenchon als
Protecteur Generaal meede over Holland soude willen commandeeren, dat daarom met sijn
Excellencie eerst hier op sal worden geadviseert.
Die van Leyden verklaaren, nodeloos te zyn, hier op te resolveeren voor end aleer op het point van de
Contributien eenen seekeren voet sal zyn genoomen en beslooten, omme daar na rypelijk aangaande
de voorschreeve saake van Alenchon gedaan te moogen worden ten meesten dienste van den Lande;
dat niet te min de Naam van den Koning agterweege sal gelaaten worden.
Die van Amsterdam verklaaren, dat de Naam van den Koning niet meer gebruikt, maar agterweege sal
gelaaten worden, ende eenen nieuwen eed gepresteert; dat alle voordere Vreedehandel met den
Koning sal worden afgeslagen, sijn Excellencie alvooren het Gouvernement van Holland aan te bieden
onder alsulken Titul als hem gelieven sal accepteeren, overmits deselve Lyf en Goed opgestelt heeft
met deese Landen, dat meede geen Christelijker, experten nog getrouwer gevonde sal moogen
worden; met sijn Excellencie te adviseren hoe verre de Middelen deeser Landen bestendig souden
moogen weesen om den Oorlog te continueeren; dat den Hertog van Alenchon voor geen Protecteur
aangenoomen mogt worden; indien niet, dat by sijn Excellencie met den selven Alenchon sulke
Alliantie gemaakt ende gehandel soude moogen worden, met advis van de van de Naarder Unie, ten
meesten dienste en verseekertheid van den voorschreeve Lande.
Die van Goude conformeeren hen met de meeste stemmen, dat meede de Naam van den Koning sal
verlaaten worden.
Die van Rotterdam; dat men de Vreedehandel met den Koning geheelijk sal afsnyden, en den Koning
te houden vervallen van alle Regt en Souvereinité over deese Landen, sijn Naam niet meer te gebruiken
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in Justitie, Zeegelen, ende Commissien, deselve te veranderen, alle Raaden, Justicieren, Officieren,
ende Schutteryen eenen nieuwen Eed af te neemen, en te doen sweeren sijn Excellencie en de Staaten
als hooge Overigheid deeser Landen; voorts Middelen te moogen versoeken van defensie;
refereerende het selve tot discretie van sijn Excellencie.
Gorcum een beschermer-Heer aan te neemen met advis van sijn Excellencie ende de meeste stemmen
van de Staaten, daar meede sy hen conformeeren sullen, ende voorts, ut supra.
Schiedam verklaaren, dan men niet langer blyven sal in Vreedehandel met den Koning afgeslagen, en
voorts verklaart, dat men den Hertog van Alenchon als Protecteur sal aanneemen moogen onder
alsulke conditien als sijn Excellencie ende de Staten Generaal met deselve sullen overkoomen.
Schoonhoven conformeert sig met de meeste stemmen.
Alkmaar, sijn Excellencie aan te bieden het Gouvernement der Nederlanden.
Hoorn, dat Alenchon aangenoomen sal worden als Protecteur, onder sulke conditien als tot dienst van
deese Landen oorbaarlijkse sal bevonden worden; de Naam van den Koning te verlaaten.
Enkhuisen conformeeren hen met het advis van sijn Excellencie, ende voorts met de meeste stemmen.
Edam idem; de Naam van den Koning agter te laaten.
Monnickendam idem.
Medenblick idem aangaande den Koning, maar beroerende Alenchon, deselve niet aan te neemen,
maar met sijn Excellencie den Lande te defendeeren.
Oudewater als de Edelen.
Geertruyden idem.
Naarden conformeeren hen met het advis van de ses groote Steeden, des Konings Naam agterweege
te laaten.
Weesp conformeeren sig met de meeste stemmen.
Muyden idem.
(Resolutien 1580-1581)(p. 52-54)
(1580) 3 april
Roerende de betaalinge van de Knegten leggende binnen Holland.
Zyn gecommitteert Obdam, Delf, Amsterdam en Enkhuisen, om met sijn Excellentie te maaken den
Staat van de betaling der Knegten die binnen Holland in Guarnisoen voor al betaald sullen worden uit
de quote van die van Holland, geconsenteert tot 100000 ponden van xl. grooten ter maand, mits dat
die van Holland daar meede sullen moogen volstaan, in allen gevalle of by de andere Provincien haar
quote niet gefurneert en worde, dat meede by sijn Excellencie een Thesaurier Generaal gesteld, en
de betaling tot laste van sijn Excellencie genoomen mogt worden,
(Resolutien 1580-1581)(p. 61)
(1580) 4 april
Prompte betaalinge van de Penningen ten behoeve van de Ruyteren en Knegten.
Alsoo de Staaten noodig bevinden by alle weegen en middelen daar in te doen voorsien, dat de
penningen die prompelijk opgebragt moeten worden ten behoeve ven de Ruiteren ende Knegten
dienende tot weederstand van den Vyand, en om te beletten dat den Prince van Parma met sijn
Ruiteren en Knegt de Landen van Over-Yssel niet en invadeere, hebben verklaart en geresolveert dat
by de Magistraten van de Steeden in het furnissement van de penningen daar op deselve in de
hoofdsomme van 100000 pondern van xl. grooten by sijn Excellencie zijn gesteld en gequotiseert, de
voorsz quote binnen elk Steede gevonden en geligt sal worden moogen by Capitale Impositie over
alle de Inwoonderen, Burgeren ende Ingezeetenen der selve Steede, weesende van eenige qualiteit
en vermoogen, tot discretie van deselve Magistraten, en dat voorts deselve Magistraten deselve
penningen op de repartitie die by hen daar van sal zyn gemaakt, over de onwillige sullen moogen
doen fineeren en executeeren realijk en me ‘er daad, en voorts daar op moogen gebruiken alsulke
andere middelen als deselve Magistraten tot dienst haarl. Steede bevinden sullen noodig en oorbaar
te zyn, daar toe deselve by deesen by de Staaten voorn. worden geauthoriseert, sonder dat ook
25

eenige onwillige by de Magistraat gehoort sullen moogen worden, voor en aleer haar quote by
henluiden sal zyn gefurneert. (4 april)(p. 61, 62)
Roerende de repartitie over de Steeden van honder duisend ponden.
De Staaten gesien hebbende de repartitie by sijn Excellencie gemaakt in het furnissement van
100000 ponden van xl. grooten, hebben deselve bewilligt ende voor deese reys daar in
geconsenteert, sonder het selve eenigsints te trekken in consequentie, en sonderling gemerkt
deselve Repartitie in de nood by sijn Excellencie gemaakt is, meer in aansiening van de commoditeyt
omme deselve commodieuselijk onder de Koopluiden te moogen ligten, dan in aansieninge van de
Rykdom van de Steeden, uitgesondert die van Leyden en Rotterdam, die verklaarden geen last te
hebben omme in de voorsz quotisatie te consenteeren.
Deese navolgende Steeden gerepartitieert in de 100000 ponden tot behoef van de Ruyteren.
Dordrecht
Haarlem
Delf
Leyden
Amsterdam
Gouda
Rotterdam
Gorcum
Schiedam
Brielle, met het Land van Voorne
Schoonhoven
Alkmaar
Hoorn
Enkhuisen
Edam
Monnikendam
Medenblik
Weesp
Purmereynde
Hage
Zeeland

10000
3300
12000
4500
16200
4000
5500
2000
2500
1200
800
3700
5500
5000
1000
600
500
400
300
4000
17000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Verklaringe van die van Zeeland.
Die van Zeeland hebben verklaart geen last te hebben om absolutelijk in deesen te consenteeren.
(Resolutien 1580-1581)(p. 62)
(1580) 9 juni
Roerende de verpagtinge binnen de Steeden van Holland te doen.
Zyn gecommitteert tot de verpagtinge van den Impost van de Wolle en Zyde Laakenen, mitsgaders
de Manufactuuren van dertien maanden, ingaande den 1 July 1580, Jacob Jansz Bennink (Thomas
Thomasz gesurrogeert) te verpagten binnen Dordrecht den 21 en 22 den Impost van Dordrecht en
van Zevenbergen, mitsgaders de gemeene Middelen binnen den Alblasserwaart den 29, voor drie
maanden tot Geertruidenbergh, den 24, den 25 binnen Heusden by de Magistraaten aldaar, binnen
Gornichem den voornoemde Impost den 27, ende aldaar meede van Asperen, Heuckelom ende
Leerdam, Jan Pauli, Dirk Jansz van Coelen, ter Goude den 22, Schoonhoven den 23, en aldaar
meede van Vianen, tot Woerden den 24, ende aldaar meede van Oudewaater, Aart Jacobsz, Jan
Pauli, (Boelisz gesurrogeert) tot Leyden den 25, tot Rotterdam den 27, tot Schiedam den 28,
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tot Delff den 29, in den Hage den 30, Jan Commersz, gesurrogeert Cornelis Frans Wittensz, van
Dordrecht, tot Alkmaar den 21, tot Hoorn den 22, tot Enckhuysen den 23 , tot Medenblick den 24, tot
Edam den 25, tot Monnickendam den 27, tot Purmereinde den 28, Jan Commersz gesurrogeert, Claas
Dirck Huigensz van Edam, tot Wieringen den 25, tot Texel den 27, op Vlieland den 28, der Schellink
den 30 Juny.
(Resolutien 1580-1581)(p. 119)
(1580) 9 juni
Roerende de reparatie op den Huise tot Muyden.
Alsoo de Gecommitteerden van de Staaten van Holland, Mr. Leonard Casembroodt, Raad ordinaris
van den Hove van Holland, ende Reynier Cant, bevonden hebben, dat het Huys tot Muyden seer
noodelijk dient digt gemaakt en gerepareert, en bysondert de Bornput staande aan de Brandkelder
ende respondeerende aan de Fondamenten, ter zyde aan het principaal Vauteerstel van het
voorschreeve Huys, ten einde het selve niet geheel tot groote koste, schaade en ruineere, en
oversulks deselve Gecommitteerden onder het believen van de Staaten by provisie hebben versogt
ende gecommitteert Hendrik van Gent, woonende tot Weesp, omme op de voorschreeve noodelijke
reparatie toesigt te neemen, ende vooral de voorschreeve Bornput ten eersten te doen opmaaken,
en den Thoorn daar het voornoemde Kruyt gehouden word, digt te doen maaken en verseekeren
teegens alle inconvenienten;
SOO IS’T, Dat de Staaten voornoemt aanmerkende de noodelijkheid van de saake, en daarom in tyds
daar in te voorsien dat het voornoemde Huys ten minsten koste mag worden gerepareert, den
voornoemden Hendrik van Gent belast ende bevoolen hebben, met den eersten te doen
procedeeren tot opmaakinge van de voorschreeve Werken, agtervolgende de Brieven van Commissie
van haare Gecommitteerden; ordonneerende voorts Hans Colderman, Rentmeester Generaal van
Kennemerland, de Penningen daar toe nodig zynde, onder behoorlijke Brieven van acquit uit te
reyken en te betaalen, al het welk den selven Rentmeester in reekening sal geleeden worden, en sal
den voornoemden Hendrik van Gent van den dienst die by hem in deesen sal zyn gedaan, in
reedelijkheid vernoegt worden na behooren.
(Resolutien 1580-1581)(p. 119, 120)
(1580) 26 juli
Linne Laakenen, tot Haarlem gebleikt, het regt van Convoy te moeten betaalen.
Is verklaart, dat van de Linne Laakenen die tot Haarlem gebleikt werden, meede by provisie, het regt
van de Convoyen betaald sal werden, niettegenstaande het selve van Antwerpen gesonden en aldaar
toebehoorende is.
Kruit voor de Soldaaten leggende in guarnisoen binnen de Steeden ter maand
Is verklaart en geresolveert, dat de Soldaaten leggende in garnisoen binnen de Steeden, over elke
Compagnie van honderd dertien Hoofden niet meer Provisie van Kruit ter maand geleevert sal
werden dan dertig pond Kruit, uitgesondert de Guarnisoenen leggende in de uiterste Frontiersteeden
voor den Vyand, die vyftig pond ter maand ontfangen sullen.
De Kasse van Ammunitie te moogen furneeren.
De Staaten hebben beslooten en geordonneert, dat omme de Kasse van Ammunitie te moogen
furneeren, uit de Inkomsten van de Convoyen van de Goederen gaande op de geunieerde Provincien,
ter maand een sesdepart geligt en geheeven sal werden, daar op by de Commissarissen van
Ammunitie sal mogen werden genegotieert.
De Convoyen aangaande
De Staaten van Holland aanmerkende dat de inkomsten van de Convoyen, weesende een van de
meeste ende bequaamste Middelen binnen den Lande Holland dienende tot onderstand van den
Oorlog, niet gecollecteert en geheeven worden na behooren, en dat daarom hoognoodig is daar in te
doen voorsien, als nog verklaart en geresolveert, dat ten einde van de Goederen gaande op de
Geunieerde Provincien of buiten 's Lands, en ook die binnen deese Landen koomen, het regt van de
Convoyen betaalt mag worden als na behooren, ende omme alle frauden te verhoeden, ende alle
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differenten dies aangaande weg te neemen, dat binnen alle Steeden van Holland en de Zeeland Contrerolleurs uit de eene Quartier in de andere gestelt sullen werden; te weeten tot Dordrecht een van
Hoorn, tot Haarlem een van Medemblik, tot Delft en Delfshaven een van Edam, tot Amsterdam een
van Dordrecht en Enkhuysen, binnen der Goude een van Alkmaar, binnen Rotterdam een van
Monnickendam, binnen Gornichem een van Zirkzee, binnen Schiedam een van Middelburg, binnen
den Briel een van Vlissingen, binnen Alkmaar een van Leyden, binnen Hoorn een van Rotterdam,
binnen Enkhuysen een van Amsterdam, binnen Edam een van der Goude, binnen Monnickendam
een van den Briel, binnen Medenblik een van Schiedam, binnen Purmereynde een van Gornichem,
binnen Middelburg een van Delft, binnen Ter-Veere een van Haarlem, binnen Vlissingen een van
Amsterdam , binnen Armuyde een van Hoorn, binnen Zirkzee een van Enkhuysen, tot Brouwershaven
een van Leyden, binnen der Goes een van Schiedam, dat binnen Schoonhooven, Geertruydenberg,
Woerden, Heusden, Weesp, Muyden, Vianen Cherchers gestelt sullen worden, alle Luyden
weesende van qualiteit, van gelijken binnen Sardam en de Brouwershaven, dat meede binnen de
Plaate in Ooltgensplaat een Ontfanger gestelt sal worden by die van Dordrecht ende Rotterdam,
ende een Contrerolleur van Purmereynde.
Naar de noene
Contrerolleurs aangaande.
Is geresolveert, dat de Contrerolleurs binnen de groote Steeden 's jaars genieten sullen drie honderd
ponden, ende in de kleine Steeden twee honderd ponden uit de inkomsten van de Convoyen;
welverstaande dat de Contrerolleurs gehouden sullen zyn neevens de Convoymeesters Register te
houden en alle Pasporten te teikenen, haar voorts in alles getrouwelijk te draagen en te quyten, ende
met de Staaten te houden goede correspondentie gebruikende daar toe het Zeegel na ouder
gewoonte.
Cherchers aangaande.
Ende aangaande het Salaris ende het stellen van de Cherchers, ende de ordre die diesaangaande sal
moeten genoomen werden, hebben de Staaten het selve gestelt tot dispositie van de Collegien
respective.
Roerende het Sout gaande op Vyanden Lande. Aangaande de Zeep.
Aangaande het Sout, gaande op Vyanden Lande, is geresolveert, dat voor Licent veertig guldens van
elk honderd betaalt sal werden, ende dat alle Convooymeesters daar van sullen werden
geadverteert.
Aangaande de Zeep, alsoo daar van groote lasten geheeven werden, en ten einde de Neeringe daar
af niet diverteere, is geresolveert, dat geen verdere Convoy of Licent van de Tonne sal gegeeven
werden dan ses stuivers, die daar van geheeven werden.
Roerende de Kaas
Aangaande de Eystersche ende andere uitheemse Kaas, is resolveert, dat deselve vry binnen deese
Landen gebragt sullen moogen werden, maar dat daar van in het uitvoeren soo veel van het regt van
de Convoyen betaald sal werden als van de Hollandsche Soetemelks Kaas, omme alle frauden te
verhoeden.
Roerende de verhoogingen van den Impost op den Turf met een oortje op de Tonne.
Op het poinct van de verhooginge van den Impost op de ontgrondinge van den Turf tot een oortge
op elke Ton Turfs, hebben de Edelen ende alle de Steeden van Holland verklaart, in aansieninge van
de groote ontgrondinge deeser Landen, dat een oortge van elke Ton Turfs van de ontgrondinge
verpagt en geheeven sal werden, booven de halve stuiver die daar van werd geheeven, daar van de
Ingezeetenen deeser Landen van Holland vry sullen weesen van den Turf die aldaar sal werden
geconsumeert en gesleeten.
Die vander Goude hebben hier tegens geprotesteert, alsoo het selve tendeeren soude tegens haar
Privilegie.
Die van Zeeland hebben hier teegens geprotesteert, alsoo het selve gedaan werd buiten voorweeten
ende consent van die van Zeeland.
Is verklaart ende geresolveert, dat met de verpagtinge van de verhooginge van het oortge op elke
Ton Turfs geprocedeert sal werden binnen der Goude, en soo verre die vander Goude hen daar
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teegens souden willen opposeeren, dat den Commissaris den dag van verpagtinge op des
anderendaags leggen en insinueeren soude binnen de Stad Rotterdam, omme aldaar gedaan te wer
den.
(Resolutien 1580-1581)(p. 183-185)
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1581
(1581) 18 maart
Mr. A. Anthonis booven zijn ordinaris Wedde voor vacatien in het reisen vyf en twintig stuivers daags
op de vyftigste penning in het Noorder Quartier.
(Index 1580-90: Vakatien, 82/431)
(1581) 18 maart
Aangaande de declaratie van Mr. Adriaan Anthonisz, over Vacatien in het reysen.
De Staaten van Holland hebben, op de declaratie van Mr. Adriaan Anthonisz, den selven booven sijn
ordinaris Weddens voor sijne Vacatie in het Reysen toegevoegt des daags vyf en twintig stuivers, alle
Reyskosten daar in begreepen, en is de betaalinge van deesen geassigneert op de vyftigsten Penning
binnen den Noorderquartiere van Holland
(Resolutien 1580-1581)(p. 431).
(1581) 25 mei
Tauxatie Huisen tot Leiden over den honderdsten Penning.
De Staaten van Holland alsnog verstaan hebbende van haarluider Gecommitteerden der Stad
Medenblick, op de tauxatie van de Huisen binnen de Stad Leyden, over den honderdsten Penning van
den jaare 1579, dat de Minute van de Quohieren daar af, buiten kennisse van de Gecommitteerden,
op deselve tauxatie soude zyn verandert: Hebben de Staaten geordonneert te veschryven de
Gecommitteerden der Stad Leyden, met den Secretaris aldaar, op Maandag toekoomende, alhier tot
Amsterdam ge compareeren, met hun brengende de Minute van de Quohieren van den selven
honderdsten Penning, om deselve in presentie van de Gecommitteerden van Medenblick voornoemt,
om by de Staaten of haarluide Gecommitteerden, &c.
(Resolutien 1580-1581)(p. 573)
(1581) 5 juni
Brieven van Recommandatie ende Credentie voor Cornelis Wynansz na Sweeden, omme betaalinge
van dertienhonderd Ryksdaalders, &c.
Op versoek van Cornelis Wynantsz, zyn den selven geaccordeert Brieven van recomandatie aan
Hertog Karel in Sweeden, omme de betaalinge van dertien honderd Rycxdaalders, als reste van
seekere lasten Zouts by sijne Furstelijke Genade van drie Schippers tot Medenblik genoomen ende
ontfangen Anno vyftien honderd seeventig, naar luyd dier Handschrifte
Ten anderen, Brieven van Credentie aan den Koning van Sweeden, om me ter cause van de
betaalinge van de Schipperen, den Ryke van Sweeden seekere lasten Zouts geleevert, ende
daar van nog booven de sestig duisend Daalders hun resteeren en de gebreeken. Ten derden,
Brieven van Credentie aan den Koning van Denemarken, ter cause van de betaalinge van
omtrent vyf duisend Daalders, die seekere ende diversche Schipperen sijne Majesteit, soo
door Marcus Hes, Burgermeester tot Coppenhagen, als ook den Tollenaar tot Elzeneur Annis
1565 en de 1566 aangesteld, geleend ende verschooten.
(Resolutien 1580-1581)(p. 614)
(1581) 12 juli
Amsterdam Burgers.
Op versoek aan sijne Exellencie en de Staaten van Holland gedaan van weegen Mr. Hendrik Dirksz,
Joost Sybrandsz Buyk, Cornelis Klaas Meeusz, Jan Vechtersz, Jacob Gerritsz Theens, Reynier
Hendriksz, Gerbrand Eggersz, Wessel Jacobsz, Gerard Bloemert ende Sybrand Stam, alle gebooren
Poorters van Amsterdam, ten einde verklaart soude worden, dat syluiden niet en zyn begreepen in
het schryven van de Staaten tegens den geenen die uitgeleid of doen vertrekken zyn uit eenige
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Steeden: Is geappostilleert of verklaart by de Edelen, die van der Gouda, Schiedam, Alkmaar, Hoorn,
Heusden en Geertruidenberge, volgende het advis van sijne Excellencie, dat de voornoemde
uitgeleide geconfineert sullen moogen worden binnen den Hage, Noordwyk en Noordwykerhout,
sonder dat deselve in eenige Steeden sullen moogen koomen dan met voorweeten en consent van
de Magistraaten, en dat soo lang syluiden hun sullen draagen als na behooren, die van Dordrecht,
Haarlem, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Gornichem, Schoonhoven, Enkhuisen, Monnikendam,
Medenblik en de Purmereinde, verklaaren voor haar luider advis, dat syluiden persisteeren by
haarluider voorgaande Resolutien, soo tot conservatie van de authoriteit van de Staaten, als omme
alle periculen en inconvenienten te verhoeden, te meer, alsoo deselve Resolutien niet sullen konnen
verandert worden sonder voorgaande rapport elk in den haaren bysonder, alsoo de voorschreeve
Resolutien genoomen zyn met voorgaande kennisse van elks in den sijnen, refereerende hun niet te
min dies aangaande tot discretie van sijne Excellencie.
(Resolutien 1580-1581)(p. 710)
(1581) 17 augustus
Steeden haare Gedeputeerden in de Vergaderinge te senden.
Is geordonneert te schryven aan de Burgemeesteren ende Regeerders van Amsterdam, Gouda
Enkhuysen, Edam, Medenblick ende Monnickendam, dat de Staaten verwonderd zyn, dat de
Magistraaten de voorschreeve haarluider Gedeputeerden in competenten getaale ende met
volkoomen last als nog niet en hebben geschikt in de Vergaderinge van de Staaten, bysonder alsoo
syluiden uit de Brieven van beschryvinge wel hebben kunnen verstaan de noodelijkheid van de saake,
ende den dag van beschryvinge alreede soo verre is verloopen, ende daaromme dezelve
Magistraaten wel ernstelijk hebben willen vermaanen end belasten, sonder eenige faute ofte verder
vertrek haarluider Gedeputeerden als vooren alhier in den Hage te schikken den 20 deeser maand
van Augusty, omme op des anderen daags in de Vergaderinge van de Staaten te compareeren, op
poene niet alleen van het verlies haarluider stemmen, maar dat tegens deselve met der daad by
gebreeke van dien verhaald ende geëxecuteert sullen werden de poenen begreepen in de Resolutie
tot Amsterdam genoomen op de Vergaderinge van de Staaten, daar toe jeegenwoordig meede ordre
is gesteld.
(Resolutien 1580-1581)(p. 808)
(1581) 24 augustus
Verpondinge, daar op te vinden de somme van vyf en vyftig duisend guldens, &c.
De Staaten van Holland hebben in aansieninge van hoognoodigheid van der saake ende omme te
voorkoomen de uitterste ruïne ende bederffenisse van de Landen, geconsenteert ende geaccordeert,
consenteeren ende accordeeren by deesen, dat op de nieuw Verpondinge van sijne Excellencie
omme geslaagen ende geheeven sal worden de somme van vyf en vyftig duisend ponden van veertig
grooten, mits dat de Penningen binnen de Steeden sullen gevonden worden op den voet van den
honderdsten Penning, ofte andere alsulke bequaame Middelen als de Magistraaten elks in den
haaren sullen konnen raamen en de gebruiken sonder quetse van de omleggende Landen, Steeden of
Vlekken; ende dat de Penningen ten platten Lande sullen gevonden ende geheeven worden, een
derdepart over het corpus ofte den rykdomme van de Dorpen op den voet van de Schild-Gelden,
ende de twee deelen op den voet van den honderdsten Penning na behooren; en omme promptelijk
te voorsien op het furnissement van de somme van omtrent twintig duisend ponden, in minderinge
van de voorschreeve vyf en vyftig duisend ponden, tot betaalinge van den Regimente van den
Oversten Nouritz en andere nootsaakelijke lasten, hebben de Staaten aangenoomen de
voorschreeve Penningen te doen furneeren op de repartitie daar van gemaakt, daar inne die van
Dordrecht opbrengen sullen twee duisend vier honderd ponden; Haarlem, seeven honderd twee en
neegentig ponden; Delft, twee duisend agt honderd en tagtig ponden; Leyden, een duisend tagtig
ponden; Amsterdam, drie duisend agt honderd agt, en tagtig ponden; Gouda, neegen honderd sestig
ponden; Rotterdam , duisend drie honderd twintig ponden; Gornichem, vier honderd tagtig ponden;
Schiedam, ses honderd ponden; Brielle, twee honderd agt en tagtig ponden; Schoonhoven, honderd
31

twee en neegentig ponden; Alkmaar, agt honderd agt en tagtig ponden; Hoorn, agt honderd twintig
ponden; Enkhuisen, twaalf honderd ponden; Edam, twee honderd veertig ponden; Monnickendam,
honderd en agt en veertig ponden; Medenblick, honderd en twintig ponden; Weesp, ses en
neegentig ponden; Purmereinde, twee en seeventig ponden; Hage, neegen honderd en sestig
ponden, beloopende te saamen neegentien duisend neegen honderd en twintig ponden;
welverstaande, soo verre de Steeden in de Contributie van de voornoemde vyf en vyftig duisend
ponden, op den voet van de Verpondinge als vooren soo veel niet gehouden sullen zyn te
contribueeren, als syluiden elks respectivelijk in de voorschreeve repartitie zyn gesteld, dat de
voorschreeve Steeden van de resteerende Penningen gerembourseert sullen worden uit de
Inkomsten ten platten Lande, die aldaar naast zyn geleegen ofte aldaar worden verpagt , daar toe in
de Kaamer van de Reekeninge Extract authenticq geleevert sal worden van de somme daar op alle
Dorpen in de voorschreeve Verpondinge zyn gestelt in de voorschreeve somme van vyf en vyftig
duisend ponden, die op den voorschreeven voet van Verpondinge opgebragt sullen worden, die
deselve Steeden in handen worden gesteld, omme daar uit voldaan te worden van de eerste
Penningen daar af procedeerende, met het verloop van den interest ten hoogsten tegens twaalf ten
honderd in het jaar, gereekent van de voorschreeve resteerende Penningen, soo verre deselve
binnen een maand na de opligtinge der selver Penningen niet en sullen werden als vooren
gerembourseert; ende hebben voorts de Staaten voornoemt verklaard ende geresolveert, dat de
Penningen van de voorschreeve repartitie den 29 deeser maand van Augusty geleevert sullen
werden in handen van den Penningmeester Cornelis Sandelyn, omme by den selven voorts verstrekt
te worden daar toe deselve als vooren zyn gedestineert, het welk sulks die van den Landraad vastelijk
is belooft, ten einde den Oversten Nouritz daar af vaste toesegginge gedaan, ende goed
vontentement mag genomen worden.
Is voorts geresolveert, dat den derden September toekoomende, de Gedeputeerden van de Steeden
sullen koomen alhier in den Hage met volkoomen last aangaande de continuatie van de gemeene
Middelen ende de verpagtinge daar op dienende.
(Resolutien 1580-1581)(p. 836-838)
(1581) 29 november
De Staaten verstaan hebbende de groote disordre ende petulantie, die binnen den Brielle by de
Soldaaten van de Compagnie van den Heere van Swieten zyn gepleegt, onder dexel dat sijluiden van
ses weeken tot ses weeken niet en begeeren betaald te zyn, hebben verklaard ende geresolveert, dat
deselve Compagnie sal getrokken worden binnen de Stad Delft, en aldaar straffe gedaan over de
principaale Autheurs van de muyterye, mitsgaders geprocedeert tot cassatie van de voorschreeve
Compagnie; dat voorts Jacob Steyn met sijne Compagnie sal trekken op de voornoemde Forten
buiten den Brielle, aldaar deselve sal gemonstert worden; dat Klaas Gorisz, Capitein, met sijne
Compagnie leggende binnen Alkmaar, sal trekken in Guarnisoen binnen Medenblick; dat Capitein
Kater, met sijne Compagnie uit Medenblick, met sijne Knegten weederom sal trekken in Guarnisoen
binnen Weesp, Muyden en Naarden.
(Resolutien 1580-1581) (p. 997)
(1581) 5 december
Ordre op het leggen van den Hinderdam. Muyden, om den Weg om het Kasteel op te maaken.
(Resolutien 1580-1581)(p. 1023)

32

1582
(1582) 20 januari
Staat van Oorlogskosten.
Is geresumeert den Staat, die by den Landraade gemaakt is van de oorlogskosten, die men
nootelijken aan deese zyde vander Maaze moet doen, soo tot besettinge van de Steeden, als tot klein
vliegend Leeger, te weeten, in
GELDERLAND (Gegevens hier niet ingevuld)
HOLLAND
De Guarde van sijne Excellentie met de Equipagie
Dordregt, een Vendel van honderd en vyftig Hoofden
Geertruydenberge, twee Vendelen elk van honderd en vyftig Hoofden
Nog vyftig Paarden
Heusden drie Vendelen, elk van honderd en vyftig Hoofden
Nog vyftig Paarden
Gorinchem een Vendel van honderd en vyftig Hoofden
Het Huis te Loevestein, een Vendel van honderd en vyftig Hoofden
Sevenbergen een Vendel van twee honderd Hoofden
De Clundert een Vendel van twee honderd Hoofden
Den Briel twee Vendelen elk van twee honderd en vyftig Hoofden
Amsterdam twee Vendelen elk van twee honderd Hoofden
Muyden, Naarden en Weesp, een Vendel van honderd en vyftig Hoofden
Hoorn een Vendel van twee honderd Hoofden
Enkhuisen twee Vendelen, elk van twee honderd Hoofden
Medenblik een Vendel van honderd en vyftig Hoofden
Edam en Monnikendam, te saamen een Vendel van honderd en vyftig Hoofden
Nog een Vendel binnen ’s Lands, tegens alle occurrentien van honderd vyftig Hoofden
Nog twee Vendelen, elk van honderd en vyftig Hoofden, omme in de Forten geëmployeert te
werden
Prima somma
Aan geene zyde van de Maaze.
Grave, drie Vendelen, elk van honderd en vyftig Hoofden
Tweede somma per se
Tractementen bedragen
Derde somma per se
Tweede somma van Holland
ZEELAND (Gegevens hier niet ingevuld)
VRIESLAND (Gegevens hier niet ingevuld)
OVERYSSEL en DRENTE (Gegevens hier niet ingevuld)
UTRECHT (Gegevens hier niet ingevuld)
VELDLEEGER (Gegevens hier niet ingevuld)
Maantlijke volle betalinge te doen
GELDERLAND (Gegevens hier niet ingevuld)
HOLLAND
De Guarde van sijn Excellentie
Het Guarnisoen op het Huis te Woerden
Tractementen
Tweede somma
8285 ponden
ZEELAND (Gegevens hier niet ingevuld)
VRIESLAND (Gegevens hier niet ingevuld)
OVERYSSEL (Gegevens hier niet ingevuld)
UTRECHT (Gegevens hier niet ingevuld)
VELDLEGER (Gegevens hier niet ingevuld)
(Resolutien 1582)(p. 14-19)
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(1582) 20 januari
Den 22 january is deese Resolutie geredresseert, sulk aan de Steeden is overgesonden.
Op welken Staat by de Gedeputeerden van de Steeden is genoomen dubbelt, en elks in den haaren
rapport, of tot furnissement van de penningen van die van Holland, in het onderhoud van den
Oorlogs volke, die tot onderhoud van een Veldleeger, en bewaarmille van de Guarnisoenen,
agtervolgende den voorsz Staat, noodig bevonden werden, tot conservatie van den Lande, en
wederstant van den Vyand, die van Holland over haar luider quote niet souden mogen consenteeren
ter maand honderd duisend ponden van veertig grooten, voor den tyd van agt maanden, ingaande
den eersten Marty toekoomende, en eindigende den laatsten Octobris daar aan volgende, binnen
welken tyd de meeste lasten tot wederstant van den Vyand sullen moeten gedraagen werden, mits
dat de andere Provincien meede haarluider quote na advenant verhoogen en opbrengen sullen, en
dat van de voor schreeve drie honderd duisend ponden, by die van Holland tien duisend ponden tot
behoef van haarluider Logisgelden verstrekt sullen móogen werden, en de andere Provincien meede
aan haar luider quote na advenant, alsoo met de resteerende penningen der voorschreeve quote,
het Oorlogsvolk van ses weeken tot ses weeken een maand betaalinge ten vollen gedaan sal moogen
werden, welverstaande, dat het resteerende derdendeel blyvende aan den Heer, by de Provincien in
het gemeen gevonden en gedragen sal werden, na advenant elks haar luider quote, ten minsten
quetse van den Lande, en ten einde de Soldaaten met de betaalinge van de ses weeken voornoemt
beeter contentement sullen mogen neemen, dat deselve betaalinge by forme van leeninge gedaan
sal werden, welk consent by die van Holland soude gedraagen werden, soo omme de andere
Provincien te meer te verwilligen meede tot verhooginge van haarluider quote als vooren, als ook in
aansieninge van de groote lasten die teegens de aanstaande tyd in het onderhoud van der Oorloge
gedraagen sullen moeten werden, meer dan tot nog toe is gedaan: dat meede eenige ommeleggende
Provincien met Guarnisoenen en Knegten, booven de inkomsten van haarluider quote, beswaart
zynde, nootelijken sullen moeten werden gesuccureert, en haarluiden onderstant gedaan, ten einde
by gebreeke der betaalinge van deselve Knegten, de Ingezeetenen van de voorschreeve Provincien in
egeene vordere schaden, uitteeringen en belastingen koomen te vervallen, waar door eenige swaare
inconvenienten souden moogen rysen, als breeder verstaan mag werden uit de Remonstrantie, die
van weegen die van den Landraad voornoemt is overgeleevert, en daar af de Gedeputeerden van de
Staaten dubbeld sal werden meedegegeeven: En alsoo de Staaten voornoemt, soo uit de staat van de
belastinge der gemeene Middelen, als van de Assignatien gedaan op de twee Contributien, die op de
nieuwe Verpondinge zyn geconsenteert, bevonden hebben, dat de voornoemde gemeene Middelen
van de toekoomende maand van Februario tot Augustus daar aan volgende beide incluis, suiver zyn
beswaart met de somme van neegentig duisend vyf en dertig ponden agt schellingen ses grooten, en
dat de twee Contributien op de Verpondinge, te saamen genoomen op twee honderd en twintig
duisend ponden, met nog twee en dertig duisend ses honderd en drie Ponden by den Ontfanger
Mierop geligt uit de gemeene Middelen, ten behoeve van die van den Landraade, en de Koopluiden
van Ipsich zyn beswaart ter somme van twee honderd twee en vyftig duisend ses honderd agt en en
vyftig ponden elf schellingen, behalven nog dertien duisend vyf honderd ponden, geassigneert tot
behoef van de onkosten gedaan by de Gecommitteerde van de Oversten en de Ritmeesters, is
verklaart, dat de Gedeputeerden van de Steeden daar van meede dubbeld sal moogen werden, en op
de inkomsten van de voorschreeve gemeene Middelen, geduurende den voorschreeven tyd van agt
maanden, geheelijk moogen werden verstrekt, omme daar meede te helpen furneeren die
voorschreeve quote van honderd duisend ponden ter maand, en voorts behoorlijk voorsien mag
werden op het furnissement van het kort van deselve quote: De Staaten voornoemt hoog noodig
bevonden hebben elks haaren Principalen te doen verwilligen, dat voor het eerste daar toe, en om
me te vervallen de betaalinge van eenige andere nootelijke lasten van den Lande, op den voet van de
voornoemde Verpondinge geconsenteert en geheeven sal werden de somme van drie honderd dertig
duisend gelijke ponden, boven de voornoemde consenten alreede daar op gedraagen, alhoewel daar
meede als nog niet ten vollen sal weesen voorsien op het furnissement van het kort van de quote
voornoemt tot de maand van Julio toekoomende, door
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dien de eene helft van de voornoemde Contributien betaald soude werden Johannis toekoomende,
en de andere helft Bamisse daar aan volgende, mits dat omme alle gelijkheid in deselve Contributien
te onderhouden, middelertyde meede sal werden geresolveert op de kortinge van de Renten, en de
betaalinge van de Tienden, en voorts gedisponeert by sijne Excell. op alle klagten en doleantien, die
op de voorsz Verpondingen sullen zyn overgeleevert, alsoo andersints de Doleanten souden verstaan
niet gehouden te zyn in de voorfz. Verpondinge verder te contribueeren: En alsoo voorts neerstelijk
daar op gelet moet werden, dat
in de gemeene Middelen en Imposten, mitsgaders de inkomsten van de Convoyen, alle ongelijkheid
en bedrog verhoed mag werden, ten einde de lasten van der Oorloge gelijkelijk moogen gedraagen
werden; hebben de Staaten meede op rapport en believen van haare Principalen, noodig bevonden,
dat de Lyste van de Convoyen van de innekoomende en uitvaarende Goederen sal werden
geresumeert, omme in eenige parthyen verhoogt, verandert of verminderd te werden, na dat den
dienst van den Lande sal vereisschen, en de geleegentheid des tyds sal moogen lyden: Dat meede
goede ordre geraamt sal werden, en beslooten, dat de inkomsten van de voornoemde Convoyen ten
vollen moogen werden geheeven, en van alles verantwoord als na behooren, het
zy by vernieuwinge van de Convoymeesters, als omme alle Magistraaten, agtervolgende voorgaande
Resolutie van de Staaten, onder den Eed te doen verbinden, dat syluiden hun voortaan met de
Convoyen niet bemoeyen sullen tegens de Lyste van dien, maar hun daar na in alles reguleeren,
mitsgaders ook na de Ordonnantien van de Verpagtingen, mitsgaders ook na de Resolutien van de
Staaten daar op genoomen: Dat meede nader ge
let mag werden elks in den sijnen, om me in treyn te brengen en effectueeren het Concept van de
Staaten Generaal aangaande den opheeve van den Impost van de Wynen, alsoo het selfde grootelijks
vermeerderen soude de inkomsten van den Lande sonder beswaarnisse van de Ingezeetenen,
mitsgaders den opheeve
van den Impost van den Zoute en Zeepe, mitsgaders op den concepte van de Staaten Generaal, die
over het jaar in alle Steeden van Holland zyn voorgehouden, mits dat deselve Impost van den Zoute
sulks soude moogen werden vermindert en gemodereert tot een derdepart van dien, dat daar
meede alle diversie en verloop in de Koopmanschap verhoed mag werden. Dat voorts behoorlijk
gelet mag werden op de Convoyen van de Goederen gaande uit de eene Provincie in de andere, ten
einde deselve wederomme in Holland mogen werden opgesteld en geheeven onder alsulke Lyste,
dat deselve alomme by de ommeleggende Provincien meede mag werden geamplecteert, daar toe
deselve meede op het rapport en het welbehaagen van elks in den sijnen sal
werden geredresseert, zynde daar op aangehouden by de Staaten Generaal, dat de voornoemde
Convoyen alomme geheeven mogen werden op deselve Lyste, ofte die by haarluider sal werden
geconsenteert en beslooten, alsoo de Staaten van Holland andersins niet mogelijk soude zyn in het
opbrengen van haarluider quote te continueeren, daar toe een iegelijk van de Gedeputeerden van de
Steeden alhier dubbeld van de geredresseerde Lyste sal werden meede gegeeven.
Zyn gecommitteert eene van Dordrecht, Delft, Enckhuysen, Zeeland, en den Tresorier, omme de
voorschreeve Lyste te resumeeren, en als vooren te redresseeren.
(Resolutien 1582)(p. 20-22)
(1582) 10 februari
Op de klagten van het Noorder Quartier, dat Monnikendam, Medemblik en Purmereinde op deese
en voorige Vergadering niet verschreeven waaren, Burgemeesteren die Steeden geantwoord, is
gelaaten om hun beklag ove de kosten der Dagvaarden, en dat op veele verschreeve niet zyn
gecompareert of ten halve vertrokken; met den eersten om hunne Gedeputeerden versogt, &c.
(Index 1580-90: Vergadering, 51/56)
(1582) 24 augustus
Dertig duisend ponden tegens twaalf ten honderd in het jaar op interest te ligten, tot betaalinge van
de Guarnisoen van Holland.
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Alsoo de Staaten noodig bevinden, dat tot furnissement van de aanstaande betaalinge van de
Guarnisoenen, staande tot laste van Holland, die eerstdaags gedaan moet werden, nootelijk in
promptis gevonden en opgebragt sal moeten werden de somme van dertig duisend ponden van
veertig grooten; hebben de Steeden aangenoomen elks in den haaren devoir te doen, dat binnen agt
daagen eerstkoomende elks haarluider aanpart, genoomen na de inkomsten van de Verpagtinge
binnen de Muuren van elke Steede sal bedraagen, te ligten op interest tegens twaalf ten honderd in
het jaar voor den tyd van agt maanden, met verseekertheid van den remboursemente van dien uit
de eerste termyn van de aanstaande nieuwe Contributie.
Inkomsten
van de
Middelen.
ponden
23329 0
11925 0
25312 0
12601 0
52687 0
15299 0
18801 0
6288 0
3919 0
6958 0
4186 0
12753 0
13027 0
13816 0
3769 0
1724 0
1808 0
1319 0
13475 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Na de
inkomsten der
gemeene
Middelen.
Dordrecht
Haarlem
Delf
Leyden
Amsterdam
Gouda
Rotterdam
Gorinchem
Schiedam
Brielle
Schoonhoven
Alkmaar
Hoorn
Enkhuisen
Edam
Monnikendam
Medenblick
Purmereinde
Hage

Repartitie in
de dertig
duisend.
ponden
2929 0 0
1510 0 0
3170 0 0
1575 0 0
6595 0 0
1892 0 0
1967 0 0
767 0 0
491 0 0
870 0 0
533 0 0
1594 0 0
1628 0 0
1726 0 0
471 0 0
215 0 0
225 0 0
164 0 0
1683 0 0

Na de
Verpondinge
genoomen.
ponden
2144 0 0
1897 0 0
2325 0 0
1830 0 0
6370 0 0
1320 0 0
1734 0 0
1122 0 0
662 0 0
594 0 0
405 0 0
1681 0 0
1770 0 0
2150 0 0
1145 0 0
465 0 0
853 0 0
395 0 0
1156 0 0

Is geresolveert, dat de Guarnisoenen, staande tot laste van die van Holland, buiten den selven Lande,
voor alsnog tot laste van die van Holland gehouden sullen werden, tot dat anders daar inne sal
weesen voorsien en geordonneert.
(Resolutien 1582)(p. 466-467)
(1582) 5 september
Die van Monnikendam een ander Burgemeester in de plaatse van Jan de Brey te kiesen, ende de
Magistraaten den Eed te doen.
De Staaten verstaan hebbende, dat op de laatste electie van de Magistraaten binnen de Steede van
Monnickendam eenen Jan Brey tot Burgermeester aldaar is verkooren, die meede fugitief is geweest
en egeen Eed begeert te doen, daar op andere van de Scheepenen aldaar meede in weigering zyn
hen onder den Eed te begeeven, weesende een saake van groote insigte en consequentie, en
verstaande ook dat de verandering van den Eed, binnen Monnickendam, Medenblik nogte
Purmereinde niet en is gedaan, hebben gecommitteert Nicolaas Carnerem, Raad Ordinaris van den
Hove van Holland, en Adriaan van Berckenrode, hen te transporteeren tot Monnickendam, en aldaar
de Magistraaten en Vroedschappen te doen procedeeren tot kiesinge van een ander Burgermeester
in plaatse van den voornoemden Jan Brey, en ook de andere Magistraaten den behoorlijken Eed te
doen afneemen, en in gevalle van weigeringe, daar van te doen rapport, en niet te min te
procedeeren tot veranderinge van den Eed binnen Monnickendam, Medenblik en Purmereinde, daar
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toe het laatste besoigne van voorgaande Commissaris deese Gecommitteerden sal werden meede
gegeeven.
(Resolutien 1582)(p. 473)
(1582) 13 september
Alkmaar en Medenblick meede op den honderdsten Penning.
Alkmaar en Medenblick meede op den honderdtsten Penning, aldaar geheeven zynde in den jaare
1577 sonder last te hebben, te consenteren in de voorsz. Contributien van den geredresseerden voet
van Verpondinge; hebben daar op elks in den haaren genoomen rapport, en aangenoomen op
Maandag veertien daagen eerstkoomende, daar van elks haarluider antwoord en resolutie in te
brengen.
(Resolutien 1582)(p. 500)
(1582) 12 november
Die van den Noorder Quartiere een ander Collecteur te stellen binnen Haarlem.
Is geordonneert te schryven aan die van de Noorder Quartiere dat syluiden tot Haarlem eenen
anderen Contrerolleur willen stellen in de plaaatse van Jacob Meyndertsz van Medenblick,
overleeden, tot dat andere ordre by de Generaliteit daar inne gesteld sal weesen, en dat tot de
aankomste van den voornoemden Contrerolleur het Zeegel van de Pasporten in handen van de
Burgermeesteren der Stad Haarlem gesteld en bewaard sal werden.
(Resolutien 1582)(p. 619)
(1582) 17 december
Aan de Burgemeesteren en Regeerders van de Steeden hier na volgende.
Haarlem 2186-16-0. Delft 7951-18-0. Leyden 2981-0-0. Amsterdam 10723-18-0. Gouda 2651-0-0.
Rotterdam 3644-6-0. Gorinchem 1325-10-0. Schiedam 1656-12-0. Brielle 796-6-0.
Schoonhoven 530-4-0. Alkmaar 2453-0-0. Hoorn 3644-6-0. Enkhuysen 3314-6-0. Edam 663-6-0.
Monnikendam 397-2-0. Medenblik 332-4-0. Weesp 266-4-0. Purmereynde 203-10-0. Hage 2652-0-0.
Is geordonneert te schryven aan de Burgemeesteren en Regeerders van de Steeden alhier
aangeteikent zynde, als hier na volgt, dienende tot furnissement van de vyf en vyftig duisen ponden,
neevens de twee en seeventig duisend ponden, die by de Ontfangers sullen geheeven werden.
De Acte van Consent hier van staat hier na op 21 December.
Eersaame, &c.
Alsoo van weegen het Graafschap van Holland, soo in voldoeninge van de Resolutien van de Staaten
Generaal der geunieerde Nederlanden, tot Antwerpen vergadert zynde, en het ernstelijk schryvens
van sijne Princelijke Excellencie, daar op aan ons gedaan, tot assistentie van sijne Hoogheid, en
defensie van de gemeene Landen, als ook om me te betaalen verscheide schulden, die het Land van
Holland soo aan de Koninglijke Majesteit van Engeland als verscheide Campagnien van Koopluiden in
den selven Koningryke schuldig is, daar vooren arresten, tot groote schaade en nadeel van den
Lande, werden gevreest, by, ons promptelijk en extraordinaire, booven de loopende Middelen van
Contributie, by leeninge gevonden en opgebragt moet werden de somme van omtrent honderd en
dertig duisend ponden van veertig grooten het pond, en niet moogelijk en is, dat deselve op het
geloof of op het credit van de Ontfangers van des gemeene Lands Middelen en Contributien
gevonden werden, soo hebben Wy, tot dienste van den gemeenen Vaderlande, goedgevonden,
geresolveert en beslooten, dat deselve Penningen eensdeels by de voorsz Ontfangers geligt, en
eensdeels by de principaalste en vermoogenste Steeden en de Plaatsen van Holland by leeninge en
op reedelijken interest, als ten hoogsten teegens twaalf ten honderd in het jaar, opgebragt en
gefurneert sullen werden, behoudelijk dat daar van binnen ses of agt maanden ten langsten, met den
interest na advenant den tyd, rembourement en restitutie sal werden gedaan, daar vooren
verbonden sal weesen de extraordinaris Contributie, die voor den toekoomenden jaare 1583
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over de Steeden, Dorpen en Vlekken van Holland bewilligt en geconsenteert zyn; en alsoo die van
Dordregt daar in gequotiseert en gestelt zyn op de somme van ses duisend ses honderd agt en
twintig ponden twaalf schellingen van veertig grooten, welke somme gevonden sal moogen
werden by leeninge en op interest als vooren onder den geenen die hen des vermoogen; soo
hebben Wy Uwer E. by deesen wel willen versoeken, dat Gyluiden, postponeerende alle excusen,
binnen den tyd van ses of agt daagen ten langsten de voorsz Penningen doet ligten ende gereed
maaken, onder behoorlijke verseekertheid van restitutie met den interest van dien als vooren,
sonder dat Uwer E. nogtans nalaaten willen omme daar in de goede geliefte van sijne Excellencie te
voldoen, en des gemeene Lands dienste en defensie te vorderen, Onse voorschreeve Resolutie sulks
in aller yle en diligentie te volbrengen.
Hier meede, &c.
Geschreeven in de Hage den 17 December 1582.
(Resolutien 1582)(p. 663)
1582 20 december
Te Hoorn een Compagnie van twee honderd Hoofden by versterking van Sonoys Compagnie; die te
Medemblik ook tot twee honderd Hoofden; te Enkhuysen aanneemen een en vyftig Persoonen elk
onder tien guldens ’s maands tot Wagt op de Vesten en Wallen.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 597/ 673)
(1582) 20 december
De Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblik te versterken met Garnisoenen, ende ordre te stellen op
de Wagten aldaar.
De Staaten van Holland gesien hebbende het schryvens van sijne Excellencie, ende daar op gehoort
hebbende het rapport van haarluider Gecommitteerde Doctor François Maalson, en daar uit verstaan
hoe noodelijk op de versterkinge van de Guarnisoenen en Wagt binnen Hoorn, Enkhuisen en
Medenblik, met den aldereersten voorsien sal moeten werden; hebben volgende de geliefte en advis
van fijne Excellencie verklaart en geordonneert, dat binnen Hoorn een Compagnie van twee honderd
Hoofden sal gehouden werden, en daar toe de Compagnie van den Oversten Sonoy aldaar in
Guarnisoen leggende, tot twee honderd Hoofden versterkt sal werden, dat van gelijken de
Compagnie leggende in Guarnisoen binnen Medenblik, tot goede bewaarnisse der selver Steede, tot
twee honderd Hoofden sal werden versterkt , ende aangaande de Steede van Enkhuisen, alsoo
vooral goede ordre aldaar gesteld moet werden op de continuele wagt aldaar, dat by den voorsz
Oversten Sonoy uit de vroomste en vertrouwste van de Burgerye aldaar in dienste van den Lande,
met advise van de Burgermeesteren van Enkhuisen, aangenomen sullen werden een en vyftig
Persoonen, onder besoldinge, elks van tien guldens ter maand, en den Eed en belofte die deselve
den voornoemden Oversten sullen doen als andere Soldaaten weesende in dienste van den Lande,
sonderlinge omme alle nagt wagte te houden op de Vesten en de Wallen binnen Enkhuisen, ter
plaatse alwaar het selve by den Oversten voornoemt sal werden geordonneert, mits dat de onkosten
van voorsz Guarnisoenen en Wagten die van Holland in haarluider Quote meede strekken sullen,
agtervolgende de belofte die sijne Excellencie den voornoemden Gecommitteerde heeft gedaan.
(Resolutien 1582)(p. 673, 674)
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1583
1583 18 januari
Den Overste Sonoy en het Collegie in het Noorder Quartie desselfs Vendel te Hoorn tot twee
honderd Hoofden versterken, en een en vyftig Persoonen aanneemen tot continueele Wagt te
Enkhuysen; de Compagnie te Medemblik ook tot twee honderd Hoofden vermeerderen.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 4/4)
(1583) 18 januari
Het Guarnisoen te versterken binnen Hoorn, Enckhuise, en Medenblik.
Is geordonneert te schryven aan den Oversten Sonoy en de Gedeputeerden in Collegie binnen den
Noorder Quartiere van Holland, dat syluiden niet nalaaten willen, agtervolgende het believen van fijn
Exc. en de Resolutie van de Staaten, met’er daad het Vendel van de voornoemde Oversten, leggende
binnen Hoorn, te versterken tot twee honderd Hoofden, tot goede verseekertheid en bewaarnis der
voorsz Steede, en voorts meede te effectueeren de aanneeminge van de een en vyftig Persoonen
binnen Enkhuisen, tot onderhoud van de continueele Wagt aldaar, en ook tot vermeerderinge van de
Compagnie binnen Meedenblik meede tot twee honderd Hoofden, om alle periculen en
inconvenienten te verhoeden, die andersins ten haaren laste geleid souden moeten worden.
(Resolutien 1583)(p. 4,5)
(1583) 16 maart
Consent by de Staaten except Enkhuysen en Medemblik, in de verhoogin der Convoyen van drie op
vier, mits de Koopluiden op de swaarigheeden te hooren, en die verhooging generaal te zyn.
(Index 1580-90: Convoyen en Licenten , 172, 191) (Mogelijk is dit een fout in index)
(1583) 16 maart
Ordre op het zeegelen van de Steeden, van het Renversaal van sijn Excellencie.
[In de kantlijn: ‘NOTA. Dat de Acte van Commissie hier in staat geregistreert op den 5 April.’]
Op het poinct van de beschryvinge aangaande de saak van fijn Excellencie, is geresolveert, dat het
Renversaal van sijn Excellencie werdende overgeleevert, sal bezeegelt worden, te weeten by drie van
de oudste Edelen, als den Heere van Kenenburg, den Heere van Wyngaarden en Mathenes, en dat de
Steeden in alsulken ordre zeegelen sullen als deselve te vooren gedaan hebben, sonder prejuditie
van iemands geregtigheid, of dat eenige Steeden daar by sullen zyn verkort in het voorzeegelen of
voorstemmen by henluiden gepretendeert; en is den Advocaat een Lyst geleevert van de Steeden, en
in wat ordre deselve Zegelen fullen; te weeten, Dordrecht, Haarlem, Delf, Leyden , Amsterdam,
Goude, Rotterdam, Gorcum, Schiedam, Brielle, Alckmaar, Hoorn, Enckhuisen, Schoonhoven, Edam,
Monnickendam, Medenblick, Heusden, Woerden, Geertruydenberg, Naarden, Weesp, Muyden,
Purmereynde, en aangaande Asperen, Heuckelum, als weesende onder particuliere Heeren, sullen by
de andere Steeden vervangen worden; ende zyn voorts gecommitteert den Heer van Asperen ende
Maalson, omme te trekken in alle Steeden, en de het voorschreeve Renversaal alomme te doen
bezeegelen als na behooren, is meede wel noodig bevonden dat den Advocaat insgelijks daar toe
werde geëmploieert, soo verre sijn dispositie sulks toelaaten sal.
Acte van nonprejuditie
Is geresolveert dat van het Renversaal twee Origineelen, de eene voor sijn Excellencie, en de andere
voor het Land sal bezegelt worden, dat meede by de Gecommitteerden de Steeden Brieven van non
prejuditie verleent sullen moogen worden uit kragte van haar Commissie.
Roerende de saake van de Munt.
Asoo de Staaten noodig bevinden daar in te doen voorsien, dat de geregtigheid van de Munt in
Holland bewaart mag worden ten meesten dienste van den Lande en minsten quetse, hebben
gecommitteert een van Dordrecht, Amsterdam, Goude ende Enckhuysen, om met die van de Kamer
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van de Reekeninge te concipieeren seekere Instructie, waar op een Daalder op den voet in alloy en
waarde van den besten Ryksdaalder, ende een Ducaat na de beste Hongersche Ducaat geslagen fal
moogen worden; welk Concept aan de Edelen en Steeden sal worden overgesonden omme ter naster
Vergaderinge daar op rapport ingebragt te worden.
(Resolutien 1583)(p. 98)
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1584
(1584) 10 januari
Replique van sijne Excellencie op de Antwoorde van de Staaten, gedaan op de propositie van sijne
Excellencie.
Syne Excellencie gesien hebbende de Antwoorde, by de Staaten van Holland, Zeeland en Utrecht, op
de Propositie van sijne Excellencie henluiden gedaan den 14 dag November lestleeden, en by deselve
speurende de goede yverige affectie tot welvaart deeser Landen, en alle goede ordre in het beleid
van de saaken der selver, mitsgaders ook tot het aanneemen van de aanbiedinge, by sijne Excellencie
by deselve propositie gedaan, noopende het onderhoud van seeker getal Krygsvolk in goede ordre en
discipline: soo heeft sijne Excellencie de Staaten daar van wel willen bedanken, en daar beneevens
versoeken, op het furnissement van de penningen by defelve Staaten tot maandelijk onderhoud van
het boovengenoemde Krygsvolk sulks te willen voorsien, dat het selve van maand tot maand in
handen van den Thesaurier of Ontfanger Generaal, by sijne Excellencie te committeeren, seekerlijk
werde geleevert, op dat onder den Krygsvolke des te beeter ordre gehouden werde, en dat men tot
behoef van alle nootelijkheeden altyds een maand goed mag hebben.
En alsoo de Soldaten groote agterheeden zyn pretenderende, houdende derhalven alle de
betaalinge, die men henluiden is doende, alleenlijken voor Leeningen, waarby de voorgaande
inconvenienten en lasten van den Lande niet en cesseeren, soo werd daaromme van noode met den
Krygsvolke in afreekeninge te treeden, en henluiden contentement daar op te geeven, henluiden
voorts beloovende, teegens de toekoomende tyden ook alle goed contentement te doen.
En voor soo veel de Staaten van de drie Provincien voornoemt zyn versoekende het advis en goede
meeninge van sijne Excellencie te verftaan, by wat middelen eenige goede ordre tot des gemeene
Lands beste gestelt sal moogen werden, om te wederstaan het groot geweld dat apparentelijk
den Koning van Spaigne teegens de aanstaande Soomer op deefe Landen sal aanwenden, dunkt sijne
Excellencie, voor al doenlijk en noodig te zyn, eenen Generalen Staat te maaken van alle het
Krygsvolk soo te Paarde als te Voete, dat men ordinaarlijken in een ieder van de boovengenoemde
drie Provincien, tot beschermenisse der selver Provincien, en van de Steeden en andere plaatsen
daar inne geleegen, fal moogen onderhouden, hebbende sijne Excellencie ten dien fine soo
particulierlijken als moogelijk is geweest, seekeren Staat daar op gemaakt en in geschrifte gesteld,
dewelke sijne Excel. alhier is exhibeerende.
Maar alsoo den selven Staat alleenlijk is dienende tot behoef van de ordinaris Guarnisoenen, dunkt
fijne Excellencie, dat deselve geslooten en nabehooren ter executie gestelt diende te werden; en
daarenbooven extraordinaarlijk nog daar by gevoegt zynde vyftien honderd Paarden en ses duisend
Voetvolks, onder het bevel van goede, ervarene en welvertrouwde Oversten en Capiteinen, de
Krygssaaken te Lande met de hulpe Gods genoegsaam voorsien souden zyn.
Belangende andere Krygsbehoeften extraordinaarlijken ook daar toe noodig, als namentlijk
Buspoeder met andere Munitien van Oorloge, Geschut, Paarden daar toe dienende, dat tot
onderstand van alsulke kosten van nooden waare eenige extraordinaris Middelen te soeke, agtende
sijne Excellencie, dat men met de somme van vyf en twintig duisend guldens ter maand wel ligtelijk
tot ’s Lands dienst in de saake soude voorsien.
Maar alsoo de Paarden, dienende tot den Geschutte, seer swaarlijk zyn te bekoomen, soude sijne
Excellencie daaromme voor raadsaam agten, dat elke Stad gehouden waare tien Paarden te
onderhouden, omme aan haare Stads Fortificatien daar meede te arbeiden, en voorts tot allen
tyden gereed te zyn om het Geschut te vervoeren, daar en ter plaatse den dienst van den Lande het
selve soude vereischen, t'elken reise dat sy daar toe aangemaant souden werden.
Al het welk soude dienen tot goed beleid en uitvoeringe van den Krygshandel te Lande.
En voor soo veel als den Krygshandel ter Zee beroert, soo tot beveilinge van de Havenen en van de
Navigatie deeser Landen, als ook om den Vyand op Zee alle moogelijke afbreuk te doen, dunkt sijne
Excellencie, dat men soude moogen adviseeren, of met raadsaam waare tien goede Scheepen met
twee Jagten uit te rusten, onder de welke ses souden zyn van de grootte van omtrent sestig,
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tagtig of honderd Last , en de andere vier van omtrent honderd vyftig of twee honderd Last , tot
welken fine hoognoodig waare ernstelijk te laaten verneemen, of de Vloote, die men seyd dat in
Spaigne werd toegerust, soude gedestineert zyn, om na deese Landen haaren cours te neemen en
eenigen inval alhier te willen doen, in welken gevalle soude noodig zyn promptelijk te adviseeren, om
meerder quantiteit van Scheepen toe te rusten, en by wat middelen alle invasien verhoed, de Kusten
van Vlaanderen, Holland en Zeeland beset, en den Vyand voorts in sijne voorneemens verhindert
mogte werden.
Voor soo veele aangaat de Scheepen, die op de Rivieren tot bevrydinge van den Lande noodig
souden zyn, dunkt sijne Excellencie, daar toe vyf en twintig Cromsteevens souden moogen toegerust
werden, committeerende ten dien fine twee Persoonen uit Zuidholland, twee uit den Noorder
Quartiere van Holland, en twee uit Zeeland, hun al t'saamen de Scheepstimmeringe en de
bequaamheid der selver verstaande, en dat by deselve een Forme of Bestek van de voorsz Scheepen
werde gemaakt, op dat elke Stad, hier na genoemt, tot meerder acceleratie van de saake, een van de
boovengenoemde Cromsteevens tot haaren koste wilden uitrusten, als namentlijk Dordrecht een
Schip, Rotterdam een, Delft een, Gouda een, Gornichem een, Schiedam een, Leyden een, Haarlem
een, Amsterdam een, Edam een, Monnickendam een, Hoorn een, Alkmaar een, Enkhuisen een,
Medenblik een, Middelburg een, Veere een, Vlissingen een, Zirckzee een, Brouwershaven
een, Ter-Goes een.
Daarenbooven nog uit te rusten twaalf kleine Platboomde Galeyen soo als de boovengenoemde
Gecommitteerden het selve alderbest sullen weeten te adviseeren.
Item ses Potten om grof Geschut te voeren.
Item werd insgelijks noodig geagt,te adviseeren, om een goede quantiteit Geschut , soo Metaale als
Ysere, te bekoomen, aangesien dat men van Geschut om te Velde te gebruiken, geheelijken is
onvoorsien, en ook niet veel en is voorhanden omme op de Scheepen te leggen, foo als het
selve de Heeren Staaten en allen anderen meer dan kennelijk is.
Syne Excellencie gesien de Resolutien, genoomen in den Hage by de Staaten van Holland, Zeeland en
Utrecht, op den 24 December 1583, en navolgende dagen, seyd voor advis op ieder Articul, als hier
ondergestelt is. (Wegens irrelevantie is de hiernavolgende tekst is niet hier s).
Syne Excellencie gevisiteert hebbende het concept van de Instructie, en waar na den Raad van Staate,
by de geunieerde Provincien innegesteld, of inne te stellen, hem sal hebben te reguleeren, seyd voor
advis, als hier onder op een ieder Articul gesteld is. (Wegens irrelevantie is de hiernavolgende tekst
is hier niet s).
Alle de andere poincten en Articulen, soo wel voorgaande als navolgende, van de bovengenoemde
Instructie, werden by syne Excellencie goedgevonden, op den vierden dag van Februari 1584.
Den 18 Februari 1584 is hier op by de Staaten van Holland Resolutie genoomen als aldaar staat
geannoteert.
(Resolutien 1584)(p.34-40)
(1584) 20 januari
Consent in vyf en seeventig duisend gls. voor ses maanden op interest teegens en Penning 12. en een
makelaardy te liggen onder remboursement, voor de Militie van de Churfurst van Ceulen; te Delft te
leeveren aan Gecommitteerden van sijn Excellentie; Alkmaar, Enkhuysen, Edam, Medemblik,
Monnikendam en Purmereinde daar in gestelt op de repartitie van 1580, eenige Steeden gebreekig
blyvende tot furnitlement, de andere haare Penningen weeder te moogen intrekken.
(Index 1580-90: Financien, 52/58)
(1584) 20 januari
Consent in het furnissement van vyf en seeventig duisend guldens, voor Millitie van den Churfurst van
Keulen.
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De Staaten van Holland aanmerkende den jeegenwoordigen inval van den Vyand op de Veluwe,
meede bedugt zynde dat den selven Vyand hem vervorderen sal enige plaatsen aan te tasten of te
invadeeren, daar door den Pas soude moogen beslooten werden dienden voor de Ruiteren en
Knegten diey by den Churfurst van Keulen tot dienste deeser Landen sullen gesonden werden, en
daaromme, volgende de beschryvinge van sijne Excellencie, eerstdaags op het furnissement van de
resteerende vyf en seeventig duisend guldens in de honderd duisend gelijke guldens voorsien moet
werden, ten einde deselve Ruiteren en Knegten, gereed zynde tot haarluider aankomste, by
gebreeke van deselve penningen niet opgehouden, nog haarluider Pas verder geslooten werde;
hebben de Staaten in het furnissement van de voorsz somme van vyf en seeventig duisend guldens
geconsenteert, en dat deselve penningen voor den tyd van ses maanden op interest teegens twaalf
ten honderd in het jaar, en een ten honderd voor Maakelaardye, geligt sullen werden, onder de
verseekertheid van remboursemente, agtervolgende het voornoemde schryvens van sijne
Excellencie, en voorts gelijkelijk aangenoomen, elk haarluider penningen op te brengen, en alhier
binnen de Stad Delf te doen leeveren in handen van den geenen die sijne Excellencie daar toe sal
committeeren, en dat tot seekeren prefixen dage, als den tweeden February toekoomende, mits dat
de Steeden daar van elks behoorlijke Brieven van verseekertheid in gelijke forme verleent sullen
werden; en alsoo die van Alkmaar, Enkhuisen, Edam en Medenblik hen grootelijks hebben
beklaagt van de Repartitie genoomen op den voet van de Verpondingen, alfoo de platte Landen daar
inne niet te dragen hebben; hebben de Staaten verklaart en geconsenteert, dat de voorschreeve
Steeden, mitsgaders die van Monnikendam en Purmereynde, in deselve Repartitie gestelt sullen
werden op den voet die by sijne Excellencie in den jaare 1580 met bewilliginge van de Steeden is
gemaakt; hebben voorts de Staaten verklaart, dat soo verre eenige Steeden in gebreeke souden
moogen blyven omme de voorsz penningen te furneeren ten voorschreeve prefixen dage, de andere
Steeden vermoogen sullen haarluider penningen weederomme na hun te neemen, en sullen de
Steeden, hier niet present zynde, van deesen werden geadverteert.
Alkmaar
3410
Enkhuisen
4516
Edam
917
Monnickendam 535
Medenblick
458
Purmerende
277

0
0
5
10
5
10

0
0
0
0
0
0

(Resolutien 1584)(p. 58, 59)
(1584) 18 februari
Convoymeesters in Holland aangeschreeven aangaande de verhooging van Convoyen. Deese uit te
geeven by forme van Resolutie.
Den 17 Februari 1584, is geordonneert te schryven aan alle Convoymeesteren binnen den Lande van
Holland, als hier na volgt; te weeten Dordrecht, Haarlem, Delft, Delfshaven, Amsterdam, Gouda,
Rotterdam, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Monnickendam, Medenblik, Purmereynde,
Schiedam, Gorinchem, Schoonhoven en Muyden.
Eersaame, &c.
Alsoo, omme te vervallen de groote lasten van den Oorloge, soo te Water als te Lande, de
Staaten Generaal beslooten en geordonneert hebben, dat de Lyste van de Convoyen op de
innekoomende en uitvarende Goederen alsnog alomme geobserveert sal werden, tot anders
daar inne sal weesen voorsien, en dat daarenbooven van eenige Goederen, gaande op
Vrankryk en Engeland, verder regt van Convoy sal ontfangen werden, agtervolgende de
verhooginge, die in de Lyste neevens deesen gaande, staat aangeteekent en geëxpresseert.
Soo hebben Wy Uwer E. meede by deesen wel expresselijk willen belasten en beveelen,
Uwer E. na het inhouden van de voorsz Lyste in alles te reguleeren, en sulks het regt van de
Convoyen ende verhooginge voornoemt te samen te ontfangen, en nogtans van elks, te
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weeten van de inkoomende en uitvarende Goederen alleen, en van de voorsz verhooginge in
het bysonder, pertinent Boek te houden en te verantwoorden als na behooren, sonder ook
eenigsints toe te laten, dat by conniventie of dissimulatie het voornoemde regt van
Convoyen verkort werde of gedefraudeert, op poene van het selve aan Uwer E. meede te
verhalen; wilt daaromme van deesen egeensints in gebreeke blyven, en sulks het voorsz regt
van Convoyen en de verhooginge als vooren distinctelijk te verantwoorden, sonder de eene
Penningen met de andere te vermengen, of de eende sonder de andere te ontfangen, alsoo
de Scheepen van Oorloge last gegeeven werd, eegene Goederen andersints te laten
passeeren; ende sullen de inkomsten van de verhooginge staan ter dispositie van sijne
Excellencie.
(In de kantlijn: ‘NOTA. Deese Lyste van Convoyen ende Licenten is in het Register, daar zynde,
geregistreert.’)
By de Generaliteit is aangenoomen, elks in den haren de voorschreeve Lyste van de
Convoyen met de Verhooginge meede in train te doen brengen ten voorsz daage.
Aangaande de Lyste van de Licenten werd van weegen sijne Excellencie dies aangaande ordre
gestelt, ende deselve overgesonden aan de Collecteurs, die van weegen sijne Excellencie zyn
gestelt.
(Resolutien 1584)(p. 159, 160)
(1584) 15 maart
Imposten van de Hoornbeesten ende Mergentaalen te verhoogen.
Op het poinct van bescryvinge, aangaande de verhooginge van den Impost van de Hoornbeesten
ende Mergengelden; hebben die van Dordrecht, Haarlem, Leyden, Gouda, Alkmaar, Schiedam,
Medenblicq en Purmereinde niet raadsaam gevonden deselve Imposten voor dese tyd te doen
verhoogen, sulks die van Amsterdam meede verklaat hebben. Die van Delft hebben in de
verhooginge, volgende de beschryvinge geconsenteert.
Die van Hoorn hebben in de verhooginge voor een derdepart geconsenteert. Die van Rotterdam
verklaren gelast te zyn op alle poincten van beschryvinge hen te submitteeren aan sijne Excellencie,
of hen met de meeste stemmen te conformeeren. Brielle als Rotterdam.
Hebben daar na de Edelen en Steeden, uitgesondert Haarlem, Gouda en Alkmaar de voorsz faake aan
sijne Excellencie gesubmitteert, hoe veel in de verhooginge van de voorsz Imposten geheeven
sal moogen werden, de voorsz drie Steeden hebben aangenoomen eerstdaags haarluider last dies
aangaande in te brengen.
(Resolutien 1584)( p.177)
(1584) 15 maart
Aangaande de Regeeringe ende Middelen van Contributien.
Op de poincten van beschryvinge, soo wel aangaande de Regeeringe als de Middelen van
Contributie; hebben die van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam,
Schiedam, Brielle, Hoorn en Medenblick, verklaart last te hebben, overmits den hoogen nood van
den Lande, dat soo verre syluiden dies aangaande niet souden kunnen vereenigen, verdragen nogte
accordeeren, hen met de meeste stemmen te mogen conformeeren, of de saake eindelijk te stellen
en submitteeren aan sijne Excellencie, mits dat de Steeden elks voor sijne Excellencie sullen moogen
voorhouden haarluider reedenen en swarigheeden, ten einde voor de verklaringe van sijne
Excellencie op alles goed reguard mag genoomen werden, dat tot conservatie van de Negoriatie
ende ten meesten dienste en welvaren van den Lande sal moogen strekken. Die van Alkmaar
hebben verklaart, op alles dies aangaande egeene laste te hebben, het zy omme heb met de meeste
stemmen te conformeeren, of de saake aan sijne Excellencie te submitteeren. Die van Amsterdam
hebben verklaart, dat den honderdsten Penning van de onroerende Goederen, en den Impost op den
Olye by henluiden werd afgeslagen. Die van Ter Goude verklaren af te slaan het Middel van de
concessie van de Olye ende van het Sout op de comsumptie.
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(Resolutien 1584)(p. 177, 178)
(1584) 13 april
Commissie van sijne Excellencie voor Mr. Adriaan Anthonisz, als Superintendent van de Fortificatien
van Holland en Utrecht.
Wilhelm, by der gratie Gods Prince van Orange, Grave van Nassauw, &c. … SALUYT. Alsoo tot
meerder verseekertheid en bewaarnisse van den Lande van Holland en Utrecht; goet en oirbaar is
gevonden geweest, soo in Steeden als ten platten Lande verscheide Bolwerken, Schansen en
Sterkten te doen maken, zynde eenige van deselve op veele plaatsen voltrokken en tot volkoomen
effecte gebragt, ander aangevangen, soo ook verscheide andere alsnog begonst en gemaakt sullen
moeten werden; en dat tot meerderen en vrugtbarigen voortgang van alle de boovengeschreeven
Fortificatien by de Staaten van den selven Lande van Holland en Utrecht, ende Ons, nut, oirbaar ende
raadsaam is gevonden, eenen wel ervaren en vertrouwden Persoon tot Superintendent van de
Fortificatien van Holland en Utrecht te stellen. Doen te weten: Dat om goede kennisse, die Wy
hebben van den Persoon van Mr. Adriaan Anthonisz, en van fijne nuttigheid, bequaamheid en goede
ervarentheid in het fait van de Fortificatien, Ons volkoomentlijk sijner neerstigheid, kloekheid ende
vroomigheid betrouwende; en hier op gehad het advis van de Luiden van den Raade neevens Ons
weesende, Wy den selven Mr. Adriaan Anthonisz gestelt, geordonneert ende gecommitteert hebben,
stellen, ordonneeren ende gecommiteert hebben, stellen, ordonneeren en committeeren
mitsdeesen, tot Superintendent van de Fortificatien van Holland ende Utrecht; geevende den selven
volkoomen magt, authoriteit en speciaal bevel, het selver Superintendentschap te exerceren en
speciaal bevel, het selve Superintendentschap te exerceren en te bedienen, op alles toesigt en
reguard te neemen, dat alle Werken wel begonnen ende voorts volmaakt werden, na dat sy
geordonneert ende geconcipieert sullen zyn om gemaakt te werden, doende alle en een iegelijk
arbeiden ende deselve Werken vorderen na dat hy schuldig zyn sal, niet agterlatende eenige
middelen of weegen, die tot avancement ende bevorderinge van dien hem dienstelijk te zyn sal
bedunken te weesen, ende voorts alles te doen des een goed, kloek, neerstig en vroom
Superindentent van de Fortificatien van Holland en Utrecht, toestaat en behoort te doen, op alsulke
verdere Ordonnantie en Instructie, als hem by ons gegeeven sullen werden, en dit op Gagie en
Tractement van drie honderd ponden van veertig grooten Vlaams des jaars, en daarenbooven tot
twee gelijke ponden des daags, soo wanneer hy buiten de plaatse van sijne Wooninge ter cause van
dit sijn Superintendentschap in eenige andere Steeden, Sterkten of Schansen sal vaceeren; waar op,
en van hem wel en deugdelijk in het Superintendentschap voornoemt te quyten, hy schuldig en
gehouden werd den behoorlijken Eed te doen aan handen van die van den Raade neffens ons zynde,
Wy ontbieden en beveelen alle Gouverneurs, Capiteinen, Magistraten, Officieren ende allen anderen
in den Lande van Holland ende Utrecht, die dit aangaan mag, dat sy den voornoemden Mr. Adriaan
Anthonisz voor Superintendent van de Fortificatien van Holland en Utrecht, bekennen en
aanneemen, latende den selven vry en onverhindert het Superintendentschap voorsz bedienen en
exerceeren, en de Gagie en Tractement booven genoemt genieten, doende hem voorts alle
vorderinge, hulpe en assistentie soo veel moogelijk is, tot vorderinge van de Fortificatien en welvaart
van den Lande, overmits den dienst de selver daar aan ik geleegen, en sal de Staaten van Holland,
Utrecht ende Ons, een sonderling welgevallen daar aan geschieden. Des te oirkonde, hebben Wy
deesen met onsen Naam geteekent, en onsen Zeegel daar onder doen aanhangen.
Gedaan tot Delft den agtienden dag van April des jaars 1584.
(Resolutien 1584)(p. 255, 256)
(1584) 27 april
Eerste poinct van den Recesse, beroerende het redres van de Verpondingen.
Is voorts by de Staaten getreeden in de poincten van beschryvinge, en aangaande het eerste poinct
hebben de Edelen ende Gedeputeerden, uitgesondert van den Noorder-quartiere, alsnog verklaart,
agtervolgende den Recesse, dat in gevalle de Gecommitteerden op het redres van de Verpondingen
niet en souden kunnen accordeeren in het begrooten van het geene een iegelijk van de Steeden en
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Dorpen in den omslag op het redres van de Verpondingen sal hebben te contribueeren, de
differenten dies aangaande gesteld sullen werden ter decisie van fijne Princelijke Excellencie, en
twee of drie uit den Hoogen ende Provincialen Rade, die by die van Amsterdam en de
Gedeputeerden van den Noorder-quartiere daar toe verkooren sullen werden; en is alsnog
de Steeden, die meenen hare beswaarnisse in de voorgaande Verpondingen of andere ommeslagen
niet genoegsaam gededuceert te hebben, toegelaten deselve verder en nader te mogen deduceren,
en de voorsz Gecommitteerden overleeveren. Die van Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Meedenblik
hebben verklaart hier toe geene last te hebben.
Den laatsten April 1584 is geresolveert, dat de Steeden elks haarluider stemmen sullen doen
overleeveren in handen van sijne Excellencie ende de Raden, als op den selven dag staat
geregistreert.
Tweede poinct van den Recesse.
Op het tweede poinct van den Recesse is by de Edelen, Dordrecht, Haarlem, Delft, Rotterdam,
Schiedam, Briele, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik verklaart en geconsenteert, dat het
redres van de Verpondingen plaatse hebben en agtervolgt sal werden den tyd van twee jaren na dato
van de jeegenwoordige Resolutie. Die van Amsterdam consenteeren voor een jaar, innegaande ten
dage van den consente van de Contributien.
Derde poinct van den Recesse.
Op het derde poinct van den Recesse is by de Edelen verklaart, alsoo sy egeene andere Middelen
kunnen bedenken nogte vinden tot bevrydinge van de gemeene Middelen, en de Comptoiren van de
Contributien, syluiden consenteeren, dat op den voet van den redresse van de Verpondingen,
agtervolgende den Recesse, omgeslagen sal werden de somme van vyf honderd duisend ponden,
protesteerende teegens den geenen die hen teegens het redre van de voorsz Verpondingen souden
moogen stellen, of hen daar in agterhouden, alsoo het selve veroorsaaken sal de bederffenisse van
den Lande.
(In de kantlijn: ‘Is geconsenteert in den ommeslag van vyf honderd duisend ponden, daar af de eene
helft in Junio, en de ander helft in October toekoomende sal geheeven werden, tot bevrydinge van
de gemeene middelen en contributien. Deese Resolutie is hier na breeder geëxtendeert, sulks
deselve sijne Excellencie is overgeleevert’)
Die van Dordrecht consenteeren in de somme van ses honderd duisend ponden op den
voorschreeven voet van den redresse te ligten, agtervolgende den recesse, ten einde de gemeene
Middelen en Comptoir van de Contributien geheelijk en ten eenemaal daar meede bevryd mag
werden. Die van Haarlem, Delft, Amsterdam, Schiedam en Briele, aanmerkende dat alle verdere
quotisatien over de Steeden ondraagelijk zyn, dat meede soo veel Middelen ingewilligt zyn als
eenigsints in train gebragt moogen werden, die noodelijk verstrekt moeten werden tot de loopende
lasten van den Oorloge, ende daarom op de bevrydinge van de Comptoiren niet voorsien soude
moogen werden, ten waare by middelen van Contributie; hebben daar toe geconsenteert
omgeslagen te werden op den voet van het redres van de Verpondingen, agtervolgende den Recesse,
de somme van vyf honderd duisend ponden; die van Rotterdam hebben verder verklaart last te
hebben, te protesteeren van alle schade ende interesse, in gevalle door iemands onwilligheid de
saake veragtert soude moogen werden; die van den Brielle verklaren, dat de penningen van de
voorsz Contributie in den haren sullen geheeven werden, de eene helft in September toekoomende,
en de ander helft in November daar aan volgende; die van Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen ende
Meedenblik consenteeren in den omslag van de vyf honderd duisend guldens op de termynen in
conditien in den recesse begrepen, mits dat de penningen daar af in den Noorderquartiere sullen
geheeven werden op den voet van het redres van de Verpondingen, maar dat alle geconsenteerde
Middelen in behoorlijke train behooren gebragt te werden; die van der Goude verklaren, dat
syluiden egeene last en hebben, om in eenige Contributien op het redres van de Verpondingen te
consenteeren, voor en aleer henluiden het selve Redres sal zyn vertoont.
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Vierde poinct. De twee deelen tot laste van den Eigenaar, en het derden deel van den Bruiker, mits
dat den Bruiker de twee deelen verschieten sal, en aan de eerste Pagte te korten.
Op het vierde poinct van den recesse, de Edelen en die van den Brielle hebben verklaart, dat in de
voorsz Contributien de eene helft by den Eigenaar, en de andere helfty by den Bruiker sal gedragen
werden; Die van Dordrecht, Haarlem, Delft, Amsterdam, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen ende
Medenblik hebben verklaart, dat in de voorsz Contributiende twee deelen tot laste van den Eigenaar,
en het derdendeel tot laste van den Bruiker sullen gedragen werden, des sal den Bruiker de twee
deelen meede verschieten, en deselve korten aan de eerste Pagte; die van Leiden en Gouda hebben
verklaart egeene last te hebben om hier in te adviseeren.
Vijfde poinct. Dat in de voorgaande Contributien; ter somme van ses honderd duisend ponden, laast
omgeslagen, en in de toekomende de Contributien, ter somme van vyf honderd duisend ponden; van
alle Losrenten in de 6 guld. gekort sal werden 3 stuivers en van Lyfrenten de helft.
Op het vyfde poinct, hoe veel van de Renten gekort sal werden, de Edelen, Rotterdam, Schiedam,
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen ende Meedenblik hebben verklaart, dat in elke honderd duisend pond op
elke ses guldens van Renten gekort sal werden, te weeten van de Losrenten drie stuivers, ende van
de Lyfrenten de helft; die van Dordrecht en Amsterdam verklaarden last te hebben, dat men in elke
honderd duisend guldens van de ses guldens korten soude vier stuivers; die van den Brielle van
gelijken, mits dat de Kustingen en Erfpagten vry soude weesen; die van Haarlem verklaarden van den
twintigsten penning genomen op ses stuivers; die van Leiden en Gouda verklaren egeene last te
hebben om hier in meede te adviseeren; is eindelijk gehouden voor gearresteert, dat van alle
Losrenten in elke honderd duisend ponden van alle ses guldens gekort sal werden drie stuivers, en
van de Lyfrenten de helft; is meede geresolveert, dat in de voorgaande Contributien, ter somme van
ses honderd duisend ponden, van gelijken aangaande de Renten gekort sal werden.
Sesde poinct.
Op het sesde poinct, aangaande de Assignatien, die den Ontfangers van de gemeene Middelen tot
bevryding van hare Comptoiren uit de Contributien gedaan souden werden; Is het selve poinct
gereserveert, tot dat het redres van de Verpondingen sal zyn beslooten.
Seevende poinct. De eene helft van de Penningen, by de Steeden opgeligt, op interest te continueeren
voor een jaar; onder behoorlijke Acte van verseekertheid, mits ontfangende het verloop van den
interesse van de geheele opgeligte somme.
Op het seevende poinct van den Recesse, is by de Edelen, die van Dordrecht, Haarlem, Delft,
Amsterdam, Rotterdam, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Meedenblik verklaart en
geconsentereert, dat alsoo de Ontfangers van de gemeene Middelen voor al uit de voorsz Inkomsten
van de Contributien gevryd moeten werden, ten einde de gemeene Middelen vry in handen van sijne
Excellencie en die van den Rade gestelt moogen werden, en de resteerende penningen van deselve
Contributien niet sullen moogen strekken tot bevrydinge van de Steeden; hebben geconsenteert, dat
de Steeden, agtervolgende den Recesse, de eene helft van het geene by henluiden is geligt ende
geleent, sooe op de gemeene Middelen als den voorsz omslag ende Contributien, voor den tyd van
een jaar eerstkomende op gelijke interest gecontinueert sal werden, als deselve penningen tot nog
geloopen hebben, mits dat de Steeden betalinge uit deselve Contributien gedaan sal werden van het
verloop van den Interesse van de geheele Hooftsomme by hen geligt, en van de betalinge van de
resteerende helft van de opgeligte penningen, met het verloop van den Interesse van dien,
behoorlijke Acte van verseekertheid verleent sal werden van betalinge uit de Inkomsten van de
Contriebutien ter expiratie van den jare.
(Resolutien 1584)(p. 269-271)
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(1584) 28 april
Acte van indemniteit voor A. Anthonis als Superintendent der Fortificatien.
(Index 1580-90: Fortificatien, 247/275)
(1584) 28 april
Acte van indemniteit voor Adriaan Anthonisz, als Superintendent van de Fortificatien.
De Staaten van Holland hebben op haarluider voorgaande acte van verklaringe en belofte van de 13
deeser maand April, ende ook op de voorgaande Resoluit van deselve Staaten, vastelijk belooft en
ook geordonneert, belooven en ordonneeren by deesen, dat soo verre Adriaan Anthonisz, als
Superintendent van de Fortificatien over Holland en Utrecht by deesen, dat soo verre Adriaan
Anthonisz, als Superintendent van de Fortificatien over Holland en Utrecht, daar toe deselve by sijne
Excellencie is versogt en gecommitteert, in het reisen of keeren tot vorderinge van sijnen voorsz
dienst op eenige passagien of plaatsen, alwaar hy sal zyn beschreeven, of in persoone noodig en
oirbaar bevinden sal ten voorssz dienste selver te trekken of hem te laaten vinden, van de Vyanden
of anders by apprehensie, invasie of arreste eenig ongeluk soude moogen overkomen of beschadigt
werden, in wat maniere het selve soude mogen weesen, de Staaten voornoemt den selven Adriaan
Anthonisz daar af, soo veel hen aangaat, met 'er daad süllen ontlasten, indemneeren,
kosteloos en schadeloos houden, en ook voor goed en volkoomen aansien het gund by andere tot
sijnder ontlastinge en bevrydinge daar in gedaan sal werden, mits dat den voornoemden
Adriaan Anthonisz, hem in sijnen dienst voornoemt voorsigtelijk sal dragen, en deesen secreet
houden, tot de nood sulks vereischen sal.
(Resolutien 1584)(p. 275)
(1584) 30 april
Geresumeert zynde de voorgaande Stemmen en Resolutien, aangaande het poinct van de
Contributien in de vyf honderd duisend ponden; is geresolveert, dat deselve Stemmen ende
Verklaringen sijne Excellencie en die van den Raade in Geschrifte sullen werden overgeleevert, als hier
volgt.
Resumptie aangaande het poinct van de Contributien in de vyf honderd duisend ponden.
De Staaten van Holland gehoort hebbende de goede vermaninge ende het voorhouden van sijne
Princelijke Excellencie, gedaan in de Vergaderinge van de voornoemde Staaten, ten einde vrugtbare
Resolutien op de poincten van den laatsten Recesse souden moogen genoomen werden, omme te
verhoeden alle verder verloop in de gemeene saake; hebben doen resumeeren die Verklaringen, soo
van de Edelen, als die meede by de Gedeputeerden van de Steeden, volgend haarluider last,
ingebragt zyn; eerst op het poinct van de Contributien dienende tot bevrydinge van de gemeene
Middelen en van de Steeden, tot redressement van den Staat van den Lande, en ten einde de voorsz
gemeene Middelen suiver in handen van sijne Princelijke Excellencie en den Raad neffens hem,
gestelt mogen werden.
SOO IS’T: Dat de Edelen en alle de Steeden daar inne consenteeren, uitgesondert die van Leyden en
Gouda, dat, alleenlijk tot dien einde, agtervolgende den voorsz Recesse, voor den loopenden jaare
(1584) over de onroerende Goederen van Holland ommegeslagen sal werden de somme van vyf
honderd duisend ponden van veertig grooten; te weeten honderd duisend ponden booven de vier
honderd duisend ponden, die te vooren daar toe waren geconsenteert, te betalen de eene helft in de
maand van Juny, ende de andere helft in de maand van October beyde naatstkoomende,
uitgesondert dat die van den Brielle verklaren, egeene verdere last te hebben, dan dat den Quartiere
aldaar de eene helft in September toekoomende, en de andere helft in November daar aan betaald
sal werden, en dat booven dien uit de verpagte generale Middelen van de verhooging van het
Hoorngeld en de bezayde Landen ter maand voor de Verpagtinge van ses maanden, ingegaan den
eersten deeser, ten einde voorsz geligt sullen werden veertien duisend ponden, bedragende in de
voorsz ses maanden vier en tagtig duisend gelijke ponden, waar toe den Ontfanger Generaal
gehouden sal weesen, elks van de Ontfangers van de gemeene Middelen assignatie en bewys te
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doen, soo uit de voorsz vier en tagtig duisend ponden van de gemeene Middelen, als van de voorsz
vyf honderd duisend ponden uit de Verpondingen op de naatstgeleegen Steeden, Dorpen ende
Comptoiren, met volkoomen authorisatie op deselve Ontfangers, omme de voorsz Assignatien selfs
te moogen innen en exexuteeren; dat van gelijken elk van de Steeden op den voorsz ommeslag
assignatie sal werden gedaan van de eene helft van het geene by deselve op de Gemeene Middelen
en de voorsz Contributie is opgebragt en geleent, en nog in de vier en sestig duisend ponden sal
werden geleent, met den Interesse van dien, en dat in sulken gevalle de andere helft voor den tyd
van een jaar eerstkoomende op gelijke Interest gecontinueert sal werden, als deselve Penningen tot
nog toe geloopen hebben, mits dat de Steeden betalinge althans uit deselve Contributie gedaan sal
werden van het verloop van de geheele opgeligte Hoofdsomme, en dat van de betalinge van de
resteerende helft en opgeheeven Penningen, met het verloop van den Interesse van dien,
behoorlijke Acte van verseekertheid van remboursemente en betaling verleent sal werden uit de
inkomsten van de Contributien ter expiratie van den selven jare; Welverstaande dat het interest van
de opgeligte Penningen, soo van de Ontfangers als van de voorsz helft van de Steeden, niet langer tot
laste van den Lande loopen sal als een maand na den verschyndag van het geene op de Middelen
werd geassigneert, als het gunt op de maand van April sal werden geassigneert, dat daar van het
interest gereekent sal werden tot den laatsten Mey, en soo voorts van maand tot maand, en dat het
Interest van het geene op de Verpondingen werd geassigneert, voor de eene helft alleenlijk sal
loopen tot den laatsten Augusty toekoomende, en de andere helft tot den laatsten December daar
aan volgende.
Aanmerkende nogtans de Staaten voornoemt, dat tot opligtinge vande voorsz vyf honderd duisend
ponden niet geprocedeeert sal moogen werden dan op den voet van het redres van de
Verpondingen, daar toe het selve redres vooral sal moeten werden beslooten en voltrokken als na
behooren; hebben de Staaten voornoemt noodig bevonden tot vorderinge van deselve Contributie,
dat de Verklaringen ende Stemmen van de Edelen en Steeden in geschrifte dies aangaande sullen
werden aangeteekent ende overgeleevert in handen van sijne Excellencie en de Raden neevens hem
weesende, als hier na volgt, ten einde in alles behoorlijk mag werden voorsien.
Verklaaringe van de Edelen, aangaande den ommeslag van de vyf honderd duisend.
(Inhoud niet volledig opgenomen).
Verklaaringe van die van Alkmaar.
Die van Alkmaar accordeeren, dat de vyf honderd duisend ponden ommegeslagen sullen werden op
de nieuwe geredresseerde Quohieren van de Verpondinge, mits dat met deselve Penningen de
Middelen gesuivert, ende de Penningen op interest geligt, altemaal gelost sullen werden.
Verklaaringe van die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblick.
Die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, consenteeren in de vyf honderd duisend ponden,
ommegeslagen te werden op den voet van de Verpondingen, volgende het redressement van de
Commissarissen gedaan, blykende by Remonstrantie van deselve Commissarissen gedaan, blykende
by de Remonstrantie van deselve Commissarissen, aan de Heeren Staaten in den Hage overgelevert
(1584).
Op het poinct van den Recesse, hoe veele in den voorschreeven ommeslag en Contributie koomen
sal tot laste van de Eygenaar en van den Bruycker; hebben de Edelen, die van Rotterdam ende den
Brielle verklaart last te hebben, dat de eene helft tot laste van den Eygenaar, ende de andere helft
tot laste van den Bruycker sal gedragen werden; die van Dordrecht, Delft, Schiedam, Alckmaar,
Hoorn, Enkhuisen en Medenblik verklaren, dat de twee deelen tot laste van den Eygenaar, en het
derde derdendeel tot laste van den Bruycker sullen gedragen werden, mits dat de twee deelen by
den Bruycker verschooten, aan de eerste pagte gekort sullen werden; hebben niet te min de Edelen,
Dordrecht, Delft, Rotterdam, Schiedam en Brielle de saake en het different van dien gestelt ende
gesubmitteert aan sijne Excellencie; die van Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik
verklaren last te hebben, by haarluider Stemmen te persisteeren; die van Leyden ende Ter Goude
hebben verklaart egeene last te hebben hier inne te adviseeren.
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Hier agter aan is de voorgaande Resolutie, aangaande den tyd dat de voorsz Verpondinge loop
hebben sal, meede overgeleevert aan sijne Excellencie.
(Resolutien 1584)(p. 281-285)
(1584) 4 mei
De Convoyen der uitgaande en inkoomende Goederen in handen van sijn Excellentie en de Raaden
stellen; tot beeter administratie Commissarissen Generaal stellen, en door alle middelen de fraudes
voorkoomen &c; voorsz Convoyen generaal van drie op vier of vier op vyf verhoogen, &c.; verklaaring
daar op van Dordrecht, Enkhuysen en Medemblik.
(Index 1580-90: Convoyen en Licenten, 270/301)
(1584) 4 mei
Syn Excellentie versoekt voorsiening op de Fortificatien van Enkhuysen en Medemblik, en dat daar
toe Geestelyke Goederen in het Noorder Quartier tot omtrent duisend gls. erflyk verogt werden
(Index 1580-90: Fortificatien, 269/300).
(1584) Te voorsien op de Fortificatien van Enkhuisen ende Medenblik.
Is by sijne Excellencie door den Secretaris Berlicum aan de Staten versogt, dat men soude willen doen
voorsien op de Fortificatien van Enkhuisen en Medenblik, en dat daar toe eenige Geestelijke
Goederen in den Noorderquartiere tot omtrent duisend guldens erffelijk verkogt souden moogen
worden.
(Resolutien 1584)(p. 300)
(1584) 4 mei
Hier na volgen de Resolutien, by de Staaten van Holland voorts genoomen op de poincten van den
Recesse, als hier na volgt. (Niet volledig overgenomen)
Resolutien op de poincten van den Recesse.
De Staaten van Holland verder getreeden zynde in de poincten van den Recesse op het advis van die
van den Rade neffens sijne Excellencie; hebben na voorgaande beschryvinge en rapport, elks in den
haren daar op genomen, verklaart en geresolveert , dat, om de saken van den Oorloge met beeter
vrugte, ordre en authoriteit voortaan te beleiden, en om te voorkomen alle verdere of nieuwe
belastinge van de Middelen, tot onderhoud van den Oorloge geconsenteert, soo veele generale
loopende Middelen sullen ingewilligt werden, als tot vervallinge van de lasten van den Oorloge
noodig zyn, volgende den staat daar op gemaakt, en dat de administratie ende dispositie der selver
Middelen gestelt sal werden in handen van sijne Excellencie en den Raad neevens hem gesteld, om
deselve by collectatie of Verpagtinge ten meesten dienste van den Lande te administreeren, en daar
van te disponeeren, gelijk den dienst van den Lande is vereischende.
Convoyen van uitgaande en inkoomende Goederen te stellen in handen van sijne Excellencie ende de
Raaden neevens hem.
Ten welken einde eerst de Convoyen van de uitgaande en inkoomende Goederen in handen van fijne
Excellencie en de Raden voornoemt sullen werden gesteld , om deselve met beeter opsigt, ordre en
authoriteit als vooren geadministreert ende geheeven te werden als tot nog toe is geschied, daar toe
Commissarissen Generaal te stellen, en alles doen, dat, om frauden te voorkomen, sal noodig
weesen, waar uit de loopende lasten van de Equipage, ende onderhoud van de Scheepen van
Oorloge, met de betalinge van het Buspoeder en andere Amunitie van Oorloge sulken gevalle sullen
moeten vervallen werden, sonder dat de penningen daar af elders sullen werden verstrekt of
gediverteert; die van Amsterdam hebben verder verklaart, volgende de Resolutie van haarluider ses
en dertig Raden, dat de lasten op de Convoyen staande, afgedaan, en die gevryd zynde, deselve
alsdan in handen van sijne Excellencie gestelt sullen werden; Welverstaande dat de Convoyen
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in het particulier niet en sullen moogen werden verpagt, maar dat de Verpagtinge generalijk over alle
de Provincien sal geschieden, ende dat de Convoyen voor al geëmployeert sullen werden tot de
Equipage, en dat tot dien einde eenige uit Holland sullen werden gecommitteert, om deselve
Equipage te doen, ende van alle voorvallende saaken, daar uit spruitende ende dependeerende,
kennisse te neemen.
Verhooginge van de Convoyen van drie op vier, ofte vier op vyf.
De Edelen en Steeden van Holland hebben voorts verklaart en geconsenteert, op haarluider
voorgaande Resolutie van den 17 Maart laatstleeden, dat de voorsz Convoyen generalijken van drie
op vier, of vier op vyf verhoogt sullen moogen werden, sulks in de Generaliteit by de meeste
stemmen sal werden aangenoomen en beslooten, en dat in aansieninge van de groote belastinge der
Convoyen; dat meede de lasten van de Admiraliteit grootelijks vermeerderen sullen, mits dat
nogtans de Koopluiden alvoorens op de voorsz verhooginge in het generaal sullen werden gehoort
aangaande de swarigheeden die door deselve verhoginge souden moogen vallen; dat ook de voorsz
verhoginge sal weefen generaal, en niet langer duuren sal, dan tot dat de voorsz Convoyen, booven
het onderhoud van de Scheepen van Oorloge, bevryd sullen weefen; dat meede de Collecteurs
alomme vernieuwt sullen werden, om in train gebragt te werden voor de Verpagtinge, en daar na
deselve verpagt tot meerder profyte van den Lande.
Verklaaringe van die van Enkhuisen en Medenblik.
Die van Enkhuisen en Medenblik hebben verklaart, hier toe egeene last te hebben, nogte ook om het
selve te submitteeren aan sijne Excellencie, maar hebben aangenomen daar van te doen goed
rapport in den haren.
Beleid van den Oorloge te Lande meerder Militie.
En aangaande het beleid van den Oorloge te Lande, alsoo by sijne Excellencie en de Raaden
voornoemt is verstaan, dat tot defensie van den Lande van Holland, Zeeland en Utrecht, booven de
duisend Ruiteren, tien duisend Soldaten en duisend Pioniers, nog ten minsten drie duisend Soldaten
in dienst van den Lande sullen moeten gehouden werden, soo overmits de saaken van Gelderland en
Veluw sulks verandert zyn, dat aldaar meerder Volks van noden bevonden werd, als ook dat van
weegen die van Holland, Zeeland en Utrecht op de besettinge, soo van Bergen op Zoom, als het Fort
van der Neusen, de Steeden van Sluise en Oostende eensdeels sal moeten werden voorsien, overmits
de verandering van Vlaanderen en elders in de gemeene sake gevallen.
Syne Excellencie in handen te stellen de verpagte generaale Middelen, tot verval van de kosten van de
Militie.
Door welke vermeerderinge van het getal van drie duisend Soldaten, met Oversten ende Officieren
van dien, mitsgaders om het Tractement van sijne Princelijke Exellencie tot laste van de voorsz drie
Provincien te moogen brengen, ende van gelijken om te vervallen de kosten van het vervoeren van
Ruiteren en Soldaten, ende andere kosten in den staat van Oorloge, by sijne Excellencie voor die van
Holland, Zeeland en Utrecht gemaakt, vervat, alsoo bevonden is dat de honderd vyf en twintig
duisend guldens ter maand over de voorsz drie Provincien, en de Middelen daar toe te vooren
geraamt, tot betalinge van de voorsz dertien duisend Soldaten, duisend Ruiteren, duisend Pioniers,
en andere lasten tot betalinge der selver niet en sullen moogen strekken, en langer in Holland niet
practicabel bevonden en werd by quotificatie de lasten van den Oorlog te vervallen; hebben
geresolveert, voor den tyd van ses maanden, ingaande den eersten April laatstleeden, sijne
Excellencie, tot vervallinge van de voorsz lasten, in handen te stellen en cedeeren, in den eersten de
verpagte generale Middelen uitgesondert de verhooginge van het Hoorngeld en bezaaide Gemeten,
de Impost van de vier stuivers op elke Tonne Biers, den Impost op den Turf, ende andere, die tot
onderhoud van den Oorloge tot nog toe niet en zyn gebruikt geweest.
Verklaaringe van die van Alkmaar.
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Die van Alkmaar vinden, voorts goed, dat me ‘er daad ordre gesteld werde op de Vendelen ten einde
deselve vol gemaakt moogen werden, en vol moogen blyven, ende het selve geëffectueert zynde,
verstaan, dat met de duisend Ruiteren, tien duisend Voetknegten ende duisend Pioniers de Forten
beset en bewaart moogen werden. Die van Hoorn van gelijken.
Verklaaringe van die van Enkhuisen en Medenblik.
Die van Enkhuisen en Meedenblik verklaren, dat sy geen swarigheid maken sullen op de voorsz
conditien in den opheeve van honderd twintig duisend ponden ter maand voor die van Holland, soo
verre de Knegten, die in de Steeden geleid werden, alle maand betaald werden.
Fortificatien, Logisgelden, Turf, Kaarssen, &c.
…………….
Die van Leyden, Amsterdam, Gouda, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Meedenblik hebben verklaart
egeene last te hebben, in de voorsz. submissie te consenteeren.
(Resolutien 1584)(p. 300-307)
(1584) 5 mei
Op de Fortificatien van Enkhuysen en Medemblik voorsien; het Noorder Quartier neemt rapport.
(Index 1580-90: Fortificatien, 278/310)
(1584) 5 mei
Op de Fortificatien van Enkhuisen ende Medenblik te voorsien. Rapport.
Op de propositie van sijne Excellencie, dat op de Fortificatien van Enkhuisen en Medenblik voorsien
soude moogen werden, en dat daar toe omtrent duisend guldens erffelijk van de Geestelijke
Goederen in den Quartiere aldaar mogten werden geëmployeert; Is by de Edelen ende
Gedeputeerden van de Steeden binnen deesen Quartiere noodig bevonden, dat de goede geliefte
van sijne Excellencie daar inne werd agtervolgt. De Gedeputeerden van de Steeden binnen den
Noorder Quartiere hebben verklaart, daar toe egeene last te hebben, en hebben mitsdien daar op
versogt rapport elks in den haren
(Resolutien 1854)(p. 310).
(1584) 2 juni
Nyburg met Sille te helpen voorsien op alle swaarigheeden te Medemblik.
(Index 1580-90: Veiligheid (publique), 297/316)
(1584) 6 juni
Kortinge van de Renten op de Domeinen, het gemeene Land ende de Steeden, tot behoef van de
Fortificatien, &c.
De Staaten van Holland, aanmerkende den jegenwoordigen bequamen Saysoene tot vorderinge van
de Werken van Fortificatie binnen den Lande van Holland, daar aan de verseekertheid der selver
Landen soo grootelijks is geleegen, en dat op de beschryvinge van sijne Excellencie die aangaande
gedaan, alsnog by sijne Excellencie seer ernstelijk daar op wert aangehouden, ten einde deselve
Fortificatien, en sonderlinge tot Heusden, Geertruydenberge, Medenblick ende Wourckum, voor
eerst souden moogen werden aangenoomen, omme te verhoeden alle periculen van overal en
verlies der selver plaatsen, in aansieninge van hoognoodigheid de sake, en dat de onkosten van dien
mitsgaderes van de Logisgelden, Turf en Kaarssen, met het gunt daar aan kleeft, niet en moogen
betaald nogte getrokken werden uit de Middelen die tot behoef van den Oorlogsvolke zyn
gedestineert ……(Een deel van de inhoud hier niet overgenomen)
(Resolutien 1584)(p. 349, 350)
(1584) 8 juni
Acte van Consent in het furnissement van vier en sestig duisend ponden, tot vorderinge van de
monsteringe ende betaalinge van den Oorlogsvolke op de Veluwe.
(Inhoud hier niet opgenomen).
52

(Resolutien 1584)(p. 359-361)
(1584) 23 juni
Missive van sijn Excellensie aan de Edelen Kenenburg, Wyngaarden, Schagen, Warmont, Noortwyk,
Boetseler, Poelgeest, Mathenes, Nyvelt en de Steeden Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden,
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Brielle, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen,
Edam, Monnikendam, Medemblik, Purmereinde, om den 27 deeser op eenig Pointen ter Dagvaart te
komen.
(Index 1580-90: Vergadering, 343/382)
(1584) 7 juli
Verdeelinge by sijne Excellencie gemaakt, van de somme van twee en vyftig duisen twee honderd
ponden van veertig grooten, op het versoek van de Staaten van Holland, en dat omme by anticipatie
onder de Steeden van Holland gelig en gerembourseert, daar meede gedaan te werden
agtervolgende de Acte van de Staaten voornoemt van den 5 July laatstleeden, daar van zynde, alles
sonder prejuditie ende van niet getrokken te werden in consequentie.
(Repartitie van twee en vijftig duisend en twee honderd ponden.)

Gedaan tot Delft den 7

Dordrecht
Haarlem
Delf
Leyden
Amsterdam
Gouda
Rotterdam
Gornichem
Schiedam
Brielle
Hage
Schoonhoven
Alkmaar
Hoorn
Enkhuisen
Edam
Monnikendam
Medemblik
Purmereinde
Weesp

5358
3283
6334
3073
10999
2521
3465
1248
1523
1040
2496
208
2564
3212
3212
691
345
312
172
138

6
6
13
6
6
0
6
0
13
0
0
0
17
13
13
13
6
0
13
6

8
8
4
8
8
0
8
0
4
0
0
6
4
4
4
4
8
0
4
3

July 1584.

Geteekent,
Guilliaume de Nassau.
(Resolutien 1584)(p. 404)
INZAKE DE MOORD OP WILLEM VAN ORANJE.
(Behalve het deel m.b.t. Medemblik, zijn grote delen van de hoofdtekst niet opgenomen).
(1584) 11 juli
Te schrijven aan die van Antwerpen ende de Staaten van Braband, aangaande het moorddadig feit,
ende haar te vermaanen tot eenigheid met de andere Provincien.
Rapport van Gecommitteerden op de examinatie van den Moordenaar van sijne Excellentie.
(Resolutien 1584)(415-417)
(1584) 12 juli
Procuraties van Gedeputeerden.
• Staat van de onkosten van de Begraaffenisse en Rouw over te leveren in de Vergadering van
de Staaten Generaal.
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•
•
•

Versoek van die van Antwerpen, om van duisend lasten Rogge voorsien te mogen werden.
Jan Pauli, Hendrik Aemsz vander Burgh, Willem Hendriksz Vos, Pieter Claasz Verhoogh.
Versoek van de Churfurst van Keulen, om provisie voor de Steeden Berk en Urdinge,
mitsgaders leeninge van vier duisen Dalers.
• Rouw teegens de Begraaffenisse van sijne Excellencie.
• Informatien van den gevangen Moordenaar aan den Agent Orteil over te senden.
• Aan die van Antwerpen assistentie van eenige lasten Rogge geaccordeert.
(Resolutien 1584)(p. 417-420)
(1584) 13 juli
Nanoen agt Edelen en den Advocaat, Dordrecht vier, Haarlem ses, Leyden vyf, Amsterdam vier,
Gouda ses, Schiedam drie, Brielle twee, Alkmaar twee, Hoorn drie, Enkhuysen drie, Edam twee,
Medemblik twee, Purmereinde een.
(Index 1580-90: Vergadering, 377/421)
(1584) 13 juli
Procuratie van Dordrecht 11 July op der selver Gedeputeerden ter Dagvaart tot besluit op de
Regeering, Politie, Krygsordre, &c.
……….
Item voor Medemblik 11 juli
………
(Index 1580-90: Credentiaalen, 381/425)
(1584) 13 juli
Dagelyks voornoen de Edelen en Gedeputeerden der Steeden ’s morgens agt uuren compareeren, en
niet scheiden sonder consent voor twee uuren op poene van neegen stuivers telkens voor den
Armen, mits de Edelen en Steeden met twee Persoonen volstaan, gequalificeert of gelast om te
besogneeren; nanoen geen Vergadering.
(Index 1580-90: Vergadering, 377/421)
(1584) 13 juli
• Die van den Raade nevens sijne Excellencie in dienste te willen continueeren, tot dat ordre op
de Regeering is gesteld.
• Te procedeeren tot Sententie van den gevangen Moordenaar.
• Thomas Thomasz in de Generaliteit.
• Guarde van sijne Excellencie binnen Geertruydenberge.
• Ordre, waar na de Edelen en Gedeputeerden haar sullen reguleeren.
• Gedeputeerden van de Steeden overgeleevert haar luider Procuratien.
• Verklaaringe van de Edelen op de ordre van Regeeringe.
• Leeden haar op het poinct van de Regeeringe met de meeste stemmen te conformeeren.
• Besoignes op het poinct van de Regeering secreet te houden.
(Resolutien 1584)(p. 420-422)
(1584) 13 juli
• Die van den Raade nevens sijne Excellencie in dienste te willen continueeren, tot dat ordre op
de Regeering is gesteld.
• Te procedeeren tot Sententie van den gevangen Moordenaar.
• Thomas Thomasz in de Generaliteit.
• Guarde van sijne Excellencie binnen Geertruydenberge.
• Ordre, waar na de Edelen en Gedeputeerden haar sullen reguleeren.
• Gedeputeerden van de Steeden overgeleevert haar luider Procuratien.
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• Verklaaringe van de Edelen op de ordre van Regeeringe.
• Leeden haar op het poinct van de Regeeringe met de meeste stemmen te conformeeren.
• Besoignes op het poinct van de Regeering secreet te houden.
(Resolutien 1584)(p. 420-422)
(1584) 13 juli
Deese en navolgende Procuratien zyn overgeleevert den 13 July 1584
(Niet volledig overgenomen)
• Procuratie voor de Gedeputeerden der Steede Medenblik.
Wy Burgemeesteren ende Raaden der Steede Meedenblik, Doen kond, de Wy gecommiteert,
volkomen last, authoriteit en bevel gegeeven hebben, en geeven mits deesen, de Eersame en onse
lieve Meede-Broederen in Rade, Dirk Pietersz en Klaas Pietersz, om van weegen de Steede
Meedemblik te reisen tot Delft op de Dagvaart, en met de Edelen en Gedeputeerden van de andere
Steeden van Holland te helpen adviseeren, raadslagen en eindelijk besluiten op de provisioneele
Regeeringe van den Lande, en voorts op alle het geene dat op de teegenwoordige dienste, welvaart,
verseekertheid en bewaarnisse van den Lande nodig sal weesen, sulks en so sy beide, en elks van
hen, buiten opinien, communicatien en advisen van de andere, na haar verstand, conscientie en
oordeel bevinden sullen ten gemeenen beste en tot vorderinge van de gemeene sake te dienen, met
expresse last, hen in alles met de meeste opinien te conformeeren, sonder eenig vertrek ofte uitstel
van rapport aan ons verder te neemen; beloovende voor goed, vast ende van waarde te houden wes
in het gunt voorsz is by deselve onse Gecommitteerden gehandelt en gedaan sal werden, en het
selve in onsen reguarde wel en getrouwelijk na te koomen en volbrengen, sonder daar in te doen of
laten geschieden eenige verhindere of belet.
T’oirkonde het Zeegel onser Steede hier beneeden op het spatium gedrukt den 11 July 1584.
En was onderteekent,
F. Pietersz.
Hebbende een groot opgedrukt
Zeegel in groenen Wassche.
(Resolutien 1584)(p. 425-444)
(1584) 14 juli
Vergadering agt Edelen en den Advocaat, de Praesidenten Wyngaarden en Casembrood, Dordrecht
vier, Haarlem ses, Delft ses, Leyden vyf, Amsterdam vier, Gouda ses, Rotterdam ses, Schiedam drie,
Brielle twee, Alkmaar twee, Hoorn drie, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee,
Medemblik twee, Purmereinde een.
(Index 1580-90: Vergadering, 398/444)
(1584) 14 juli
Vitschryvinge van een Vast- ende Bededag teegens Woensdag en agt daagen toekoomende.
Den 14 July 1584 is geordonneert te schryven aan de Officieren, Burgemeesteren en Regeerders van
alle de Steeden van Holland, mitsgaders de Hooft-Officieren ten platten Lande, dat alsoo de Staaten
Generaal, overmits de aflyvigeheid van myn Heere den Prince van Orange, hoogloffelijker memorie,
noodig bevonden hebben ordre te stellen, soo wel aangaande het Hooft als de generale Regeering en
het verder beleid des gemeene Lands saken, tot gemeene bewaarnisse en defensie deser Lande
teegens den Vyand, ten einde de saken niet en koomen in eenig verloop, en daarom booven al aan te
roepen met vasten en bidden de hulpe van God Almagtig over alle de Geunieerde Provincien, ende
Staaten daar toe eenen gemeenen dag gesteld hebben, alomme binnen den Lande van Holland den
25 deeser maand, als Woonsdag agt dagen toekoomende. Soo hebben de Staaten henluiden wel
ernstelijken willen versoeken, ende niet te min belasten ende ordonneeren, de Predikanten alomme
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in tyds daar van te adverteeren, ten einde den voorsz dag ten dienste Godes met vasten ende vierige
gebeeden mag werden gesolemniseert, alsoo allen onsen arbeid en voorneemen te vergeefs is, ten
zy dat den Almagtigen God sijnen Heiligen Zeegen ende Gratie daar over strekke, sonder daar van in
gebreeke te blyven.
(Reolutien 1584)(p. 444)
(1584) 14 juli
Aangaande de provisioneele Regeeringe.
Hebben die van Delf, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Brielle,
Alkmaar, Hoorn, Enckhuisen, Edam, Monnickendam, Medenblik ende Purmereinde, by forme van
communicatie meede haarluider verklaringe gedaan op het stuk van de Regeeringe.
(Resolutien 1584)(p. 448)
(1584) 17 juli
Vergadering agt Edelen en den Advocaat en Gedeputeerden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden,
Amsterdam, Gouda, Schiedam, Rotterdam, Gorinchem, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen,
Schoonhoven, Edam, Medemblik, Monnikendam, Purmereinde, Weesp, Naarden.
(Index 1580-90: Vergadering, 408/456)
(1584) 17 juli
Middel voor onkosten van de Fortificatien in Holland, Logisgelden voor de Soldaten, Turf en Kaarssen
in de Frontiersteeden, &c.
De Staaten van Holland, aanmerkende, dat overmits de aankomste en het geweld van den Vyand, tot
deeser tyd meer dan ooit te vooren, noodig is, met ‘er daad te doen voorsien op de vorderinge en
opmakinge van de Werken van Fortificatie binnen den Lande van Holland, tot conservatie der selver
Landen soude moogen hebben voorgenoomen, en sonderlinge om voor het eerst die van Workum en
Medenblik, ende ook die van Geertruydenberge ende Heusden in volle defensie te moogen brengen;
bemerkende ook dat op de noodelijke Fortificatien in Holland, ende de onkosten van Logisgelden
voor Soldaten, mitsgaders Turf en Kaarssen, die in de Frontiersteeden en Forten moeten werden
verstrekt, nogte ook tot betalinge van eenige oude schulden toekoomende eenige uitheemsche
Persoonen, van dewelke arresten to laste van den Lande van Holland staan te vreesen, nogte ook op
de betalinge van Weduwen, Weesen en andere miserabele Persoonen, mitsgaders van de onkosten
van Boodeloonen en diergelijke, egeene bequamer nogte gelijker Middel gevonden mag werden,
agtervolgende voorgaande Recesse, dan tot dien einde van alle Lyf- en Losrenten, staande op de
Domeynen, het gemeene Land, de Steeden, Dorpen ofte Collegien van Holland, na advenant betaald
sal werden, beginnende van den jegenwoordigen jare 1584 incluys, en by de Ontfangers en
Thesauriers verschooten, als van andere Renten werd gedaan in den ommeslag van de Verpondinge;
te weeten, van de Losrenten drie stuivers van elk pond Vlaams in elke honderd duisend ponden, en
van de Lyfrenten de helft van dien; hebben de Edelen en Steeden van Holland, te weeten Dordrecht,
Haarlem, Delf, Leyden, Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Brielle, Hoorn, Schoonhoven, Edam,
Medenblik, Weesp ende Purmereinde, daar inne vervangende de andere Steeden, agtervolgend de
expresse Resolutie daar op genoomen, verklaart bewilligt en geconsenteerd, verklaren, bewilligen en
consenteeren by deesen, dat tot behoefte van de Fortificatien en andere onkosten voortaan van alle
Lyf- en Losrenten, staande op de Domeyne, het gemeene Land, de Steeden, Dorpen of Collegien van
Holland, na advenant als vooren betaald sal werden, en by de Ontfangers en Thesauriers
verschooten, als van de andere Renten in den ommeslag van de Verpondingen werd gedaan, mits dat
alle miserabele Persoonen daar van vry sullen weesen; en dat soo verre eenig Steeden van Holland
uit sake van de voorsz betalinge der Renten in hare Scheepen en Goederen of Persoonen, haarluider
Ingeseetenen by arrest of andersints beschadigt souden moogen werden, dat het gemeene Land van
Holland deselve Steeden daar van houden sal kosteloos, schadeloos en geindemneert, sonder
nogtans dat ’t gemeene Land daar in gehouden sal zyn, soo verre eenige arresten uit sake van quade
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betalinge der Renten gedaan souden moogen werden, van welk voornoemde Middel by den
Ontfanger Generaal Mierop meede sal verantwoord werden.
Is voorts by de Steeden bewilligt en geconsenteert, dat tot vorderinge van de voorsz Werken van
Fortificatie, de Steeden alomme binnen den Lande van Holland opbrengen sullen, in handen van den
Ontfanger daar toe geordonneert, de helft van soo veel Penningen als de kortinge van de Rechten,
staande op haarluider Steeden, voor den jegenwoordigen jare 1584 sal bedragen mogen, waar in die
vander Goude daar meede hebben geconsenteert voor den tyd van een jaar.
(Resolutien)(p. 456, 457)
(1584) 17 juli
Verklaaringe van de Edelen ende Gedeputeerden van de Steeden, hoe de consenten te draagen op het
stuk van de Contributien.
Is weederom by de Raden, Edelen ende Steeden van Holland haarluider verklaringe gedaan de
Regeeringe van den Lande, als hier na volgt.
De Staaten van Holland aanmerkende dat op het stuk van de Regeeringe egeene vaste nogte
volkoomen ordre gesteld mag werden, ten zy ordre gesteld werde op de Contributien van den Lande;
hebben de Edelen verklaart, dat voor den tyd van een jaar eerstkoomende in alle Contributien dies
aangaande met de meeste stemmen plaatse hebben sal. Die van Dordrecht verklaren, dat by
pluraliteit van voysen geprocedeert sal werden tot Resolutie op het stuk van de Contributien
geduurende de jegenwoordige Vergaderinge. Die van Haarlem en Delf consenteeren, dat de meeste
stemmen daar inne plaatse sullen hebben. Die van Leyden consenteeren, dat de twee derdendeelen
van de stemmen het ander derdendeel, soo wel in de Contributien als de opstellinge van de nieuwe
Middelen, sullen vervangen moogen. Die vander Goude, Rotterdam, Gornichem, Brielle ende
Schoonhoven, consenteeren dat voor den tyd van een jaar eerstoomende de twee deelen van de
voysen in alle Contributien sullen moogen overstemmen. Die van Schiedam hebben genoomen
rapport. Die van Alckmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnickendam, Medenblik en Purmereinde,
hebben verklaart hier toe egeene last te hebben.
Die van Amsterdam, op de vrage, of al wat by pluraliteit van stemmen in de jegenwoordige
Vergaderinge goedgevonden werd, sal stad grypen en gevolgt moeten werden, &c. Die van
Amsterdam verklaren, van hare Vroedschappen volkoomelijk magt te hebben, om met de Edelen en
Gedeputeerden van de andere Steeden van Holland te adviseeren en resolveeren op de
provisioneele Regeeringe van Holland, Zeeland en Utrecht, ende dienaangaande hen te
conformeeren met de meeste stemmen van de Leeden van Holland, daar inne sy ook consenteeren;
voorts ook te adviseeren en resolveeren op alle voorvallende saken, uitgesondert alleenlij de geen
die de Gedeputeerden van Amsterdam soo wigtig bevonden hebben, dat sy se niet en durven over
hen neemen, en sy eenig rapport lyden mogten; onder welke voorvallende saken sy niet en verstaan
gecomprehendeert te moogen werden eenige saken, die te vooren de Vroedschappen
gecommuniceert en by deselve om reedenen afgeslagen of gemodereert zyn geweest, nogte ook dat
overstemminge plaatse soude hebben in materie van Contributie, hoewel die van Amsterdam
nogtans wel merken kunnen, dat deese aansienlijke versamelinge der Staaten ind deselve
conjuncturen des tyds niet en sal moogen scheiden, sonder alvoorens merkelijke sommen van
Penningen op te brengen, daar inne die van Amsterdam hen soo hoopen te dragen, als sy tot nog
toe wel gecontinueert hebben, dat myne Heeren de Staaten daar aan reedelijk contentement sullen
neemen.
(Resolutien 1584)(p. 457, 458)
(1584) 20 juli
De kleine Steeden, als Edam, Monnikendam, Medemblik, Purmereinde, Muyden, Woerden,
Oudewater, Weesp en Schoonhoven, hebben verklaart op de Begraaving niet te sullen compareeren.
(Index 1580-90: Orange, 421/470)
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(1584) 21 juli
De kleine Steeden verklaaren gelykelyk niet te willen scheiden van de Unie tusschen Holland en
Zeeland nog die gemaakt is tusschen de Geunieerde Provincien, maar met Lyf en Goed die
conserveeren; waar op de Edelen en Gedeputeerden der andere Steeden sullen moogen vertrekken,
als van Edam, Monnikendam, Medemblik, Purmerende, Schoonhoven, Heusden, Oudewater,
Woudrichem, Weestp, Naarden en Muyden.
(Index 1580-90: Unie, 422/471)
(1584) 27 juli
Missive aan Burgemeesteren van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam,
Gorinchem, Brielle, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Woudrichem, Oudewater, Edam,
Monnikendam, Medemblik, Purmerende, Heusden, Geertruydenberg, Weesp, Muyden, Naarden,
Hage en Schout en Scheepenen van het Zuydland om elk in den haare een getrouw Collecteur de
voorsz Imposten te stellen, en op wat voet.
(Index 1580-90: Middelen ordinaris, 442/494)
(1584) 1 september
De Steeden haar aanpart op te brengen ter somme van honderd duisend ponden, tot ontset van die
van Braband en Vlaanderen. (Deel van de tekst niet overgenomen)
Concept van de Repartitie over de Steeden van Holland in het honderd.
Dordrecht
f 10
0 0
Haarlem
7 0 0
Delf
13 12 0
Leyden
6 0 0
Amsterdam
16 17 0
Goude
4½
0 0
Rotterdam
6 0 0
Gornichem
2½
0 0
Schiedam
3 0 0
Brielle
2 0 0
Schoonhoven
1 0 0
Alkmaar
5 0 0
Hoorn
6 0 0
Enkhuisen
6 0 0
Edam
2 0 0
Monnikendam
1 0 0
Medenblik
1 0 0
Weesp
¾
0 0
Purmereynde
½
0 0
Woerden
¾
0 0
Hage
6 0 0
100
0 0
(Resolutien 1584)(p. 606, 607)

(1584) 1 september
Contributien in den Noorder Quartiere van Holland, viermaal den twaalfden Penning op den voet van
de geredresseerde Verpondingen
Is geordonneert te schryven aan de Gedeputeerden van de Steeden binnen den Noorderquartiere
van Holland, als hier na volgt.
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Alsoo Wy in den jeegenwoordigen uitersten nood van den Lande, en ten einde den omslag en
Contributie, die binnen den jeegenwoordigen jare 1584 geconsenteert is geheeven werden,
souden mooge dienen, soo in den staat van de Regeringe, als in de noodelijke lasten van den
Lande, te doen ommeslaan ………. (Tekst deels niet overgenomen)
(Resolutien 1584)(p. 607)
(1584) 1 september
Ordonnantie, waar op de Staaten van Holland sullen verpagten of doen collecteren, tot betaalinge
van des gemeene Lands Renten, den Impost, die geheeven werd over de ontgrondinge des selfs Lands,
op den Turf die buiten den Lande van Holland en Voorne gevoert sal werden.
(Tekst niet overgenomen)(p. 607-610)
(1584) 6 september
Gouda, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen en Medemblik consenteeren in de honderd vyftig duisend
guldens tot ontset van Brabant en Vlaanderen.
(Index 1580-90: Notarissen, 560/614)
(1584) 19 september
F. Pieters, Secretaris van Medemblik, Brieven als Notaris by den Secretaris Purtyck gepasseert.
(Index 1580-90: Notarissen, 578/633)
(1584) 19 september
Secretaris van Medenblick Notaris
Op het versoek van Frans Pietersz, secretaris van Medenblick, zyn den selven geaccordeert Brieven
van Creatie van Notarisschap in forma, by den Secretaris Purtyck gedepecheert te werden.
(Resolutien 1584)(p. 633)
(1584) 22 september
Op het schryven van Zeeland over ’s Vyands toeleg met veertien Scheepen uit Duynkerk, die van den
Briel op haare hoede zyn, goede wagt houden op de Stranden; die van Medemblik van de tyding uit
Engeland adverteeren ter voorsiening met Guarnisoen; die van de Regeering versogt te voorsien op
de verseekertheid van den Briel, Overflacqué, Bommené, &c.
(Index 1580-90: Scheepen van Oorlog, 579/634)
(1584) 22 september
Equipage van veertien Scheepen van Oorloge door den Vyand tot Duynkerken.
De Staaten gesien hebbende het schryvens van de Gecommitteerd Raden van de Staaten ’s Lands van
Zeeland, van den 18 September laatstleeden, daar by deselve adverteeren onderrecht te zyn, dat den
Vyand tot Duynkerken gereed maakt veertien Scheepen van Oorloge, die hy doet voor eenen kleinen
tyd voorsien van Vivres en Ammunitie, soo dat sy niet en twyfelen of den Vyand en is van meeninge
een Entreprise te doen op eenige Eylanden van deese zyde, ten einde de Staaten niet nalaten willen
by tyds op de hoede te weesen, en sulke ordre daar tegens te doen stellen, als de geleegentheid der
sake is vereisschende; hebben de Staaten voornoemt noodig bevonden en geordonneert, in
diligentie hier van te adverteeren die van den Brielle, en dezelve te belasten op hare hoede te
weesen, en ook ten platten Lande op de Stranden wagt te doen houden, en voorts den Dam aldaar
gemaakt, op te neemen.
(Die van Medenblik te adverteeren van de aanslaagen van den Vyand)
Is meede geordonneert te schryven aan die van Medenblick, en henluiden het selve te
adverteeren, mitsgaders ook deselve advertentie te doen van het gunt uit Engeland verstaan
is, als dat den Vyand sijnen voornoemden aanslag op Medenblick soude hebben
voorgenoomen, waar van die van de Regeeringe meede sullen werden geadverteert, ten
einde de voorsz Steede met behoorlijk Guarnisoen mag werden voorsien.
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(Die van de Regeeringe te willen voorsien op de verseekertheid van den Brielle, Overflacquée,
&c.)
En alsoo de Staaten van Zeeland by Missive van den 20 deeser verder hebben geadverteert,
op den 19 September des avondes tydinge gekreegen te hebben, dat in de Scheepen tot
Duynkerken toegerust, gescheept zyn twaalf of veertien honderd Mannen, en deselve maar
voorsien en zyn met drie of vier dagen Vivres, en dat het selve sonder twyffel is tot eenige
Entreprise op de Eylanden van herwaards over, dat daarom die van Holland aan hare zyde in
alder yle ordre willen doen stellen op de goede bewaarnisse van de Eylanden van Voorne,
Plate, Goedereede en Bommenée, soo met Volk als met Scheepen; Is gecommitteert Johan
de Langue, omme de voorsz Brieven die van de Regeeringe te communiceeren ende te
versoeken, dat op de verseekertheid van den Brielle, Overflacqué, Bommenée en andere
Plaatsen te Water en te Lande voorsien mag werden; ende is geordonneert te schryven aan
de Staaten van Zeeland van de ordre ende toesigte de alhier sal genoomen werden, dat
syluiden van gelijken willen doen met uitrustinge van eenige Scheepen, henluiden
bedankende van haarluider advertentie; ende aangaande het schryvens van de Staaten van
Zeeland, tot vorderinge van de sake van Vrankryk; Is geordonneert te rescribeeren, dat de
Staaten van Holland tot dien einde zyn beschreeven en vergadert.
(Resolution 1584)(p. 634, 635)
(1584) 1 december
Procuratie voor de Gecommitteerden na Vrankryk gaande.
Is gearresteert de Procuratie voor de Gecommitteerden gaande na Vrankryk, onder de verklaringe
van de Gedeputeerden van Noord-Holland, als hier na volgt.
Den 4 December 1584 is deese Procuratie geresumeert en
geredresseert, als hier geannoteert.
Les Nobles & Villes de Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Rotterdam, Gornichem,
Schiedam, Brielle, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enckhuysen, Edam, Monnickendam, Medenblick,
Wourden, Oudewater, Heusden, Geertruydenberge & Purmereynde, representantes les Estats, & se
faisans forts pour les autres petites Seigneuries & Bourgades en Pays de Hollande & West-Frise, sir
bonnes & raisonnables conditions, & que a cette fin est besoing commettre Personnages de qualité,
pour en faire la presentation a sa Majesté, & traiter sur lesdits conditions; si est ce, que nous
confians entierement a la vertu, preudhommie, souffisance & bonne experience de Srs. Arnoult van
Dorp, Gentilhomme, Sieur de Maasdam & de Middelharnis, Lieutenant de Fiesz de Hollande & WestFrise; & Leonard Casembroot, Conseiller Ordinaire au Conseil Provincial de Hollande les avons
commis & authorisé, commettons & authorisons par cettes, pour avec les Deputez des autres
Provinces Unies se transporter au Royaume de France apres de sa Majesté, & a icelle en toute
humilité declairer nostre dite Resolution, & supplier sa Majesté tres-humblement, la trouver bonne,
& suivant icelle accepter lesdits Pays d’Hollande & West-Frise, sur les conditions, que a cest effet les
Etats Generaux ont baillez auxdits Deputez, sur lesquels nosdits Deputez pourront traitter &
resouldre joinctement des Deputez de autres Provinces avec sa Majesté, suivant nostre Resolution,
leur donnans a ce que dessous pouvoir & authorité speciale & irrevocable, promettons de tenir pour
bon & stable tout ce que par lesdits nos Deputez, & chacun d’iceux, enc as de maladie, ou legitime
absence de l’autre, en ce que di test, sera fait traitté & accordé.
(Is geordeonneert deesen datum te neemen van den dag dat de voorschreeve Gecommitteerden zyn
gecommitteert.)
En tesmoing de ce, avons fair signer cette par nostre Secretaire, & fait secler par nostre Seel y
imprimé.
Fait a la Haye le 11 d’Octobre l’an mil cincq cents quatrevingt & quatre.
Sous estoit,
Par ordonnance desdits Estats.
Soussigneé
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C. de Rechtere
In deese Procuratie aldus gearresteert den eersten December 1584, ende de naam van
Westvriesland geëxpresseert, ten versoeke van Pieter Harmensz, Burgemeester van Hoorn,
Jan Fredericksz, Burgermeester, ende D. François Maalson, Pensionaris van Enkhuysen, ende
Maarten Simonsz, Burgermeester van Medenblik, ende onder hare verklaringe, dat syluiden
voor soe veel henluiden aangaat, niet en verstaan, daar meede aangaande de magt ende
authoriteit van de Staaten van Holland iet te verminderen ofte innoveeren, ofte verdere
geregtigheid te pretendeeren, dan syluiden te vooren gehad hebben.
(Resolutien 1584)(p. 816, 817)
(1584) 22 december
A. Joppen den Impost van vyftig gls. per honderd Zouts te Enkhuysen, Alkmaar, Hoorn en Medemblik
in trein te brengen op seekere Instructie; een bequaam Collecteur in plaats van L. Wagenaar te
stellen.
(Index 1580-90: Zout, 796/872)
(1584) 22 december
Impost van de vyftig guldens op het honderd Sout tot Enkhuisen, Alkmaar, Hoorn en Medenblick in
train te brengen.
By den voornoemden Brasser meede versogt zynde, dat den Impost van vyftig guldens op elk
honderd Souts meede tot Enkhuisen, Alkmaar, Hoorn en Medenlik, in treyn gebragt soude moogen
werden; hebben de Gecommitteerde Raden daar toe versogt en gecommitteert Adriaan Joppen,
omme hem binnen de voorsz Steeden eerstdaags met seekere Instructie te laten vinden, daar toe
aan den selven Adriaan Joppen sal geschreeven werden, welke Gecommitteerde last sal gegeeven
werden, omme een ander getrouw bequaam Persoon te committeeren als Collecteur, in plaatse van
Luygen Wagenaar, die hem daar af begeert te ontslaan.
By den voornoemden Brasser meede versogt zynde interpretatie van het poinct in den laatsten
Consente van die van Holland op het stuk van de Contributien aangaande de Clausule,
Welverstaande dat de Assignatie, &c. of de schulden van de Duitsche Ruyteren daar onder meede
sullen zyn begreepen; Is daar op genoomen rapport, om by de Staaten daar op verklaringe gedaan
moogen werden.
(Resolutien 1584)(p. 872, 873)
(1584) 27 december
Gecommitteerden met de Regenten van Delft afviseeren op de bequaamste voorsiening in het
gepasseerde te Medemblik seedert de aankomst van den Predikant Hackius over het prediken aldaar,
en noopens zyne verseekering met den Secretaris op ordre van Sonoy. (27 december)
(Index 1580-90: Kerkelyke saaken, 800/877)
(1584) 27 december
Predikant en Secretaris tot Medenblik door ordre van den Oversten Sonoy aldaar verseekert, met wat
ordre daar in te voorsien.
De Gecommiteerde Raden van de Staaten van Holland gehoort hebbende het rapport van de sake
van het gunt in het eerste deeser maand binnen de Stad Medenblik is gepasseert seedert de
aankomste van Petrus Hachius, Predikant aldaar, die by de Kerkenraden aldaar versogt is niet te
willen prediken, ende niet te min door last van de Magistraat aldaar sulks gedaan hebbende, by die
van de Kerkenraad niet worde gehoort, daar op den selven Hachius by de Classis in de Quartieren
aldaar voor de voorsz Magistraat gehoort zynde, den Oversten Sonoy met honderd Soldaten binnen
de voorsz Steede was gekoomen, en den voornoemden Hachius met den Secretaris van Medenblik
hadde doen verseekere op het Huis aldaar, met meer andere saken die aldaar waren gepasseert; zyn
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gecommitteert Mathenes en Moerkerken, om met die van de Regeeringe tot Delf op morgen te
adviseeren, met wat ordre bequamelijkst daar in voorsien sal moogen werden.
(Resolutien 1584)(p. 877)
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1585
(1585) 3 januari
Instructie en Commissie voor Gecommitteerden na Noordholland en Amsterdam over den impost
van het Zout, de vereening der saake van Medemblik; de Wynen en Zeep.
(Index 1580-90: Commissien, 3/3)
(1585) 3 januari
Instructie voor Mr. Nicolaes Camerleyn, Raad ordinaris van den Hove van Holland, en Thomas
Thomasz, als Gecommiteerde Raaden van de Staaten van Holland.
I.
Eerstelijk, sullen de voornoemde Gecommitteerden trekken binnen de Steeden van Alkmaar, Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, en de Magistraten aldaar voorhouden, hoe noodsaakelijk den Impost op
den Zoute meede alomme in train gehouden moet worden tot behoef van de gemeene saake, en
conservatie van den Lande, en dat by langer vertrek van de saake, niet moogelijk sal zyn de andere
vier Middeln en Specien, niet alleen in geen train te doen houden, maar dat in andere Plaatsen
restitutie geëyscht sal worden van het gunt aangaande den voorsz Impost van den Zoute soude
moogen zyn betaalt.
II.
Dat tot Harlingen, in Zeeland, en andere Plaatsen binnen Holland, den voorsz Impost meede betaalt
word; sullen de voornoemde Gecommitteerden eensdeels doen blyken by de Attestatien en
Documenten de voornoemde Gecommitteerden meede gegeeven, en eensdeels verseekert houden,
aangaande die van Zeeland en andere Plaatsen binnen de Quartieren van Holland, dat den voorsz
Impost notorie aldaar werd geheeven en betaalt sonder eenige swaarigheid of weederseggen,
volgens de kennisse die de voorn. Gecommitteerden daar van hebben.
III.
En omme de voornoemde Magistraaten eenig contentement te geeven aangaande de swarigheeden,
die by deselve daar teegens voorgehouden souden moogen worden; sullen de voornoemde
Gecommiteerden deselve Magistraten als no prefenteeren, dat het gunt blykden sal binnen
Gelderland of elders van den voorsz Impost ontfangen te zyn, afslag strekken sal; en aangaande de
betaalinge van den Impost alreede gevallen, soo verre eenige met executie van dien souden werden
overvallen; sullen de Gecommitteerden alsulke eenige gracelijke daagen en termynen van betalinge
daar van verleenen moogen onder behoorlijke liquidatie en borgtogte, en voorts alles daar in doen
op het believen van de Staaten voornoemt dat tot meesten dienste van den Lande sal moogen
strekken; sulks ook, dat indien eenige begeeren souden den tyd van veertien daagen of een maand,
om haar bescheid te recouvreeren, nopende het betaalen van de Convoyen in Gelderland en elders,
het selve by de voorn. Gecommitteerden sal moogen werden geaccordeert, mits dat de Panneluiden
gehouden sullen zyn daar na binnen veertien dagen te doen de liquidatie voor die van den Raade van
Staate, of de Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland, voornoemd, op poene den voorsz
tyd overstreeken zynde, met ‘er daad daar vooren geëxecuteert te werden.
IV.
Sullen oversulks meede de voorsz. Gecommitteerden ordre stellen aangaande de Zoutmaate, soo
verre de noot sulks sal vereisschen.
V.
Des sullen de voorn. Gecommitteerden met goed ordre daar inne voorsien, dat den voorsz Impost,
agtervolgens de Ordonnantie, ten vollen voortaan aldaar meede betaalt mag worden.
VI.
En sal tot dien einde by deselve Gecommitteerden, in de plaatse van Lucas Wagenaer, een ander als
Collecteur van den Impost van den Zout voornoemt gesteld moogen worden, en namentlijk eenen
Karel van Arckel, soo verre de voornoemde Gecommitteerden deselve daar toe bequaam bevinden
sullen.
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VII.
En soo verre binnen eenige der voorsz Steeden vermaand souden moogen worden aangaande het
stellen van de Inslagers binnen Leyden en de Gouda, sullen de voornoemde Gecommitteerden
verklaaren, dat ‘er alreede last is gegeeven, omme de Inslagers aldaar met der daad in train te doen
brengen, daar inne meede geen swarigheid sal zyn geleegen.
VIII.
Sullen voorts de voornoemde Gecommitteerden, gehoort hebbende den Oversten Sonoy, en de
Magistraten van Medemblik, op het gunt aldaar is gepasseert, meede op alles helpen voorsien, dat
alle saaken diesaangaande met alsulke ordre en eenigheid ter needer geleid moogen worden, als ten
meesten dienste en verseekertheid van de voorsz Steede, by hen bevonden sal worden tot
vorderinge van de gemeene saake te behooren; en sullen oversulks met advis van den voorn.
Oversten het Vaandel van Wolfswinkel daar uit trekken, en een ander in de plaatse doen koomen,
soo verre sulks eenigsints noodig weesen sal.
IX.
En in het weederkeeren sullen de voornoemde Gecommitteerden tot Amsterdam by de Magistraten
aldaar aanhouden, ten einde den Impost van den Zeepe binnen de voornoemde Steede meede mag
geheeven worden, gemerkt den selven Impost tot Utregt meede word betaald, als voor seekere
somme aldaar verpagt zynde.
X.
Alwaar de voornoemde Gecommitteerden (des noodig zynde) sullen moogen verklaaren, dat den
Impost van de Wynen binnen Dordregt in train is, agtervolgende de Ordonnantie, en sullen ernstelijk
vermanen, dat den voorsz Impost insgelijks binnen Amsterdam in train gebragt mag worden.
XI.
En sullen de voornoemde Gecommitteerden die van den Collegie binnen den Noorder Quartiere
voornoemt en ook den Collecteurs van de Convoyen aldaar waarschouwen en belasten, geen
penningen te laaten volgen uit de Inkomsten van de verhooging van de Convoyen aldaar, in handen
van Harman Rodenburg, als daar toe by de Staaten van Holland niet geauthoriseert zynde; en dat ter
tyd toe anders daar inne sal weesen voorsien, en geordonneert.
Gedaan in den Hage den 3 January 1585.
(Resolutien 1585)(p. 3-5)
(1585) 17 februari
Gecommitteerden in besogne met het Noorder Quartier op de beroeping van een bequaam Persoon
in plaats van P. Hackius te Medemblik te voorsien.
(Index 1580-90: Kerkelyke saaken, 102/109)
(1585) 17 februari
Rapport van den Heere Camerlin, aangaande de differenten tusschen die van Medenblik en den
Oversten Sonoy.
Andermaal gehoort zynde het rapport van den Heere Camerlin aangaande de offensien gereesen
tusschen die van Medenblik en den Oversten Sonoy, en daar teegens het weeder verhaal van die van
Medenblik sulks alle saaken aldaar souden zyn gepasseert; waar op de Staaten na lange
communicatie, voor het bequaamste middel aangesien en bevonden hebben, bye enige van de
Staaten de saake in het vrundelijk te doen handelen, en daar toe te committeeren de Heeren Mr.
Joost de Menyn, Raad en Pensionaris de Stad Dordregt, en Nicasius Sille, Raad en Pensionaris der
Stad Amsterdam, agtervolgende de Commissie hier na volgende.
Petrus Hackius binnen Medemblick niet te komen.
Is eendragtelijk verstaan en verklaart, niet geraaden te zyn omme veele respecten, dat Petrus
Hackius weeder binnen Medenblik voor een maand of ses weeken by leeninge sal getrokken worden,
maar is het versoek van de Magistraten van Medenblik diesaangaande afgeslagen; en verklaart, dat
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by de voornoemde Gecommitteerden, weesende in besoigne met die van den Noorder Quartiere, op
de beroepinge van een bequaam en vreedsamig Persoon mooge worden voorsien.
Johan van Loenresloot, Bailliuw en Schout tot Reynsburgh, hoe hem in sijn Officie te gedraagen in
handen van de Edelen.
Op het versoek van Johan van Loenresloot, Bailliuw en Schout van Reynsburg, omme te hebben
verklaaringe, hoe hy hem in sijn Officei sal hebben te reguleeren: Is geappostilleert,
Zynde deese gestelt in handen van de Heeren Edelen, ten einde henluiden gelieve eerstdaags
hier teegens te seggen het gunt hen goeddunken sal, mits by de voornoemde Edelen
furcheerende met de executie van de Resolutie by hen tot Leyden genoomen, tot dat by de
Staaten anders daar inne sal weesen voorsien en geordonneert.
(Resolutien 1585)(p. 108, 109)
(1585) 22 september
C. Ryswyk, Castelan en Schout van Ryswyk, alle de inkomsten, &c. van dat Ampt te volgen; het
Collegie in het Noorder Quartier voorsien, dat Burgemeesteren van Medemblik hem rembourseeren
zyn verlies over verdolve Weylanden, &c.
(Index 1580-90: Bailliuwen, 579/620).
(1585) 22 september
Versoek van den Casteleyn en Schout van Medenblick, omme resignatie op sijn Soon.
Op het versoek van Cornelis van Ryswyck, Castelein en Schout van den Kasteele en Steede van
Medenblick, ten einde Hertog Cornelisz, sijn Soon, tot het Casteleinschap en Schout-Ambagt van
Medemblik soude moogen werden gestelt en hem het selve vergunt met de Proffyten, Emolumenten
ende Appendentien van dien; Is geappostilleert,
De Staaten van Holland verklaren, dat syluiden in aansieninge van de langduurige en goede
diensten van den Suppliant alhier, na sijn overlyden sullen houden voor gerecommandeert
den Soon van den selven Suppliant, omme voor allen anderen tot het Casteleinschap en
Schout-Ambacht geprefereert te werden, soo verre deselve alsdan bevonden sal worden
daar toe bequam te zyn en het selve te meriteren.
Ut supra
Op het versoek van Cornelis van Ryswyck, Castelein en Schout van den Kasteele en Steede van
Medenblik voornoemt; Is volgens dien geappostilleert,
De Staaten van Holland, hebben in aansieninge en respecte van de goede en langduurige
diensten van den Suppliant alsulke Inkomsten, Proffyten en Emolumenten, als tot sijn
voorschreeve Officie zyn specteerende, sullen volgen; ende dat sulks den selven Suppliant
behoord contentement gegeeven te werden van schaden en verlies, die by hem daar inne
zyn geleeden; en oversulks versogt, en niet te min belast en geordonneert, de
Gedeputeerden in het Collegie binnen den Noorderquartiere van Holland, by alle weegen en
middelen daar inne voorsien en aan te houden, dat by de Burgemeesteren en Regeerders der
Steede van Medenblik den Suppliant sal werden gerembourseert en vernoegt van alsulke
schade en verlies, als hy seedert de eerste en andere nagevolgde verdelvinge, ontgrondinge
en ongebruik van Weylanden, Hof en Thuyn, tot het voornoemde Casteleinschap
behoorende, tot nog toe aan de jaarlijksche Vrugten, Inkomsten, en het geene van dien
beschadigt is; waar toe de voornoemde Gedeputeerden in het Collegie alvooren en
liquideeren, en voorts versorgen, dat het agterweesen van dien, uit de penningen tot de
Fortificatie aldaar gedestineert, of uit de Inkomsten van de Geestelijke Goederen van die van
Medenblik voornoemt voldaan werde, sulks dat by den Suppliant egeene verdere klagten
dies aangaande gedaan en werden.
Is geordonneert alle het selve by Missive te schryven aan die van de Collegie voornoemt.
(Resolutien 1585)(p. 620, 621)
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(1585) 22 november
Gecommitteerden een Lyst aller drooge Waaren, except Ammunitie, te maaken, uit te voeren op
neutrale Landen.
(Index 1580-90: Goederen, 712/763)
(1585) 22 november
Aangaande de Lyste van te concipieeren op het uitvoeren van de Goederen.
De Staten van Holland hebben, in aansieninge van de uitterste noot van den Lande, en dat met het
furnissement van alsulk consent van honderd en vyftig duisend ponden van veertig grooten, die
souden moogen zyn geconsenteert geheeven te worden, den selven noot geensints mag worden
geholpen, nog den Staat van den Lande geredresseert, nogte onderhouden tot conservatie van den
Lande; verklaart ende geresolveert, dat een Lyste sal worden geconcipieert, daar op alle drooge
Ware, uitgesondert Ammunitie van Oorloge, op neutrale Landen gevoert soude moogen worden, ten
minsten quetse van den Lande; ende hebben over sulks gecommitteert eene van Delft, eenige van
Amsterdam, by hen te schikken, ende terstond te beschryven, eene van Rotterdam en eene van den
Noorder Quartiere, om met den Generaal vander Veecque de voorsz Lyste eerstdaags te
concipieeren, en de Staten daar af te doen rapport; om voorts daar op het advis van die van Holland
in de Generaliteit ingebragt te moogen werden na behooren.
Verklaaringe van die van Rotterdam ende Schiedam. Die van Hoorn, Medenblick en Purmereynde, &c.
Die van Rotterdam en Schiedam hebben verklaart, dat syluiden niet en konnen consenteeren, dat
teegens voorgaande belofte van de Staten den uitvoer van den Haring verbooden soude werden.
Die van Hoorn, Meedenblik en Purmereinde hebben verklaart, dat, soo verre den Haring uitgevoert
soude werden, Booter en Kaas meede uitgaan sal, of andersints alle Eetwaren ingehouden sullen
werden.
(Resolutien 1585)(p. 763, 764)
(1585) 22 november
Een lyst daar op concipieeren; Gecommitteerden daar op beschryven; by Rotterdam en Schiedam
gedifficulteert, den uitvoer van Haring was belooft niet te verbieden; Hoorn, Medemblik en
Purmerende seggen, als de Haring mag uitgevoert, moet ook Boter en Kaas uitgaan.
(Index 1580-90: Goederen, 712/764)
(1585) 28 november
Burgemeesteren van Delft, tot verhoeding der oneenigheid te Medemblik, J. Millius of P. Johannes
voor een maand of ses weeken daar te leenen; intusschen een ander Predikant daar te schikken.
(Index 1580-90: Kerkelyke saaken, 728/781)
(1585) 28 november
Een Predikant tot Medenblik te beroepen, &c.
Is geordonneert te schryven aan de Burgemeesteren en Regeerders de Stad Delft, als volgt.
Alsoo Wy over eenige maanden aangenoomen hebben die van Medenblick van een bequaam
en vreedsamig Dienaar de Heyligen Evangelii te doen voorsien, ten einde de Gemeente
aldaar door den selven gestigt en in goede eenigheid soude moogen gehouden worden; ende
Wy tot nog toe niet bequamelijk daar toe hebben konnen geraaken, sulks dat ook den
Dienaar van Enkhuisen, die eenige maanden tot Medenblick heeft gepredikt by bewillinge en
leeninge van die van Enkhuisen, hem weederom tot Enkhuisen in sijnen dienst moet
begeeven; en die van Medenblik mitsdien sonder Dienaar souden moeten blyven, ten ware
daar inne voorsien werde, ter tyd toe Wy de voornoemde van Medenblik van een bequaam
Dienaar sullen hebben versorgt. SOO IS’T: Dat Wy Uwer E. wel ernstelijk by deesen hebben
willen versoeken, ten einde alle verdere swarigheid ende oneenigheid binnen de
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voornoemde Steede van Medenblik verhoed moogen worden, een van de Predikanten
aldaar, te weeten Johannem Milium of Petrum Johannes, voor een maand of ses weeken ten
langsten te laten volgen, om by leeninge binnen Medenblik voornoemt te moogen dienen;
ende belooven Wy mits deesen middelertyd een ander Predikant derwaards te schikken,
daar meede die van Medenblik ten besten sullen moogen weesen gedient.
(Resolutien 1585)(p. 781)
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1586
(1586) 12 februari
Acte van verseekertheid van de honderd drie en dertig duisend ponden.
De Staaten van Holland geresumeert en nader gelet hebbende op het inhoude van de Acte van
verseekertheid van de 133000 ponden by de Staaten van Holland op te brengen by, anticipatie tot
furnissement van de quote den 11 deeses op te brengen in handen van sijn Excellencie den Heere
Grave van Leycester, en bevindende, dat deselve in de 133000 ponden die van Holland kortinge
behoort te strekken de somme van ontrent 20000 ponden, over het suiver inkoomen van de
Middelen van consumptie binnen den Noorder Quartiere van de maand December voorleede, en dat
oversulks niet meer dan 113000 guldens by repartitie by de Steeden op interest behooren opgebragt
te werden; en de Gedeputeerden van Alkmaar, Hoorn en Medenblijk sustineerden, dat in conformité
van de Acte van den 6 deeses ten vollen 133000 ponden opgebragt souden werden by repartitie en
op interest, is eindelijk verdragen, dat soo verre de Steeden van den Noorder Quartiere haar volle
contingent in de 133000 ponden geligt sullen hebben, het suiver inkoomen van de maand December
van de Middelen in den Noorder Quartiere booven dien alhier gebragt en in handen van sijn voorn.
Excellencie overgeleevert sal werden in minderinge van het contingent of quote van die van Holland,
die den 10 Maart toekoomende verschynen sal, welverstaande indien blyken mogte, dat het
inkoomen aldaar van de voorsz maand December Staatsgewyse waare belast, het selve daar
kortinge en defalcatie strekken sal; en soo verre de Steeden van den Noorder Quartiere haar volle
contingent in de 133000 ponden niet souden ligten op Interest, agtervolgende de verschryvinge,
maar de Middelen van de maand December binnen den Noorder Quartiere daar toe employeeren,
sal henluiden het interest na advenant gerabateert en afgeslagen worden; omme het welk te
volkoomen hebbende Gedeputeerden van de voorsz Steeden in den Noorder Quartiere belooft daar
toe haarluiden uiterste devoir by haare Principalen te doen, verklarende en bekennende reedelijk te
zyn, dat des gemeene Lands penningen en inkoomen ten voorsten tot vervallinge van de lasten en
betaalinge van de quote behooren geëmployeert te werden.
De Convoyen aangaande.
Is geordonneert te schryven aan de Gecommitteerde Raaden ter Admiralteit in Holland, en de
Gedeputeerden in Collegie binnen den Noorder Quartiere, dat syluiden tot voldoeninge van
de begeerte van sijn Excellencie den Grave van Leycester, Gouverneur Generaal, binnen agt dagen na
de receptie van de Brieven alhier overschikken willen pertinenten Staat van alle de lasten
daar meede de Convoyen in de respective Quartieren eenigsints souden moogen weesen beswaart,
met verklaringe, uit wat saaken deselve spruitende zyn, en wanneer deselve betaalt sullen moeten
werden, en voorts in den selven staat over te senden de Namen en Toenamen van de Capiteinen op
de Scheepen van Oorlog, het getal van het Bootsvolk in dienst zynde, mitsgaders het getal en
grootte van de Oorlogscheepen, en tot wat plaatse deselve leggen, ten einde sijn Excell. daar meede
gedient mag werden als na behooren. (Resolutien 1586-87)(p. 65, 66)
(1586) 9 april
Missive van beschryving aan de Edelen en Steeden van Holland teegen den 8 April tien Edelen en
agtien Steeden.
(Index 1580-90: Vergadering, 178/206)
(1586) 9-19 april
Missive van beschryvinge van de Edelen en Steeden van Holland, jegens den 8 April ‘savonds in de
Herberge.
Aan de Heeren Edelen
De Heeren van
Assendelft, Kenenburg, Cralingen, Wyngerden, Nyvelt, Duvenvoirde, Schagen, Warmont, Poelgeest en
Mathenes,
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Aan de Burgemeesteren en Regeerders van
Dordrecht, Schoonhoven, Haarlem, Alkmaar, Delft, Hoorn, Leyden, Enkhuisen, Amsterdam, Edam,
Gouda, Monnikendam, Rotterdam, Medenblick, Gorcum, Schiedam, Brielle en Purmereynde.
Edele, Eersame, Voorsienige seer discreete Heeren,
Alsoo in deese onse Vergaderinge sooe op de poincten van de beschryvinge als ander voorvallende
saaken by ons Staatsgewyse verscheide Resolutien genoomen zyn, soo hebben wy deselve in
alsulken ordre doen stellen als wy tot goed beleit en directie van de saaken van den Lande dienstig
agten, en seinden UE. dubbelt van deselve neevens deesen.
En aangesien in de voorsz Vergadering op de petitie by sijn Exc. gedaan, om te hebben extraordinaris
subsidie tot laste van den Lande, van 100000 ponden ter maand, voor de maanden Maart, April, Mey
en Junius, om daar meede ten deele te vervallen de extraordinaris kosten die gedragen sullen
moeten worden in het opregten en onderhouden van een Veldleeger, mits de verscheidenheid van
de opinien geen eindelijke Resolutie heeft konnen genoomen worden, maar alleenlijk op rapport en
behagen van de Edelen en Steeden respective alsulken Resolutie als de Edelen en Gedeputeerden
van de Steeden uit discoursen en opinien die apparents te gevonden hebben; dat meede geduurende
defelve Vergaderinge veele en verscheide poincten voorgevallen zyn, daar op wy ten dienste van den
Lande hoognoodig bevonden hebben dat eerstdaags Resolutie Staatsgewys werde genoomen; soo
hebben wy de Resolutie by ons op rapport op de voornoemde petitie van sijn Exc. goedgevonden,
mitsgaders ook de andere voorgevallen poincten gestelt by memorie, sulks als deselve neevens
deesen gaat; en hebben de Edelen en Gedeputeerden van de Steeden aangenoomen elks in den
haaren te doen goed en getrouw rapport, en te benaarstigen dat daar op goede en vrugtbarige
Resolutie ten meesten dienste van den Lande mag worden genoomen en ingebragt alhier teegens
den 8 April eerstkoomende, ten welken dage UE. haare Gedeputeerden in competenten getale alhier
sullen senden 's avonds in de Herberge precise, om ’s anderdaags in besoigne te treeden, op de
poene in de Ordonnantie, op onse Vergaderinge en Besoigne gemaakt, begreepen, welke
Ordonnantie wy verstaan dat in de voorsz en alle aanstaande Vergaderingne sal werden agtervolgt,
tot conservatie van de eere en reputatie van de Staaten, en goede directie van de saaken van den
Lande, en omme het gemeene Land en de Steeden te verligten van de groote kosten die by faute van
het precies onderhouden van de voorsz Ordonnantie tot nog toe gedraagen zyn.
Wy hebben een vast betrouwen dat UE. insiende den staat en geleegentheid van de gemeene saake,
en in bedenken stellende hoe hooglijk den armen bedrukten Vaderlande daar aan geleegen is, dat wy
alles doende dat eenigsints moogelijk is, haare Koninglijke Majesteit van Engeland en sijn Exc.
moogen doen continueeren in de goede affectie die deselve tot deese Landen zyn met ‘er daad
bewysende, weesende het regte middel waar door deese Landen eens tot het gewenschte einde van
deese schadelijke langduurige en bloedigen oorlog met Godes hulp moogen geraaken, hen sulks
sullen quiten, en soo goede vrugtbaare Resolutie inbrengen, dat sijn voorsz Exc. van alles gegeeven
mag worden contentement, het welk ongetwyffelt geschieden sal, als sijn Exc. met ‘er daad getoont
word, onse goede wille in het opbrengen van de beloofde Contributie, en alsulke andere
Contributien, als booven het secours van haare Majesteit tot onse eigen behoudenis van nooden is,
en eenigsints opgebragt mag worden , sullen daarom UE. haare Gedeputeerden senden met
volkoomen last, om hem aangaande de voorsz Petitie van sijn Exc. met de meeste stemmen te
moogen conformeeren, of uitterlijk om die saake te doen decideeren volgens de generale Resolutie
van den 8 January laatstleeden, aangesien deese saake geen vordere uitstellen of rapporten zijn
en sal moogen lyden.
En sal op de voorsz onse aanstaande Vergaderinge ook eindelijk Resolutie genoomen moeten
worden in het consenteeren van het Middel tot vervallinge van de lasten van het Land van Holland in
het particulier, in de voorsz Memorie voorgeslagen, en op rapport goedgevonden; sullen daaromme
UE. diesaangaande haare Gedeputeerden ook geeven volkoomen last als booven, en insgelijks om in
de andere poincten in de voorsz Memorie vervat, en alle voorvallende saaken, te moogen adviseeren
en resolveeren tot meesten dienst van den Lande.
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Aan Amsterdam in het particulier.
Wy twyffelen niet, of UE. gehoort hebbende het rapport van UE. Gedeputeerden, op deese
Vergaderinge geweest zynde, hebben hen geconformeert met de Edelen en alle andere Steeden,
noopens de continuatie van de geleende en opgebragte penningen, en ook de anticipatie van UE,
portie in den ommeslag van de Verpondinge van den loopende jaare, mitsgaders de Assignatien
aan de Ontfangers van de gemeene Middelen op het selve te doen, alsoo anders niet moogelijk
soude weesen de belofte aan sijn Excell. gedaan, te voldoen, en soo UE. daar in als nog eenige
swarigheeden soude maaken (als wy verhoopen neen) soo soude diesaangaande decisie by sijn
Excell. moeten werden gedaan; sullen daarom UE. diesaangaande haare Gedeputeerden meede
geeven volkoomen last.
Aan die van der Goude in het particulier.
Alsoo de quetstie tusschen de Edelen en alle de Steeden ter eenre, en UE. ter andere zyde, noopens
het opbrengen van de voorgaande repartitien en quotisatien noodelijk dient besligt, of door
vrundelijke communicatie of decisie van sijn Excell, ; soo sullen UE. diesaangaande haare
Gedeputeerden ook senden met volkoomen last.
Hier meede, &c.
Edele, Eersame, &c.
Geschreeven in
den Hage den
25 Maart 1586.
(Resolutien 1586-87)(p. 206-208)
1586 Missive van beschryvinge van de Edelen en Steeden van Holland, jegens den 8 April ‘savonds in
de Herberge.
Aan de Heeren Edelen
De Heeren van
Assendelft, Kenenburg, Cralingen, Wyngerden, Nyvelt, Duvenvoirde, Schagen, Warmont, Poelgeest en
Mathenes,
Aan de Burgemeesteren en Regeerders van
Dordrecht, Schoonhoven, Haarlem, Alkmaar, Delft, Hoorn, Leyden, Enkhuisen, Amsterdam, Edam,
Gouda, Monnikendam, Rotterdam, Medenblick, Gorcum, Schiedam, Brielle en Purmereynde.
Edele, Eersame, Voorsienige seer discreete Heeren,
Alsoo in deese onse Vergaderinge sooe op de poincten van de beschryvinge als ander voorvallende
saaken by ons Staatsgewyse verscheide Resolutien genoomen zyn, soo hebben wy deselve in
alsulken ordre doen stellen als wy tot goed beleit en directie van de saaken van den Lande dienstig
agten, en seinden UE. dubbelt van deselve neevens deesen.
En aangesien in de voorsz Vergadering op de petitie by sijn Exc. gedaan, om te hebben extraordinaris
subsidie tot laste van den Lande, van 100000 ponden ter maand, voor de maanden Maart, April, Mey
en Junius, om daar meede ten deele te vervallen de extraordinaris kosten die gedragen sullen
moeten worden in het opregten en onderhouden van een Veldleeger, mits de verscheidenheid van
de opinien geen eindelijke Resolutie heeft konnen genoomen worden, maar alleenlijk op rapport en
behagen van de Edelen en Steeden respective alsulken Resolutie als de Edelen en Gedeputeerden
van de Steeden uit discoursen en opinien die apparents te gevonden hebben; dat meede geduurende
defelve Vergaderinge veele en verscheide poincten voorgevallen zyn, daar op wy ten dienste van den
Lande hoognoodig bevonden hebben dat eerstdaags Resolutie Staatsgewys werde genoomen; soo
hebben wy de Resolutie by ons op rapport op de voornoemde petitie van sijn Exc. goedgevonden,
mitsgaders ook de andere voorgevallen poincten gestelt by memorie, sulks als deselve neevens
deesen gaat; en hebben de Edelen en Gedeputeerden van de Steeden aangenoomen elks in den
haaren te doen goed en getrouw rapport, en te benaarstigen dat daar op goede en vrugtbarige
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Resolutie ten meesten dienste van den Lande mag worden genoomen en ingebragt alhier teegens
den 8 April eerstkoomende, ten welken dage UE. haare Gedeputeerden in competenten getale alhier
sullen senden 's avonds in de Herberge precise, om ’s anderdaags in besoigne te treeden, op de
poene in de Ordonnantie, op onse Vergaderinge en Besoigne gemaakt, begreepen, welke
Ordonnantie wy verstaan dat in de voorsz en alle aanstaande Vergaderingne sal werden agtervolgt,
tot conservatie van de eere en reputatie van de Staaten, en goede directie van de saaken van den
Lande, en omme het gemeene Land en de Steeden te verligten van de groote kosten die by faute van
het precies onderhouden van de voorsz Ordonnantie tot nog toe gedraagen zyn.
Wy hebben een vast betrouwen dat UE. insiende den staat en geleegentheid van de gemeene saake,
en in bedenken stellende hoe hooglijk den armen bedrukten Vaderlande daar aan geleegen is, dat wy
alles doende dat eenigsints moogelijk is, haare Koninglijke Majesteit van Engeland en sijn Exc.
moogen doen continueeren in de goede affectie die deselve tot deese Landen zyn met ‘er daad
bewysende, weesende het regte middel waar door deese Landen eens tot het gewenschte einde van
deese schadelijke langduurige en bloedigen oorlog met Godes hulp moogen geraaken, hen sulks
sullen quiten, en soo goede vrugtbaare Resolutie inbrengen, dat sijn voorsz Exc. van alles gegeeven
mag worden contentement, het welk ongetwyffelt geschieden sal, als sijn Exc. met ‘er daad getoont
word, onse goede wille in het opbrengen van de beloofde Contributie, en alsulke andere
Contributien, als booven het secours van haare Majesteit tot onse eigen behoudenis van nooden is,
en eenigsints opgebragt mag worden , sullen daarom UE. haare Gedeputeerden senden met
volkoomen last, om hem aangaande de voorsz Petitie van sijn Exc. met de meeste stemmen te
moogen conformeeren, of uitterlijk om die saake te doen decideeren volgens de generale Resolutie
van den 8 January laatstleeden, aangesien deese saake geen vordere uitstellen of rapporten zijn
en sal moogen lyden.
En sal op de voorsz onse aanstaande Vergaderinge ook eindelijk Resolutie genoomen moeten
worden in het consenteeren van het Middel tot vervallinge van de lasten van het Land van Holland in
het particulier, in de voorsz Memorie voorgeslagen, en op rapport goedgevonden; sullen daaromme
UE. diesaangaande haare Gedeputeerden ook geeven volkoomen last als booven, en insgelijks om in
de andere poincten in de voorsz Memorie vervat, en alle voorvallende saaken, te moogen adviseeren
en resolveeren tot meesten dienst van den Lande.
Aan Amsterdam in het particulier.
Wy twyffelen niet, of UE. gehoort hebbende het rapport van UE. Gedeputeerden, op deese
Vergaderinge geweest zynde, hebben hen geconformeert met de Edelen en alle andere Steeden,
noopens de continuatie van de geleende en opgebragte penningen, en ook de anticipatie van UE,
portie in den ommeslag van de Verpondinge van den loopende jaare, mitsgaders de Assignatien
aan de Ontfangers van de gemeene Middelen op het selve te doen, alsoo anders niet moogelijk
soude weesen de belofte aan sijn Excell. gedaan, te voldoen, en soo UE. daar in als nog eenige
swarigheeden soude maaken (als wy verhoopen neen) soo soude diesaangaande decisie by sijn
Excell. moeten werden gedaan; sullen daarom UE. diesaangaande haare Gedeputeerden meede
geeven volkoomen last.
Aan die van der Goude in het particulier.
Alsoo de quetstie tusschen de Edelen en alle de Steeden ter eenre, en UE. ter andere zyde, noopens
het opbrengen van de voorgaande repartitien en quotisatien noodelijk dient besligt, of door
vrundelijke communicatie of decisie van sijn Excell, ; soo sullen UE. diesaangaande haare
Gedeputeerden ook senden met volkoomen last.
Hier meede, &c.
Edele, Eersame, &c.
Geschreeven in
den Hage den
25 Maart 1586.
(9-19 april)(p. 206-208)
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(1586) 14 mei-24 mei
Pointen daar op de Edelen en Steeden Staatsgewys beschreeve zyn in den Haag teegen den 12 Mey
’s avonds in de Herberg om ’s anderendaags in besogne te treden; Resolutien in deese Vergadering
genoomen, sulks de opinien op verscheide daagen na veel deliberatien, eindelyk zyn vereenigt;
Praesenten Edelen vier, Dordrecht een, Haarlem drie, Delft twee, Leyden twee, Amsterdam vyf,
Gouda drie, Rotterdam drie, Gorinchem drie, Schiedam twee, Brielle een, Schoonhoven twee,
Alkmaar twee, Hoorn een, Enkhuysen twee, Edam een, Monnikendam een, Medemblik twee,
Purmereinde een.
(Index 1580-90: Vergadering, 181/209)
(1586) 24 juni-1 juli
Booven het toegevoegde aan Medemblik voor haare Fortificatien, deselve nog twee duisend gls.
(Index 1580-90: Fortificatien, 243/280)
(1586) 24 juni-1 juli
Vergadering gehouden by de Staaten van Holland in den Haag van 24 Juny tot 4 July; Edelen ses,
Dordrecht drie, Haarlem drie, Delft twee, Leyden twee, Amsterdam een, Gouda drie, Rotterdam drie,
Gorinchem een, Schiedam twee, Brielle twee, Schoonhoven een, Alkmaar een, Hoorn een, Enkhuysen
twee, Edam twee, Monnikendam twee, Medemblik een en Purmerende een.
(Index 1580-90: Vergadering, 217/249)
(1586) 24 juni-1 juli
Resolutien op de Pointen van beschryvinge in de
voorsz Vergaderinge genoomen.

Ordonnantie op de Vergaderinge
De Edelen ende Steeden op dit poinct
gedelibreert en verstaan hebbende, dat de
seeven Steeden van Noord-Holland niet en zyn
gelast om voor alsnog de Ordonnentie in
deesen geroert (hen overgesonden) te
besluiten, hebben geresolveert, dat dit poinct
sal worden uitgesteld tot de naaste
Vergaderinge, mits dat alsdan de Edelen en
Steeden daar op sullen koomen gelast, om
volgens de beschryvinge de Ordonnantie te
besluiten, of uiterlijk rondelijk te verklaren de
swarrigheden die sy daar in of eenige poincten
bevinden, ten einde na goede onderregtinge
ten meesten dienste van den Lande daar op
mag worden geresolveert.

Roerende het Collegie
Omme reedenen hier vooren op het eerste
poinct verhaald is ook by de Edelen en Steeden
goedgevonden, dat dit poinct sal worden
uitgesteld tot de naaste Vergaderinge, mits dat

Pointen daar op de Edelen en Steeden van
Holland Staatsgewys zyn beschreeven in den
Hage jegens den 23 Juny 1586 precise ’s avonds
in de Herberg, omme ’s anderendaags daar op
te besoigneeren.

In den eersten, aangesten in de laatste
Vergaderinge goedgevonden is, dat aan de
Edelen en Steeden overgesonden soude
worden de geconcipieerde Ordonnantie op de
Vergaderinge en Besoigne van de Staten van
Holland, omme deselve elks in den haren te
resumeren en hare Gedeputeerden die ter
naaster Vergaderinge ter Dagvaart sullen
worden gesonden, te authoriseeren, ten
meesten dienste van den Lande de voorsz
Instructie eindelijk te arresteeren en besluiten,
en voorts in forme van verband te redigeeren,
het zy by zeegelinge of onderteekeninge, soo
sullen de Edelen ende Gedeputeerden van de
Steeden op het arresteeren en besluiten van
deselve Ordonnantie (daar van dubbeld hier by
gevoegt is, gequoteert Num. I) koomen met
volkoomen last.
II
Item, alsoo voor den Lande niet alleen dienstig,
maar geheel noodig is bevonden, dat soo in het
Zuider- als Noorderquartier van Holland de
Gecommitteerde Raden van de Staten in
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middelertyd die van den Collegie hen soo na
sullen reguleeren na de geconcipieerde
Ordonnantie als doenlijk is, en dat de
geconsenteerde Contributien soo van de
Verpondinge als van de gereserveerde
Middelen, sullen worden verstrekt soo tot
supplement van de quote als tot andere lasten,
volgens de Resolutie Staatsgewys op de
voorgaande Dagvaart genoomen, en dat in
beide deese Quartieren, sonder dat iemand de
Penningen tot andere saken sal moogen
diverteeren of keeren, sonder consent van de
Staten, om te voorkoomen de confutie in den
Staat van den Lande, ende het betalen van de
beloofde (quo)te aan sijn Excellencie.

De Edelen en Steeden, uitgesondert wiens
opine hier na apart word verklaart, hebben na
verscheide deliberatien geresolveert, dat tot
vorderinge van de noodelijkste Fortificatien van
de Steeden en Forten van Holland, die
apparentelijk by de Vyanden eerst beleegert,
beslooten en aangetast souden moogen
worden, als Heusden, Worcum, Gorcum en
andere, op de Frontieren van Braband
geleegen, de Steeden van Holland in twee
maanden eerstkoomende in handen van den
Ontfanger Generaal Cornelis van Mierop, of op
sijn decharge, sullen betalen soo veel als de
kortinge van de Losen Lyfrenten daar meede de
Steeden respectivelijk zyn beswaard, is
bedragende, volgende de Placaten, te weeten
van elke gulde ’s jaars Losrenten drie stuivers,
en van elke gulde Lyfrenten anderhalve stuiver,
of in plaats van dien twee derdendeelen van

Collegie dienen ende besoigneeren sullen op
seekere eenparige Instructie, item, dat het
Collegie van het Zuiderquartier sal bestaan van
neegen Persoonen, en het Collegie van het
Noorderquartier van seeven Persoonen, en dat
ter naaster Vergaderinge sal worden
geprocedeert tot nominatie van de Persoonen
die soo wel in het Zuider- als Noorderquartier in
het Collegie op de Instructie sullen dienen, mits
dat twee Gedeputeerden uit de Steeden van
het Zuiderquartier in het Collegie van het
Noorderquartier sullen weesen, om alle goede
correspondentie tussschen de Quartieren te
onderhouden, volgende de verklaringe van sijne
Princelijke Excellencie, H.M., soo sullen de
Edelen en Gedeputeerden van de Steeden
koomen gelast, eerst om de geconpieerde
Instructie voor de voorsz Gecommitteerden van
de Staten (daar van neevens deesen dubbeld
word overgesonden gequoteert Num. 2) te
arresteeren, en daar na, om tot verkiesinge van
de Persoonen die soo in het Zuider- als
Noorderquartier in de voorsz Collegien sullen
worden gesteld, te procedeeren, en deselve op
de voorsz Instructie te doen de last aanneemen
en Eeden, sonder dat de Geëeligeerden hen
sullen mogen excuseeren, maar gehouden
weesen die voorsz last voor een jaar aan te
neemen op deselve Instructie, overmits den
dienst van den Lande sulks vereischt.
III
Roerende de Fortificatien.
Gemerkt meede dat in de laatste Vergaderinge
de Steeden niet hebben konnen accordeeren op
de versogte Contributien over de Steeden, in de
plaats van de kortinge van de Renten die in
reguard van den ommeslag van de Verpondinge
word gedaan, en dat mitsdien meede
onvrugtbaar blyft het consent gedragen
noopende de kortinge van de Renten op het
gemeene Land, de Domeinen en andere
Collegien van Holland staande, overmits de
Edelen daar van geen consent verstaan te
dragen, ten zy de Steeden of in de voorgeslagen
Contributien of in de kortinge van de Renten op
de Steeden staande, meede consenteeren, om
gelijkheid te houden; soo was by de
Gedeputeerden van de Steeden aangenoomen
ter naaster Vergaderinge te koomen gelast, om
te consenteeren, op drie à vier maanden ten
behoeve van het gemeene Land te betalen soo
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een derdendeel van het gunt den
jeegenwoordigen ommeslag van de
Verpondinge binnen de Muuren van de
respective Steeden is bedragende, tot hare
keure, en dat de Steeden geduurende deese
Vergaderinge de voorsz verkiesinge sullen doen,
en dat de geene die verkiesen sullen de
kortinge van de Renten, gehouden sullen
weesen, pertinente verklaringe, gesterkt by
Eede, over te leeveren binnen tien dagen, met
hoe veel Losen Lyfrenten de Steeden zyn
beswaart, ten einde daar van Staat gemaakt
mag worden, of dat by gebreeke mag worden,
of dat by gebreeke van deselve overleeveringe
syluiden gehouden sullen weesen te betalen de
voorschreeve twee derdendeelen, als andere
die sulks sullen verkiesen, ten einde, Staat van
de voorsz consenten gemaakt zynde, de
Penningen van dien mogen worden bekeert als
vooren.
Die van Dordrecht, Haarlem, Gouda, Gorcum,
Schiedam, Schoonhoven, Briel, Alkmaar, Hoorn,
Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Meedenblik
en Purmereinde hebben verkooren de kortinge
van de Renten.
Die van Delft, Leyden en Rotterdam hebben
verkooren de twee derdendeelen van een
derdendeel van de Verpondinge.

Is geresolveert, dat by eenige daar toe
gedeputeert, het Placaat van den 4 April
laatstleeden sal worden geresumeert, en om te
komen tot moderatie van dien, een
Remonstrantie aan sijn Excellencie op de naam
van de Staten sal worden gedresseert;
Welverstaande, dat men niet versoeken sal op
de Landen by den Vyand geoccupeert, te
mogen uitvoeren eenige Eetwaren of Munitien
van Oorlog, en is oversulks op de voorsz sake
seekere Remonstrantie geconcipieert,
geresumeert en goedgevonden, en om deselve
van weegen de Staten sijn Excellencie te
presenteeren, is verstaan, dat soo verre sijn
Excellencie te presenteeren, is verstaan, dat soo

veel als de kortinge soo van de Los- als
Lyfrenten, op de respective Steeden staande,
volgens den Placate is bedragende, ende tot
dien einde in de aanstaande Vergaderinge over
te leeveren Staat van de Los- en Lyfrenten daar
meede de respective Steeden zyn beswaart, of
dat de Steeden die hen in de voorsz
Contributien, of in het overleeveren van de
voorsz Staat souden vinden beswaard, in plaats
van deselve kortinge op gelijke drie à vier
maanden souden betalen twee derdendeelen
van soo veel als sy in den jare 1585
extraordinaris tot de Fortificatien hebben
geconsenteert; maar aangesien na het scheiden
van de Staten de Vyand verovert heeft de Stad
Grave ende dat mitsdien voor alle saken ordre
moet worden gesteld op de nadere Fortificatien
der Steeden Gornichem, Heusden, Worcum,
Geertruidenberg en andere Forten van Holland
in de voorsz Quartieren voor de Vyanden
geleegen, welke Fortificatie een groote somme
van Penningen sal kosten soo is goedgevonden,
dat mits de noodelijkheid ende verandering der
saken de Steeden hare Gedeputeerden sende
sullen gelast omme in plaats van de voorgaande
voorslag tot vordering van de voorsz
Fortificatien te consenteeren op twee à drie
maanden op te brengen soo veel als sy in den
voorleeden jare 1585 extraordinaris tot de
Fortificatien hebben gecontribueert of
geconsenteert, en dat in handen van alsulken
Ontfanger, en tot sulke Fortificatien als
Staatsgewys ten dienste van den Lande sal
worden goedgevonden.
IV
Aangaande het poinct van Navigatie.
Alsoo meede by veel Steeden verstaan word,
dat door de ophoudinge van de Navigatie ende
Traficque op de Nagebuuren soo neutrale als
geallieerde Koningryken en Landen, van
verscheide soorten van Koopmanschappen een
geheel stilstand van alle Commercie,
Handelinge, Navigatie en Manufactuuren in
deese Landen ten hoogsten te bedugten staat,
dat meede overmids op den uitvoer van Boter
en Kaas op deselve Landen, volgende de belofte
op de verpagtinge van de gemeene Middelen
van weegen sijn Exellencie gedaan, alsnog geen
ordre is gesteld, een groote confusie in het stuk
van de Contributie staat te bevreesen, dewelke
niet te regten sal weesen dan met nieuwe
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verre sijn Excellencie in Holland komt, de Staten repartitien of quotisatien over de Steeden, soo
alsdan beschreeven sullen worden, die in sulken is goedgevonden dat de Edelen en Steeden
gevalle eenige uit hare Vergaderinge daar toe
sullen koomen gelast omme ten meesten
sullen committeeren; en soo verre sijn
dienste van den Lande te adviseeren en
Excellencie niet soude in Holland koomen, zyn
resolveeren wat in de voorschreeve sake dient
gecommitteert eene van de Edelen, Haarlem,
gedaan.
Delft, een à twee van Amsterdam, een van
Rotterdam en drie uit Noord-Holland, met den
Advocaat van den Lande, om deselve ter plaatse daar sijn Excellencie weesen sal de voorsz
Remonstrantie te presenteeren, en dat tot dien einde deselve Gedeputeerden jegens den 10 July
eerstkoomende hen sullen vinden ter plaatse daar sijn Excellencie alsdan sal weesen.
Die van Dordrecht, Leyden, Gorcum en Schoonhoven hebben verklaart hen tot het presenteeren
van de voorsz Remonstrati niet gelast te vinden, maar dat sy alle goede officien aan hare
Principalen sullen doen, ten einde sy hen met de Edelen en andere Steeden sullen conformeeren.
Zyn gecommitteert uit de Edelen den Heere van Schagen, de andere Steeden sullen binnen drie
dagen oversenden de namen van de Gedeputeerden.
V
De Staaten van Holland hebben op het schryven Item, aangemerkt sijn Excellencie van die van
van sijn Excellencie, omme uit Holland
Holland extraordinaier versoekt, in plaats van
opgebragt te hebben twee honderd Pionniers,
de dertig Wagens te vooren versogt, twee
ten einde deselve by sijn Excellencie onder
honderd Paarden om deselve in het Leeger te
eenen Loosecoot souden moogen ten dienste
gebruiken tot voeringe van het Geschut; dat
van den Lande gebruikt worden, elks op de
meede by sijn Excellencie na het overgeeven
besoldinge van de tien guldens ter maand,
van de Stad Grave is versogt, dat uit Holland
verstaan, dat omme eenige Pioniers te vinden,
tusschen nagt en dag na sijn Excellencie souden
geen beeter nogte gereeder middelen voor
worden geschikt twee honderd Pioniers, elks op
handen zyn ofte gebruikt souden moogen
de Gagie van tien ponden ter maand, ende de
worden, dan dat sijn Excellencie op een dag in
Gedeputeerden in Collegie, omme het selve te
Holland en Utrecht, by alle de Officiers, soo in
consenteeren, hen nog gelast nog daar toe
de Steeden als ten platten Lande, sal doen
middelen vinden, soo sullen de Edelen ende
ligten alle de geene, soo Vreemdelingen als
Gedeputeerden van de Steeden meede koomen
anderen, die met gesonde Lighamen vagabonts gelast, omme daar op ten voorschreeven dage
en bedelaarsgewys in groote meenigte in alle
te resolveeren.
Steeden ende Dorpen zyn, van welke alreede
een groot getal by den Procureur Generaal en ander Officiers zyn geligt; ende aan deselve versogt,
dat haar believe ten fine voorsz in Holland en Utrecht een praecisen dag (die secreet gehouden
moet worden) te praefigeeren, op dat eenpaarlijk het selve alsdan mag worden geëxecuteert; dat
meede sijn Excellencie de Staten neevens de advertentie van den dag daar toe te ramen, gelieve te
adverteeren, op wat plaatse hy begeert die Persoonen gebragt te werden, en iemand
ordonneeren die selve sal ontfangen, ende dat alle Officiers, soo in de Steeden als ten platten
Lande, hen na de Resolutie van sijn Excellencie sullen reguleeren, waar van sijn Excellencie den 25
Juny is geadverteert, ende is het selve by sijn Excellencie goetgevonden volgende sijn Brieven van
den 28 Juny.
Ende soo veel aangaat de twee honderd Paarden, by sijn Excellencie tot voering van het Geschut
van die van Holland extraordinair versogt, in plaats van de dertig Wagens, is verstaan, dat sijn
Excellencie uit de Landen by de Vyanden geoccupeert, ligtelijk soo veel Paarden kan doen ligten als
tot vervoering van het Geschut van noode zyn, ende dat de kosten van dien uit de ordinaris en
extraordinaris consenten in alle gevalle behooren gedragen te worden; dan in gevalle behooren
gedragen te worden; dan in gevalle sijn Excellencie daar meede niet soude weesen te geeven
contentement, maar dat deselve vorder instantie soude doen om van die van Holland booven de
gedragen consenten eenige Paarden te hebben, soo verstaan de Edelen, Dordrecht, Haarlem,
Delft, Goude, Gornichem, Schiedam, Schoonhoven, Medenblick en Purmereinde, dat die van den
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Collegie sullen weesen geauthoriseert, ten minsten koste van den Lande van de Paarden die
dagelijks by den Vyand geoccupeert, gehaalt worden, eenige Paarden te koopen, mits dat het Land
van Holland booven de duisend guldens daar over geen kosten sal hebben te dragen; de andere
Steeden verklaren, daar toe niet gelast te weesen, maar dat sy verhoopen dat haarluider
Principalen daar in geen swarigheid en sullen maken.
VI
Is by de Edelen, Dordrecht, Haarlem, Delft,
Ende aangesien de Staten Generaal op het
Goude, Rotterdam, Schiedam ende
schryven en vermanen van sijn Excellencie tot
Schoonhoven, verstaan, dat sy volgende het
der Landen dienst niet alleen oorbaarlijk maar
schryven van de Staten Generaal wel dienstelijk geheel noodsakelijk hebben bevonden, omme
voor den Lande souden agten, iemand in
de practiquen van de Vyanden te vehinderen,
Engeland te schikken; ende is by de meeste
ende alle goede correspondentie tusschen hare
stemmen daar toe voorgeslagen den Raadsheer Majesteit van Engeland ende sijn Excellencie,
Casembroot, maar die van Leyden, Amsterdam, mitsgaders deese Landen te doen houden, dat
Alckmaar, Hoorn, Enckhuisen, Edam,
twee ofte meer gequalificeerde Persoonen, in ’s
Monnickendam, Medenblicq ende
Lands saken ervaren, in Engeland van weegen
Purmereinde, hebben verklaart, dat sy
ende tot laste van de Staten Generaal sullen
dienstelyk voor het Land van Holland bevinden, worden geschikt, omme aldaar voor seekeren
dat Orteil sal worden gecontinueert, en dat
tyd te blyven, na inhoud van de Missive van de
beeter correspondentie met hem sal worden
voorschreeve Heeren Staten Generaal (daar van
gehouden dan tot nog toe is gedaan; en soo
Copie neevens deesen gaat, gequoteert Num. 3)
verre de andere Provincien iemand anders
soo sullen de Edelen ende Gedeputeerden van
aldaar begeeren, dat deselve sal moogen
de Steeden koomen met volkoomen last, omme
gebruikt worden by henluiden ende tot haren
daar op meede te adviseeren ende resolveeren
koste, ende dat by den Advocaat van den Lande ten meesten dienste van den Lande, ende
met Orteil correspondentie sal werden
namentlijk om eenige Persoonen te
gehouden.
nomineeren, ende op haar onderhoud en
De voorscreeve Resolutie geresumeert zynde, is Tractement voorsien.
eendragtelijk verstaan by de Edelen ende alle
Steeden (uitgesondert die van Leyden) dat met sijn Excellencie sal worden gesprooken, om te
verstaan, wat sijn Excellencie dienstig oordeelt, en soo sijn Excellencie selfs noodelijk bevind
iemand te schikken, dat men sal moogen voorslaan den Raadsheer Casembroot, ende iemand
anders van weegen den Lande niet te consenteeren, sonder rapport.
VII
Is by de meeste stemmen verstaan, dat men
Ten laatsten, is goetgevonden dat de Edelen
geensints sal consenteeren in de versogte drie
ende Steeden sullen koomen gelast, om te
specien, omme deselve sijn Excellencie tot
resolveeren wat van weegen het Land van
vervallinge van de ordinaris lasten van der
Holland geraden staat te doen, soo op de
Oorlog te cedeeren booven de twee honderd
verhindering van de Contributien by sijn
duisend ponden ter maand, alsoo het inkoomen Excellencie versogt van den Impost op de drie
van dien is gedestineert tot betalinge van de
specien, te weeten Sout, Zeep ende twee
ordinaris quote van de voorschreeve twee
stuivers, als omme het consent van de
honderd duisend ponden.
extraordinaire Petitie van de vier honderd
Ende aangaande de vier honderd duisend
duisend guldens over de vier Provincien by sijn
ponden extraordinair versogt tot opligtinge
Excellencie extraordinair versogt, te moogen
ende onderhoud van een Veld-Leeger, is by de
doen employeren ten meesten dienste van den
Edelen ende alle de Steeden als nog
Lande, ende na dat de nood en jeegenwoordige
geconsenteert, dat sijn Excellencie honderd
gesteltenis der Landen is vereisschende, alsoo
duisend ponden van de voornoemde vier
sijn Excellencie wel expresselijk verklaart, dat
honderd duisend ponden sal moogen doen
sonder op de voorschreeve verhooginge ende
ligten op den Impost van de Lakenen, volgende extraordinaire Contributien eindelijk Resolutie
voorgaande Resolutie in de laatste Dagvaart
te neemen, ende daar op dadelijk eenigt
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genoomen; ende hebben de Edelen ende alle
Penningen te furneeren, niet wel moogelijk sal
de Steeden, uitgesondert van Enckhuysen,
weesen den Vyand in sijn voorneemen te
meede geconsenteert, dat tot beeter
beletten, hoewel sijn Excellencie niet alleen alle
furnissement van deselve honderd duisend
arbeid en moeite daar toe doet, maar ook sijn
guldens sijn Excellencie dal moogen worden
eigen Persoon niet verschoont, sulks dat ten
geconstenteert het restant van den Impost van hoogsten voor den Lande dienstig, ja geheel
de vyftig ponden van elk honderd Souts van de
noodig is, dat sijn Excellensie daar in word
jaren 1584 en 1585, nog onder de Panneluiden
gesecundeert, sullen daarom de Edelen ende
en eerste kooper van den Soute berustende,
Gedeputeerden van de Steeden daar op meede
ten einde deselve restanten met authoriteit van koomen met volkoomen last, ende voorts om
sijn Excellencie moogen worden geëxecuteert;
op alle voorvallende saken (die geschapen zyn
behoudelijk, dat aan de Visscherye sal worden
van dage te dage meerder en swaarder te sullen
betaalt het gunt henluiden is belooft; die van
vallen) te moogen adviseeren ende resolveeren
Enkhuisen hebben verklaart, noopende de
na dat de nood van den Lande sal vereisschen,
voorsz restanten van den Impost van het Sout
aangesien dat by gebreeke van alsulken last de
niet te kunnen consenteeren, alsoo sy niet
Landen ligtelijk souden moogen vallen in
verstaan daar in gehouden land den selven
onverwinnelijke schade te weesen, overmits in
Impost niet is geheeven ofte betaald, ende dat
Vries- ende verloop.
haar consent op die conditie gedragen is dat den voorsz Impost in Vriesland meede sal worden
betaalt.
Hebben voorts de Edelen ende Steeden eendragtelijk geresolveert, dat de andere drie honderd
duisend ponden over de Provincien van Holland, Zeeland, Utrecht en Vriesland by repartitie sullen
worden gevonden, ende dat de quote van die van Holland in deselve drie honderd duisend
ponden, begroot by raming op twee honderd duisend ponden, sal worden betaald voor de helft
gereed uit de Verponding van den loopende jare, volgende de Resolutie in de laatste Dagvaart
genoomen, en dat sijn Excellencie de weederhelft sal moogen doen ligten op de Verpondinge van
den jare 1587 van eenige Dorpen van Holland, sijn Excellencie daar toe in handen te stellen, omme
daar uit deselve helft met de interest van dien in den selven jare gerembourseert te worden, en
deselve ligtinge door de Ontfangers van de gemeene Middelen, met assistentie van de respective
Magistraten van de Steeden sal moogen doen, ende deselve van de Contributien tot haar
contentement eenige Dorpen in handen te stellen; ook dat in subsidium daar vooren verbonden
sullen worden de gemeene Middelen van haar Comptoiren, soo wel voor het capitaal als voor den
interest van twaalf, veertien of vyftien maanden, na dat sijn Excellencie met de Ontfangers ende
Steeden sal accordeeren, mits dat de Ordinnantie op deselve Dorpen in subsidium op de gemeene
Middelen sal terstond gegeeven worden, met expresse clausule, dat deselve om geen oorsaken sal
moogen worden gerevoceert of uitgestelt, derogatie van alle Resolutien ter contrarie, ende
authorisatie, dat de Ontfangers en Steeden, de Penningen selfs uit de voorsz Dorpen en Middelen
sullen moogen ontfangen, end dat de Ontfangers, of by haarluider overlyden hare Weduwen en
Erven, de Middelen henluiden te assigneeren, niet uit de handen genoomen sullen worden, voor
en aleer syluiden van de voorsz leeninge sullen weesen voldaan en betaalt; en verstaan de Edelen
en Steeden, dat sijn Excellencie met het voorsz consent hem sal moogen helpen, en het selve
houden voor een suiver consent, mits dat die van Zeeland, Utrecht en Vriesland, in de voorsz drie
honderd duisend ponden meede promptelijk sullen contribueeren, en dat daar uit voor half
Augusty eerstkoomende in den Lande sullen worden in dienst extraordinaris gebragt ende betaalt
twee duisend Duitsche Ruyteren, om met de andere Velde gebruikt te worden jeegens den Vyand,
en tot degat van sijn Gewas en Vrugten van den Lande onder sijn geweld weesende.
Die van Amsterdam, hebben haar consent genoeg op deselve conditien by geschrifte
overgeleevert.
Aldus geresumeert en goetgevonden den 1 Juli 1586.
Ter ordonnantie van de Staten.
By my.
(Resolutien 1586-87)(p. 250-257)
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1586 24 juni-1 juli
Aangaande de devastatie ende spoliatie van de Landen by den Vyand geoccupeert.
De Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam,
Gouda, Rotterdam, Gornichem, Brielle, Schoonhooven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam,
Monnickendan, Medenblik en Purmereinde, representeerende de Staten van Holland en
Westvriesland, Staatsgewys vergadert, hebben geresolveert, dat de Gedeputeerden van Holland,
gecommitteert ter Vergaderinge van de Staten Generaal, sijn Excellencie met alder ernst sullen
recommandeeren, dat met den aldereersten sijn Excellencie believe sulke ordre te stellen, dat in de
Landen by den Vyand geoccupeert, by Vyandlijke hostiliteit met den aldereereersten alsulke
devastatie en spoliatie van het Gewas.
Beroerende de Overgeevers van de Steede Grave.
Bestialen en andere Goederen mag worden gedaan als eenigsints moogelijk is, op dat de Gemeente
(die over de stilstand en sauvegarde van deselve hen seer beklagen) gegeeven mag worden
contentement, dat meede deselve Gedeputeerden aan sijn Excellencie en elders daar sulks noodig is,
ernstig sullen aanhouden, ten eynde den Heere van Hemert, en alle andere die oorsaak zyn van het
overgeeven der Steede Grave, en hare Complicen, sonder respect van eenige Persoonen, en sonder
te letten op yemants interest, met rigeur met den aldereersten moogen worden gestraft
exemplaarlijk na geleegentheid der saake, en voorts aanhouden, dat de Staten Generaal daar aan
ook de hand houden willen, en dat men soo in den Raad van State als in de Generale Staten sal
insteeren, dat in het adviseeren op de saaken van de voorsz Gevangens en Complicen, daar over niet
sullen weesen yemand van den geenen die de Gevangens in Bloede of Swagerschap eenigsints zyn
bestaande.
Mr. Dicrk Dimmer, Advocaat van den Hove, na Utrecht om, &c.
En alsoo de Staten verstaan hadden, dat Mr. Dirk Dimmer, Advocaat van den Hove van Holland, na
Utrecht gereyst was om de voorsz Gevangens als Advocaat te dienen, zyn gecommitteert Adriaan
Joppen, Mr. Pieter van der Meer, en Jacob Joosten, om van den Raad Provinciaal te verstaan, of sulks
by consent van den Hove was geschiet, en te versoeken, op de revocatie van deselve terstond ordre
te willen stellen, het welk gedaan is, door seekere citatie, op het versoek van den Procureur Generaal
teegen hem gedecerneert.
(Resolutien 1586-87)(p. 264)
(1586) 24 juni-1 juli
Medenblik. Roerende het consent van twee honderd duisend ponden tot de Fortificatien aldaar.
De Staten van Holland hebben op het versoek van de Gedeputeerden der Steede Medenblik, hen
beklagende, dat de Penningen henluiden toegevoegt tot noodelijke Fortificatien der selve Steede, in
de aanstaande week sullen weesen geconsumeert, en dat syluiden sonder vordere assistentie de
voorschreeve Fortificatien niet souden moogen vorderen, geconsenteert en geaccordeert, dat
booven het geene henluiden te vooren is toegevoegt uit de Penningen van het dubbelt Hoorngeld en
Contributie over de Steeden van het Noorderquartier in den jare 1585 tot de Fortificatien
geconsenteert, of uit het restant van den ommeslag gedaan op den voet van het redres van de
Verpondinge in den voorschreeven Quartiere van de jaren 1584 en 1585, aan Burgermeesteren en
Regeerders van de Steede Medenblik tot volmakinge van de begonnen Fortificatien nog twee
duisend ponden van veertig grooten sullen worden verstrekt en betaalt, en dat den Ontfanger in den
Noorderquartiere op de Ordonnantie hem daar toe by den Collegie aldaar te verleenen, deselve,
twee duisend ponden in reekeninge sullen worden geleeden op de voorschreeve Middelen van de
Fortificatien van den jare 1585, of op de Verpondinge van de jaren 1584 en 1585, sonder dat daar toe
de concenten van den loopenden jare sullen moogen worden gebruikt.
Gedaan in den Hage den 28 Juny 1586.
(Resolutien 1586-87)(p. 280)
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(1586) 22 juli-9 augustus
Vergadering gehouden in den Haag by de Staaten van Holland; Edelen ses, Dordrecht twee, Haarlem
drie, Delft drie, Leyden twee, Amsterdam ses, Gouda drie, Rotterdam drie, Gorinchem twee,
Schiedam drie, Brielle twee, Schoonhoven twee, Alkmaar twee, Hoorn een, Enkhuysen drie,
Medemblik twee.
(Index 1580-90: Vergadering, ---/---)
1586 Aangaande de devastatie ende spoliatie van de Landen by den Vyand geoccupeert.
De Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam,
Gouda, Rotterdam, Gornichem, Brielle, Schoonhooven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam,
Monnickendan, Medenblik en Purmereinde, representeerende de Staten van Holland en
Westvriesland, Staatsgewys vergadert, hebben geresolveert, dat de Gedeputeerden van Holland,
gecommitteert ter Vergaderinge van de Staten Generaal, sijn Excellencie met alder ernst sullen
recommandeeren, dat met den aldereersten sijn Excellencie believe sulke ordre te stellen, dat in de
Landen by den Vyand geoccupeert, by Vyandlijke hostiliteit met den aldereereersten alsulke
devastatie en spoliatie van het Gewas.
Beroerende de Overgeevers van de Steede Grave.
Bestialen en andere Goederen mag worden gedaan als eenigsints moogelijk is, op dat de Gemeente
(die over de stilstand en sauvegarde van deselve hen seer beklagen) gegeeven mag worden
contentement, dat meede deselve Gedeputeerden aan sijn Excellencie en elders daar sulks noodig is,
ernstig sullen aanhouden, ten eynde den Heere van Hemert, en alle andere die oorsaak zyn van het
overgeeven der Steede Grave, en hare Complicen, sonder respect van eenige Persoonen, en sonder
te letten op yemants interest, met rigeur met den aldereersten moogen worden gestraft
exemplaarlijk na geleegentheid der saake, en voorts aanhouden, dat de Staten Generaal daar aan
ook de hand houden willen, en dat men soo in den Raad van State als in de Generale Staten sal
insteeren, dat in het adviseeren op de saaken van de voorsz Gevangens en Complicen, daar over niet
sullen weesen yemand van den geenen die de Gevangens in Bloede of Swagerschap eenigsints zyn
bestaande.
Mr. Dicrk Dimmer, Advocaat van den Hove, na Utrecht om, &c.
En alsoo de Staten verstaan hadden, dat Mr. Dirk Dimmer, Advocaat van den Hove van Holland, na
Utrecht gereyst was om de voorsz Gevangens als Advocaat te dienen, zyn gecommitteert Adriaan
Joppen, Mr. Pieter van der Meer, en Jacob Joosten, om van den Raad Provinciaal te verstaan, of sulks
by consent van den Hove was geschiet, en te versoeken, op de revocatie van deselve terstond ordre
te willen stellen, het welk gedaan is, door seekere citatie, op het versoek van den Procureur Generaal
teegen hem gedecerneert.
(24 juni-1 juli)(p. 264)
(1586) 24 juni-1 juli
Medenblik. Roerende het consent van twee honderd duisend ponden tot de Fortificatien aldaar.
De Staten van Holland hebben op het versoek van de Gedeputeerden der Steede Medenblik, hen
beklagende, dat de Penningen henluiden toegevoegt tot noodelijke Fortificatien der selve Steede, in
de aanstaande week sullen weesen geconsumeert, en dat syluiden sonder vordere assistentie de
voorschreeve Fortificatien niet souden moogen vorderen, geconsenteert en geaccordeert, dat
booven het geene henluiden te vooren is toegevoegt uit de Penningen van het dubbelt Hoorngeld en
Contributie over de Steeden van het Noorderquartier in den jare 1585 tot de Fortificatien
geconsenteert, of uit het restant van den ommeslag gedaan op den voet van het redres van de
Verpondinge in den voorschreeven Quartiere van de jaren 1584 en 1585, aan Burgermeesteren en
Regeerders van de Steede Medenblik tot volmakinge van de begonnen Fortificatien nog twee
duisend ponden van veertig grooten sullen worden verstrekt en betaalt, en dat den Ontfanger in den
Noorderquartiere op de Ordonnantie hem daar toe by den Collegie aldaar te verleenen, deselve,
twee duisend ponden in reekeninge sullen worden geleeden op de voorschreeve Middelen van de
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Fortificatien van den jare 1585, of op de Verpondinge van de jaren 1584 en 1585, sonder dat daar toe
de concenten van den loopenden jare sullen moogen worden gebruikt.
Gedaan in den Hage den 28 Juny 1586.
(Resolutien 1586-87)(p. 280)
(1586) 22 juli-9 augustus
Furnissement van omtrent dertig duisend ponden. Roerende het vorderen van de Fortificatien der
Frontiersteeden en Sterkten.
Gedelibreert zynde op het poinct van de beschryvinge, noopende. het voorgeslagen middel tot
vordering van de Fortificatien van de Frontiersteeden en Sterkten, hebben de Edelen, die van
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Rotterdam, Brielle, Hoorn en Medenblick, geconstenteert in het
versogte derdepart van den ommeslag in den loopende jare 1586 op het redres van de Verpondinge
over de Steeden omgeslagen, mits dat daar toe een Ontfanger apart sal worden gecommiteert, en
dat de Penningen tot de noodelijkste Fortificatien sullen werden geëmployeert, daar onder ook
verstaan word het geraamde van de Fortificatie der Steede Woerden.
(Resolutien 1586-87)(p. 341)
(1586) 22 juli-9 augustus
Repartitie daar op binnen de Steeden van Holland hier na volgende ontfangen sullen werden de
krankee en gequetste Soldaaten, die onder Pasport van haarluider Capiteinen uit het Leeger sullen
gesonden werden, voor het eerste genoomen op omtrent vyf honderd Hoofden.
Dordrecht
40 Haarlem
40
Delft
50 Leyden
45
Amsterdam
70 Gouda
30
Rotterdam
30 Gornichem
10
Schiedam
18 Schoonhoven
10
Woerden
5 Weesp
10
Muyden
5 Naarden
5
Hage
30 Alkmaar
30
Hoorn
30 Enkhuisen
30
Medenblik
8 Edam
10
Monnikendam
7 Purmereinde
5
Hebben de Staten voornoemt verklaart en geresolveert, dat op de voorsz Repartitie binnen de
Gasthuisen van de voorsz Steeden de kranke en gequetste Soldaten, koomende uit het Leeger,
alvooren sullen ontfangen werden volgende de verdeelinge die by Joris Adriaansz, als daar toe by de
Staten gecommitteert, volgende de voornoemde Repartitie gedaan sal werden, daar onder mede
begreepen sullen zyn de kranke Soldaten die uit het Leeger alreede binnen de Steeden zyn
gekoomen, ende dat in aansieninge de Gasthuisen voornoemt meest zyn belast, of van kleinder
inkomsten (niettegenstaande het schryvens van sijn Excellencie, van deselve Soldaten te
onderhouden op drie stuivers daags, sonder het selve te moogen korten aan de quote van Holland)
voor elken Soldaat des daags betaald sal werden vier stuivers, en dat het selve kortinge strekken sal
aan de Contributien van die van Holland; dat meede soo verre eenige Soldaten naakt en de
ongekleed souden moogen weesen, soo wanneer deselve sullen weesen gereconvalesceert, by de
Burgermeesteren en de Regeerders van de Plaatsen tot drie a vier guldens toe, na de nood van de
sake, aan Kleeding verstrekt sullen mogen werden, om weder in dienst gebruikt te werden, ende dat
meede in afkorting van de voorsz contributien, sulks alles aan sijn Excellencie is geschreeven,
gemerkt de kranke Soldaten haarluider Soldie moet volgen, mits dat den staat van den Lande met de
voornoemde Kleeding ende het onderhoud booven de voornoemde Soldye niet sal werden belast,
nog deselve sal excedeeren; welverstaande dat de Magistraten van de Steeden op het tractement
van de voornoemde kranke ende gequetste Soldaten alomme sulks sullen doen voorsien dat hen
goed onderhoud gedaan mag werden, en syluiden weeder na haar Capiteinen werden geschikt
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terstond na dat syluiden sullen weesen gereconvalesceert, gemerkt by de Staten aan sijn Excellencie
alsulke belofte is gedaan, ende ten einde alsulke onkosten in den Staat van den Lande gebragt, en de
op haar betalinge afgetoogen werden als na behooren, sullen de Magistraten van de Steden in
handen van den voornoemden Commissaris overleeveren ten allen tyden des noodig zynde, den
Staat van de onkosten by hen aan deselve Soldaten gedaan, met expressie van de Namen van
deselve Soldaten, ende van haar Capiteinen, om daar af dubbeld aan sijn Excellencie overgesonden
te werden, en te dienen tot afkorting op de betaling van de Soldaten.
(Resolutien 1586-87)(p. 389-390)
(1586) 22 juli-9 augustus
Jr. H. van Ryswyk belooft voor hem en zyn Moeder, by het verkrygen van het Castelainschap en
Schout-Ampt van Medemblik, over de quaestie tusschen zyn Vader met Burgemeesteren noopens de
uitdelving der Landen of Thuyn aan het Huis te Medemblik, niemand te molesteeren; sal in het
Schout-Ampt vyf jaaren tot Substitut zyn Swager continueeren.
(Index 1580-90: Bailliuwen, 340/392).
(1586) 22 juli-9 augustus
Belofte van Jonkheer Hartogh van Ryswyck, noopende de questie met die van Medenblick van het
uitdelven der Landen.
Op den 25 Augusti Anno voorsz is in de Vergadering van de Staten van Holland ontbooden Jonkheer
Hertog van Ryswyck, dewelk belooft heeft voor hem selven, en vervangende en hem sterk makende
voor sijn Moeder, dat in geval hy komt te verkrygen de Officien van het Casteleynschap ende
Schoutampt van Meedenblick, hy ter oorsake van de questien tusschen wylen sijn Vader ende de
Burgemeesteren van Medenblick geweest zynde, noopende de uitdelvinge van de Landen of Thuyn,
aan het Huis tot Medenblik behoorende, ende alle het geene daar van dependeert, nog
Burgemeesteren van Meedenblik nog iemand anders eenige molestatie sal doen, maar deselve actie
in sulken gevalle laat voor geassopieert, dood en te niet.
Heeft voorts den voornoemden Ryswyk belooft, dat hy in voorsz Schout-Ambagt in sulken gevalle
als sijn Substituit sal continueeren den tyd van vyf jaren sijn Swager, om het selve te bedienen, sulks
hy het selve by het leeven van sijn Vader bedient heeft, sonder deselve binnen den voorsz tyd te
deporteeren dan met consent van de Staten.
(Resolutien 1586-87)(p. 392-393)
(1586) 12 augustus
Resolutie van de Staaten van Holland op de pointen van beschryving, sulks die genomen zyn
Staatsgewys seedert.
(Index 1580-90: Vergadering, ---/--- )
(1586) 12 augustus
Edelen drie, Dordrecht een, Haarlem drie, Delft twee, Leyden twee, Amsterdam een, Gouda twee,
Rotterdam drie, Gorinchem twee, Schiedam een, Brielle een, Schoonhoven twee, Alkmaar, Hoorn,
Enkhuysen, Edam en Medemblik elk een.
(Index 1580-90: Vergadering, ---/---)
(1586) 26 augustus/ 11 oktober
Noordholland gelast zynde in de Ordonnantie der Vergadering en besognes niet te consenteeren,
Edelen en Medemblik sulks niet als met de andere Steeden van het Quartier te moogen doen, de
Steeden van Noordholland nog eens teegen de naaste Vergadering beschreeven, of dat anders daar
op tot des Lands dienst moet geresolveert; by provisie gearresteert, Gedeputeerden van Edelen en
Steeden op de gesette tyd compareeren op verlies van stem, en gestand te doen het beslootene der
Presenten, in alles daar overstemming valt na ouder gewoonte, mits ses daagen te vooren de Brieven
van beschryving hebben; Gedeputeerden ter Dagvaart niet uit de Vergadering te scheiden voor dat
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de tyd is; geadviseert op twaalf gls. boete de eersten dag, en alle volgende dagen telkens drie gls.;
den tyd en uur van het besogne en de dagelyksche Vergadering by ieder waar te neemen op ses
stuivers boete telkens.
(Index 1580-90: Vergadering, 344/394)
(1586) 26 augustus-11 oktober
Ordonnantie op de Vergaderinge ende Besoigne van de Staaten.
Op het poinct van de beschryvinge beroerende de Ordonnantie van de Vergaderinge en de Besoigne
van de Staten, ten einde deselve ten meesten dienste van den Lande eindelijk gearresteert en alle
saken met goede ordre en vrugten moogen werden beleid, is na voorgaande deliberatie verstaan en
geresolveert, dat, ten aansien de Gedeputeerden der Steden van Noordholland expresselijk verklaren
gelast te weesen, tot het arresteeren van de selve Ordonnantie geen consent te dragen, ende dat by
die van Edam ende Medenblik is verklaart, niet gelast te weesen deselve Ordonnantie te helpen
arresteeren, ten ware alle de andere Steeden van Noord-Holland daar in consenteerden, nog eens de
Steden van Noord-Holland sullen worden beschreeven jeegens de naaste Vergaderinge, om hare
Gedeputeerden op het arresteeren van deselve Ordonnantie te senden met volkomen last, of
andersints de Edelen en andere Steeden, om des gemene Lands dienst te vorderen, sullen
genoodsaakt weesen, noopende het arresteeren ende onderhouden van deselve Ordonnantie
alsulke ordre te stellen als syluiden tot der Landen dienst sullen bevinden te behooren.
Dan gemerkt den teegenwoordigen staat en geleegentheid van den Lande nodelijk vereischt, dat de
Edelen en Steden beschreven zynde, soo wel in het compareeren ter Vergaderinge en het ordinaris
vergaderen, als in het scheiden, hen reguleeren na de poincten in deselve Ordonnantie dies
aangaande gesteld, ten einde op alle subite inconvenienten en swarigheeden, die den Lande
souden moogen overkomen, des te beter moge worden voorsien, soo is by de Edelen en
Gedeputeerden van alle de aanweesende Steeden (uitgesondert Hoorn, Edam en Medemblik)
verstaan, dat by provisie de navolgende poincten, op de poenen daar in gesteld, sullen werden
agtervolgt, ter tyd toe deselve Ordonnantie eindelijk sal weesen gearresteert.
De Gedeputeerden van de Edelen en Steeden sullen gehouden weesen op alle gesette of
beschreeve Dagvaarden van de Staten, en ook in de dagelijke Vergadering, ter geordonneerde tyd
ende plaatse als vooren te compareeren, op poene dat de absenten hare stemmen sullen verliesen in
saken in haar afweesen getracteert, en niet te min gehouden zyn te agtervolgen en gestand te doen
het gunt by de presenten sal zyn gedaan of beslooten op de poincten van de beschryving, ende
voorts in alle voorvallende saken daar overstemminge valt na ouder gewoonte, mits dat de Brieven
van beschryvinge ses dagen te vooren henluiden sullen gelevert zyn, ende ten ware deselve eenige
legitime oorsaken of excusen hadden, die by de Edelen en de andere Steeden worden aangenoomen.
De voorsz. Gedeputeerden ter Dagvaart gekoomen zynde, sullen uit de Vergadering niet moogen
scheiden of vertrekken voor den tyd van scheyden die geadviseert sal zyn, of buiten oorlof
van de andere Gedeputeerden, op poene van twaalf Caroli guldens voor den eersten dag, en alle
navolgende dagen de Dagvaart geduurende telkens drie guldens.
Ende sullen de Gedeputeerden ter Dagvaart gekoomen zynde, stellen den tyd en uure van haar
aanstaande Besoigne ende dagelijksche Vergadering, dewelke by een iegelijk van hen sal
waargenoomen worden, op poene van telkens te verbeuren ses stuivers.
Alle welke poenen sullen worden geappliceert ten profyte van de arme Weesen van de Stad of
Plaatse daar de Vergaderinge word gehouden, tot welken fine den Secretaris van de voorsz
Staten gehouden word de Weesmeesters t’elken reise by geschrifte over te leeveren de namen van
de Gedeputeerden die in faute of gebrek sullen zyn geweest, om by deselve geinnet ende
geëxecuteert te worden dadelijk ende als gepriviligeerde Lands Penningen, daar toe sy gelast en
geauthoriseert worden by deesen.
Die van Hoorn, Edam ende Medenblik hebben verklaart, dat syluiden goedvinden, dat de voorsz
poincten meede in surcheancie worden gehouden tot de naaste Vergadering van de Staten.
(Resolutien 1586-87)(p. 394-395)
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(1586) 26 augustus-11 oktober
Resolutie noopende het consent van de twee derdendeelen van een derdendeel van den ommeslag
van de Verpondingen over de Steeden, tot de Fortificatien.
De Staten van Holland aanmerkende, dat noodelijk op de voorsieninge van de fortificatien van
verscheide Frontiersteeden ende Sterkten van Holland (soo in het Zuider als Noorderquartier) in den
loopenden jare eenige ordre moet worden gesteld, ende dat uit de loopende Contributien de
penningen daar toe noodig wesende , niet vervallen moogen worden, hebben na voorgaande
beschryvinge en rapporten eindelijk bewilligt en gconcenteerd, dat om de aldernoodelijkste Werken
van de voorsz Fortificatien de geen vorder uitstel moogen lyden, met den eersten te vorderen, over
alle Steeden van Holland, den Hage onder de Steeden begreepen, ten einde voorsz geheeven,
ontfangen en betaald sal worden ten Comptoire van den Ontfanger Generaal van Holland Cornelis
van Mierop, twee derdendeelen van een derdendeel van het gunt den ommeslag van de
Verpondinge over de Huisen en andere onroerende Goederen binnen de voorsz Steeden geleegen, in
den jeegenwoordigen jare uitbrengt, sonder dat de Landen met de Steeden contribueerde, en buiten
de Steeden gelegen, in den voorschreeven omslag sullen hebben te contribueeren; ende sullen de
Steeden daar in contribueeren de somme; ende sullen de Steeden daar in contribueeren de somme
hier na gesteld.
Als

pond. sc. d.
Dordrecht
2647
0 0
Haarlem
1601 14 4
Leyden
1712 17 8
Delft
2755 11 0
Amsterdam
8375
0 0
Gouda
898
1 0
Rotterdam
1025
0 0
Gorcum
1099
7 6
Schiedam
456 13 4
Brielle
359
8 9
Woerden
281 11 0
Schoonhoven
290 10 0
Weesp
138 17 8
Muyden
44
8 10
Naarden
69
8 6
Geertruidenberg
133
6 8
Heusden
111
2 2
Hage
1378 15 6
Alkmaar
772
4 6
Hoorn
1223
6 8
Enkhuisen
1073 17 0
Medenblik
203
6 8
Edam
426 13 4
Monnikendam
252
4 6
Purmereynde
138 17 10
Welke somme syluiden repectivelijk gehouden sullen wesen te betalen de eene helft binnen veertien
dagen, en de andere helft binnen een maand daar na; en ten einde de Penningen van den
voorsz ommeslag procedeerende, in goede gelijkheid, ende ten meesten dienste van den Lande met
volkoomen kennisse van saken aan de noodelijkste Werken mogen worden bekeert, zyn
gecommitteert den Heere van Mathenes, Thomas Thomasz, Burgemeeser van Haarlem, en Mr.
Adriaan Anthonisz, om te maken een pertinente Lyst van de noodelijkste Werken, en een raminge,
hoe veel uit het voorsz consent tot elk der selver sal worden verstrekt, ende voorts te maken notitie
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wat Werken in den loopenden jare sullen moogen worden gemaakt, en wat Werken sullen moogen
opgehouden worden, tot het aanstaande jaar, en te ramen wat deselve Werken sullen kosten.
De voorsz Gecommitteerden gedaan hebbende rapport van haar gebesoigneerde, volgende de
voornoemde last, is het selve goed gevonden, sulks hier na volgt.
(Resolutien 1586-87)(p. 418-420)
(1586) 26 augustus-11 oktober
Lyste van de Fortificatien die teegenwoordig gemaakt worden, en nog binnen deesen saisoene voor
de aanstaande Winter opgemaakt moeten worden, en voorts van de Werken die met den eersten in
den aanstaanden saisoene moeten worden gemaakt, uit de Middelen van Contributie tot behoef van
de Fortificatien geconsenteert, en nog te consenteeren.
(Niet de tekst voor alle steden overgenomen)
Te betalen uit de jegenwoordige Contributien.
Wourchum-Werkendam-Gorchum-Schoonhoven-Woerden-Muyden-Naarden
Medenblik
Alsoo Mr. Adriaan Anthonisz heeft geremonstreert de geleegentheid van de Fortificatie der Steede
Medenblick, als dat het Bolwerk op het Westeinde noodig dient verandert, waar toe eenige Huisen
afgebrooken sullen moeten werden, als ook het Werk van de Moelen ende het andere kleine
Bolwerk, alles na den projecte van Mr. Adriaan Anthonisz daar van gemaakt, te samen geraamt op
ses duisend ponden, te beginnen teegen de aanstaande tyd; en tot de Werken die nu in handen zyn,
uit de jeegenwoordige Contributie
duisend ponden.
Brielle-Hemert-Heusden-Loevestein-Geertruidenberg-Edam-Monnikendam-Clundert-Thiel.
--Aldus gedaan en gearresteert by de Staten van Holland den 10 September 1586
(Resolutien 1586-87)(p. 420-425)
(1586) (26 augustus-11 oktober)
Resolutie noopende de kortinge van de Renten op de Domeinen ende het gemeene Land, &c.
En met het voorsz consent tot de Fortificatien word insgelijks gehouden voor geconsenteert, dat de
kortinge van alle de Renten staande op het gemeene Land, de Domeinen en andere Collegien van
Holland, gedaan sal worden als van andere Renten verkogt tot laste van eenige particuliere
Personen; te weten van ses guldens jaarlijksche Losrenten agtien stuivers, en van ses guldens
Lyfrenten neegen stuivers, en van minder ende meerder na advenant, ende dat de betaling daar van
gedaan sal worden ten Comptoire van den Ontfanger Generaal Cornelis van Mierop, by den
Rentmeester van de Domeinen en andere Collegien in Holland, binnen ses weeken eerstkoomende;
welke Rentmeesters de voorschreeve betaling sullen vinden ende profiteeren by korting aan de
Rentiers, soo wanneer syluiden deselve van de Renten verschynende in den loopenden jare 1586,
betaling sullen doen, en word de korting van de voorsz Renten geëigent ende gedestineert, te weten
soo veel aangaat de kortinge van de Renten staande op het gemeene Land van Holland, tot
supplement van de Middelen tot betalinge van des gemeene Lands Renten loop hebbende, en van de
Domeinen en andere Collegien, tot betalinge van de noodelijkste dagelijksche voorvallende kosten
van den Lande, en sal den voorsz Ontfanger de Rentmeesters van de Domeinen en andere Collegien
voor de betalinge van de kortinge van de Renten op haarluider respective Comptoiren staande,
doen sommeeren en executeeren volgende de rigoureuse letteren executoriaal, daar toe hy by
deesen word geauthoriseert.
(26 augustus-11 oktober)(p. 425)
(1586) 29 september
Roerende het Placaat van de Munt.
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De Staten geresumeert hebbende het inhoude van het voorschreeve schryvens van sijn Excellencie,
aangaande de publicatie van het Placaat van de Munt, en gesien hebbende het inhoude van den
selven Placate, hebben verstaan, verklaart en geresolveert, dat agtervolgende de gelieft van sijn
Excellencie het voorsz Placaat aan alle de Steeden en Ontfangers van de gemeene Middelen sal
worden overgesonden, en de Steeden belast, het selve Placaat op den 2 October toekoomende
precis sonder eenige faute te doen publiceeren by den Secretaris aldaar, ende daar na strictelijk
doen observeeren, agtervolgende het inhoud van den selven Placate ende de Brieven hier na
volgende.
Aan den Officier, Burgemeesteren en Regeerders van de Steeden van
Dordrecht,
Haarlem,
Delft,
Leyden,
Amsterdam,
Rotterdam,
Gornichem,
Schiedam,
Schoonhoven,
Brielle,
Alkmaar,
Hoorn,
Enkhuisen,
Edam,

Monnikendam,
Medenblik,
Purmereynde,
Weesp,
Muyden,
Naarden,
Woerden,
Oudewater,
Heusden,
Geertruidenberg,
Hage
ende
Geervliet.

Placaat van de Munt.
Alsoo sijn Excellencie gelieft heeft by sijn Brieven van den 23 deeser maand ons over te senden het
Placaat gemaakt en gedresseert op het stuk van de Munt, by sijn Excellencie onderteekent, ende
voorts seekere Exemplaren van den voornoemden Placate geteekent by een van de Secretarissen van
sijn Excellencie, met lastende bevel, soo gevoeglijk en in sulker manieren deselve Exemplaren aan de
Steeden van Holland over te schikken, dat den voorsz Placate preciselijk den tweeden dag der
toekoomende maand October mooge worden gepubliceert alom me ter plaatse daar men sulks
gewoon is te doen, en de voorts goede ordre te stellen dat by de respective Wethouderen op haren
Eed het inhoud van den selven Placate te vooren niet en werde gedivulgeert, hebben Wy
agtervolgende de geliefte van sijn Excellencie U E. meede een dubbelt ofte Exemplaar authenticq van
den voornoemden Placate by deesen wel willen oversenden, en by deesen belasten en ordonneeren,
het inhoude van den selven Placate niet te divulgeeren voor den 2 October toekoomende, en voorts
ten voorsz dage by een van de Secretarissen aldaar alsulke ordre te stellen dat het selve Placaat mag
werden agtervolgt en onderhouden, sonder daar van eenigsints in gebreeke te blyven; aangaande de
figure, daar van agter aan den voornoemden Placate mentie word gemaakt, belooft sijn Excel
lencie deselve ter geleegener tyd te doen oversenden.
Is geordonneert te schryven aan de Ontfangers van de gemeene Middelen in Holland, dat men haar
oversend een Exemplaar authenticq van den Placate dat op het stuk van de Munt den 2 der
toekoomende maand alomme in de Steeden precise sal worden gepubliceert, ten einde U E. na
deselve publicatie hem volgende het inhoude van dien hebbe te reguleeren; en sult het inhoude van
den voorsz Placate secreet houden tot dat het voornoemde Placaat als vooren gepubliceert sal
weesen.
(Resolutien 1586-87)(p. 487, 488)
(1586) 1 oktober
Roerend het ontfangen van de kranke ende gequetste Soldaaten, koomende uit het Leeger.
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Also sijn Excellencie gelieft heft de Staten van Holland te adverteeren, dat by hem met goede ordre
voorsien sal moeten worden op het ontfangen en onderhoude van de kranke en gequetste Soldaten,
die uit het Leger binnen de Steeden van Holland geschikt sullen moeten worden, ende daar op by de
Staten voornoemt seekere Repartitie is gemaakt over alle Steeden van Holland, ende aan sijn
Excellencie overgesonden, sulks hier na volgt.
Repartitie daar op binnen de Steeden van Holland hier na volgende ontfangen sullen worden de
kranke en gequetste Soldaaten, die onder Pasport van haarluider Capiteinen wie het Leeger sullen
gesonden worden, voor het eerste gecoomen op omtrent vyf honderd Hoofden.
Dordrecht
Haarlem
Delft
Leyden
Amsterdam
Gouda
Rotterdam
Gorcum
Schiedam
Schoonhoven
Woerden
Weesp
Muyden
Naarden
Hage
Alkmaar
Hoorn
Enkhuisen
Medenblik
Edam
Monnikendam
Purmereynde

40
40
50
45
70
30
30
10
18
10
5
10
5
5
30
30
30
30
8
10
7
5

Hebben de Staten voornoemt verklaart en geresolveert, dat op de voorsz Repartitie binnen de
Gasthuisen van de voorschreeve Steeden de kranke en gequetste Soldaten koomende uit het Leeger
als vooren, sullen ontfangen worden volgens de verdeelinge die by Joris Adriaansz, als daar toe by de
Staten gecommitteert, volgende de voornoemd Repartitie gedaan sal worden, daar onder meede
begreepen sullen zyn de kranke Soldaten die uit het Leeger alreede binnen de Steeden zyn
aangekoomen, en dat in aansieninge de Gasthuisen voornoemt meest zyn belast, of van kleinster
inkomsten, nietteegenstaande he schryvens van sijn Excellencie, van deselve Soldaten te
onderhouden op drie stuivers daags, sonder het selve te moogen korten aan de quote van Holland,
voor elken Soldaat des daags betaald sal worden vier stuivers, ende dat het selve korting strekken sal
aan de Contributien van die van Holland; dat mede, soo verre eenige Soldaten naakt en ongekleed
souden moogen weesen, soo wanneer deselve sullen weesen gereconvalesceert, by Burgemeesteren
en Regeerders van de Plaatsen tot drie of vier guldens toe, na de nood van de sake, aan Kleeding
verstrekt sullen moogen worden, om weder in dienst gebruikt te worden, ende dat meede in
afkorting van voorsz Contributien, sulks alles aan sijn Excellencie is geschreeven, gemerkt de kranke
Soldaten haarluider Soldye moet volgen, mits dat den Staat van den Lande met de voornoemde
Kleeding en het onderhoud booven de voornoemde Soldye niet sal wordem belast, nog deselve sal
excederen; welverstaande dat de Magistraten van de Steeden op het tractement van de
voornoemde kranke en gequetste Soldaten alomme sulks sullen doen voorsien, dat haarluider goed
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onderhoud gedaan mag worden, en syluiden weder na haar Capiteinen werden geschikt terstond na
dat sy sullen weesen gereconvalesceert, gemerkt by de Staten aan sijn Excellencie alsulke beloften is
gedaan; en ten einde alsulke onkosten in den Staat van den Lande gebragt, ende op haarluider
betaling afgetoogen worden als na behooren, sullen de Magistraten van de Steeden in handen van
den voornoemden Commissaris overleeveren t’allen tyde des nodig zynde den Staat van de onkosten
by hen aan deselve Soldaten gedaan, met expresse van de Namen en Toenamen van deselve
Soldatene, ende van haarluider Capiteinen, omme daar af dubbelt aan sijn Excellencie overgesonden
te moogen worden, en te dienen op de afkortinge op de betalinge van de Soldaten.
(Resolutien 1586-87)(p. 493-495)
(1586) 9 oktober
Den Lieutenant Sonoy weigert Copie van sijn Commissie te geeven.
De Staten verstaan hebbende uit het schryvens van de Gedeputeerden van de Magistraten binnen
den Noorderquartier van Holland, van den 8 deeser maand, dat by henluider Vergadering te
compareeren, by hem het selve was geweygert, en ook om het dubbelt te geeven van sijn Commissie
ende Instructie, daar by deselve als Lieutenant soude weesen gecommitteert, maar dat by sijnen
Secretaris daar van Copie en Lecture in de voornoemde Vergaderinge verleent zynde, daar uit
verstaan en bevonden is, dat den voornoemden Sonoy by sijn Excellencie is gecommitteert als
Lieutenant van sijn Excellencie, en Gouverneur over de Steeden Alckmaer, Hoorn, Enckhuisen,
Medenblick en andere Steeden in Waterland, en daar beneevens gecommitteert word, goed reguard
te neemen op de Politie en Krygsdiscipline, en dat alle Officieren ende Magistraten hem daar in
gehoorsamen sullen; dat van gelijken hem by sijn Instructie belast word, goede opsigt te neemen dat
de Predikanten ende Schoolmeesters behoorlijk worden betaal,en de Magistraten soo wel in de
Steeden als de Dorpen binnen den voornoemden Noorderquartiere alleenlijk by advise van den
voornoemden Sonoy sullen worden geëligeert, ende sulke die de Gereformeerde Religie toegedaan,
ende liefhebbers des Vaderlands zyn, en meer andere poincten, daar van die van den
Noorderquartiere niet hebben kunnen worden onderrecht, doordien sy geen dubbelt van de voorsz
Commissie en Instructie op het schryvens van de Statne hebben kunnen gekrygen, tot groote
kleinagtinge van de Staten en van den Ampt en Authoriteit haarluider competeerende, omme op
alles te doen voorsien dat teegens den Tractate met hare Majesteit gemaakt, de authoriteit sijn
Excellencie gedefereert ende teegens de Privilegien en Geregtigheeden van den Lande soude
moogen stryden, hebben de Staten voornoemt noodig bevonden in tyds hier teegens te doen
voorsien, ende dat sulks sijn Excellencie van Nassauw hier van sal worden geadverteert, omme by
sijn Excellencie de voorschreeve Commissie en Instructie gederogeert, of ten minsten geredresseert
te hebben als na behooren.
Roerende de Commissie van Sonoy. Is deesen verandert.
Is geordonneert te schryven andermaal aan de voornoemden Sonoy, tot conservatie van de
Privilegien en Geregtigheeden van den Lande, by forme van Credentie, en zyn gecommitteert
Schagen en Ruyghaver, om te trekken aan den voornoemden Sonoy, ende alsoo het selve daar na
niet raadsaam bevonden is, is geordonneert te schryven aan den selven Sonoy agtervolgende de
Minute. (Resolutien 1586-87)(p. 515)
(1586) 1 november
De electie bij den Schout van Medemblik gedaan van seven Scheepenen volgens de Privilegie te regt
gedaan; de Magistraat daar in maintineeren.
(Index 1580-90: Magistraats bestellingen, 479/551)
(1586) 1 november
Roerende de electie van Scheepenen tot Medenblik.
De Staten van Holland hebben verklaart, dat de electie by den Schout van Medenblik gedaan van 7
Scheepenen aldaar ter Steede, agtervolgende de Privilegie en Geregtigheid der voorschreeve Steede
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te regt gedaan is, en dat de Staten voornoemt van meininge zyn de Magistraten der voorschreeve
Steede daar in te helpen voorstaan, handhouden en maintineeren.
(Resolutien 1586-87)(p. 551)
(1586) 11 november
Magistraats bestellingen] Gepersisteert by het antwoord aan Burgemeesteren en Vroedschappen
van Medemblik nopens het verkiesen van Scheepenen der vier Noorder Coggen, en schryvens daar
over aan den Overste Sonoy.
(Index 1586-87: Magistraats bestellingen, 498/551)
(1586) 11 november
Noordercogge. Medenblick, noopende het verkiesen van Scheepenen aldaar. Bevel Oversten Sonoy.
Is geordonneert te rescribeeren aan Burgermeesteren en Vroedschappen der Steede Meedenblik.
Gesien hebbende UE. schryvens van den 9 deser maand, daar by U E. ons adverteert van het
versoek by Gelle Adriaensz, Dykgraaf der vier Noordercoggen, van weegen en door last van
den Heer Oversten Sonoy gedaan, omme als Casteleyn en Schout aldaar in de plaats van de
gekooren Scheepenen, als onwettelijk gekooren, soo den voornoemden Oversten schryft,
andere te kiesen, ende die te beëedigen, hebben U E. daar op geen nader antwoort als nog
konnen schryven dan wy by onse Acte van Resolutie van den eersten deeses hebben
verklaart, ende den Burgermeester Dirk Pietersz op sijn aangeeven meede gegeeven, daar
van wy den voornoemden Oversten jeegenwoordig meede zyn adverteerende.
(Resolutien 1586-87)(p. 573)
(1586) 11 november
Schryvens aan den Oversten Sonoy, roerende het selve subject.
Is geordonneert te schryven aan den Oversten Sonoy.
Nadien Wy gesien hebben uit het schryvens van de Burgemeesteren en Vroedschappen der
Stad Medenblick van den 9 deeses, en daar uit hebben verstaan het versoek by Gelle
Adriaensz, Dykgraaf van de vier Noordercoggen, van weegen en door last van U E. gedaan,
om als Casteleyn en Schout aldaar in de plaats van de gekooren Schepenen, als onwettelijk
gekooren, volgende U E. schryvens, andere te kiesen, ende die te beëdigen, hebben Wy niet
konnen laten U E. in het vrundelijk by deesen te onderregten, dat gemerkt die van Kamer van
de Reekeninge het Schout-Ambagt van Meedenblik wettelijk (alsoo haar de gifte is
competeerende) geconfereert hebben Hertog van Ryswyck, Wy tot conservatie van de
Privilegien en Geregtigheeden der voorsz Steede goedgevonden ende geapprobeert hebben
de electie van seeven Scheepenen by den voornoemden Schout gedaan, en dat Wy van
meininge zyn de Magistraten der Stad Meedenblick voornoemt
te helpen voorstaan en maintineren, agtervolgende de Acte by ons die van Meedenblik
voornoemt daar van verleent, sal daaromme U E. gelieven den voornoemden Gelle Adriaansz
te doen desisteeren van eenig vorder vervolg te doen aangaande het verkiesen en
beëedigen van de Schepenen tot Medenblik voornoemt, om alle vordere onververstand te
verhoeden.
(Resolutien 1586-87)(p. 573)
(1586) 22 november
Beroerende de betaalinge van den Predikant Cristiaan Leenartsz.
Op het versoek van den Kerkendienaar Christiaen Lenaertsz; is volgende dien geappostilleert,
De Staten van Holland hebben geordonneert Cornelis Coolwyck, Ontfanger van de
Geestelijke Goederen, de betalinge van de twee en seeventig ponden van veertig grooten,
van weegen de Staten den Suppliant over het supplement van sijn jaarlijks onderhoud, by sijn
Excellencie hoogloffelijker memorie jaarlijks toegevoegt den 12 April 1580,
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nietteegenstaande sijnen dienst tot Medenblik sal continueeren tot anders by de Staten
voornoet daar in sal weesen voorsien.
(Resolutien 1586-87)(p. 588)
(1586) 26 november-9 december
Ses Edelen en den Advocaat, Dordrecht seeven, Haarlem twee, Delft drie, Leyden twee, Gouda drie,
Rotterdam drie, Gorinchem drie, Schiedam een, Brielle en Schoonhoven vacant, Alkmaar twee,
Hoorn een, Enkhuysen een, Edam een, Medemblik vacant.
Jr. J. van Egmont-Kenenburg wegens de Edelen beschreeven en andere van de Steeden, de gewoone
eed weegens de Ordonnantie afgenomen door Jr. J. van Mathenes.
(Index 1580-90: Vergadering, 405/465*)
*De pagina is correct, maar kennelijk gaat hier iets mis met de chronologische volgorde)
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(1587) 14 februari
Gecommiteerden in het Collegie in het Noorder Quartier nog eenige goede Oorlogscheepen voor
Medemblik leggen, en hoe te handelen met Scheepen die na Medemblik willen zeilen.
(Index 1580-90: Scheepen van Oorlog, ---/---)
1587 14 februari
De Admiraliteit te Amsterdam en in Noord-holland alle de Oorlogscheepen aldaar wel geequipeert
voor Medemblik senden, tot gebruik en hoe.
(Index 1580-90: Scheepen van Oorlog, ---/---)
(1587) 23 maart
[Militaire saaken] Gecommitteerden tot communicatie met den Graaf van Hohenlo op de
bequaamste voorsiening tegen de ongehoorsaamheid van den Overste Sonoy te Medemblik.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 87/708)
(1587) 23 maart
Disordre tot Medenblik door den Oversten Senoy
Zyn gecommitteert eene van de Edelen, Dordrecht, Delft, Amsterdam, Gouda en Hoorn met den
Advocaat , omme met den Grave van Hohenloo te treeden in communicatie, by wat weegen en
middelen bequamelijkst voorsien sal moogen werden teegens de ongehoorsaamheid by den
Oversten Senoy, weesende binnen Medenblik, beweesen omme daar binnen te ontfangen en te
spreeken sijne Excellencie van Nassauw en den Grave van Hohenloo.
(Resolutien 1586-87)(p. 708)
(1587) 23 maart
Gecommitteerden na Medenblick, om den Oversten Senoy tot gehoorsaamheid te brengen.
Zyn gecommitteert Adriaan van Berkenroden en Cornelis Pietersz Vroesen, omme neffens de Heeren
van Asperen, Schagen en Maelson met de Magistraten van de Steeden, over die Gecommitteerde
Raden binnen Westvriesland en den Noorderquartiere van Holland, sijne Excellencie van Nassau met
raad en advis te assisteeren, dat den Oversten Senoy tot gehoorsaamheid gebragt mag werden met
de bequaamste weegen en middelen met de Stad Medenblik en de andere Steeden en Plaatsen
binnen den voornoemden Quartiere, agtervolgende het inhouden van de Commissie daar toe
verleent.
(Resolutien 1586-87)(p. 709)
(1587) 24 maart
Swaarigheid tot Medenblik voorgevallen
Aangaande de swarigheeden tot Medenblik voorgevallen, is alsnog geresolveert, dat by haarluider
Gecommitteerden in de voorschreeve sake geprocedeert sal werden volgen de Resolutie die
aangaande op gisteren genoomen.
Acte van Authoriteit aan sijn Excellencie van Nassauw, als Gouverneur en Capiten Generaal.
Is geresumeert de Acte van authoriteit, by die van Holland en Zeeland sijne Excellencie van Nassauw
gegeeven als Gouverneur en Capitein Generaal over Holland, Zeeland en Westvrieslant, en Admiraal,
op de voorgaande Commissie en Instructie van sijn Excellencie, door dien by die van Dordrecht en
Gornichum swarigheid daar inne werden gegeeven, en is deselve goede onderregtinge gedaan,
waaromme en uit wat respecten sijne Excellencie van Nassauw de authoriteit in handen is gestelt als
Gouverneur voornoemt, en van de constitutie van het Collegie van Superintendentie op het stuk van
de Admiraliteit, en meede van den Eed die de Oversten, Capiteinen en Soldaten soude werden
afgenoomen.
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(Resolutien 1586-87)(p. 711, 712)
(1587) 26 maart Op de voorgevalle swaarigheid te Medemblik secreete Resolutie genoomen.
(Index 1580-90: Secretesse, secreete saaken, 95/717)
1587 Is by alle de Praesenten gedaan by handtastinge aan sijne Excellencie, dat syluiden elks op den
voorgaanden Eed, en by vernieuwinge van den selven, secreet sullen houden het gun sal werden
geresolveert.
Is hier op Resolutie genoomen, aangaande de swarigheid tot Medenblik voorgevallen, die alhier niet
en is aangeteikent, overmits deselve secreet moet werden gehouden.
(26 maart)(p. 717)
(1587) 27 maart
Oversten Senoy te obedieeren de beveelen van sijne Excellencie van Nassau.
Zyn gecommitteert, omme te trekken na Medenblik aan den Oversten Senoy, omme den selven te
induceeren by weegen en middelen tot obedientie van de beveelen van sijne Excellencie van
Nassauw, met goede onderregtinge aangaande den Eed hem voorgehouden, volgens de Instructie
die deselve sal werden meedegegeeven van weegen sijne Excellencie en de Staten, en zyn daar
toe gecommitteert den Heere van Noortwyk, Adriaen vander Myle, President, Cornelis Cornelisz
Soub en Nicolaas Brunink, die haarluider reise op morgen aanneemen souden.
Vergaderinge tot Hoorn te houden.
Is geresolveert, dat de aanstaande Vergaderinge van de Staten gehouden sal werden binnen de Stad
Hoorn, omme nader ter hand te zyn in het disponeeren op de saken van die van Medenblik en den
Oversten Senoy. en is den dag geleid omme op Woensdag toekoomende 's avonds in de Herberge te
compareeren.
(Resolutien 1586-87)(p. 718)
(1587) 27 maart
Arresten op Spaansche Scheepen.
Is geresolveert, dat overmits de continuatie van de advertentien van de Arresten in Spaigne, dat de
Arresten, alhier in Holland gedaan op de Scheepen, gereed leggende omme te reisen na Spaigne,
sullen werden alsnog gecontinueert, en sulks by alle middelen ingehouden.
(Resolutien 1586-87)(p. 718)
(1587) 4 mei
Tot voldoening van het consent van Medenblik twee duisend guldens tot behoef der Fortificatien in
1586 en 1587.
(Index 1580-90: Fortificatien, 135/761).
(1587) 4 mei
Hoorngeld Contributien Noorderquartiere.
De Staten van Holland verstaan hebbende van de Gedeputeerden der Stede van Medemblik, dat
syluiden op de voorgaande Acte van consent van de Staten, van den 28 Juny 1586, daar by
geaccordeert is, en geordonneert, dat booven het geene haarluiden te vooren is toegesonden uit de
penningen van het dubbeld Hoorngeld en Contributien van de Steeden binnen den
Noorderquartiere, in den jare 1585 tot de Fortificatien geconsenteert, of uit het consent van den
ommeslag, gedaan op den voet van het redres van de Verpondinge in den voorsz Quartiere voor de
jaren 1584 ende 1585, tot volmakinge van de begonnen Fortificatien tot Medenblik uitgereikt en
verstrekt soude werden de somme van twee duisend ponden van veertig groten, de voornoemde van
Medenblik tot egeene betalinge van deselve somme uit de voorsz inkomsten niet en hebben kunnen
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geraken, dat ook die van den Noorder Quartiere van de voorschreeve Contributien en restanten in de
Financie soude zyn geliquideert.
SOO IS’T, Dat de Staten voornoemt, tot voldoeninge van haar voorgaande consent en Ordonnantie,
verklaart, geconsenteert en geordonneert hebben, verklaren, consenteeren en ordonneeren by
deesen, dat de voorsz somme van twee duisend ponden, tot behoef van de voorsz Fortificatien
betaald ende voldaan sal werden uit de consenten van de Contributien van de Fortificatien binnen
den Noorder Quartiere voornoemt, gedragen binnen de jaren 1586 en 1587; Ordonneerende den
Ontfanger binnen den Noorderquartiere, de voorsz somme van twee duisend ponden uit de
voorsz inkomsten te betalen, op de Ordonnantie daar van te verleenen by de Gecommitteerden in
het Collegie in den Noorder quartiere voornoemt, om in reekeninge te moogen strekken als na
behooren.
(Resolutien 1586-87)(p. 761, 762)
(1587) 4 mei
Hoorngeld Contributien Noorderquartiere.
De Staten van Holland verstaan hebbende van de Gedeputeerden der Stede van Medemblik, dat
syluiden op de voorgaande Acte van consent van de Staten, van den 28 Juny 1586, daar by
geaccordeert is, en geordonneert, dat booven het geene haarluiden te vooren is toegesonden uit de
penningen van het dubbeld Hoorngeld en Contributien van de Steeden binnen den
Noorderquartiere, in den jare 1585 tot de Fortificatien geconsenteert, of uit het consent van den
ommeslag, gedaan op den voet van het redres van de Verpondinge in den voorsz Quartiere voor de
jaren 1584 ende 1585, tot volmakinge van de begonnen Fortificatien tot Medenblik uitgereikt en
verstrekt soude werden de somme van twee duisend ponden van veertig groten, de voornoemde van
Medenblik tot egeene betalinge van deselve somme uit de voorsz inkomsten niet en hebben kunnen
geraken, dat ook die van den Noorder Quartiere van de voorschreeve Contributien en restanten in de
Financie soude zyn geliquideert.
SOO IS’T, Dat de Staten voornoemt, tot voldoeninge van haar voorgaande consent en Ordonnantie,
verklaart, geconsenteert en geordonneert hebben, verklaren, consenteeren en ordonneeren by
deesen, dat de voorsz somme van twee duisend ponden, tot behoef van de voorsz Fortificatien
betaald ende voldaan sal werden uit de consenten van de Contributien van de Fortificatien binnen
den Noorder Quartiere voornoemt, gedragen binnen de jaren 1586 en 1587; Ordonneerende den
Ontfanger binnen den Noorderquartiere, de voorsz somme van twee duisend ponden uit de
voorsz inkomsten te betalen, op de Ordonnantie daar van te verleenen by de Gecommitteerden in
het Collegie in den Noorder quartiere voornoemt, om in reekeninge te moogen strekken als na
behooren.
(Resolutien 1586-87) (p. 761, 762)
(1587) 5 augustus
Oversten Sonoy drie honderd Man te schikken tot afhaalinge van de Duitsche Militie.
Is geordonneert te schryven aan den Oversten Sonoy, dat ik soo men berigt is, dat binnen
Medenblick meer Knegten zyn dan in ordinaris Guarnisoen aldaar zyn gehouden, ende ook eenige
Knegten uit de Schanssen en Forten van de Clundert ende dat ontrent geligt souden moogen werden,
dat den selven Oversten daaromme drie honderd Hoofden wil gereed doen houden, ende op het
schryvens van den Grave van Meurs schikken ter plaatse daar deselve de Duitsche Ruyteren en
Knegten sullen mogen recontreeren, daar byvoegende sijnen Lieutenant ofte ander goed
Commandeur.
(Resolutien 1586-87) (p. 836)
(1587) 5 december
Capitein Cristal, teegens het bevel van sijne Excellencie van Nassau, binnnen Medenblik getrokken.
Is geordonneert te schryven aan den Raad van State, dat alsoo de Staten berigt zyn, dat Capitein
Cristal, die by sijne Excellencie van Nassauw, als Gouverneur van Holland, belast was, met sijne
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Compagnie uit Enkhuisen te trekken binnen Edam en Monnikendam, tot dat deselve verder tot
dienste van den Lande gebruikt soude werden, teegens het bevel van sijne Excellencie getrokken
binnen Meedenblick, daar in de beveelen van sijne Excellencie niet genoeg en is gedaan, dat
daaromme die van den Rade voornoemt eenen uit den haren willen committeeren, om te trecken
binnen Medemblick voornoemt, en aldaar sulke ordre te stellen, dan den voornoemden Capitein
Cristal met sijne Compagnie trekke na Zeeland, agtervolgende Uwer E. voorgaande last en bevel.
(Resolutien 1586-87)(p. 982, 983).
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1588
(1588) 7-9 januari
Beschryvinge van de Edelen en Steeden.
Is geordonneert te schryven aan de Edelen en Steeden als hier na is volgende.
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schiedam,
Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Medenblik en Purmereinde.
Alsoo den jeegenwoordigen staat en gestaltenisse van de Vereenigde Landen, en bysonder
van de Landen van Holland en Westvriesland, ten alderhoogsten vereischt, dat booven die
aanroepinge van God den Heere Almagtig, omme sijne Goddelijke hulpe en assistentie, benaarstigt
en besorgt word, dat by goede eendragtige Resolutien van de Edelen en Steeden der selver Landen
op alle het geene den welstand van dien is vereisschende, voorsien en ordre gesteld word, en
namentlijk op de beleidinge van des gemeene Lands saaken, soo in het generaal over alle de
Vereenigde Provincien, als in het particulier over Holland met Westvriesland en Zeeland, mitsgaders
die Quartieren, Leeden en Steeden van dien, ten einde deselve in goede eenigheid en verseekertheid
gesteld en gehouden moogen worden, tot behoudenisse in deselve der waare Christelijke
Gereformeerde Religie, en der Landen, Steeden, Regten, Privilegien, Vryheeden, Tractaaten,
Handvesten, loffelijke Costumen en Gebruiken, daar vooren sy gedrongen zyn geweest in den
jeegenwoordigen Oorlog te treeden, het welk sy ook door Godes genade, en het goed beleid van
myn Heere den Prince van Orange, hoogloffelijker gedagtenisse, soo loffelijken, en met 100
grooten standvastigheid nu meer als vyftien jaaren hebben gecontinueert, daar vooren soo veele
vroome Mannen haar leeven gelaaten, en die voornoemde Landen en Ingezeetenen van dien soo
veele swarigheid geleeden hebben, en nu van alles, te weeten van goede Fortificatien van de
Steeden en Sterkten, goede loopende middelen van Contributien, veele vroome en ervaren
Oversten, Capiteinen en Soldaten, met andere noodsaakelijkheeden tot den Oorloge, en daar
beneffens met alle die Leeden en Steeden van Holland en Westvriesland geheel anders voorsien zyn,
als fy in het beginsel van den Oorloge waaren, sulks dat ongetwyffelt by goede eenigheid, constantie,
en Mannelijke couragie, die voornoemde Landen, veel beeter als te vooren, teegens het geweld der
Vyanden te defendeeren zyn, of het Oorloge ten gevoegsten einde te brengen is, tot een heerlijke en
eeuwige lof en reputatie van deese Landen; daar ter contrarie door oneenigheeden, die by de
gemeene Vyanden, en haare openbaare en heimelijke Dienaren, Agenten, en Aanhangeren onder de
Provincien, Quartieren, Leeden, Steeden, en Ingezeetenen van Holland met Westvriesland en
Zeeland, by alle middelen gevordert en gestookt worden, of veranderinge van het loffelijk en
mannelijk gemoet en couragie, daar meede deese Landen in den Oorloge getreeden zyn (daar toe
deselve gemeene Vyanden en haare Agenten, de Ingezeetenen deser Landen poogen te brengen) die
Landen voornoemt, die heerlijke Steeden en vroome Ingezeetenen van dien, in recompense van
haare voorgaande constantie, en alle geleeden swarigheid van den Oorloge, het vergooten bloed
van myn Heere den Prince van Orange, &c. sijne Heeren Broederen en andere Verwanten, hoogl.
gedagtenisse, en van veele vroome Mannen van alle qualiteiten, geschapen zyn te vallen in de
uitterste elenden, miserien en kattivigheid, ja te worden tot een spot van alle Natien, tot een
eeuwige schande, en disreputatie van deese Landen, en de goede Ingezeetenen van dien: Soo
hebben wy noodig geagt, omme op de voorsz saaken, en op de Poincten neffens deesen gaande, alle
moogelijke ordre te stellen en te doen onderhouden, de Edelen en Steeden van Holland te
beschryven Staatsgewyse teegens den 18 deeser maand binnen den Hage, des avonds in de
Herberge precise, omme als dan op deselve Poincten alsulke Ordre en Resolutien te neemen, als ten
meesten dienste, eenigheid, en verseekertheid van den voornoemden Lande sal bevonden
worden te strekken: Is daaromme Ons begeeren, dat Uwer E., insiende den jeegenwoordigen Staat
en gestaltenisse van den Lande, op den inhouden van deesen en de voornoemde Poincten, en voorts
op alle het geene den welstand der Landen aangaat, wel en rypelijk willen letten, en te rugge
stellende alle particuliere passien, consideratien en voorleeden saaken, daar op soo goede en
vrugtbaare Resolutien neemen, als den jeegenwoordigen Staat der Landen is vereisschende, en Uwer
94

E. Gecommitteerden in competenten getale, en met volkoomen last, daar meede ten voorsz dage en
plaatse precise te senden, om me met de meeste stemmen van de Vergaderinge of andersints daar
inne, en in alle andere faaken, den Staat van den Lande betreffende, te resolveeren ten meesten
dienste van den Lande.
Hier meede Edele, &c.
Geschreeven tot Delft den 7 January 1588.
Onder stond,
Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden van de Staaten.
(Resolutien 1588)(p. 6)
(1588) 27 januari
Poincten en Articulen by Gerard Mostart van wegen den Oversten Sonoy geleevert, &c.
De Staaten van Holland, gehoort hebbende het inhouden van de Poincten en Articulenby Gerard
Mostart van weegen den Oversten Sonoy geleevert in handen van sijne Excell. van Nassau, omme
daar na de Commissie van den selven Oversten gemaakt te worden: Hebben eendragtelijk verstaan
en verklaart, dat deselfde Poincten strydende zyn teegens de geregtigheid van den Lande; en dat
daaromme de voorgaande Gecommitteerden van de Staaten met sijne Excellencie sullen adviseeren
op het redres van de Poincten als na behooren: en aangaande de versogte betalinge van de Knegten
binnen Medenblik weesende, is verklaart en geresolveert, dat de Knegten, die agtervolgende den
Staat van oorloge binnen Medenblik sullen gehouden worden tot honderd en vyftig Hoofden, een
maand betalinge gedaan sal worden, en van gelijken tot behoef van de andere Knegten, soo wanneer
deselve uit Medenblik sullen zyn getrokken, en gekoomen ter plaatse aldaar deselve zyn
gedestineert.
(Resolutien 1588)(p. 20, 21)
(1588) 2 februari
By advis van sijn Excellentie voorsien in het afneemen van het Geweer der Burgers te Medemblik, en
Gecommitteerden op de bequaamste Middelen daar toe adviseeren.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 29/30)
(1588) 2 februari
Aangaande het afneemen van het Geweer de Burgeren tot Meedenblik.
Nadien de Staaten met grooter bedroeffenisse meede hebben verstaan van de Gedeputeerden der
Steede van Medenblik, dat op Saturdag laatstleeden de Burgeren aldaar bedwongen zyn geweest,
haarluider Geweer te leeveren op den Kasteele aldaar, en dat den Oversten Sonoy andere diergelijke
propoosten heeft gevoert tot nadeel van den Lande van Holland: Hebben de Staaten noodig
bevonden, met de bequaamste weegen en middelen, by advise van sijne Excellencie van Nassau,
daar inne te doen voorsien; en hebben over sulks de Staaten gecommitteert den Heere van
Assendelft, eene van Haarlem, Delft, Amsterdam, Alkmaar en Edam, omme met sijne Excellencie te
adviseeren de bequaamste weegen en middelen daar toe dienende; en of niet noodig sal zyn, dat
sijne Exc. hem transporteere in den naasten Quartiere, met twee Gecommitteerden van de Staaten,
om op alles ordre te moogen stellen.
(Resolutien 1588)(p. 30)
(1588) 2 februari
Nominatie van Persoonen tot de Super-Intendentie van de saake van de Admiraliteit.
Zyn agt Persoonen gedenomineert, omme als Raaden op de Super-Intendentie van de saaken van de
Admiraliteit, neffens sijn Excellencie van Nassau, als Admiraal, en den Vice-Admiraal, den Heere van
Warmont van weegen de Edelen; te weeten, Adriaan Joppen, Govert Willemsz Brasser, Cornelis
Vlaminck, Joris Maartensz, Simon Pietersz Kort, Crommendyk, Dirck Pietersz van Medenblik, en
Pieter Meeusz, om daar uit by sijne Excell. vier als Raaden op de Super-Intendentie voornoemt
gesteld te werden voor den tyd van een eerstkoomende.
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(Resolutien 1588)(p. 31)
(1588) 14 februari
Gecommitteerden tot informatie op de muytery door J.J. Houwers met de sijnen te Medemblik
aangevangen.
(Index 1580-90: Oproer, 38/40)
(1588) 14 februari
Medenblick muyterye, is naderhand bevonden onwaardgtig te zyn.
Is tydinge aangekoomen, dat op Vrydag laatstleeden eenen Jacob Jansz Houmes hem binnen
Medenblick heeft geopenbaart sijn Alliancie met eenige Soldaten aldaar, als dat den selven Jacob
hem gestelt hebbende teegens den Capitein Wolfswinckel, die hem als Mutineerder wilde
apprehendeeren, met omtrent twintig Soldaten het Stadshuis heeft ingenoomen, en daar na alleen
afgekoomen zynde, hem met sijn Geweer begeeven binnen den ring, die den voornoemden
Wolfswinckel gemaakt hadde, omme de Soldaten teegens den voornoemden Houmes in Wapenen te
stellen, en heeft den voornoemden Houmes met de sijne soo veel gedaan, dat den voornoemden
Capitein gevangen, en by hem met omtrent vyftig Soldaten het Huis heeft ingenoomen, en den
Oversten beset, en ten einde de selfde in tyds souden moogen werden gesecourreert, heeft sijne
Excellencie aangenoomen op morgen avond hem tot Alkmaar te laaten vinden; en zyn
gecommitteert omme neffens sijne Exc. te besoigneeren, nevens de Gedeputeerden van de Steeden
binnen den Noorder Quartiere, den Heere van Assendelft, den Advocaat, Pieter Kies, Jacob Cornelisz
Moerkercken, eene van de Burgermeesteren van Amsterdam, die daar toe by deesen sal werden
gedeputeert, Dr. François Maelson, met het Collegie in den Noorder Quartiere.
(Resolutien 1588)(p. 40)
(1588) 15 februari
Commissie voor de Gedeputeerden na Medenblick.
Is gehouden voor gearresteert de Commissie voor de voorsz Gecommitteerden, als hier na volgt.
De Staaten van Holland en Westvriesland aanmerkende, dat den Oversten Sonoy, en eenige
Capiteinen, Bevelhebberen en Soldaten, booven de beveelen van de Staten Generaal, den Raad van
Staate, sijne Excellencie van Nassau, en van henluiden, tot confusie en verloop van den Staat der
Landen, en tot beswaarnisse van de Stad en goede Ingezeetenen van Medenblick, binnen de voorsz
Stad is houdende omtrent vier honderd en vyftig Soldaten meer als hem geordonneert en belast is,
hebben versogt, en versoeken by deesen, sijne Excellencie van Nassau, als Gouverneur en Capitein
Generaal over Holland en Westvriesland, omme met advise van Jr. Cornelis van Assendelft, Heere
van Assendelft, van Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Advocaat van den voorsz Lande, Pieter Kies,
Burgermeester der Steede van Haarlem, Jacob Cornelisz van Moerkerken, Oud-Burgermeester der
Stad van Delft, eene van de Burgermeesters van Amsterdam, die daar toe van weegen deselve
Steede sal werden gedeputeert Dr. François Maelson, met het Collegie en de Gedeputeerden van de
Magistraten van de Steeden van den Noorder Quartiere, te saamen, of het meerendeel van
haarluider, en sulks die hem neffens sijne Excellencie vinden sullen, om me te adviseeren,
resolveeren, disponeeren en executeeren, op het geene tot redres van de voorsz saake na de
gestaltenisse der selver, en omme de Stad van Medenblick, de voornoemde Overste, Capiteinen,
Bevelhebberen en Soldaten, daar inne weesende, te brengen onder obedientie van sijne
voornoemde Excellencie, als andere Steeden van Holland en Westvriesland, daar toe de
boovengenoemde Gedeputeerden beide werden gecommitteert, en voorts geauthoriseert omme tot
dien einde soo veele penningen binnen den voornoemden Noorderquartiere te moogen ligten, als
den nood en geleegentheid der saaken vereisschen sal, het welk in reekeninge van den Ontfanger
aldaar gepasseert sal werden, beloovende de Staaten voornoemt, voor goed, vast en van waarde te
houden alle het gunt by sijne Excellencie voornoemt, by advise als vooren, in de voorsz saake
geadviseert, geresolveert, gedisponeert en ge-executeert sal werden.
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Gedaan in den Hage in de vergaderinge van de Staaten voornoemt, onder het Zeegel van
deselve Staaten hier op gedrukt, den 14 February 1588.
(Resolutien 1588)(p. 41, 42)
(1588) 1 maart
Ligtinge van penningen, reductie, &c. Amsterdam, Los- en Lyf-Rente-Brieven voor de Inwoonders
aldaar te passeeren. Item, aan die van Haarlem, &c.
Is gehoort het rapport van den Advocaat van den Lande aangaande de geleegentheid der saaken der
Stad Medenblik.
De Edelen en Steeden van Holland, representeerende de Staaten van den selven Lande:
Aanmerkende dat, overmits den hoogen nood en belastinge der voorsz Landen veel penningen, die
tot handhoudinge der gemeene saake en tot behoef van den Oorlogs-Volke, by leeninge en op
interest in der nood geligt en opgebragt hebben moeten werden, op Losrenten den penning twaalf,
of Lyfrenten den penning ses op een Lyf, en den penning agt op twee Lyven, gestelt en gereduceert
hebben moeten werden tot verligtinge der voorsz Landen; en sulks meede by de Staaten is
geresolveert, dat by de Steeden van Holland daar van Brieven van Reductie en Constitutie der
voorsz renten verleent sullen worden, met alsulke Brieven van Verbande, tot verseekertheid van de
jaarlijksche betalinge der voorsz Renten, uit des gemeene Lands Penningen en Contributien, van
weegen het gemeene Land daar toe te verleenen.
SOO IS’T, dat de Staaten voornoemt, de Magistraten der Stad Amsterdam expresselijk geauthoriseert
hebben, en authoriseeren by deesen, de voorsz Rente-Brieven voor de Inwoonderen der Stad
Amsterdam voornoemt onder het Zeegel der voorsz Steede te moogen verleenen, en voor de
betalinge van de jaarlijksche Renten respondeerende onder de beloften en verseekertheid van
indemniteit als vooren.
Is die van Haarlem, gelijke Acte gegeeven. (Resolutien 1588)(p. 68, 69)
(1588) 3 maart
Ordre tot betalinge van het Volk van Oorlog.
Alsoo sijne Excellencie van Nassau noodig bevonden heeft, om alle goede ordre en discipline over
den Oorlogsvolke te moogen houden, die voor Medenblik in dienste van den Lande moeten werden
gebruikt, dat den selven een maand betalings gedaan werde ter expiratie van de laatste leeninge de
aan deselve Oorlogsvolke gedaan soude moogen weesen: hebben de Staaten van Holland
geordonneert te schryven aan de Gecommitteerden in Collegie binnen den Noorder Quartiere, dat
syluiden niet nalaten willen, omme reedenen als vooren de vyf Compagnien, leggende voor de Stad
Medenblik, als van beide de Schotten, daar op Leeuwen en vander Burg, betalinge te doen van een
geheele maand volgende soldye; en dat ter expiratie van den tyd van haarluider laatste leeninge; en
ten einde de voorsz betalinge gedaan mag worden met goede kennisse en ten minsten quetse van
den Lande, dat die van den Collegie voornoemt twee neffens den Heere van Villers schikken, omme
alvooren reekeninge te doen over de Compagnien, elks binnen en aangaande de Compagnie van
Capitein Rodenburg, alsoo deselve Ordonnantie van betalinge tot den laatsten January laatstleeden,
dat die van het Collegie alle dicretie gebruike, ten einde deselve met de andere mag worden
geësgualeert: en alsoo die van den Noorder Quartier meede versoeken het advis van de Staaten, of
de Compagnien, leggende over Zee, weesende van den Regimente van den Oversten Sonoy, meede
een maand betalinge gedaan sal worden, hebben de Staaten verstaan en geordonneert, dat, omme
alle swarigheden, muyteryen en andere inconvenienten te verhoeden, die by gebreeke van gelijke
betalingen onder de voornoemde Compagnien souden moogen reisen, dat by die van den Noorder
Quartiere voornoemt, meede een maand betalinge over de voornoemde Compagnien gedaan sal
worden, mits daar van aftrekkende soo veel Hoofden, als daar uit binnen de Stad van Medenblik
souden moogen weesen, sulks de voorgaande betalinge is gedaan.
(Resolutien 1588)(p. 74)
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(1588) 5 maart
[Militaire saaken] Het concept Verhaal der handel van den Overste Sonoy te drukken, en te
Medemblik onder de Soldaaten strooyen.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 77/81)
(1588) 13 maart
Advertentie Scheepen van Oorlog uit Engeland, &c.
Is meede verstaan, dat eenige Scheepen van Oorloge uit Engeland op Zee zyn gesien, omme hen na
Medemblik te begeeven; hebben de Staaten noodig bevonden dat daar teegens voorsien sal werden.
(Resolutien 1588)(p. 88)
(1588) 14 maart
Ordre te stellen om te beletten de wederstand van de Scheepen die uit Zee voor Medenblik souden
willen koomen, &c.
Alsoo de Staaten van Holland noodig bevinden, met der daad ordre te stellen tot dienste van den
Lande, en omme meerder swarigheeden te verhoeden, tot belet of wederstant van de Scheepen die
uit Zee voor Medenblick souden willen koomen: Hebben de Staaten noodig bevonden en
geordonneert, te schryven aan de Gecommitteerden van de Steeden binnen der Noorder Quartiere
van Holland in het Collegie aldaar; dat alsoo de Staaten hier dagelijks advertentie krygen, soo uit
Zeeland als andersints, dat uit Engeland eenige Scheepen van Oorloge afgezeylt souden weesen,
omme (soo men seid) te koomen tot ontset van de gemuitineerden binnen Medenblick, het welk de
Staaten niet weetende of waaragtig soude moogen weesen, nogtans wel verstaan hebbende, dat by
den Oversten Sonoy eenige van sijne Mutins zyn geweest na Engeland, dewelke wel vermoed werd,
dat alle devoir sullen hebben gedaan, omme haare Majesteit met haar valsch aangeeven te
misleiden; betrouwende nogtans dat haare Majesteit sig niet en sal hebben laaten beweegen, om
teegens den Tractate de Landen soo grootelijks te verongelijken, of haare saaken met alsulke
Gemuitineerden te vermengen, het welk geschiedende, strekken soude tot uitterlijke abrogatie van
de gantsche authoriteit van den Lande, niet sonder groote schade en ruïne des selfs, en bysonder van
dien Quartiere; soo en hebben Wy niet konnen nalaten, Uwer E. in aller diligentie daar van te
adverteeren, mitsgaders dat de Staaten alhier, in competenten getale vergadert, hebben
geresolveert en goedgevonden, dat by die van den Collegie in der yle nog eenige goede Scheepen
van Oorloge sullen gereed gemaakt, en voor Medenblik geleid worden, en in gevalle eenige
Scheepen van Oorloge de Zeegaaten innekoomen, die na Medenblik sullen willen zeilen, dat
men haarluiden sal doen afvorderen haaren Last en Commissie, omme deselve sijne Exc. van Nassau,
als Gouverneur van Holland, en Admiraal van de Zee, die van den Collegie voornoemt te
communiceeren, haarluiden beveelende middelertyd aldaar te blyven, tot dat de antwoorde van
sijne Exc., en die van den selven Collegie daar op sal zyn gekoomen, en in gevalle deselve Scheepen
dien nietteegenstaande datelijk souden willen voortvaren, dat men haarluiden met der daad sal
resisteeren, het welk die van den Collegie sal gelieven in der yle te overleggen, goedvinden en
effectueeren, sulks de importantie van de saake is vereisschende, dat meede die van den Collegie
niet nalaten sullen het inhouden van deesen den Vice-Admiraal Jan Gerbrantsz, en den Heere van
Fama, te adverteeren, en ook van de ordre die de voornoemde van den Collegie in deesen sullen
hebben gestelt en geresolveert, ten einde sy hen daar na meede moogen hebben te reguleeren, en
omme de inkomsten van eenige Scheepen te beeter te moogen beletten, dat die van den Collegie
voornoemt te saamen adviseeren, of men daar toe de Baake, Kapen, en Tonnen sal doen opneemen
en afhouwen, en dat die van den Collegie diesaangaande, en op andere middelen, alsulke Resolutie
neemen, als deselve na geleegentheid des tyds ten meesten dienste van den Lande bevinden sullen
te behooren, daar toe die van den Collegie voornoemt expresselijk worden geauthoriseert.
(Resolutien 1588)(p. 89)
(1588) 14 maart
Scheepen van Oorloge na Medenblik ten senden.
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Is meede geordonneert te schryven aan de Gecommitteerden ter Admiralitei tot Amsterdam, en over
Noordholland, dat by haarluiden expresselijk belast sal worden en geordonneert alle de Scheepen
van Oorloge, die tot Amsterdam eenigsints gereet moogen zyn, wel geësquipeert en gemand in
diligentie te schikken voor Medenblik, omme voorts gebruikt te worden in den Quartiere aldaar,
agtervolgende dan last die by de Staaten aan de Gecommitteerden binnen den Noorder Quartiere,
en voorts aan Jan Gerbrantsz, Vice-Admiraal, sal zyn gegeeven, sonder daar van eenigsints in
gebreeke te blyven, alsoo des Lands dienste ten hoogsten daar aan is geleegen, dat deselve van de
Admiraliteit meede niet nalaaten willen met deselve Scheepen soo veel Kruits te schikken, dat in alle
occurrentien de voornoemde Oorlogscheepen daar meede gedient moogen zyn , en ook de andere
Scheepen, die daar beneevens in den Noorder Quartiere gebruikt sullen moeten worden; en soo
verre onder die van de Admiraliteit soo veel Kruits niets by der hand en soude moogen weesen, dat
deselve van de Admiraliteit terstond van Jacob Capit soo veel Kruits ligten, als syluiden fullen noodig
bevinden, onder behoorlijke Recepisse, het welke den selven belast word te laaten volgen uit de
leeveringe, die hy aan het Land, volgende den Contracte, gehouden is te doen, en wy verstaan onder
hem gereet te zyn, mits dat den termyn van betalinge na dato van de leeveringe innegaan sal, en het
gewigte gepasseert sal worden als of het selve tot Delft geleevert waare; dat meede die van de
Amiraliteit het selfde Kruit sullen schikken met een Comm na Enkhuisen, omme by hem aldaar, als
het naatst by der hand zynde, uitgeleevert te worden ter Ordonnantie van de geene die daar toe last
sal zyn gegeeven.
(Resolutien 1588)(p. 91)
(1588) 15 maart
[Militaire saaken] Rapport der conferentie met Mylord Willeby, en voorgeslaage middelen om de
besetting van Medemblik te doen cesseeren.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 89/94)
(1588) 15 maart
Conferentie met den Heere Willeby te houden, &c.
Zyn gecommitteert Schagen, Kenenburg, en een Gedeputeerde uit elke Steede, omme te
compareeren in den Raad van Staate, omme met den Heere Mylord Willeby te koomen in
conferentie aangaande het schryven van den selven Willeby aan die van Naarden; en voorts op de
saake van Medenblick te verklaren, dat de voorschreeve saake met de saake van Naarden niet
gemeens en hadde, en meede te juistificeeren de saake van Medenblik.
(Resolutien 1588)(p.94)
(1588) 15 maart
Rapport van de voorsz conferentie.
Is gedaan rapport aangaande de voornoemd conferentie, en dat eenige Middelen voorgeslagen
waren, omme de besettinge van Medemblik te doen cesseeren.
(Resolutien 1588)(p.94)
(1588) 15 maart
Rapport van de voorsz conferentie.
Is gedaan rapport aangaande de voornoemd conferentie, en dat eenige Middelen voorgeslagen
waren, omme de besettinge van Medemblik te doen cesseeren.
(Resolutien 1588)(p.94)
(1588*) 30 maart
Ter eerster aankomst van Edelen en Gedeputeerden der Steeden met sijn Excellentie te voorsien
teegen de weigering der Krygsluiden te Medemblik van de Patenten der Staaten te onfangen, &c.
(Index 1580-90: Penningen, 93/98) *Fout in de index: 1580
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(1588) 30 maart
Aangaande de Patenten van de Staaten by die van Medenblick niet en begeert te ontfangen.
De Staaten, &c. Gesien hebbende het schryvens van de Gecommitteerde Raaden binnen
Westvriesland en den Noorder Quartiere van den 28 deeser maand, daar by geadverteert werd, dat
de Krygsluiden binnen Meedenblik egeene Brieven van de Staaten of andere en begeerden te
ontfangen, voor en al eer haarluiden den Trompetter binnen geschikt sal weesen, nog ook in eenige
handelinge te treeden, voor en al eer volgende de beveelen van haare Majesteit de Soldaten van de
Stad voornoemt sullen zyn vertrokken: Hebben de Staaten goedgevonden, dat ter eerster aankomste
van de Edelen en Gedeputeerden van de Steeden daar op gelet sal worden, omme met fijne
Excellencie daar inne voorsien te moogen worden als na behooren, en meede uit het vooriz
schryvens verstaan hebbende, dat den Baron van Willeby een Trompetter geschikt hadde met een
Schipper van Medenblick genaamt Olbrant Aertsz, omme te saamen binnen Medenblick voornoemt
te gaan, volgende den Patente van den selven Willeby, hoewel de Patenten van sijne Excellencie van
Nassau van den voornoemden Tamboryn niet en mentioneeren, waaromme den Heere van Fama
Commandeur, egeene van beiden als nog binnen de voornoemde Steede en hadde laaten gaan; de
Staaten daar op voor antwoord wel hebben willen voegen, dat deselve niet en verstaan, dat den
voornoemden Tamboryn toegelaten sal worden om me te gaan, binnen de Stad Medenblick, voor en
aleer by de Staaten en sijne Excellencie anders daar inne voorsien sal weesen, maar soo verre den
voornoemden Olbrant Aertsy alleen begeert te gaan binnen Medenblick voornoemt, sal hem het
selve toegelaten worden volgens de Patente van sijne Excellencie.
(Resolutien 1588)(p. 98, 99)
(1588) 5 april
[Militaire saaken] Gecommitteerden met sijn Excellentie van Nassau te resolveren op de pointen van
praesentatie den Overste Sonoy te doen, en, soo ver niet accordeert, teegens hem procedeeren tot
’s Lands meeste dienst en reductie van Medemblik onder het Gouvernement van sijn Excellentie .
(Index 1580-90: Militaire saaken, ---/109)
(1588) 5 april
Redelijke praesentatie aan den Oversten Sonoy gedaan te worden, &c.
Alsoo by de Staaten van Holland goedgevonden en geresolveert is, dat nog eenmaal, omme alle
voldoens wille, den Oversten Sonoy seekere reedelijke presentatie gedaan sal worden, en soo verre
daar op met den selven niet gehandeld en geaccordeert en soude moogen worden, dat als dan
verder teegens den selven Sonoy geprocedeert sal worden, sulk tot dienste van den Lande bevonden
sal worden te behooren: hebben de Staaten voornoemt gecommitteert en geauthoriseert,
committeeren en authoriseeren by deesen, den Heere van Assendelft, soo verre deselve daar toe sal
vaceeren moogen, of andersints den Heere van Mathenes, den Advocaat van den Lande, Gerrit
Ruychaver, Dirck Jansz Uytenbroeck, Cornelis Pietersz het Hooft, Dr. François Maelson, Gerard Kalf
en Jan Maertensz, omme met sijne Excellencie van Nassau, Gouverneur en Capitein Generaal
over Holland, Zeeland en Vriesland, te resolveeren op de Pointen van presentatie, die den Oversten
Sonoy voornoemt gedaan sal worden, en soo verre op deselve Pointen van presentatie met
den voornoemden Oversten niet en sal moogen worden gehandelt en geaccordeert, teegens den
voornoemden Oversten voorts te moogen procedeeren, sulks tot meesten dienste van den Lande, en
reductie van de Stad Medenblik onder het Gouvernement en de gehoorsaamheid van fijne
Excellencie, bevonden sal werden te behooren. (5 april)(p. 109)
(1588) 12 april
Betaalinge van rantsoen voor de Heer Viler, &c.
De Staaten verstaan hebbende, dat den Heere van Vilers gesommeert werd van den Vyand, omme te
betalen de resteerende vyf en twintig honderd ponden van sijn rantsoen, daar af die van Vriesland
betalen moeten over haarluider aanpart twaalf honderd ponden, en die van Utrecht omtrent ses
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honderd ponden, en daar af in gebreeke blyven, door dien den voornoemden Vilers hem voor
Medenblik meede heeft laaten gebruiken, hebben de Staaten uit goede insigten geconsenteert, dat
de voorschreeve aanpart van die van Utrecht neffens de seeven honderd ponden, als nog
resteerende aan die aanpart van die van Holland, in het opbrengen van het rantsoen van den
voornoemden Vilers, by die van Holland opgebragt sal worden op de diensten by den selven Vilers
alreede gedaan, of nog te doen.
(Resolutien 1588)(p. 124)
(1588) 13 april
Gecommitteerden in de saaken van Medenblik &c.
De Staaten van Holland en Westvriesland hebben gecommitteert, en committeeren by deesen den
Heere van Assendelft, Pieter Kies, Burgemeester der Stad Haarlem, Mr. Willem Baedsanden, en Mr.
François Maelson, omme met de Gecommitteerde Raaden van Westvrieslan en den Noorder
Quartiere, sijne Excellencie van Nassau, als Gouverneur, en Capitein Generaal over Holland, Zeeland
en Westvriesland, Admiraal, en den Gecommitteerde van den Heere Baron Willingby, Gouverneur
Generaal over het Volk van de Subsidie van haare Majesteit, met goeden raad en advis te assisteeren
aangaande de saake van Medenblick, omme te helpen volkoomen en effectueeren de Resolutie, die
in deselve saake is genoomen; authoriseerende voorts de voornoemde Gecommitteerden, op alle
voorvallende saaken diesaangaande te moogen disponeeren, sulks den nood en dienste van den
Lande is vereisschende, mits op alles houdende goede correspondentie met de Gecommitteerde
Raaden van de Staaten.
(Resolutien 1588)(p. 125)
(1588) 15 april
Aangaande het redres van de Collegien ter Admiraliteit, en Gecommitteerden in deselve
gecommitteert.
De Staaten van Holland en Westvriesland, hebben op het point van beschryvinge, aangaande het
redres van de Collegien van de Admiraliteit in Holland, verklaart en geresolveert, dat beide de
Collegien sullen werden geredresseert; en aangaande het veranderen over het Collegie van
Amsterdam tot Hoorn, hebben de Staaten het selve gesteld tot decisie van sijne Excellencie van
Nassau; en zyn by de nominatie gecommitteert, omme als Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit
in den Zuyder Quartiere van Holland te besoigneeren, Balthazar Fransz, Joris Maertensz, Klaes
Joosten de Bye, Pieter Klaesz Verhorst, en Simon Pietersz Kort.
En in den Noorder Quartiere van Holland, eene van Amsterdam by de Magistraten aldaar te
nomineeren, Willem van Goedereede, Dirck Pietersz, van Medenblik, Pieter Meeusz en Pieter
Dircxsz.
Behalven dat in den Zuyder Quartieren voor de andere Provincien worden gereserveert Brienen en
Foock, en in den Noorder Quartiere Rochel, en nog een van die Overyssel.
(Resolutien 1588)(p.132, 132)
(1588) 16 april
Assistentie van twintig Scheepen van oorlog by jaare Majesteit van Engeland versogt tot resistentie
van de Vloote van den Koning van Spagnen.
De Staaten van Holland en Westvriesland, gehoort hebbende het rapport van haare
Gecommitteerden aangaande het schryven van haare Majesteit, dat, alsoo den Koning van Spagnen
met seer groot gewelt van meeninge schynt te zyn ter Zee af te koomen in het begin van Mey
toekoomende, uit Spagnen op England; de Majesteit van Engeland versoekt assistentie van twintig
Scheepen van Oorloge, daar af tien Scheepen groot sullen zyn elks twee honderd Lasten, volgende
Tractaate met haare Majesteit gemaakt: hebben de Staaten verklaart en gersolveert, dat, gemerkt
den Koning van Spagnen eenen grooten en geweldigen aanslag voor handen heeft ter Zee, het zy op
Engeland of deese Landen, nietteegenstaande den jeegenwoordigen beswaarlijken staat binnen
deese Landen, eensdeels gereesen door toedoen van de Ministers van haare Majesteit, nogtans, met
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alle goede couragie en uitterste devoir de voorschreeve assistentie van Scheepen gedaan sal worden,
en deselve geschikt in Zee ter plaatse aldaar het selve sal noodig weesen, mits hebbende alvoorens
Acte van haare Majesteit, dat soo verre het dessein van den Vyand soude weesen op deese Landen,
haare Majesteit met haare Vloote deese Landen meede sal assisteeren; en dat den Baron van
Willingby rondelijk en sinceerlijk daar in sal procedeeren, dat de Stad Medenblik onder de
gehoorsaamheid van sijne Excellencie mag gereduceert worden, dat meededen voornoemden
Willingby gelieve te schryven, en alle devoir te doen, dat die van Geertruydenberge moogen worden
onderregt, dat haare Majesteit geensints toestaat haarluider alteratie, nogte ook van meeninge, is
aan de Guarnisoenen binnen Geertruidenberge eenige penningen te verstrekken, dat meede den
Heere van Ronssel, Gouverneur van Vlissingen, egeene last van haare Majesteit gehad heeft, omme
die van Geertruidenberge eenige aansoekinge of beloften te doen: sulks nogtans uit het rapport van
den Heere Menyn verstaan heeft moogen werden, daar af versogt is dubbelt in geschrifte, omme
haare Majesteit volkoomelijk te moogen onderregten van het gunt by de Guarnisoenen binnen
Geertruidenberge den voornoemden Menyn voor antwoort is gegeeven; en omme te vinden
de penningen, die noodig sullen zyn tot behoef van de voornoemde twintig Scheepen van Oorloge,
aanmerkende dat in alle gevalle de voorsz Equipagie noodig is tot resistentie van het groot geweld
van den Vyand, ter Zee in Spagnen, daar op schynt dat het geweld van den Vyand in Vlaanderen by
den Hertog van Parma tot nog toe opgehouden is geweest, sulks dat de voornoemde Equipagie in
allen gevalle noodsakelijk tot defensie van den Lande moet gevordert worden; hebben de Staaten
elks in den haaren daar op genoomen rapport, of daar toe niet extraordinaris by verhooginge van de
helft van de Verpondinge over de Steeden van Holland by Contributie geheeven soude moogen
worden, mits dat de Steeden daar meede sullen moogen volstaan, in gevalle binnen deesen jaare ten
platten Lande gelijke verhooginge gedaan soude moogen worden, dat niet te min den Baron van
Willingby sal worden voorgehouden, dat de penningen die haare Majesteit schuldig is aan de
Guarnisoenen binnen den Brielle, daar toe verstrekt moogen worden, is niet te min noodig
bevonden en geordonneert, dat aan sijne Excellencie van Nassau sal geschreeven worden, dat sijne
Excellencie gelieve eenige bequaame Scheepen daar toe te despicieeren, en in arreste te houden.
(Resolutien 1588)(p. 133, 134)
(1588) 16 mei
Te schryven aan die van Haarlem.
Gehoort zynde het rapport van de Gecommitteerde Nicolaes Doublet, en gesien het schryvens van de
Burgemeesteren en Regeerders van Medenblick, daar by syluiden eenigsints raadsaam bevonden,
dat Hans Flocket, Lieutenant van de Compagnie van den Oversten Sonoy, binnen der Steede
voornoemt sal koomen; hebben de Staaten geordonneert te schryven aan de Burgermeesteren en
Regeerders van Haarlem, dat syluiden niet nalaten willen ter aankomste van den voornoemden
Flocket met de Compagnie van den Oversten voornoemt, die van Acxel is ontbooden, deselve binnen
Haarlem voornoemt aan te houden, sonder deselve te laaten passeeren, voor en aleer anders
daar inne sal weesen geordonneert.
(Resolutien 1588)(p. 174)
(1588) 23 mei
Rapport van de saaken binnen Medenblik, &c.
Is gehoort het rapport van den Raadsheer Borre, aangaande de geleegentheid der saaken binnen
Medenblik, en namentlijk de groote periculen die daar uit staan te verwagten, soo verre de
Compagnie van Hans Flocquet binnen Medenblik geschikt werde, dat ook de Burgeren de Compagnie
niet in laaten souden, alwaar het om den laatsten Man te verliesen, maar dat de Magistraaten en
Burgeren wel te vreeden waaren, een, twee, of meer andere Compagnien in te neemen, dat meede
den Oversten Sonoy verklaart heeft, meer andere Paspoorten van weegen den Grave van Leycester
uitgegeeven te hebben, en groote correspondentie by hem met die van Naerden, Geertruydenberg,
en elders werd gehouden, het welk te bemerken is uit de groote depechen die by den selven
Oversten gedaan worden; en het advis van den voornoemden Raadsheer versogt zynde, die verklaart
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heeft dat hy niet raadsaam bevinden soude, de voornoemde Compagnie van Flocquet binnen de
voorsz Steede te laaten koomen, omme de evidente periculen te verhoeden: En daar op meede
gehoort hebbende de Gedeputeerden van Medenblik voornoemt, die van gelijken hebben verklaart,
en dat sonder groote bloedstortinge de voornoemde Compagnie binnen Medenblik niet en soude
konnen koomen; versoekende en biddende, dat deselve Compagnie uit de Steede voornoemt soude
moogen blyven, alsoo met geen inductie nogte authoriteit de periculen voorgekoomen souden
konnen werden; daar af sy hebben geprotesteert, presenteerende niet te min andere Compagnian
en Knegten in de plaatse te ontfangen in competente getale.
Is by de Edelen en de Gedeputeerden van de Steeden eendragtelijk verstaan, verklaart en
geresolveert, dat de Compagnie van Flocquet sal worden opgehouden, niettegenstaande het
schryvens van sijn Excellencie, en met een Commissaris doen koomen alhier binnen den
Hage, en dat niet te min aan de Lieutenant van de Compagnie van sijne Excellencie binnen
Medenblik andermaal sak geschreeven worden, mitsgaders aan de Burgermeesteren en
Regeerders van Medenblik, dat, alsoo men tot dienste der gemeene saake en van de Stad
Medenblik, goedgevonden hebbe, de Compagnie van Flocquet te doen ophouden, en niet te
doen koomen binnen Medenblik voornoemt, syluiden daaromme met de Knegten en
Burgeren binnen de voornoemde Steede weesende, in goede eenigheid en correspondentie
wel bewaart en verseekert mag blyven, en goede toesigt te neemen, dat niet geattenteert en
werde dat soude moogen stryden tegens het. Accord met Sonoy gemaakt, sonder ook eenige
Knegten of andere suspecte Persoonen vorder binnen te laaten.
(Resolutien 1588)(p. 186, 187)
(1588) 26 mei
[Militaire saaken]
Den Overste Sonoy geschreeven over het accomodeeren sijner Compagnie Colonellen in den Haag
tot volkoome onderregt op de saak te Medemblik, waar toe de Raadsheer Borre aan sijn Excellentie
getrokken.
(Index 1580-90: Militaire saaken, ---/193)
1588 26 mei
[Militaire saaken] Aan Burgemeesteren van Medemblik over voorsz geschreeven.
(Index 1580-90: Militaire saaken, ---/194)
(1588) 26 mei
Te schryven aan sijn Excellencie, &c.
Is geordonneert te schryven van gelijken aan sijne Excellencie, en dat sulks sijne Excellencie gelieve
het selve voor goed aan te sien, en met den eersten aan sijnen Lieutenant Rysoort te schryven, dat
hy het voornoemde schryvens van de Staaten niet nalaate tot dienste van den Lande na te koomen
en te effectueren; dat men meede niet en heeft konnen nalaten, sijne Excellencie te adverteeren, dat
Christianus, Predicant tot Medenblik, alhier teegenwoordig aangekoomen weesende, verklaart heeft,
geensints raadsaam te bevinden, dat de Compagnie van den Oversten Sonoy binnen Medenblick
voornoemt sal getrokken worden, en dat den selven Oversten meede soo wel sal moeten lyden, dat
een andere Compagnie aldaar in de plaatse gesonden werde.
Rescriptie aan den Oversten Sonoy.
Is geordonneert te schryven aan den Oversten Sonoy.
Gesien hebbende Uwer E. schryvens van den 24 deeser, hebben Wy Uwer E. daar op voor
antwoord wel willen voegen, dat Uwer E. Compagnie Collonelle geordonneert is alhier in den Hage
geaccommodeert te worden en in ordre gehouden, tot dat sijne Excellencie van de geleegentheid der
saake binnen der Stad Medenblik volkoomentlijk onderregt zynde, daar toe den Raadsheer Borre
alreede aan sijne Excellencie door onsen last is getrokken, anders daar inne sal hebben voorsien en
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geordonneert, en alsoo by ons hier inne niet en word gedaan, dan dat Wy agten noodig te zyn,
omme binnen de Stad Medenblijk voor het eerste goede eenigheid te moogen doen
onderhouden, en alle nieuwe swarigheeden te doen verhoeden, sal daaromme Uwer E. het selve
sulks meede aansien, en middelertyd niet toelaaten, dat binnen de voorsz Steede iet voorgenoomen
of geattenteert werde dat teegens het verdrag met sijne Excellencie gemaakt soude mogen stryden,
mitsgaders het Placaat en Ordonnantie daar op gepubliceert.
Te schryven aan Burgemeesteren en Regeerders van Medenblik, &c.
Is geordonneert te schryven aan de Burgemeesteren en Regeerders der Steede van Medenblik.
Wy hebben booven onse voorgaande schryvens Uwer E. by deesen wel willen adverteeren,
dat by ons teegenwoordig aan den Oversten Sonoy werd geschreeven op sijne E. schryvens
aan Ons van den 24 deeser, dat sijne Compagnie, &c. mutatis mutandis: sullen daaromme
Uwer E. met goede ordre en authoriteit op alles helpen voorsien, dat onse voornoemde
schryvens in het onderhouden van goede eenigheid en correspondentie, mag worden
onderhouden, volgende den voornoemden Placaate en Ordonnantie, ons terstond
adverteerende van het geene daar teegens voorgenoomen of geattenteert soude moogen
worden.
(Resolutien 1588)(p. 193, 194)
(1588) 31 mei
Eerstdaags de Schans by Medemblik te slegten en de Dyken repareren; aanhouden op dispositie
noopens het doortrekken van Krygsvolk
(Index 1580-90: Fortificatien, 188/199).
(1588) 31 mei
Schanse by Medenblik te slegten, &c.
Op het versoek van den Dykgrave en Waarschappen van de vier Noorder Coggen, ten einde de
Schanse, door het beleg van Medenblik gemaakt, tot lasten van het Land werde geslegt, en de Dyken
gerepareert souden moogen worden, mitsgaders de onkosten van het maaken der voorschreeve
Schanse, en het leggen en doortrekken van den Krygsvolke, tot laste van het Land gedragen souden
moogen worden, en dat de Supplianten het selve aan haare Contributien sullen moogen korten: Is
geappostilleert.
De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland ordonneeren de
Supplianten alhier, eerstdaags te doen procedeeren tot het slegten van Schanse, mitsgaders
het opmaaken en repareeren van de Dyken in deesen geroert; en aangaande het versoek in
deesen gedaan, sullen de voornoemde Gecommitteerde Raaden de hand daar aan houden,
dat op de aanstaande Vergaderinge van de Staaten daar op voorsien en gedisponeert sal
worden as na behooren, mits by de Supplianten neffens de Requeste vertoont zynde het
bewys daar toe dienende.
(Resolutien 1588)(p. 199, 200)
(1588) 22 juni
Burgemeesteren van den Haag op Patenten van sijn Excellentie te accomodeeren van de
Compagnien sijner Guarde de Knegten uit Medemblik gekoomen, onder behoorlyk Logisgeld.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 215/229)
(1588) 22 juni
Cassatie van de Schotsche Soldaaten.
Alsoo de Staten van Holland noodig bevinden met bequame ordre te voorsien op de executie van de
voorgaande Resolutie van de Staten Generaal ende Rade van State aangaande de cassatie van eenige
Compagnien Knegten van de Schotsche Natie; en waar op de andere Compagnien Schotten, dewelke
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denunciatie van afdankinge is gedaan, sullen blyven gecasseert, mits dat in respecte van de
Schotsche Natie ende de diensten by hen aan den Lande gedaan, op de afreekeninge haar verleent,
Brieven van verseekertheid gegeeven sullen worden, het agterweesen van dien te betalen binnen ses
ofte seeven jaren eerstkoomende; en dat de andere Compagnie Schotten, dewelke de denunciatie
van de cassatie alsnog niet en is gedaan, in gevalle van afdankinge gelijke verseekertheid van
betalinge gegeeven sal worden; ende dat deselve andersints in dienste blyvende, hen sullen moeten
contenteeren met alsulke ordre van verseekeringe, als na de generale afreekeninge met den OorlogsVolke by de Staten Generaal sal genoomen worden.
Militie in den Hage.
De Staten van Holland lasten en ordonneeren by deesen de Burgermeesteren ende Regeerders van
den Hage, agtervolgende de Patenten van fijne Excellencie te ontfangen ende te accommodeeren
van de Compagnie van de Guarde van sijne Excellencie de Knegten die uit Medenblick zyn gekoomen,
mits daar af behoorlijk Logysgeld sal genooten worden, ende dat ter tyd toe op het vertrek van de
voorsz Knegten anders by sijne Excellencie sal weesen geordonneert.
(Resolutien 1588)(p. 229)
(1588) 3 juli
Den Oversten Sonoy sijn afscheit te geeven, &c.
De Staten van Holland en Westvriesland, in consideratie geleid hebbende de jeegenwoordige
geleegentheid des tyds, en dat voor het eerste geenen Gouverneur nog Superintendent binnen den
Noorderquartiere noodig en is; dat meede met den Oversten Sonoy, die van sijne Princelijke
Excellencie een seer ample Commissie heeft gehad, apparentelijk op het vernieuwen van sijne
Commissie niet en sal moogen gehandeld worden als den dienst van den Lande is vereisschende, dat
meede, in aansieninge den Oversten voornoemt hem sulks te vooren heeft gedragen, dat men met
Wapenen hem heeft moeten aantasten tot groote kosten van den Lande, behalven dat den selven
Oversten aangevaart heeft het Casteleinschap tot Medenblick op de Commissie van den Grave van
Leycester, daar toe den selven Sonoy ook niet en was gequalificeert, en daarom sonder nadenken en
jalousie den selven Oversten in sijnen dienst niet gecontinueert en sal moogen worden: Hebben de
Staten verklaart en geresolveert, dat van weegen die van Holland die van den Rade van State sal
worden voorgehouden, dat den voornoemden Oversten in dienst niet gecontinueert, maar den
selven een eerlijk afscheid sal gegeeven worden.
(Resolutien 1588)(p. 253)
(1588) 14 juli
Den Oversten Sonoy afgedankt, ende sijnen dienst ontslaagen, &c.
De Staten van Holland en Westvriesland verstaan hebbende, dat na verscheide communicatien,
binnen eenige dagen herwaarts gehouden met den Oversten Sonoy, aangaande sijnen vorderen
dienst binnen deese Landen; en na dat den selven Oversten voorgehouden zyn, uit vescheide sijne
voorgaande Acten, de groote ondankbaarheid, fauten en ongehoorsaamheid, die den selven teegens
de Overigheid en den Lande beweesen hadde; eindelijk by den Rade van State Resolutie is
genoomen, dat den voornoemden Oversten van sijnen vorderen dienst sal ontslagen worden, en dat
den selven daar toe een eerlijk afscheid en reedelijk contentement sal worden gegeeven, en dat op
huiden den voornoemden Oversten daar af verklaringe is gedaan, hebben de Staten het selve noodig
bevonden om alle diffidentie te verhoeden, en om me te verhoeden alle periculen en nconvenienten,
die daar uit binnen den Noorderquartiere van Holland souden moogen rysen, hebben de Staten
geordonneert, dat die van den Noorderquartiere aan de Gecommitteerde Raden aldaar van te
adverteeren, en den selven te belasten met den voornoemden Sonoy pertinente afreekeninge te
maken van sijn tractement en agterweesen, soo wel als Collonel en Capitein, en met de veerttig
Soldaten, leggende tot Medenblik, weesende van het Vaandel van den voornoemden Sonoy, te
maken afreekeninge hoofd voor hoofd, en ten einde met goede kennisse den voornoemden Sonoy
105

moogen volgen de Goederen, weesende op den Huise tot Medenblik, hem eigentlijk toekoomende,
dat de voornoemde Gecommitteerde Raden den voornoemden Sonoy sullen doen overleeveren den
Inventaris van de Ammunitien en Goederen, die by hem op den voornoemden Huise zyn bevonden,
en hem daar na geleevert te zyn, het gemeene Land toekoomende, omme op den selven Huise
gehouden te moogen worden, latende den selven Sonoy volgen de andere Goederen die hem
toekoomen, uitgesondert de Ammunitien die hem toebehooren, die de Staten verstaan dat op
den voornoemden Huise sullen blyven, mits dat daar van den voornoemden Sonoy contentement of
remboursement gedaan sal worden, en om me daar inne te voorsien, dat by den Oorlogsvolke van
den Regimente van den voornoemden Sonoy, leggende binnen den voornoemden Noorderquartiere,
niet en werde iet gedaan of geattenteert uit misverstand of andersints, dat tot nadeel van den Lande
soude moogen strekken, dat de voornoemde Gecommitteerde Raden de Capiteinen daar af ten
besten onderregten, en voorts alsulke ordre stellen dat alle inconvenienten en swarigheeden
verhoed moogen worden, dat meede de voornoemde Gecommitteerde Raden in aller diligentie
willen helpen vorderen de Penningen van den Quartiere aldaar ten behoeve van den Oorlogsvolke
binnen Geertruidenberge, en vrugtbare Resolutie op de saken van de Admiraliteit, volgende
voorgaande schryvens aan de Steeden, mitsgaders effectueeren den last gegeeven by het laatste
schryvens van de Staten en sijne Excellencie aangaande de Scheepen van Oorloge, die voor
Vlaanderen noodig zyn in de Vloote deeser Landen, tot defensie van deselve, ten einde by eenig
versuim den Lande geene periculen over en koomen
(Resolutien 1588)(p. 285, 286)
(1588) 16 juli
[Militaire saaken] Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier de veertig Soldaaten van Sonoy
te Medemblik ook afdanken, en te voorsien op de agterstallige behoeften der Burgers aldaar aan de
Soldaaten, en het uiterste devoir doen tot Penningen voor Oorlogscheepen.
(Index 1580-90: Militaire saaken, ---/296)
(1588) 16 juli
Cassatie der Soldaaten van den Oversten Sonoy.
De Staten van Holland en Westvriesland, hebben geordonneert te schryven aan de Gecommitteerde
Raden van Westvriesland en den Noorderquartiere: Dat alsoo Jr. Dirk Sonoy van sijnen dienst is
ontslagen, sullen Uwer E. de veertig Soldaten van den selven Sonoy, weesende als nog binnen
Medenblik, meede afdanken en deselve een maand betalinge doen, en voorts belooven hen
afreekeninge te doen hebben als alle anderen van den Regimente geweest zynde van den selven
Sonoy: Wy senden Uwer E. hier inne beslooten de Requeste Ons gepresenteert van weegen de
Burgeren der Steede Medenblik, die aan de Soldaten tot Medenblik aan Lakenen, Schoenen en
andere Behoeften ten agteren zyn over de vyf duisend ponden; versoekende daar van betalinge, ten
einde Uwer E. daar inne willen voorsien, als deselve volgens den Tractate bevinden sullen te
behooren; voorts senden Wy Uwer E. neffens deesen meede seekere Acte van Resolutie en
Authorisatie voor Uwer E., tot opligtinge van eenige Penningen uit de Steeden aldaar, tot vorderinge
van het vertrek yan de Oorlogscheepen, volgende den last van sijne Excellencie, waar inne Uwer E.
niet nalaten sullen alle uitterste devoir te doen sulks den nood van den Lande is vereisschende.
(Resolutien 1588)(p. 296)
(1588) 7 oktober
Den Vrybuiter Verrejager met sijn Soontje tot Edam geapprehendeert, op de Voorpoorte van den
Hove te transporteeren, &c.
De Staten van Holland en Westvriesland verstaan hebbende, dat binnen de Steede Edam een
Vrybuiter is gevangen, genaamt Verrejager, die by den Vyand heeft gedient ende tot Buycksloot is
gekoomen, hebben belast Gillis van Flory, Procureur Generael, in het passeeren door Edam, na dat
Don Diego Piementel, die door last van sijne Excellencie by den selven Procureur Generael gebracht
sal worden op den Huise tot Medenblick, by hem aldaar zyn geleevert, in het weederkeeren den
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voornoemden gevangen Verrejager en het Soonken meede te transporteeren en in goede
bewaarnisse te brengen en te leevern op de Voorpoorte van den Hove alhier in den Hage, om daar
na voorts tegens deselve geprocedeert te moogen als na behooren.
Fev
Is geordonneert die van Edam te verleenen Acte van Indemniteit, als hier na volgt.
Alsoo de Staten van Holland verstaan hebbende, &c. Belast en geordonneert hebben Gillis
van Flory, ut supra.
SOO IS’T: Dat de Staten voornoemt verklaart hebben en verklaren by deesen, dat die van Edam
voornoemt niet en sal prejudiceeren in haarluider Geregtigheid ende Jurisdictie, dat den
voornoemden Verrejager ende Jongen uit Edam na Medenblick op den Huise aldaar word
getransporteert.
(Resolutien 1588)(p. 421)
(1588) 15 oktober
[Reekeningen] Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier Gecommitteerden hier te senden
tot het helpen hooren en sluiten der Reekening van die van Medemblik over onkosten geduurende
haare Beleegering.
(Index 1580-90: Reekeningen, 412/451)
(1588) 15 oktober
[Gevangens] Den Dykgraaf der Noorder-Coggen de plaatsen op de Tooren van het Huis te Medemblik
vesterken met Yzers en anders tot goede bewaarnis der voorsz Gevangens; de onkosten den
Rentmeester valideren.
(Index 1580-90: Gevangens, 419/450).
(1588) 15 oktober
Rapport van den Procureur Generaal, van geen gevangen Spanjaarts tot Medenblik te konnen houden
&c.
De Staten van Holland en Westvriesland verstaan hebbende uit het schryven van Jr. Willem van Dorp,
Collonel; en het rapport van den Procureur Generaal van Holland, dat op den Huise tot Medenblik
egeene plaatse bevonden word, om aldaar in goede verseekertheid te doen houden de gevangene
Spanjaerden van qualiteit, door last van sijne Excellencie op de voorschreeve Huise geschikt,
uitgesondert op den Thoorn aldaar, die tot dien einde gefortificeert sal moeten worden; hebben de
Staten geordonneert te schryven aan den Dykgrave van de Noordercoggen, dat hy niet nalaten wil,
aangesiens Briefs alsulke ordre te stellen in het versterken van de Plaatsen op den voorsz Thoorn,
met Ysers en andersints, sulks dat de voorschreeve Gevangens in goede bewaarnisse en
verseekertheid moogen gehouden worden, mits dat de onkosten van dien onder behoorlijke
Recepisse, die van de Noordercoggen, den Rentmeester in reekeninge sullen moogen brengen,
dewelke ook den selven Rentmeester in reekeninge strekken sullen in de Kamer van de Rekeninge als
na behoren.
(Resolutien 1588)(p. 450)
(1588) 15 oktober
Reekening by die van Medenblick te doen aangaande de onkosten en lasten, &c.
Is geordonneert te schryven aan de Gecommitteerde Raden van Westvriesland en den
Noorderquartiere van Holland.
Nadien Wy gehoort hebben het rapport van Onse Gecommitteerden tot hooringe van de
Reekeninge van die van Meedenblick aangaande de onkosten ende lasten, die geduurende
de alteratie en beleegeringe aldaar by hen zyn geleeden; en Wy bevinden, dat eindelijk tot l
iquidatie en sluitinge van deselve Reekeninge niet en sal moogen worden geprocedeert met
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conservatie van de geregtigheid van den Lande, ten zy eenige Gecommitteerden uit het
Collegie aldaar, het alhier meede laten vinden met volkoomen last en Instructie, om goede
onderregtinge te moogen doen van de leeningen en betalingen, die geduurende den voorsz
tyd daar teegens gedaan soude moogen weesen, en van alle het gunt vorder daar af mag
dependeeren, ten einde met goede kennisse en correspondentie de voorsz Reekeninge
geliquideert mag worden en gesloten: Hebben Wy Uwer E. by deesen wel willen belasten en
ordonneeren, aangesien dese twee of drie uit den hare te committeeren, om tot dien einde
in diligentie herwaarts te koomen, met alsulken Bewys, Stukken en de Munimenten, en
volkoomen Last ende Instructie, als tot goede onderregtinge sal moogen dienen, om te
moogen afslaan en passeeren het gunt reedelijk sal zyn, en daar op de voornoemde
Rekeninge te helpen hooren en sluiten als na behooren, waar van wilde geensints in
gebreeke blyven, gemerkt die van Medenblik daar op verwagten, om alle onnoodige
onkosten voor haarluiden te verhoeden.
(Resolutien 1588)(p. 451, 452)
(1588) 15 oktober
Gevangen Spanjaarts te Water ende Brood, &c.
Aangaande de gevangen Spanjaarts, is geresolveert, dat, soo verre de Capiteinen, leggende op de
Poorte, geene middelen en hebben van betalinge, deselve meede te Water en te Broode geleid
sullen worden; en dat voorts eene van de Spanjaarden aan den Prince van Parma geschikt sal
worden, om hem te denuncieeren, dat, soo verre deselve binnen een maand haar randsoen niet en
werd gemaakt, met deselve Gevangens als na Krygsregt sal moeten gehandeld worden, daar af sijne
Excellencie sal worden geadverteert, ten einde het selve geëffectueert mag worden.
(Resolutien 1588)(p. 452)
(1588) 17 oktober
Versoek van den Oversten Sonoy, om afreekeninge van sijn Tractement, &c.
En alsoo den Oversten Sonoy ernstelijk aanhoudende is, omme te hebben afreekeninge van sijn
Tractement ende dienst sijnde Compagnie; agtervolgende het Contract met hem gemaakt, ende dat
den selven soude moogen volgen de sestien honderd ponden Kruits by hem op den Huise tot
Medenblick gelaten, by hem op sijn particulier credit gekogt en daaromme noodig sal zyn daar inne
te doen voorsien als na behoorent. Is geordonneert meede te schryven aan de voornoemde
Gecommitteerden die syluiden herwaards schikken op de liquidatie met die van Medenblik, ofte
andere te geeven volkoomen last ende bescheid, omme de Gecommitteerden van de Staten alhier
volkoomentlijk te onderregten, of de voorsz sestien honderd ponden Kruits den voornoemden Sonoy
eigentlijk toekoomen, en wat betalinge den selven op den voorschreeven Tractemente en voor de
Compagnie van den selven Sonoy gedaan zyn, ten einde daarna op den versoeke van den selven
Sonoy voorsien mag worden als na behooren; daar toe de Staten de Stukken van den voornoemden
Sonoy aan die van het Noorderquartier oversenden, omme by de Gecommitteerden weederomme
gebragt te worden.
(Resolutien 1588)(p. 457, 458)
(1588) 15 november
Provisioneele ordre hoe en in wat Plaatsen gebruikt sullen worden de Ruiteren en Knegten, staand tot
last van Holland, tot anders by sijne Excellencie met advis van de Gecommitteerden van de Staaten
van Holland sal weesen geordonneert.
(Niet volledig overgenomen)
Heusden, Hemert, Drongelen en Dussen;
Hedel; Bommel; Gornichem;
Woudrichem, Loevesteyn,
Werkendam ende andere Plaatsen daar omtrent;
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Seevenbergeb en Noortdam; Klundert; Willemstad; Bommede; Schoonhoven; Oudewater; Woerden;
Maaslandsche Sluis; Vianen; Muiden; Weesp; Naarden; Amsterdam;
Hoorn
Jan de With
Enkhuisen
Arent van Duvenvoorden, Pieter van Dorp, en vier en vyftig Soldaten aldaar.
Medenblik
Den Collonel Dorp.
Texel; Staveren; Klundert; Blockzyl; Kampen; Zwol; Hattem; Elburgh; Harderwyck; Wageningen;
Buyren;
Aarnhem met den Forte van Assekenoort, en het Fort van de Stad;
Doesburgh; Deutecum; Lochum; Dort Vrewolde; Bergen op Zoom; In het Land van Ter-Tholen;
Amersfoort
(15 november)(p. 515)
(1588) 24 december
Gevangene Spanjaarden te rantçoeneeren.
Alsoo de Staten van Holland in aansieninge van de groote kosten die van de gevangen Spanjaarts
binnen deese Landen gedragen worden, sonder dat op het rantçoen van deselve by den Hertog van
Parma werd voorsien; ende daaromme de Staten noodig bevonden hebben, dat eene van deselve
gevangen Spanjaarts, die syluiden daar toe bequamelijkst vinden en verkiesen sullen, andermaal aan
den Hertog voornoemt sal worden op sijn eere en geloof gesonden, met expresse last, dat soo verre
binnen twee maanden eerstkoomende voor den rantçoene en de verteerde kosten van deselve
Gevangenen, te weeten honder guldens voor elke Soldaat, egeene Officieren nogte Bevelhebberen
daar onder begreepen, opbrengen en leeveren in handen van de Staten, en dat daar af binnen een
maand of vyf weeken ten langsten eerstkoomende de Staten sal zyn gebleeken, de Staten voornoemt
genoodsaakt sullen zyn teegen deselve Gevangenen te doen procedeeren als na behooren; en also
daar over by de Gevangenen alhier op de Voorpoorte van den Hove goedgevonden is, dat Alonso de
Vergas tot dien einde aan den Hertog van Parma geschikt soude worden; en daar na Don Diego de
Piedmontel vesogt heeft, dat by hem den voornoemden Alonso de Vergas voor sijn vertrek van
sijnent weegen en andere by hem tot Medenblik weesende, meede last soude moogen gegeeven
worden, gemerkt andersints de voornoemde reise onvrugtbaar weesen soude, soo hy verklaart;
heben de Gecommitteerde Raden van de Staten voornoemt gecommitteert en geauthoriseert,
committeeren en authoriseeren by deesen, Nicolaas Doublet, haarluider Secretaris, met den
voornoemden Alonso de Vergas te trekken na Medenblik, en den selven by de Gevangenen aldaar
acces te doen hebben, sonder dat tusschen den selven eenige propoosten of reedenen gehouden
nogte gebruikt sullen worden dan in teegenwoordigheid en ten aanhooren van de voornoemde
Gecommiteerde, die daar af goede kennisse dragende, notitie honden sal, sonder dat ook by eenige
Gevangenen den voornoemde Vergas Brieven sullen werden geleevert dan die by de voornoemde
Gecommitteerde alvooren sullen weesen gevisiteerd; dat voorts de voornoemde Gecommiteerde
den voornoemden Alonso Vergas verklaren sal, dat hy binnen drie weeken na dat by hem afscheid
van Medenblik sal zyn genoomen, hem gehouden sal zyn op sijn eere ende geloove weederomme te
vervoegen binnen deese Landen, en daar op handtastinge te doen aan de voornoemde
Gecommiteerde; hebben voorts de Gecommiteerde Raden belast en geordonneert, de onkosten van
Dorp en allen anderen des noodig zynde, de voornoemde Gecommiteerden daar in te doen en laten
geschieden alle addresse, vorderinge en assistentie.
Gedaan in den Hage den 24 December 1588, en den 10 januari 1589.
(Resolutien 1588)(p. 561, 562)
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1589
(1589) 19 januari
Bevryding van de Zee
Geresumeert zynde de voorgaande Resolutien ende geraamde voet aangaande de bevrydinge van de
Zee, ende besettinge van de Havenen van den Vyand, hebben de Gedeputeerden van de Steeden
gepersisteert by de voorgaande Concept, nietteegenstaande die van de Admiralitei van Zuid-Holland
de Wagte op de Zee wel sterker by den anderen dienen souden, die van de Admiraliteit van
Noordholland hebben hen geconformeert met het advis van de Steeden; welverstaande, dat in de
plaats van twaalf Scheepen die de Zee kruyssen souden, sestien Scheepen sullen gehouden werden
by den anderen in vyf Vlooten, en voorts op de vordere poincten dienende tot bevrydinge van de Zee
en de verseekertheid van de Zeevaart, als hier na volgt, daar van de Gedeputeerden van de Steeden
en ook die van de Admiraliteit, dubbelt is meedegegeeven.
Gedelibereert zynde by de Gecommitteerden uit den Collegie van de Admiraliteit van Zuid- en
Noordholland, mitsgaders van de Steeden van Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn,
Enkhuisen ende Medenblick, als daar toe specialijk beschreeven zynde, op de Propositie van den
Hooggebooren Furst en Heere Maurits, gebooren Prince van Orange, Grave van Nassau, &c.
Gouverneur en Capitein Generaal van Holland, Zeeland, Vriesland en de Landen, Steeden en Sterkten
van Braband en Vlaanderen nog in de Unie weesende, als Admiraal van de vereenigde Neederlanden
gedaan, noopende de veilinge van de Zee, ende de bescherminge van de Ingeseetenen deeser
Landen, en hare Scheepen en Goederen, teegens de gemeene Vyanden, hebben op het welbehagen
van sijn Excellencie goetgevonden de navolgende poincten.
Ordre provisioneel op de bevrydinge van de Zee, ende het besetten van de Zeegaaten.
Eerst, dat met den eersten gereed gemaakt en met de eerste geleegentheid voor de Haven van
Duynkerken binnen de Banken geleid sullen worden twaalf Scheepen van Oorlog, vier van omtrent
sestig Lasten, en agt van omtrent veertig Lasten, die al bequamelijk te zeylagie en defensie, en ook
om met een goet getal Riemen te moogen gebruiken sullen worden geëquipeert, en van goet en
genoegsaam Volk en Oorlog, Vivres, Munitions ende andere Behoeften, voor twee maanden wel
voorsien, en dat over de Scheepen in het gemeen een goet en vroom Admiraal sal worden gesteld,
en dat de Capiteinen van de Scheepen sullen weesen vroome en getrouwe Persoonen.
Dat deselve Scheepen van half Vloed tot half Ebbe hen onder zeyl sullen houden, soo wanneer sulks
van de Wind geschieden kan.
Dat meede deselve twaalf Scheepen gestadelijk ter voorsz plaatsen by den anderen sullen blyven,
soo wel om de uit- en inkomsten van de Vyanden uit en in de Havenen van Vlaanderen te beletten,
als om deselve Vyanden alle afbreuk te doen, sonder dat syluiden buiten grooten nood van daar
sullen moogen scheiden, daar tot der Admiraal en Vice-Admiraal, mitsgaders de Capiteinen, specialijk
sullen worden beëdigt.
En wanneer noodig weesen sal om eenige Scheepen te ververschen, reinigen en van nieuwe Provisie
te voorsien, sal alleenlijk een groot en een klein Schip by Ordonnantie en Consent van den Admiraal
in de Wielinge werden gesonden, welke aldaar terstond by den Commissaris daar toe te
ordonneeren, van alle Behoeften sullen werden voorsien, om soo haast eenigsints moogelijk sal
weesen weederom by de andere Scheepen te begeeven.
Item, dat gestadelijk in het Gat vander Sluys gehouden sullen werden twee goede Scheepen, of soo
veel meer als sijn Excellencie noodig bevinden sal.
Dat booven dien met den eersten in Zee gehouden sullen worden vyftien welbezeylde Scheepen van
Oorlog, te weeten vyf van sestig à seeventig Last, en tien van omtrent veertig Lasten, wel
geëquipeert, soo om te zeylen als ook om een goet getal Riemen te gebruiken, en van alles voor twee
maanden voorsien, dewelke verdeelt sullen werden in vyven, te weeten elke Vloot van drien, als een
van de groote Scheepen en twee kleine, daar van de vier Vlooten hen sullen houden in Zee tusschen
het Vlie en de Hoofden, welke Scheepen gestadelijk na de ordre henluiden elks te geeven, hen
houden sullen onder zeyl in de Engte van de Zee, tusschen de Hoofden van Engeland en deese
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Landen, kruyssende de Zee, ende de resteerende drie Scheepen sullen hen houden in Zee tusschen
het Vlie en het Rift, en de Capitein van elk groot Schip sal over de twee andere gebieden.
Dat deselve Scheepen op geen Rheede sullen moogen loopen, of iewers inkoomen, dan alleen op
den tyd hen te stellen, elk in de Zeegaten henluiden te ordonneeren, te weeten drie in de Wielingen,
ses in de Maze, en ses in het Vlie, alwaar tot hare inkomste by den Commissaris daar toe
geordonneert, ordre sal worden gegeeven op alle het geene henluiden noodig is, omme ter
stond weederom in Zee te moogen loopen.
Dat voorts met den eersten seeven goede Scheepen van veertig, vyftig à sestig Lasten geëquipeert
ende onderhouden sullen werden, om me te convoyeeren de Scheepen van deese Landen
na de Elve, en van de Elve na deese Landen, op Engeland ende Vrankryk varende, ende uit Vrankryk
en Engeland op deese Landen koomende, daar toe drie Scheepen op de Zuider-Zee, twee in de Maze
en twee in Zeeland sullen werden uitgerust, en ten meesten dienste van den Lande gebruikt.
Is meede verstaan, dat een goet Schip van sestig à seeventig Lasten, met een goet Jagt in
Volckenerbalch, en een gelijk Schip met een Jagt voor Delfzyl sullen werden gehouden.
Nog een goede wel gemonteerde Podt op de Lauwers.
Nog een goet Carveelken op of omtrent Ja.
Item, nog een Schip op Amelander Gat.
Dat meede het Vlie, Maarsdiep, de Maze en andere Zeegaten van deese Landen, mitsgaders de
Binnenstroomen, Rivieren ende Passagien, sulks met Scheepen van Oorlog en Jagten sullen werden
beset en verseekert als sijn voorsz Excellencie sal ordonneeren, wiens ordonnantie in het stuk van de
Admiraliteit by een iegelijk sal worden agtervolgt.
Voorts verstaan, dat de Scheepen ofte Boots, geheel slegt als Koopvaarders sullen werden
toegemaakt met een loos Bouvenet, en agt à tien Riemen aan weederzyden, of meer, na de groote
van de Scheepen, sonder eenige Vlaggen of Topstanders, en dat deselve met goede weeragtige
Mannen, meest goede Bootsgesellen en Zeevarent Volk, de rest Musquettiers, sullen worden
voorsien.
Item, dat hier toe gebruikt sullen worden de alderbequaamste en best bezeylste Scheepen die te
bekoomen zyn, en geen Scheepem toebehoorende de Gecommitteerden ter Admiraliteit, of hare
Vrienden.
Dat voorts tot Capiteinen sullen werden verkooren en gesteld, gequalificeerde vroome en getrouwe
liefhebbers van de gemeene sake.
En om de Capiteinen, Bootsvolk en Soldaten, tot vroomigheid en afbreuk der gemeene Vyanden des
te beeter te beweegen, is verstaan dat men den geenen die eenig Schip van Oorlog der gemeene
Vyanden verovert, booven de gewoonlijke profyten van Prinsen tot een vereeringe extraordinaris sal
geeven twee maanden Solds voor de Capiteinen, Bootsvolk ende Soldaten, op het genoomen en
veroverde Schip gedient hebbende, onder den Capitein, Bootsgesellen en ander Volk van Oorlog, die
de verovering gedaan heeft te verdeelen; ende sal voorts sulke vereeringe aan den voorsz Capitein
en andere principaalste Officiers gedaan werden, als sijn Excellencie na de importantie van het
exploict sal bevinden te behooren.
Is meede goetgevonden, dat het stuk van de monsteringe van het Volk van Oorlog te Water
dienende, soo in het uitvaren als in het inkoomen, ter ordonnantie van sijn Excellencie door de
Gecommitteerden van de Admiralitet behoorlijk sal werden voorsien.
Item, dat een generaal pardon sal werden gegeeven aan alle het Zeevarende Volk in de Landen en
Steeden nog vereenigt weesende, gebooren, of die in deselve in de naatste drie jaren vaste
Woonplaats gehouden hebbende, van dat syluiden binnen twee maanden eerstkoomende
weederom in deese Landen sullen moogen koomen, nietteegenstaande den Vyand hebben gedient.
Dit pardon op te houden tot dat de Equipagie sal voltrokken weesen.
Item, dat by Placaat verbooden sal weesen, dat niemand van de vereenigde Landen onder Pasporten
of Sauvegarden der gemeene Vyanden hem in Zee sal moogen begeeven, nogte eenige Pasporten of
Sauvegarden gebruiken op groote poene.
Dit met den eersten te depescheeren.
Aldus geadviseert by de voornoemde Gecommitteerden den 18, 19 en 20 January s.
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En ten selven dage sijn Excellencie gepresenteert.
Syn Excellencie hebbende het voorsz advis, heeft het selve gesien, by provisie goet en voor den
Lande dienstig bevonden, en om op de provisioneele executie en het noodelijk effect van dien te
voorsien, heeft geordonneert, dat op de Maze by provisie sullen gereed gemaakt en in dienst
gehouden worden ses Scheepen, als drie omtrent van sestig Lasten, en de andere drie omtrent van
veertig Lasten, daar van twee by de Doggens, en de andere tot Convoy, en in Zee gebruikt sullen
worden, nadat de nood en dienst van den Lande vereisschen sal.
Dat by provisie tot Amsterdam sullen worden gereed gemaakt en in dienst gehouden ses Scheepen,
als drie omtrent van sestig Lasten, en de drie van veertig Lasten, om gebruikt te worden tot den
noodelijksten dienst van den Lande.
Dat by de Gecommitteerden van Noordholland en Westvriesland sullen werden gereed gemaakt
ende in dienst gehouden vyf Scheepen, als twee van omtrent sestig Lasten, en drie van veertig of
vyftig Lasten, daar van twee by de Doggers, en de resteerende na de occurrentien ten meesten
dienste van den Lande sullen worden gebruikt.
Dat by den Collegie in Zeeland sullen voor het eerste worden gereed gemaakt ende in dienst
gehouden ses Scheepen, drie van omtrent sestig Lasten, en drie van veertig of vyftig lasten, te
employeeren ter ordonnantie van sijn Excellencie.
En verstaat sijn Excellencie, de voorsz vordere beraamde Equipage en het geene voorts tot
besettinge van de Zeegaten, als de Rivieren, Stroomen ende Wateren, sijn Excellencie noodig sal
bevinden, te verdeelen over de respective Quartieren sulks sijn Excellencie ten meesten dienste en
verseekertheid van den Lande, ende de minste kosten sal bevinden te strekken.
Gedaan by sijn Excellencie den 20 January s.
Onderteekent,
Maurice de Nassau.
(Resolutien 1589)(p. 24-27)
(1589) 24 januari
De Steeden een bequaamen dag te stellen om ter Vergaderinge te compareeren.
Is geordonneert te schryven aan Burgermeesteren en de Regeerders van Dordrecht, Haarlem, Delft,
Leyden, Amsterdam, Goude, Rotterdam, Schiedam, Gornichem, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn,
Enkhuisen, Edam, Monnickendam, Medenblik en Purmereynde, dat alsoo noodelijk op de
aanstaande Vergaderinge van de Staten een bequamen competenten dag geraamt en geordonneert
sal moeten werden op het uitloopen van de Scheepen die van meyninge sullen zyn om door de Zond
te loopen, en voorts daar in te helpen voorsien dat den geordonneerden dag en tyd mag werden
onderhouden, omme alle schade en nadeel voor de Ingeseetenen deeser Landen te verhoeden.
(Resolutien 1589)(p. 36)
(1589) 14 februari
Resolutie noopens de kosten en schaden van die van Medemblik te oorsaake der Muiterye van
voorleede jaar.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 73/85)
(1589) 16 februari
Beroerende die van Medenblick declaratie ofte begrootinge van kosten, schaaden, &c.
Wy hebben U E. wel willen adverteeren, dat gesien hebbende U E. schryvens, &c.
De Staten van Holland gesien hebbende het schryvens ende advis van de Gecommitteerde Raden van
Westvriesland ende den Noorderquartiere op het derde Articul van de declaratie en begrootinge van
de kosten, schaden en interessen die de Steede van Medenblick ende Burgeren en Ingesetenen van
dien hebben moeten dragen ter oorsake van de Muyterye of Alteratie in den voorleeden jare binnen
de voorsz Steede gevallen, beroerende het gunt de Burgeren soo aan Geld of Kost daar vooren
hebben moeten geeven alle agt dagen van den 30 Januari af tot het vertrek der Soldaten, namentlijk
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de volle Besoldiginge van alle het Krygsvolk voor twaalf volle Weeken, bedragende na uitwysinge der
Cedullen daar van weesende ende geëxhibeert, ter Week duisend vyf honderd ses en twintig ponden
dertien schellingen, beloopende van de twaalf Weeken voorsz agtien duisend drie honder
neegentien ponden sestien schellingen van veertig grooten, hebben de Statem deselve somme in
reekeninge gepasseert, mitsgaders nog duisend neegen honderd neegen en veertig ponden twee
schellingen voor Service ofte Logysgelden, die de Burgeren alleen den voorsz tyd door nog hebben
moeten geeven, beloopende over alle de voorsz Compagnien in de agt en veertig dagen ter somme
begreepen in het vierde Articul, en aangaande de duisend een honderd seeventig ponden vyftien
schellingen tien deniers begreepen in het sestiende Articul, uit sake van de groote kosten binnen
Medenblick gedaan en gevallen geduurende de handelinge aldaar, soo op het Casteel als ten Huise
van Marytgen Wiggers, by den Bander-Heer Willingen met sijn Guarde, ende de Commissarissen op
de handelinge binnen Medenblick, hebben de Staten daar vooren in reekeninge gepasseert de
somme van ses honderd ponden, ende hebben voorts de Staten geordonneert, dat de voornoemde
declaratie aan den voornoemden Collegie weeder overgesonden sal worden, om by hen daar op met
de voornoemde van Medenblick eindelijk geliquideert en afreekeninge gemaakt te worden als na
[Den 18 February na noen hebben de Staten voornoemt elf honderd vyf en seeventig ponden
sestien schellingen tien dernier gepasseert.]
behooren, de Staten alsdan adverteerende van het gunt die van Medenblick uit sake als vooren
soude moogen koomen om daar na op de betalinge van dien voorsien te moogen worden als na
behooren, en aangaande het gepretendeerde agterweesen binnen Medenblick voornoemt uit sake
van geleeverde Lakenen en Vivres aan den Oorlogsvolke aldaar geduurende de voornoemde
alteratie, alsoo daar in niet kan worden gedisponeert dan met nader kennisse van saken, overmits de
importantie van dien, hebben de Staten geordonneert te schryven aan de Gecommitteerde
Raden voornoemt, dat syluiden een of twee uit den haren committeeren en transporteeren binnen
Medenblick voornoemt, ende hen behoorlijk informeeren aan den geenen die de Lakenen ende
Vivres sullen hebben geleevert, hoe veel elks ten agteren soude moogen weesen, en wat Lakenen en
Vivres by henluiden elks is geleevert, ende voorts of den Oversten Sonoy en den Capitein
Wolfswinckel, Nystad en andere die binnen Medenblick als doen geleegen hebben, in het betalen
van elks haarluider Knegten de voorsz Lakenen en Vivres, aan de Soldaten geleevert, niet hebben
gekort, alsoo de Soldaten hen sulks opentlijk hebben laten verluyden, en veele het selve hebben
geattesteert, en het gunt daar af by de Commissarissen na behoorlijk ondersoek bevonden sal.
worden het selve aan de Staten over te senden, om daar na voorts in der sake gedaan te worden
sulks als na reedenen.
Besoldinge van de Soldaten voor de twaalf Weeken, en van het Logysgeld van elf honderd vyf en
seeventig ponden.
(Resolutien 1589)(p. 85-87)
(1589) 23 februari
Verklaaringe van die van Amsterdam, behoord geregistreert te zyn agter de Resolutie op het tweede
poinct van de beschryvinge.
Op den 22 en 23 February zyn de poincten van beschryvinge gedaan op de invoeringe, continuatie en
de opheeve van de gemeene Middelen, hebben de Gedeputeerden der Stad Amsterdam verklaart als
sy te vooren nog hadden gedaan, dat sy van hare Principalen gelast waren geenderley Resolutien
nogte Consent van der selver weegen te dragen nog openbaren noopende
de voorsz nogte andere Contributien, ten ware dat het different tusschen de voorsz Staten en die van
het Noorderquartier gevallen beroerende het aanhouden van een Oorlogschip tot Medenblick, en
eenige andere, ende op de continuatie of instellinge van het Subalterne Collegie van de
Admiraliteiten binnen de voorsz Steede van Amsterdam, overmits de reedenen by hen in het lange
daar toe gededuceert, en op de bewaringe van de Zeegaten, waren t’haren reedelijken
contentemente ter needer geleit en geassopieert, nogthans overmits de Heeren Staten gelieft
hadden eenige middelen voor te slaan, en versoeken, dat de voorsz Parthyen hare Principalen daar
van souden willen verwittigen ende der selver Resolutie daar op inbrengen, het welk syluiden gedaan
114

hebben ende antwoord daar op ontfangen, foo hebben sy andermaal verklaart, niet gedispenseert te
zyn om eenig consent over de continuatie van eenige, Middelen van Contributien, ordinaris of
extraordinaris, nogte ook Convoyen in te willigen, of hare Principalen Resolutie daar op te
openbaren, tot dat de voorsz differenten in reedelijkheid sullen zyn afgedaan, nogtans
presupponeeren, dat de Heeren Staten met authoriteit eerstdaags sullen arbeiden en voorsien, dat
de voorsz Stad reedelijk contentement op de voorsz differenten sal worden gegeeven, en om
middelertyd de gemeene saak soo veel moogelijk te helpen vorderen in het stuk van de voorsz
Contributien, hebben de voorsz Gedeputeerden van Amsterdam verklaart door last van hare
Principalen, te vreeden ende bereit te zyn op alle andere poincten van beschryvinge te openen
en in te brengen hare Resolutie, ook te helpen arresteeren de Ordonnantien van de generale
Middelen volgende haren last, ende in het drukken van de Biljetten te consenteeren, onder
protestatie dat sy daarom niet verstaan eenig consent van continuatie ofte instellinge der voorsz of
andere Middelen te dragen, of daar in te bewilligen, ende onder de voorsz protestatie hebben
syluiden noopende de voorsz ordre en Ordonnantien op de voorsz Middelen alleenlijk, en voorts op
de andere poincten van beschryvinge, geadviseert als volgt.
Op: het neegende poinct van de beschryvinge voorgeleesen zynde de Concepte aangaande het
maken van de Goutsche Sluys, is by eenige van de Edelen ende van de Steeden daar van versogt
Copie om in den haren gecommuniceert te worden, en de daar na in der sake gedaan te moogen
worden als na behooren, daar van de Concepten hier na volgen. Die van Rotterdam verklaren hier
in geen consent gedragen te hebben, nogte alsnog konnen consenteeren.
Daar na zyn de navolgende Acten gehouden voor gearresteert, ende geordonneert, dat deselve
Acten tot opmakinge van de Goutsche Sluyse sullen worden uitgegeeven; ende is by die van
Amsterdam daar teegens verklaringe gedaan als daar staat geregistreert.
(Resolutien 1589)(p. 120, 121)
(1589) 24 februari
Het different tusschen Amsterdam en Westvriesland, over het Collegie van de Admiraliteit, &c.
Op het different weesende tusschen die van Amsterdam en die van Westvriesland en den
Noorderquartiere aangaande het Collegie van de Admiraliteit weesende tot Amsterdam, deselve elk
in den haren in deliberatie geleid hebbende of aan sijn Excellencie soude moogen worden
gesubmitteert, omme ordre te stellen op het stuk van de Admiraliteit in het stellen van de
particuliere Collegien voor den tyd van seeven a agt maanden, hebben die van Amsterdam verklaart,
dat syluiden den voorschreeve voorslag in den haren niet en hebben kunnen aanneemen, maar dat
syluiden daar by persisteeren, dat binnen Amsterdam het Collegie van de Admiraliteit blyven sal, en
dat syluiden in de andere Collegien van de Admiraliteit soo veel Persoonen hebben sullen als die
van den Noorderquartiere, sonder dat die van Amsterdam meede hebben kunnen aanneemen de
geconcipieerde Acte van non prejuditie aangaande de nominatie van drie Persoonen in het Collegie
van Superintendentie van de Admiraliteit neevens sijn Excellencie.
Die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik hebben verklaart, dat in den haren meede daar op
gedelibereert zynde, syluiden meede persisteeren by haar voorgaande Resolutie, als dat het Collegie
van de Admiraliteit surreptibel tot Amsterdam getransporteert, vorder binnen den Noorderquartiere
als na ouder gewoonte sal gehouden worden.
Die van Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereinde hebben het selve gestelt aan sijn
Excellencie.
Alsoo noodelijk hier in een uitkomst gesogt moet werden, hebben de Edelen, die van Dordrecht,
Haarlem, Delft, Leyden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar, Edam,
Monnickendam, Purmereinde alsnog verklaart, dat een Collegie van twaalf Persoonen gestelt sal
worden, die verdeelt sullen worden in twee a drie Vergaderingen, omme gehouden te worden daar
en alsulk sijn Excellencie noodig bevinden en ordonneeren sal, en dat voor den tyd van agt maanden.
(Resolutien 1589)(p. 126)
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(1589) 24 februari
Beroerende de nominatie tot Collegie van de Admiraliteit.
Is geordonneert te schryven aan Burgemeesteren ende Regeerders van Amsterdam, Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, dat alsoo de Staten hoe langer hoe noodiger bevinden tot dienst van den
Lande, dat eerstdaags de particuliere Collegien van de Admiraliteit gedresseert en van
gequalificeerde Persoonen voorsien worden, en dat de Staten daarom noodig bevonden hebben te
procedeeren tot nominatie van een getal bequame, getrouwe en ervaren Persoonen uit verscheide
Quartieren en Steeden, Landzaten weesende, om op Woensdag toekoomende daar uit en uit, andere
bequame Landzaten alsdan meede te nomineeren, te procedeeren tot electie van twaalf Persoonen,
die de bequaamste sullen moogen gevonden worden, dewelke voor den tyd van agt maanden
sullen worden gecommitteert, om met de Gecommitteerden uit de andere Provincien,
jeegenwoordig in den Collegie van de Admiraliteit dienende, te dienen binnen alsulke Quartieren,
Steeden en Plaatsen als sijn Excellencie ten meesten dienste van den Lande noodig bevinden sal; en
de Gedeputeerden van Amsterdam, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, alleen verklaart hebben, geen
last te hebben om tot de voornoemde electie althans te helpen procedeeren; de Staten daarom de
Magistraten van de Steeden wel ernstelijk willen vermanen de importantie van deeser sake, en hoe
grootelijks den Lande daar aan geleegen is dat op het stuk van de Admiraliteit behoorlijk en op het
spoedigste worde voorsien, en te overdenken en postponeerende alle particuliere consideratien,
voor Woensdag toekoomende hare Gedeputeerden op de Vergaderinge van de Staten alhier gelast
te senden, om tot de voornoemde nominatie en electie te helpen procedeeren, ten einde op het stuk
van de Admiraliteit alsulke ordre gestelt mag worden, dat alle jalousie en oneenigheid mag worden
verhoed, en sijn Excellencie als Admiraal met den Raad van Super-intendentie ter sake van de
Admiraliteit neevens hem behoorlijke kennisse ende authoriteit daar over mag gebruiken als na
behooren.
(Resolutien 1589)(p. 126, 127)
(1589) 4 maart
Nominatie van de Staaten van een en dertig Persoonen, om daar uit by sijn Excellencie twaalf
geëligeert te werden in den Collegie van de Admiraliteit.
De Staten voorgehouden zynde, dat sijn Excellencie hem ten hoogsten beklaagt, dat by hem geen
ordre ter Zee gestelt mag worden tot bevrydinge van de Zee en weederstand van den Vyand,
nog teegens alle vordere schade van den Vyand, ten zy de particuliere Collegien in Holland werden
geredresseert na behooren, hebben de Edelen, die van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden,
Gouda, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar en Purmereinde verklaart, dat tot nominatie van vier en
twintig Persoonen, of meer, uit de respective Steeden of uit andere Plaatsen van Holland en
Westvriesland geprocedeert sal worden, en deselve sijn Excellencie gepresenteert, om by hem twaalf
Persoonen daar uit gestelt te worden en gecommitteert om voor het eerste en by provisie voor den
tyd van agt maanden te besoigneeren ter plaatse aldaar sijn Excellencie het selve bequaamst en ten
meesten dienste van den Lande bevinden sal noodig te zyn en te behooren. Die van Amsterdam
hebben verklaart te vreeden te zyn tot de voornoemde nominatie meede te procedeeren, en dat by
sijn Excellencie daar uit twaalf Persoonen sullen worden geëligeert, en dat deselve in Collegie gestelt
en gebruikt sullen worden als vooren, verstaande die van Amsterdam dat een Collegie aldaar meede
noodig is, om reedenen by henluiden voorgehouden, en sulks aldaar meede een Collegie blyven sal;
hebben niet te min verklaart en aangenoomen alle uitterste devoir in den haren te doen, dat hare
Principalen hen sullen conformeeren met het geene dat by sijn Excellencie dies aangaande sal
worden verklaart en geordonneert.
Die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik hebben verklaart geen last te hebben omme tot eenige
nominatie te helpen procedeeren, voor en aleer sal weesen verklaart en geordonneert, dat het Col
legie van de Admiraliteit in den Noorderquartiere, en niet tot Amsterdam, sal gehouden worden, en
is geprocedeert tot nominatie van Namen en Persoonen sulks als volgt,
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Corn. Frans Wittensz.
Matthys Gerritsz.
Dirck Ysbrantsz Stoop
Henr. Dircksz van Santen
Arent Meynertsz.
Floris Cincq.
Vrank Vrankensz.
Voorgaande Genomineerde.
Balthazar Fransz.
Pieter Klaasz Verhorst
Claas Joosten de Bye
Simon Pietersz Cort
Willem van Goederede
Dirk Pietersz.
Pieter Meeuw
Pieter Eriksz.

Louris Jansz.
Claas Simonsz van Heemskerk
Pieter Rodinck
Delft
Philips Cornelisz.
Haarlem
Barthout Cromhout
Gouda
Jan Verhée
Rotterdam
Hendrik Lourisz Spiegel
Cornelis Jacobsz Goutvink.
Hendrik Meyster
Dordrecht
W. Jacobsz Scherp
Rotterdam
G. Hendricksz Calf
Idem
Jan Jansz.
Hoorn
Lambrecht Jansz.
Rotterdam
Reinier Fransz.
Medenblik
Willem Cornelisz.
Edam
Enkhuisen
Dordrecht

Amsterdam

Schiedam
Alkmaar
Purmereinde
Edam
Medenblick
Enkhuisen

Instructie van de Gecommitteerde Raden te Admiraliteit.
Zyn gecommitteert eene van Dordrecht, Delft, Amsterdam, en Maalson, te resumeeren de Instructie
van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit, daar op deselve laatst hebben gebesoigneert,
ende deselve te redresseeren in het gunt daar by gevoegt of uitgelaten behoort te worden, alles op
het believen en rapport van de Staten.
(Resolutien 1589)(p. 160, 161)
(1589) 7 maart
Resumptie Acte van verklaaringe noopende de electie van &c.
Geresumeert zynde de de Acte van verklaaringe van sijn Excellencie aangaande de electie van de
twaalf Persoonen om te dienen in het Collegie van de Admiraliteit als volgt,….
(Deels niet overgenomen)
….. en heeft de twaalf verkooren Persoonen verdeelt in de voorschreeve drie Collegien sulks hier na
volgt,
Tot Amsterdam.
Hendrik Dirksz van Santen,
Barthout Cromhout,
Willem van Goedereede,
Dirk Pietersz,
Tot Rotterdam.
Balthazar Fransz,
Pieter Claasz Verhorst,

Claas Joosten de Bye,
Pieter Meeusz,
Tot Hoorn
Arent Meynertsz,
Hendrik Lauwerensz Spiegel,
Simon Pietersz Cort,
ende
Willem Cornelisz

De twaalf Persoonen den Eed te doen.
Den 17 Maart s is by de Gecommitteerde Raden geschreeven aan deese twaalf Persoonen, dat
syluiden niet en laten den 4 April daar aan in den Hage te compareeren om hare Commissie en
Instructie te ontfangen, en Eed te doen, en voorts is besoigne te treeden sulks de nood ende dienst
van den Lande is vereischende.
Gedaan by sijn Excellencie den 6 Maart s.
Onderteekent,
Maurice de Nassau.
Onder stond geschreeven,
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Daar beneevens opgedrukt
het Cachet van sijn Excellencie.
(Resolutien 1589)(p. 169, 170)

Ter ordonnantie van sijn
Excellencie.
Geteekent,
Imilando.

(1590) 7 maart
Goedgevonden de voorsz electie, en of Vurenblok en Heynst voor het eerst als fiscaals te Amsterdam
en Rotterdam te gebruiken, en een bequaam jong Advocaat by de Admiraliteit in het Noorder
Quartier te voegen; verklaaring daar op.
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 147/170)
(1589) 7 maart
Vuurenblock ende Heynst voor het eerste Fiscaals van de Admiraliteit.
Hebben de Staten voornoemt de voornoemde electie goedgevonden, en is in deliberatie geleit, of
Vuurenblock ende Heynst voor het eerste als Fiscaals tot Amsterdam en Rotterdam respective
gebruikt souden moogen werden als weesende van goede depesche, ende dat binnen den
Noorderquartiere een bequaam jong Advocaat by die van de Admiraliteit gevoegt soude moogen
worden.
Van weegen die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, is daar teegens verklaringe gedaan en in
geschrifte overgeleevert, als hier na op den 10 Maart staat geregistreert.
(Resolutien 1589)(p. 170)
(1589) 9 maart
Verklaaringe van die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, op voorgaande electie ende ordre by sym
Excellencie gestele den 7 Maart.
Alsoo de Gedeputeerden der Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Meedenblick, om 's Lands dienst te
vorderen, en alle kosten te verhoeden, in geen manieren kunnen verstaan, dat in plaatse van drie
Collegien, namentlijk een in Holland, een in Zeeland en een in Vriesland, als nu het vierde
daarenbooven van nieuws soude werden in gestelt, behalven het Collegie Superintendent, als
directelijk strydende niet alleen teegens de ordre, ende booven deugdelijk seedert den jare 1572
geduurende deesen Oorlog geuseert, insgelijks ook teegens de Ordonnantie ende Instructie van den
Grave van Leycester en Raad van State voor de voorsz drie Collegien gemaakt, maar tot sonderlinge
prejuditie, onuitspreekelijke schade, nadeel en ondienst van de gemeene sake, mitsgaders tot
merkelijk ongerief van de geheele Zeevaart ende Koopvaardye buiten alle twyffel strekkende;
SOO IS’T: Dat de voorsz Gedeputeerden, om deese ende meer andere reedenen, by hen in het lange
en breede deese voorleede dagen by monde verhaalt, alsnog persisteeren by hare Resolutie tot
meermalen op deese Dagvaart ingebragt, te meer, alsoo deselve geen andere Resolutie van hare
Principalen hebben konnen obtineeren, nietteegenstaande de uitterste devoir by de voorsz
Gedeputeerden alhier ter Dagvaart weesende, gedaan, ten einde hare Principalen souden belieft
hebben het voorgeslagen expedient aan te neemen, namentlijk dat men dit different of geschil soude
stellen aan het advis van fijn Excellencie by provisie voor den tyd van agt maanden toekoomende ten
langsten, sonder iemands prejuditie, en booven dien, dat men soude procedeeren tot electie van
twaalf Persoonen, ingeboeren van Holland ende Westvriesland, dewelke als Raden de sake van de
Admiraliteit, soo over Holland als Westvriesland bedienen; waar op de voorsz Gedeputeerden by den
last ofte bevel van hare Principalen, op den 2 Maart ontfangen, expresselijk zyn gelast, tot geen
nominatie of electie van de twaalf Persoonen te procedeeren, ende eindelijk by de Resolutie hen
meedegegeeven, te persevereeren, sonder daar in , eenige veranderinge toe te te staan, te weeten,
dat het oude gebruik van de voorsz drie Collegien van de Admiraliteit van den aanvank deeser Oorlog
geobserveert, mag worden gecontinueert, en het Collegie van Westvriesland, door sinistre practyken
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by eenige tot Amsterdam getransfereert, weederom dadelijk binnen Hoorn te resideeren worde
geordonneert, het welk sonderlinge diensten en profyten van den Lande sal causeeren, en
meenigvuldige schadelijke inconvenienten verhoeden; en in gevalle de Steeden van Westvriesland op
deese Vergaderinge eene soo wel gefundeerde deugdelijke ende regtelijke sake, anders nergens dan
tot de gemeene welvaart en dienst van den Lande strekkende, en genoegsaam weesende conform
de Resolutie by de Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, na voorgaande beschryvinge
staatsgewyse op den 15 April 1588 solemneelijk genoomen, en by eene Stad alleen bykans een jaar
lang verhindert, gecontroverteert, niet en souden konnen obtineeren, dat de voorsz Steeden
eendragtelijk zyn geresolveert, op geene Vergaderingen van de Staten van Holland alsdan meer te
compareeren, of ook eenige Resolutien op de poincten van beschryvinge aldaar in te brengen, of
insgelijks in eenige vordere Contributien consent te dragen, en worden de voorschreeve Steeden
door deese en diergelijke oorsaken, hen dagelijks bejeegende, noodsakelijk gedrongen, hare voor
voorgaande Resolutien, tot meermalen by de Magistraten van de Steeden van Westvriesland na
verscheide voorgaande rapporten met gemeen advis genoomen en gesloote, ende de Staten van
Holland soo by geschrifte als by monde ook daar van geinsinueert ende verwittigt, te effectueren te º
weeten, de Privilegien, Vryheeden en Geregtigheeden van de Landen ende Heerlijkheid van Vriesland
in alle saken en by alle manieren by alle doenlijke en moogelijke middelen te mintinieeren en
handhouden, en dienvolgende hare Stroomen, Canalen en Zeegaten door Gods genade te bewaren,
sonder eenigsints te tolereeren, dat andere Provincien, Steeden ofte Leeden van dien, daar over
eenige heerschappye, commandement ofte gebied sullen usurpeeren ofte gebruiken, onder wat titul
of pretext het selve soude moogen weesen, en dat van nu voortaan de voorsz Stroomen en Zeegaten
sullen worden bewaart en verseekert by ordonnantie van sijn Excellencie en de Staten van West
vriesland, met hare Oorlogscheepen, onder behoorlijke authoriteit en gehoorsaamheid van sijn
Excellencie als Gouverneur en Capitein Generaal van Westvriesland, ende Admiraal Generaal van de
geunieerde Provincien, &c. ende dit principalijk ten einde de saken van de Admiraliteit eens op den
oude voet weederomme ten meesten dienste, oorbaar ende verseekertheid van den Lande mag
worden gebragt.
(Resolutien 1589)(p. 185-187)
(1589) 17 maart
Aan de Vergadering versoeken de aanwysing van middelen tot betaaling van de Soetelaars in het
Beleg van Medemblik.
(Index 1580-90: Militaire saaken, 198/227)
(1589) 17 maart
Soetelaars binnen Medenblick versoeken betaalinge.
Op het versoek van Jan Maartensz Visscher, om te hebben eenige aanwysinge van Middelen waar uit
de Soetelaars, voor ende geduurende het beleg binnen Meedenblik aan de Soldaten gesoetelt
hebbende, sullen moogen betaald worden (17 maart), is geappostilleert:
De Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland verstaan, dat het versoek in deesen
gedaan sal worden op de aanstaande Vergaderinge van de Staten, mits dat binnen middelertyd op de
reekeninge van die van Meedenblick, volgende het schryvens van de Staten van den 16 February
laatstleeden, by de Gecommiteerde Raden van Westvriesland en den Noorderquartiere van alle
behoorlijke kennis satl genoomen worden, en de Staten als dan goede onderregtinge gedaan, om
daar na op het voornoemde versoek gedisponeert te moogen worden na behooren.
(Resolutien 1589)(p. 227)
(1589) 18 april
Den Ontfanger Coolwyk twee en seeventig gls te betaalen aan Christianus, Predikant te Oudewater,
van zyn dienst te Medemblik verlaaten.
(Index 1580-90: Kerkelyke saaken, 255/293)
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(1589) 18 maart
Christianus, Predikant binnen Oudewater, &c.
Op het versoek van Christianus, Predikant binnen Oudewater, van sijnen dienst binnen Medenblick
verlaten, en tot Amersfoort weeder in dienst aangenoomen is: Is geappostilleert,
De Staten van Holland hebben om seekere goede insigten en consideratien geordonneert en
ordonneren by deesen Cornelis van Coolwyk, Ontfanger van de Geestelijke Goederen, de
betalinge van twee en seeventig ponden van veertig grooten, by sijn Princelijke Excellencie
hem den 27 October 1575 den Suppliant alhier geconsenteert, ende by hem tot nog toe
ontfangen, nietteegenstaande, sijnen dienst tot Amersfoort te continueeren, tot anders daar
in by de Staten voornoemt sal weesen voorsien en geordonneert.
(Resolutien 1589)(p. 293)
(1589) 30 mei
Den Advocaat van de reedenen der drie Steeden van Westvriesland, Hoorn, Enkhuysen en
Medemblik en van Alkmaar, Edam Monninkendam en Purmerende over de authoriteit van
Westvriesland, rapport te doen.
(Index 1580-90: Weeshuisen, Weesen, Weeskamers, 364/417)
(1589) 30 mei
Aangaande de authoriteit van die van Westvriesland, om haar onder den selven Titul te willen
separeeren van Holland.
De Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Holland, in consideratie geleid hebbende van
François Maelson in de Vergaderinge van de Staten voornoemt verstaan souden moogen worden de
redenen en swarigheeden aangaande de nieuwigheeden van de authoriteit, dewelke by die van
Westvriesland voorgesteld worden, en de oneenigheid op de verminderinge van het getal van de
Gecommitteerden in den Noorder-Quartier van seeven tot vyf, is verklaart en geresolveert, dat alsoo
den Advocaat de reedenen en motiven soo wel van de drie Steeden van Westvriesland, als Hoorn,
Enkhuysen en Medenblik ter eenre, als die van Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereynde ter
andere zyde, op alles verstaan hadde, daar van by hem rapport en verhaal soude worden gedaan; het
welk gehoort zynde, is by de Edelen en Steeden, de Gedeputeerden van de voornoemde vier Steeden
vertrokken zynde, na lange deliberatie, by forme van communicatie, seekeren voorslag gedaan, en
ook eensdeels Resolutie genoomen, als hier na sal werden aangeteekent.
Ut Supra.
De Edelen, &c. representeerende de Staten van den selven Lande, aanmerkend
den quaden cours en voorneemen van de Steeden Hoorn, Enkhuysen en Medenblik, om hen onder
den titul van Westvriesland te separeeren van den Lande van Holland, contrarie de Unie, en de
swarigheeden aangaande de reductie van het Collegie van de Gecommitteerde Raden tot Hoorn van
seeven tot vyf in getal, hebben op het aangeeven van de Gedeputeerden van Alkmaar, Edam,
Munnickendam en Purmereynde verklaart aan de Gedeputeerden van de vier Steeden, dat de voorsz
Staten seer aangenaam is om alle goede eenigheid volgens de Unie en den op het beleyd van des ge
meene Lands saaken tot defensie van dien te mogen onderhouden, en dat de voornoemde vier
Steeden hen niet willen van Holland afsonderen, en dat syluiden hen selven geopposeert hebben
tegens het voorneemen van die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, en dat voortaan alle middelen
aangewent sullen worden, om de voorsz vier Steeden in haar goede voorneemen voor te staan, en
de voornoemde andere Steeden te doen desisteeren van de voorgenoomen separatie en
praeeminentie, welke verklaringe by de Gedeputeerden van de voorsz. vier Steeden gehoort zynde,
hebben meede verklaart, dat syluiden met de Edelen en Steeden van Holland alle goede eenigheid
en correspondentie van meeninge en geresolveert zyn te doen onderhouden, sonder hen eenig
sints te vermengen met de voorsz pretensien en nieuwigheeden van de voornoemde drie andere
Steeden, ten einde alle swarigheeden en periculen binnen den Lande mogen verhoed worden,
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die door eenige particuliere titulen, voordeelen, diffidentien en andersints, door des Vyands practicq
en ingeeven soude mogen rysen.
(Resolutien 1589)(p. 417, 418)
(1589) 31 mei
Den Overste Dorp Ordonnantie van ses honderd gls. in mindering der verteering van de gevangen
Spanjaarts op het Huis te Medemblik, voortaan deselve daags saamen op drie guldens tracteeren.
(Index 1580-90: Gevangens, 368/422)(datum in de index is fout: 1588)
(1589) 31 mei
Overste Dorp aangaande de verteerd kosten van de gevangen Spanjaarts
Is geresolveert dat den Oversten Dorp Ordonnantie verleent sal worden van ses honderd ponden van
xl. grooten, in minderinge van het gunt de gevangen Spaignaarts op den Huise tot Medenblick
verteert hebben, op het schryvens van sijn Exc. en alsoo de Staaten verstaan dat de voorsz
Gevangens hen ten hoogsten beklagen over de groote onkosten die by hen overmits haar tractement
aldaar moeten gedragen worden, hebben de Staten geordonneert te schryven aan den Oversten
Dorp, dat de voorsz ses honderd ponden op Jan Aelbrechtsz Raed, Ontfanger, in minderinge als
vooren zyn geordonneert, en om behoorlijke ordre te stellen op het vorder onderhoud van de
voornoemde Gevangens, dat de selven Oversten voortaan de voorsz Gevangens sulks sal doen
tracteeren dat deselve te saamen ’s daags niet meer en verteeren dan drie ponden van xl. grooten,
of dat andersints deselve op de Voorpoorte van den Hove tot dien einde souden moeten werden
gelogeert.
(Resolutien 1589)(p. 422)
(1589) 28 mei
Roerende het different tusschen de Steeden van den Noorderquartiere.
De Staten verstaan hebbende dat by sijn Excellencie voor hem ontbooden waren die van Alkmaar,
Edam, Munnickendam, Purmereinde ter eenre, en die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik ter
andere zyde, met den Heer van Brederode, met de Praesidenten en Simon Meynertsz, Raad van
State, om met alle bequame weegen ende middelen, de differenten tusschen de voorsz Steeden te
moogen ter neederleggen, of voor het eerste eenigsints daar in voorsien, hebben de Staten
goetgevonden tot conservatie van des gemeene Lands geregtigheid, dat een van de Edelen met den
Advocaat, ende een uit elke van de groote Steeden meede by sijn Excellencie sullen compareeren, en
versoeken, dat sijn Excellencie in de voorsz sake niet gelieve eenige ordre te neemen nog iet
resolveeren sonder voorgaande kennisse en advise van de Staten, en daar op van deselve Edelen
en Gedeputeerden van de Steeden verstaan hebbende, dat sijn Excellencie dies aangaande
versoekende is de goede meeninge te verstaan van de Staten, hebben de Edelen ende Steeden
staatsgewyse verstaan ende verklaart, dat het Collegie binnen den Noorderquartiere blyvende, &c.
als hier na breeder sal worden geëxtendeert.
(Resolutien 1589)(p. 426, 427)
(1589) 5 juni
Niet in Geschrift leeveren de nieuwigheeden by Hoorn, Enkhuysen en Medemblik gepleegt in het
gebruik de Staaten van Westvriesland, de Munt en het Zeegel, in het aanneemen van een Syndicus
en eenig particulier regt in het Maarsdiep en Vlie.
(Index 1580-90: Westvriesland, 383/438)
(1589) 5 juni
Aangaande de saake van Hoorn, Enckhuysen en Medenblick.
In consideratie geleid zynde of de Steeden Hoorn, Enckhuisen en Meedenblik eenige poincten by
geschrifte sullen geleevert worden aangaande de nieuwigheeden by hen eenige jaren herwaards
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gepleegt in het gebruik van de Staten van Westvriesland, de Munte en het Zeegel van Westvriesland,
in het aanneemen van eenen Sindicum, en eenig particulier geregtigheid in het Maarsdiep en Vlie, en
de swarigheid by hen gemoveert op de continuatie van het getal van seeven Gecommitteerden in
den Quartiere aldaar, hebben de Staten goedgevonden dat het selve in geschrifte niet en sal
geleevert worden.
(Resolutien 1589)(p. 438, 439)
(1589) 5 juni
Gecommitteerden de Magistraat van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik met alle reedenen induceeren
tot afstand der voorgenoome nieuwigheeden.
(Index: Westvriesland, 383/439)
(1589) 5 ju 1580-90ni
Gecommitteerden naar Hoorn, Enckhuisen, en Medenblick.
De Staten hebben goedgevonden en geresolveert, dat volgende het advis van sijn Excellencie den
President vander Myle met den Heere vander Aa, of den Raadsheer Bruninck, hen met den eersten
na Hoorn, Enkhuisen en de Medenblik sullen transporteeren, met last en Instructie om de
Magistraten aldaar met alle bequame reedenen en middelen te induceeren, ten einde deselve
afstand willen doen van de nieuwigheeden by hen voorgenoomen, en voorts in de jeegenwoordige
consenten contribueeren, en hare Gedeputeerden in de Vergaderinge te doen compareeren.
(Resolutien)(p. 439)
(1589) 9 juni
Instructie voor Gecommitteerden van sijn Excellentie na Hoorn, Enkhuysen en Medemblik; en na
Amsterdam, groot veertien Art., en Memorie voor deselve tot solutie op het geen hen mogt
bejeegenen.
(Index 1580-90: Instructien, 397/454)
(1589) 9 juni
Instructie van het geene de Heeren Adriaan vander Myle, Praesident van den Hove Provinciaal over
Holland ende Westvriesland, en Nicolaas Bruninck, Raad van sijn Excellencie, als Gecommitteerden
van deselve sijn Excellencie sullen vorderen, eerst aan de Steeden van Hoorn, Enkhuisen ende
Medenblick, en daarn na aan de Steede van Amsterdam.
(Zyn by sijn Excellencie verleent Brieven van Credentie aan de vier Steeden in deesen geroert.)
Instructie van het geene de Heeren Adriaan vander Myle, Praesident van den Hove Provinciaal over
Holland ende Westvriesland, ende Nicolaas Bruninck.
I.
Sullen in den eersten vertoonen, dat sijn Excellencie seer noode verstaan heeft het verschil ontstaan
tusschen de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medemblik ter eenre, en de Steeden van Alkmaar,
Edam, Monnikendam en Purmereinde ter andere zyde.
II.
Item, het devoir by sijn Excellencie gedaan, ende sijn Excellencies goede intentie om het selve geschil
met contentement van alle de voorschreeve Steeden, ende tot der Landen dienst te besligten soo
veel eenigsints moogelijk is, met verhaal van de oorsaken waar door sijn Excellencie is verhindert de
voorsz besligtinge te doen.
Raad van sijn Excellencie, als Gecommitteerden van deselve sijn Excellencie, sullen vorderen, eerst
aan de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblick, ende daar na aan de Steede van Amsterdam.
III.
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Item, voorts vertoonen dat sijn Excellencie nog nooder heeft verstaan, dat de Regenten van de
Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik uit het voorschreeve geschil hen hebben geabsenteert
uit de laatste Vergaderinge van de Staten.
IV.
Bysonder nademaal de voorsz Vergaderinge is geconvoceert geweest op de noodelijke Middelen
dienende tot 's Lands defensie, tot continuatie van de betalinge van het Krygsvolk en andere lasten
van den Oorlog te Water ende te Lande, eensamentlijk tot vorderinge van de noodelijke Fortificatien.
V.
En dat ten hoogsten noodig is geweest op alle de voorschreeve poincten goede Resolutie te neemen,
om by alle middelen van dien tot der Landen defensie en resistentie van den gemeenen Vyand ordre
te stellen.
VI.
Dat daaromme de Edelen ende andere Steeden, op het ernstig aanhouden van sijn Excellencie, niet
sonder groote beswaarnis op de poincten van de Dagvaart hebben genoomen Resolutie,
nietteegenstaande de Gedeputeerden der voorsz Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik hen
beswaart gevonden hebben ter voorsz Vergaderinge te compareeren.
VII.
Maar dat deselve Resolutie geen effect kan sorteeren ten zy de Steeden Hoorn, Enkhuisen en
Medenblik hen daar meede conformeeren.
VIII.
Sullen daarom ernstelijk aanhouden, ten einde de voorsz Steeden hen voortaan van de Vergaderinge
van de Staten niet en willen absenteeren, ende met de voorsz Resolutie willen conformeeren, ende
dienvolgende opbrengen hare quote in baren Gelde in de agt en twintig duisend guldens,
geconsenteert tot betalinge van het Krygsvolk leggende in de beleegerde Stad Heusden, booven hare
quote in de honderd duisend ponden in de naastleste Vergaderinge van de Staten geconsenteert.
IX.
Sullen voorts aanhouden dat in conformiteit van de Resolutie van de Edelen en de meest alle de
Steeden, over de Steeden booven de verhooginge van een derdepart van de Verpondinge eenpaarlijk
tot laste van de Steeden en platte Landen bewilligt in de naastleste Dagvaart tot vervallinge
van de lasten van den Oorlog; item booven de twee derdendeelen van een derdendeel van de
Verpondinge over de Steeden geconsenteert tot de Fortificatien van de Frontiersteeden, voor dit jaar
nog geconsenteert en opgebragt mag worden, op den voet van de Verpondinge tot laste van de
Steeden alleen, de somme van dertig duisend ponden, tot vorderinge van Fortificatien, ende gelijke
dertig duisend ponden tot assistentie van die van de Admiraliteit in de noodelijkste lasten van dien.
X.
En sullen het selve consent van de Steeden allenlijk (in nood) by forme van advertissement, jeegens
de lasten van de platte Landen justificeeren, als reedelijk by de navolgende reedenen.
XI.
In den eersten, dat van ouden tyde ende nog voor den Oorlog in de Verpondinge de Steeden ontrent
twee derdeparten, en de platte Landen maar een derdepart contribueeren, ende dat alsnu de platte
Landen ontrent drie vierdeparten, en de Steeden maar een vierdepart dragen in het jeegenwoordige
redres.
XII.
Dat alle Imposten, Accysen ende andere gemeene Middelen van den Lande alsnu eenpaarlijk, soo
wel over de Ingeseetenen van de platte Landen als van de Steeden gedragen en betaalt worden, daar
in de platte Landen voor den Oorlog seer weinig pleegen te contribueeren.
XIII.
Dat booven dien tot laste van de platte Landen alleen betaalt word den Impost van de Hoorngelden
en bezaayde Landen, bedragende ontrent drie honderd duisend ponden in het jaar, ende dat de
reedenen en gelijkheid vereischt, dat over de Huisen in de Steeden daar teegens proportioneelijk
worde gecontribueert, op dat soo wel het eene Lid als het ander de lasten van den Oorlog dragen,
weesen de het eenig middel om alle de Leeden gelijkelijk te conserveeren.
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XIV.
Ende alsoo Burgermeesteren en Regeerders van Amsterdam swarigheid hebben gemaakt, van hen te
conformeeren met de Resolutie of opinie van de Edelen en de meest alle de Steeden, van de voorsz
tweemaal dertig duisend ponden te consenteeren tot laste van de Steeden, op den voet van het
redres van de Verpondinge, soo sullen de voorsz Gecommitteerden t'haarder weederkomst hen
vinden binnen de Stad van Amsterdam, omme deselve Burermeesteren en ses en dertig Raden te
beweegen ten finey haar onbeswaart vinden hen in het voorsz consent te
conformeeren.
Ende omme het geene voorschreeven is in reguard van alle de voorschreeve Steeden tot der Landen
dienst te effectueeren, sullen de voorschreeve Gecommitteerden sulke vordere reedenen
proponeeren, als syluiden daar toe noodig sullen vinden.
Gedaan in den Hage den 8 Juny s.
Onderteekent,
Maurice de Nassau.
(Resolutien 1589)(p. 454-456)
(1589) 9 juni
Memorie voor de Heeren reisende tot Hoorn, Enkhuisen en Medembilck, somme daar uit by maniere
van Advertissement te geeven solutie op het geene henluiden soude moogen bejeegenen.
Sullen ernstelijk recommandeeren ende verhalen de vrugten van eenigheid ende correspondentie
onder de Steeden, ende de inconvenienten die uit oneenigheeden ontstaan.
Sullen remonstreeren dat nieuwigheeden dangereus zyn, bysonder in tyden van Oorlog, en
principalijk alle die geschillen die by contentie en de controversie van de Steeden.
Item, de genade die Godt den Heere den Lande in het generaal, en bysonder der voorsz Steeden,
geduurende den Oorlog gedaan heeft, dat sy niet alleenlijk teegen der Vyanden gewelt zyn
geconserveert, maar ook in groote prosperiteit gebleeven, ende dat deselve met ondankbaarheid en
invoering van nieuwigheeden verwerpende, daar uit niet anders als der Landen en Steeden ruïne, by
ontrekkinge van Gods seegen, geschapen is te volgen.
Sullen remonstreeren dat het Oorlog is aangenoomen niet om van de Bontgenooten en MeedeLeeden iet te veroveren, maar om Gods heilig Woord in te voeren, en der Landen en Steeden
vryheeden en geregtigheeden voor te staan.
Item, dat alle Unien ende Verbintenissen daar toe zyn strekkende, met expresse belofte, hoe alle
differenten gevoeglijkst sullen worden gedecideert, sonder omme deselve differenten de gemeene
sake directelijk of indirectelijk te verlaten.
Dat noodig, regt en behoorlijk is deselve Unien ende Verbintenissen te onderhouden, bysonder
nademaal die soo solemneelijk zyn aangegaan.
Dat, handhoudende de gemeene sake, een iegelijk met’er tyd kan koomen tot het geene daar toe hy
geregtigt mag weesen , maar de gemeene sake verlaten, dat alsdan alle particuliere questien ook
verlooren worden met der Landen ruïne.
Dat niet van nooden is hen in het particulier te verhalen wat nieuwigheeden aldaar in de naaste drie
jaren zyn ingevoert, nademaal syluiden selfs daar van de beste kennisse hebben.
Dat een iegelijk geduurende den Oorlog hem behoort te reguleeren na de Unie ende Verbintenisse
tusschen de Landen opgeregt, en hem te contenteeren met het geene by sijn Princelijke Excellencie,
hoogloffelijker gedagtenis, dies aangaande tot der Landen dienst is geordonneert.
Dat het invoeren van den naam van Westvriesland als Staten apart, de Munte op den naam van
Westvriesland, een Zeegel op den naam van de Staten van Westvriesland, het aanneemen van een
Advocaat of Sindicum op den naam van Westvriesland, ende veel andere saken nieuwigheeden
zynde, die tot separatie en de scheuringen van het Lichaam van Holland en de Westvriesland
strekken, daar uit honderd duisend inconvenienten en miserien geschapen zyn te volgen.

124

Gelijk verstaan kan worden by den geenen die letten in wat elendigen staat die Quartieren van
Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, en een groote parthye van hare Nabuuren zyn geweest, ten tyde als
deselve hen van Holland, ende de gehoorsaamheid van den Grave wilden gesepareert houden.
Al hoe ten selven tyde de Landen ende Ingeseetenen dagelijks stonden in Vuur, Bloed en alle andere
elendigheeden.
Dat ter contrarie syluiden cesseerende de voorsz separatie, weesende een Corpus van Holland en
Vriesland, de selve Steeden ende Quartieren van dien in de naaste honderd jaren gekoomen zyn in
de meeste prosperiteit ende rykdomme van de Neederlanden, sulks dat die geene die tragten om de
voorsz separatie ende scheuringe in te voeren, niet alleen behooren te gedenken, dat sy teegens de
voorsz Unie ende belofte tot nadeel van de gemeene sake, maar ook tot ruïne en ondergang van de
voorsz Steeden en de Quartieren van dien zyn arbeidende.
Hier by voegende, dat de jeegenwoordige geleegentheid des tyds en der saken, geensints toe en laat
iet anders te doen als gemeenderhand te arbeiden tot resistentie van de gemeene Vyanden, met
eendragtig gemoet ende resolutie, om niet alleen het geweld, maar ook de heimelijke practyquen
van de gemeene openbare en bedekte Vyanden van Gods heilig Woord, en deeser Landen vryheeden
en welstand te beletten.
Ende sullen die voorschreeve Heeren Gecommitteerden hier by nog voegen alsulke andere reeden,
als syluiden na de geleegentheid bevinden sullen tot der Landen dienst ende welvaart te strekken,
alleenlijk by forme van advertissement, ende sonder in contestatie te treeden, maar insisteeren, dat
by vriendelijke ende onderlinge conferentie sulke saken behooren gehandelt ende getracteert te
worden, en dat middelertyd een iegelijk behoort te doen goed devoir tot handhoudinge der
gemeene sake, sonder eenig quaad exempel, of de minste oorsaak van oneenigheid of scheuring te
geeven.
Gedaan, ut supra.
(Resolutien 1589)(p. 456-458)
(1589) 9 juni
Roerende de Resolutien genoomen op het furnissement van de sestig duisend ponden, &c. Acte van
conscent.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland ende Westvriesland, representeerende de Staten
van den selven Lande, gedelibreert hebbend op het poinct van beschryvinge, waar by tot vorderinge
van de noodelijke Fortificatien van de Frontiersteeden en Sterkten van de voorsz Landen, booven het
voorschreeve consent van de twee derdendeelen van de Verpondinge over de Steeden tot dien
einde bewiligt, vesogt is consent over de Steeden van dertig duisend ponden van veertig grooten, en
tot assistentie van die van de Admiraliteit gelijke dertig duisend ponden, om daar meede voor het
eerste te regten het groot verloop in de sake van de Admiraliteit voornoemt, voor te koomen de
alteratien van het Volk van oorlog te Water dienende, en deselve in goede courage en resolutie der
Landen dienst teegen den gemeenen Vyand te doen continueeren, hebben na voorgaande rype
deliberatie verstaan, dat in deese geleegentheid soo wel de vorderinge van de noodelijke
Fortificatien van de Frontiersteeden en Sterkten, als ook de betalinge van het Volk van oorlog te
Water dienende, behoorde behartigt en gevordert te worden, en om het selve te doen, is by de
Edelen en meest alle de Steeden geconsenteert en bewilligt, dat de voorschreeve sestig duisend
ponden over de Huisen van de beslooten Steeden, den Hage daar onder begreepen, op den voet van
het redres van de Verpondinge sullen worden gevonden en omgeslagen, ten welken einde
goedgevonden is, dat in de Steeden voor de verhooginge van het derdepart van de Verpondinge
eenpaarlijk over de Steeden en de platte Landen bewilligt, en de voorschreeve twee derdendeelen
van een derdendeel van de Verpondingen over de Huisen en Goederen in de Steeden geleegen,
mitsgaders de quote van de Steeden in de voorschreeve sestig duisend ponden eenpaarlijk sal
worden geheeven en betaalt de verhooginge van een geheele Verpondinge van de Goederen binnen
de Muuren van de Steeden geleegen, en in de Verpondinge contribueerende.
Verklaaringe van die van Dordrecht.
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Die van Dordrecht hebben versogt in dit consent te volstaan, mits opbrengende de somme van vyf a
ses duisend guldens ten hoogsten, soo in reguard van haren soberen staat, het verlies
Geertruidenberg, als dat alsnu niet geraden is de Gilden aldaar te vergaderen; de Edelen en andere
Steeden hebben hen dies aangaand gerefereert tot discretie van sijn Excellencie.
Verklaaringe van die van Leyden.
Die van Leyden hebben verklaart, dat sy gelast zyn mits de noodelijkheid van de sake soo van de
Fortificatien als ook van de Admiraliteiten in de sestig duisend ponden te consenteeren, maar dat sy
noopende het middel niet zyn gelast, verhoopen niet te min dat hare Principalen geen swarigheid
sullen maken hen daar meede te conformeeren.
Verklaaringe van die van Amsterdam.
Die van Amsterdam hebben verklaart, dat sy goedvinden, dat tot vordering van de Fortificatien by de
Ontfangers, met assistentie van de Regenten van de Steeden respective, geligt sullen worden voor
ses of agt maanden dertig duisend ponden, en dat sy te vreeden sullen weesen het interest tot laste
van de Stad te dragen van hare quote, mits dat de andere Steeden van gelijken sullen doen, en
noopende de versogte subsidie van de Admiraliteit, hebben verstaan, dat eerst Staat van het
agterweesen van alle de Collegien sal worden gemaakt, en het selve gesien, daar op nader gelet en
gedaan te worden na behooren.
Verklaaringe van die van Gouda.
Die van der Goude hebben versogt in dit consent te moogen volstaan, mits opbrengende duisend
ponden, ten aansien van haren soberen staat, en dat sy in de Verpondinge te seer hoog staan, en
hebben de Edelen en andere Steeden hen dies aangaande meede gerefereert tot discretie van sijn
Excellencie.
Alkmaar.
Die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik zyn, mits het different tusschen henluiden en die van
Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereinde uitstaande, in de Vergaderinge niet gecompareert.
Is voorts, na communicatie met sijn Excellencie deesen aangaande gehouden, goedgevonden, dat by
sijn Excellencie den Heere Praesident vander Myle, met een van sijnen Rade eerst na Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, en voorts na Amsterdam sullen worden gesonden, om de Regenten van
deselve Steeden te induceeren, ten einde sy henluiden met de Edelen en meeste Steeden voor
deese reise, en mits de nood willen conformeeren.
Aldus eindelijk gedaan op verscheide dagen, en beslooten den 7 Juny s.
De Resolutien vorder genoomen op de Poincten van de beschryvinge, en by den Advocaat
geëxtendeert, volgen hier na op den 12 Juny.
(Resolutien 1589)(p. 461-462)
(1589) 12 juni
Resolutien genoomen in de Vergaderinge van de Staaten van Holland en Westvriesland, in haare
Vergaderinge beschreeven en gehouden in den Hage, van den 23 Mey tot den 10 Juny in den jaare s,
op de poincten vervat in de beschryvinge.
Op het eerste poinct van de beschryvinge.
Roerende het consent over de Steeden by leeninge ende repartitie geconsenteert.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerde de Staten van den
selven Lande, aanmerkende dat op haarluider voorgaande Vergaderinge na verscheide
communicatien en deliberatien in het resumeereen van den Staat van Oorlog, eensamentlijk van de
lasten en inkomsten van den Lande noodig bevonden is tot betalinge van het Oorlogsvolk en andere
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lasten van den oorlog, op den consente by de Staten Generaal tot laste van de Provincien van
Holland, Zeeland, Utrecht en Vriesland gedragen van twee honderd duisend ponden eens
extraordinaris, tot furnissement van de quote en aanpart van die van Holland en Westvriesland in de
voorschreeve consenten, over het gunt uit de gemeene Middelen en Imposten binnen de
voorschreeve Landen niet sal moogen betaalt worden, te doen voorsien op de ligtinge van soo veel
Penningen als daar toe sullen noodig weesen, hebben na voorgaande beschryvinge geconsenteert en
geaccordeert, consenteeren en accordeeren by deesen, dat daar toe meede omgeslagen en
geheeven sal worden de somme van honderd agt en twintig duisend ponden, te vinden by repartitie
over de Steeden van Holland en Westvriesland voornoemt, van welke opgeligte Penningen de
Steeden elks haarluider quote en aanpart die syluiden alreede gefurneert hebben en vorder
furneeren sullen, soo in Penningen als in het quiteeren en afstaan van de Assignatien henluiden
gegeeven op de Verpondinge van den loopenden jare s, tot remboursement van hare quote in de
twee honderd duisend ponden, met den interest van dien teegen twaalf ten honderd in het jaar,
gereekent van den dag dat de voorsz Penningen by de Steeden sullen weesen opgebragt, en van den
eersten September s, van de Assignatien die syluiden in betalinge sullen geeven, tot den eersten
September in den jare 1590 gerembourseert, betaalt en voldaan sullen worden uit den ommeslag
van de Verpondinge over de Steeden en Landen van Holland en Westvriesland, van den
toekoomenden jare 1590 voornoemt, daar toe ook de Steeden Assignatie op de Contributien
van eenige Dorpen sal worden gegeeven, en worden in subsidium daar vooren verbonden de
gemeene Middelen en andere Contributien van den Lande.
Verklaaringe van die van Dordrecht.
Die van Dordrecht hebben versogt in het consent van de voorschreeve honderd agt en twintig
duisend ponden te moogen volstaan, mits opbrengende ses duisend ponden, ten aansien van de
jeegenwoordige gesteltenis der voorschreeve Steede, het verlies van Geertruidenberg, en dat niet
geraden is althans de Gilden aldaar te vergaderen; de Edelen en andere Steeden hebben deesen
aangaande gerefereert tot discretie van sijn Excellencie, om te verklaren of die van Dordrecht daar
meede behooren te gestaan.
Verkaaringe van die van Gornichem.
Die van Gornichem verstaan, dat dit consent meede is begreepen en gesmolten in de Provisie die
syluiden van twee honderd Lasten Koorns hebben aangenoomen te doen.
En alsoo die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik in de Vergaderinge niet hebben begeeren te
compareeren, mits het different tusschen henluiden en die van Alkmaar, Edam, Monnickendam en
Purmereinde ontstaan, noopende de reductie van het Collegie, soo is goedgevonden, dat sijn
Excellencie den Heere Praesident vander Myle en den Raadsheer Brunink derwaarts sal senden,
omme henluiden te induceeren tot het voorschreeve consent.
Op het tweede poinct van de beschryvinge, gedaan in het particulier aan de Steeden Amsterdam,
Gouda en Enkhuisen.
Consent van de verhooginge van een derdepart van de Verpondinge over de Dorpen in den jare s.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerende de Staten van
den selven Lande, hebben tot handhoudinge van de gemeene sake, en tot betalinge van de groote
extraordinaris lasten van den oorlog, die in den loopenden jare tot weederstand der gemeene
Vyanden en defensie van den Lande gedragen moeten worden, geconsenteert en bewilligt,
consenteeren en bewilligen by deesen, dat in den loopenden jare booven den ommeslag van de
Verpondinge alreede gedaan, over de Dorpen en platte Landen van Holland ende Westvriesland
omgeslagen, geheeven en gecollecteert sal worden by maniere van verhooginge, en tot laste van de
Bruikers, een derdendeel van den voorschreeve ommeslag van de Verpondinge, sulks in den
voorleeden jare 1588 meede is gedaan, van welk derdepart de Steeden meede hare portie sullen
opbrengen in de maand July, en de platte Landen in de maand September, eerstkoomende, waar na
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den Ontfanger Generaal van Holland ende Westvriesland sal besorgen dat de sommatien sullen
worden gedaan als na behooren.
Op het derde poinct.
Roerende de dertig duisend ponden tot de Fortificatien, ende dertig duisend ponden tot de
Fortificatien, ende dertig duisend ponden tot assistentie van de Admiraliteit extraordinaris versogt,
ende de voorschreeve Penningen te vinden over de Huisen in de beslooten Steeden.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerende de Staten van
den selven Lande, gedelibereert hebbende op het poinct van de beschryvinge, waar by tot
vorderinge van de noodelijke Fortificatien van de Frontiersteeden en Sterkten van de voorsz Landen
booven het consent van de twee derdendeelen van een derdendeel van de Verpondinge over de
Steeden tot dien einde bewilligt, versogt is consent over de Steeden van dertig duisend ponden van
veertig grooten het pond, en tot assistentie van die van de Admiraliteit gelijke dertig duisend
ponden, om daar meede voor het eerste te regten het groot verloop in de sake van de Admiraliteit,
en om te voorkoomen de alteratien van het Volk van oorlog te Water dienende, en deselve in goede
couragie en resolutie der Landen dienst teegen den gemeenen Vyand te doen continueeren, hebben
na voorgaande rype deliberatie verstaan, dat in deese geleegentheid soo wel de vorderinge van de
noodelijke Fortificatien van de Frontiersteeden en Sterkten, als ook de betalinge van het Volk
van oorlog, te Water dienende, behoorde behartigt te worden, en om het selve te doen, is by de
Edelen en meest alle de Steeden geconsenteert en bewilligt, dat de voorschreeve sestig duisend
ponden over de Huisen van de beslooten Steeden, den Hage onder de Steeden begreepen, op den
voet van het redres van de Verpondinge sullen worden gevonden en omgeslagen, ten welken
einde goedgevonden is, dat in de Steeden voor de verhooginge van het derdepart van de
Verpondinge eenpaarlijk over de Steeden en de platte Landen bewilligt, en de voorschreeve twee
derdendeelen van een derdendeel van de Verpondingen over de Huisen en Goederen in de Steeden
geleegen, mitsgaders de quote van de Steeden in de voorschreeve sestig duisend ponden een
paarlijk sal worden geheeven en betaalt de verhooginge van een geheele Verpondinge van de
Goederen binnen de Muuren van de Steeden geleegen, en de Verpondinge contribueerende.
Verklaaringe van die van Dordrecht.
Die van Dordrecht hebben versogt in dit consent te volstaan, mits opbrengende de somme van vyf a
ses duisend guldens ten hoogsten, soo in reguard van haren soberen staat, het verlies van
Geertruidenberg, als dat alsnu niet geraden is de Gilden aldaar te vergaderen, de Edelen en andere
Steeden hebben hen dies aangaande gerefereert tot discretie van sijn Excellencie.
Verklaaringe van die van Leyden.
Die van Leyden hebben verklaart, dat sy gelast zyn, mits de noodelijkheid van de sake soo van de
Fortificatien als ook van de Admiraliteit in de sestig duisend ponden te consenteeren, maar dat sy
noopende het middel niet zyn gelast, verhoopen niet te min dat hare Principalen geen swarigheid
sullen maken hen daar meede te conformeeren.
Verklaaringe van die van Amsterdam.
Die van Amsterdam hebben verklaart, dat sy goedvinden dat tot vorderinge van de Fortificatien by de
Ontfangers, met assistentie van de Regenten van de Steeden respective, geligt sullen worden voor
ses of agt maanden dertig duisend ponden, en dat sy te vreeden sullen weesen het interest tot laste
van de Stad te dragen van hare quote, mits dat de andere Steeden van gelijken sullen doen, en
noopende de versogte subsidie van de Admiraliteit, hebben verstaan, dat eerst Staat van het
agterweesen van alle de Collegien sal worden gemaakt, en het selve gesien, daar op nader gelet en
gedaan te worden na behooren.
Verklaaringe van die van Gouda.
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Die van der Goude hebben versogt in dit consent te moogen volstaan, mits opbrengende duizend
ponden, ten aansien van haren soberen staat, en dat sy in de Verpondinge te seer hoog staan,
en hebben de Edelen en andere Steeden hen dies aangaande meede gerefereert tot discretie van sijn
Excellencie.
Alkmaar.
Die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, zyn, mits het different tusschen henluiden en die van
Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereinde uitstaande, in de Vergaderinge niet gecompareert.
Is voorts, na communicatie met sijn Excellencie deesen aangaande gehouden, goedgevonden, dat by
sijn Excellencie den Heere Praesident vander Myle, met een van sijnen Rade, eerst na Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, en voorts na Amsterdam sullen worden gesonden, om de Regenten van
deselve Steeden te induceeren, ten einde sy henluiden met de Edelen en meeste Steeden voor
deese reise, en mits de nood willen conformeeren.
Aldus eindelijk gedaan op verscheide dagen, en beslooten den 7 Juny s.
Op het vierde poinct,
Roerende de Admiraliteit.
In den eersten, dat soo by de Staten Generaal als sijn Excellencie bevordert sal worden aan die van
Zeeland, ten einde syluiden hare Gecommitteerden senden in het Collegie Superintendent neevens
sijn Excellencie, en dat middelertyd by de Staten Generaal gevordert sal worden, dat de
Gecommitteerden in den voorschreeve Raad alreede aangekoomen in besoigne sullen treeden, met
belofte dat het selve van waarde gehouden sal worden, nietteegenstaande de Instructie dicteert dat
het Collegie sal bestaan in ses Persoonen.
Hendrick Lourensz Spiegel sijn Commissie aan te neemen.
Item, dat Henrik Laurensz Spiegel sal gelast worden sijn Commissie te ontfangen, en in dienst
beneevens de andere Gecommitteerden tot Hoorn te treeden, of dat met 'er daad aan sijn Persoon
en Goederen sullen worden verhaalt de poenen t'sijnen laste gestelt.
Roerende de Goederen gaande na Zeeland. Licenten aangaand.
Is voorts goedgevonden , dat de executie van de Resolutie, genoomen noopende de Goederen die na
Zeeland worden gevoert, in deese geleegentheid nog sal worden gesurcheert, maar dat gearbeid sal
worden om henluiden by inductie te beweegen tot het geene 's Lands dienst is vereisschende.
Noopende de augmentatie van de Licenten, is goedgevonden, dat de Gecommitteerden in den
Collegie Superintendent beneevens de Generaals van de Convoyen en Licenten sullen procedeeren
tot resumptie van de Lysten, op dat hen daar by sullen voegen de Gecommitteerden uit de Steeden
die daar by begeeren te weesen, ten einde daar na by de Staten Generaal deselve Lysten by provisie
moogen worden gedecreteert.
Op het vyfde poinct,
Instructie voor het Collegie. Differen tusschen de Steeden van het Noorderquartier.
Is verstaan, dat ten aansien de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik tot deese Vergaderinge
niet hebben begeeren te compareeren, mits het different tusschen henluiden en die van Alkmaar,
Edam, Monnickendam en Purmereinde uitstaande, noopende de reductie van het Collegie, dat
jeegens de naaste Vergaderinge dit poinct gehouden sal worden in surcheantie, ten einde met
gemeen advis, soo noopende de Instructie van het ordinaris Collegie als de Gecommitteerden
neevens sijn Excellencie mag worden geresolveert.
Roerende de Waterscheepen.
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Op het poinct van het gebruik van de Waterscheepen, hebben de Gedeputeerden van Amsterdam
verklaart, dat sy tot de versogte interdictie niet kunnen verstaan, en dat sy mitsdien onnoodig vinden
daar toe vordere instantie te doen.
Op het seevende poinct,
Roerende de wolle Laakenen.
Is geresolveert, dat de Gecommitteerden in Collegie met een van Delft en Amsterdam sullen
procedeeren tot resumptie van de Ordonnantie van de Lakenen, daar op den voorschreeven Impost
in Holland alleen en ten profyte van die van Holland sal moogen worden gepractiseert op het eerste
inkoomen, sulks ten meesten dienste en sonder diversie van Neeringe sal bevonden worden te
behooren.
Roerende de Linne Laakenenen.
Is voorts verstaan, dat deselve Gecommitteerden sullen adviseeren hoe men ten meesten dienste en
minsten quetse van den Lande sal konnen practiseeren een Impost op de Linne Lakenen en
Manufactuuren, sonder de Hanteeringe van dien te diverteeren uit deese Landen.

Roerende de Zyde en Fluweelen.
Item, dat deselve Gecommittteerden sullen adviseeren hoe men een Impost in alle de Steeden en
Dorpen van Holland en Westvriesland sal practiseeren van eene gulde of twee op elk Hoofd, die
dragen sullen geheele Stukken of Kleedingen van Zye of Fluweel, mits dat booven andere
Personagien die van de Naam en Wapenen van de Ridderschap en Edelen van Holland en
Westvriesland, die men althans ter Dagvaart van de Staten is beschryvende, by afschryvinge sullen
vrydom genieten in reguard dat haar qualiteit vereischt sulks te dragen.
Op het agtste poinct,
Roerende de nominatie tot Raad in den Provincialen Raade, in plaats van Boymer.
Is verstaan, dat aan den Praesident en Raden Provinciaal sal worden geschreeven, ten einde syluiden
neegen gequalificeerde Persoonen, goede Patriotten weesende, voorstellen, en de Staten ter naaster
Dagvaart by Geschrifte oversenden, om daar uit, en uit den geenen die alsdan in de Vergaderinge
vorder sullen worde voorgestelt, geprocedeert te worden tot nominatie van drie Persoonen, daar uit
sijn Excellencie een sal moogen eligeeren, om in plaats van den Raadsheer Boymer gecommitteert te
worden.
Aangaande het laatste poinct, is niet eindelijk geresolveert, maar goedgevonden dat in de naaste
beschryvinge het selve sal worden gerepeteert, om daar op nader gelet en gedaan te worden
sulks als tot der Landen dienst sal bevonden worden te strekken.
(Resolutien 1589)(p. 466-470)
(1589) 4 juli
Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier door alle devoir haar aanpart sonder uitstel
opbrengen tot betaaling van het Oorlogsvolk(4 july)(441 507)
1589 [Financien] Item Burgemeesteren van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik daar toe geschreeven.
(Index 1580-90: Financien, 441/508)
(1589) 6 juli
Den Overste Dorp by alle bequame middelen die van Medemblik induceeren tot stopping der Gragt
tusschen deselve Steede en het Huis aldaar.
(Index 1580-90: Fortificatien, 456/526).
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(1589) 6 juli
Medenblick te induceren haar Gragt niet te stoppen.
De Staaten verstaan hebbende, dat die van Medenblick op Vrydag lestleeden* begonst hebben te
procedeeren tot stoppinge van de Gragt tusschen deselve Steede en het Huis aldaar, hebben
verklaart dat van weegen de Staaten aan den Oversten Dorp diesaangaande niet sal geschreeven
worden, maar deselve te doen adverteeren met alle bequaame middeen, die van Medenblik te willen
induceren, daar meede te willen supercedeeren tot dat by sijn Exc. anders daar in sal weesen
voorsien.
(Resolutien 1589)(p. 526, 527) *Dit zou dan betrekking hebben op 31 juni.
(1589) 10 juli
Van het schryvens van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik teegens den Praesident vander Myle en
Raadsheer Brunink, by eenige Copie versogt; de vier andere Steeden haare Gedeputeerden ter
Dagvaart te willen schikken en haar aanpart in de honderd agt en twintig duisend gls. furneeren tot
betaaling van het Krygsvolk.
(Index 1580-90: Vergadering, 463/535)
(1589) 10 juli
Te schryven aan de Steeden van Hoorn, Enkhuisen, ende Mednblick, om, &c.
De Staten gesien hebbende het schryvens van de Burgemeesteren en Regeerders van Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik van den 7 deeses, weesende genoeg conform de voorgaande Resolutie en
antwoord by henluiden teegens den Praesident vander Myle en Raadsheer Bruninck, te weesen, dat
syluiden haar Gedeputeerden op de Vergaderinge van de Staten niet souden moogen doen
compareeren, nog in eenige contributie consenteeren, voor en aleer volgende voorgaande schryvens
van sijn Excellencie het Collegie binnen den Noorderquartiere van seeven tot vyf Persoonen soude
weesen gedresseert; hebben eenige Steeden daar af versogt Copie, om daar op ter aankomst van sijn
Excellencie te moogen helpen resolveeren, en aangaande de andere vier Steeden, als Alkmaar, Edam,
Monnickendam en Purmereinde, hebben de Staten geordonneert te schryven aan deselve vier
Steeden, dat men wel verhoopt hadde syluiden haar Gedeputeerden op de Vergaderinge van de
Staten alhier souden hebben geschikt, om te helpen resolveeren op de poincten van de
beschryvinge, daar aan den Lande ten hoogsten is geleegen, maar alsoo U E. Gedeputeerden
alsnog niet zyn aangekoomen, en Wy niet verhoopen dat de elve uit de Vergaderinge van de Staten
souden begeeren te absenteeren, onder deksel dat die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik niet
compareeren, gemerkt U E. te eer hare Gedeputeerden alhier op onse Vergaderinge behooren te
schikken, tot handhoudinge en vorderinge van de gemeene sake, en om daar door te meer te
bewysen dat U E. niet gemeens hebben nog advoyeeren den quaden cours die by de voornoemde
drie Steeden werd genoomen, soo wel in het absenteeren uit onse Vergaderinge, als ook dat syluiden
hen alsnog agterhouden om haarluider aanpart in de honderd agt en twintig duisend ponden te
furneeren, noodig dienende tot betalinge van het Oorlogsvolk, sullen U E. daarom niet nalaten tot
dienst van den Lande hare Gedeputeerden meede herwaarts te schikken met volkoomen last,
agtervolgende voorgaande beschryvinge, en voorts U E. aanpart in de geconsenteerde honderd agt
en twintig duisend ponden promptelijk op te brengen, om alle periculen en inconvenienten die by
gebreeke van betalinge van het Krygsvolk souden moogen reisen voor te koomen, sonder het oog te
neemen op de drie Steeden voornoemt, bysonder alsoo wy verhoopen dat ter aankomst van sijn
Excellencie (die binnen een dag a twee alhier word verwagt) door de authoriteit van sijn Excellencie
en ons aanhouden de differenten en geschillen ter needer geleid, of ten besten daar in voorsien sal
moogen worden.
(Resolutien 1589)(p. 535, 536)
(1589) 10 juli
Den Overste Dorp adverteeren hoe veel ten agter is aan de Spaansche Doctor, op het Huis te
Medemblik gevangen, over verteerde kosten.
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(Index 1580-90: Gevangens, (465/537)
(1589) 10 juli
Den Oversten Sonoy kortinge van Lakenen en Vivres aan de Soldaaten binnen Medenblick.
Op het versoek van weegen den Oversten Sonoy gedaan, omme te hebben Copie van seekere
Certificatie, aangaande kortinge van de Lakenen en Vivres aan de Soldaten binnen Medenblik,
hebben de Staten geordonneert, dat daar van dubbelt aan den Collegie binnen gen Noorderquartiere
versogt sal worden, aldaar de origineele is berustende.
(Resolutien 1589)(p. 537)
(1589) 10 juli
Spaanschen Doctor gevangen tot Medenblick.
Op het versoek van Jacob Muys, is geordonneert te schryven aan den Overste Dorp, dat hy met
Brenger ’s Briefs de Staten wil adverteeren hoe veel deselve soude verstaan en pretendeeren ten
agteren te zyn aan den Spaanschen Doctor, gevangen op den Huise tot Medenblik, uit sake van sijn
verteerde kosten aldaar, om de Staten te moogen dienen als na behooren.
(Resolutien 1589)(p. 537)
(1589) 10 juli
Aan het Collegie in het Noorder Quartier dubbelt versoeken der Kusting van de Lakenen en Vivres
aan de Soldaaten te Medemblik.
(Index 1580-90: Militaire saaken, (465/537)
(1589) 13 juli
Missive van Burgemeesteren, Scheepenen en Vroedschappen van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik,
to comparitie ter Vergadering en het helpen draagen der noodige Contributien; Schiedam, Alkmaar,
Edam en Monnikendam ook aangemaant.
(Index 1580-90: Vergadering, 477/550)
(1589) 13 juli
Schryvens aan Burgemeesteren, Scheepenen en Vroedschappen der Steeden van Hoorn, Enckhuysen,
en Medenblik, elks in het bysonder.
Is geordonneert te schryven aan Burgermeesteren, Scheepenen en Vroedschappen der Steeden van
Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, elks bysonder als hier na volgt,
Voor antwoord op de Brieven op de name van Burgermeesteren der Steede van Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, den 7 deeser maand overgeschreeven, en kunnen Wy U E. niet
onthouden dat Wy in onse laatste Vergaderinge, Staatsgewyse gehouden, een groot
mishagen hebben gehad, dat U E. Gedeputeerden, zynde ter plaatse van onse Vergaderinge,
nietteegenstaande verscheide vermaningen aan henluiden gedaan omme in deselve
Vergaderinge meede te compareeren, het selve hebben gerefuseert, uit elks in het oorsaak
van het different tusschen de Steeden aldaar ontstaan, op de reductie van het Collegie van
seeven op vyf Persoonen, te meer, alsoo het selve refuis stryd teegens de Unie, soo
solemneelijk tusschen de Edelen en Steeden tot der Landen welvaart gemaakt en
aangenoomen, en dat het selve ligtelijk een beginsel of fondament soude moogen
veroorsaken, waar door den gemeenen Vyand sijn profyt sal weeten te doen tot groot
nadeel, niet alleen van den Lande in het generaal maar ook van U E. Steede en de goede
Ingezeetenen der selve in het particulier, bysonder nademaal U E. onwillig blyven hen te
conformeeren in het opbrengen van de noodelijke Contributien tot der Landen defensie en
ontsettinge van de vroome Bondgenooten soo hoog gerequireert; en hoewel Wy uit het
voorschreeve schryvens verstaan, dat nog het schryvens van ons nog het Besoigne van de
Heeren Gecommitteerden, by fijn Excellencie aan UE, gesonden, nogte ook het schryvens van
sijn Excellencie selfs, alsnog deselve niet en hebben kunnen beweegen om volgende de
132

voorschreeve Unie ende U pligt, belofte en verbintenisse U E. Gedeputeerden op onse
Vergaderinge, ten einde of U E. in het stuk van het consent en opbrengen van de noodelijke
Contributien tot der Landen defensie en assistentie van de vroome en beleegerde
Bondgenooten versogt te conformeeren met de Edelen en andere Steeden, ten zy de
reductie van het Collegie geschiede, soo en moogen Wy nogtans niet nalaten U L. nogmaals
te vermanen nader op deese sake te willen letten, en te overleggen niet alleen het pericul
daar in de Landen door deesen quaden cours gestelt worden, maar ook U belofte, pligt, eed
en verbintenisse, daar by U E. belooft hebben met raad en daad, ja Lyf, Goed en Bloed, Uwe
Bondgenooten teegens des Vyands geweld te assisteeren, en alle opstaande differenten
ordentelijk te doen besigten, sonder ter oorsake van dien of U van de Vergaderinge te
absenteeren, of het opbrengen van de noodelijke Contributien te refuseeren in den
dangereusen en periculeusen staat der Landen teegenwoordig, soo die niet alleen met de
magt van soo een geweldigen Vyand van buiten, maar ook by andere weegen U, bekent,
besogt worden, de liefde die alle Vroome tot Gods H. Woord, haar Vaderland en sijne
Excellencie in gedagtenisse van de hooge diensten by sijn Heer Vader, hoogloffelijker
gedagtenis, met sijn eigen en sijner Broederen Bloed en dood voor de gemeene sake
besligt, ook sijn Excellencies vlyt, moeyte en arbeid voor der Landen welvaart in het generaal,
en van U E. in het particulier, sonder sijn eigen Persoon te sparen, nogte veel andere
consideratien aan te sien, ook in dien Quartiere nog onlangs beweesen, en het selve doende
van den voorschreeven quaden cours, die met geen reedenen nogte fundamenten is te
verantwoorden, op te houden, senden oversulks U E. Gecommitteerden op de Vergaderinge
ten langsten teegens Maandag eerstkoomende, consenteerende en opbrengende de
Contributien tot der Landen defensie noodig, en oversulks by de Edelen ende andere Steeden
bewilligt en nog te bewilligen, op dat alle schadelijke swarigheeden en inconvenienten
moogen verhoed worden.
En aangesien Wy verstaan, dat aldaar uitgegeeven word dat de nieuwigheeden tot
scheuringe en separatie strekkende, die aldaar begonst en gecontinueert zyn seedert het
bedroeft afsterven van sijn Princelijke Excellencie, hoogloffelijker gedagtenis, gefundeert, en
voor U L. dienstig soude weesen, en dat oversulks by ons daar teegens geen oppositie gedaan
soude weesen, ook dat Wy niet en souden begeeren voor sijn Excellencie en eenige neutrale
Heeren by frundelijke conferentie en communicatie deselve nieuwigheeden met
fundamenten te weederleggen, daar op wy U E. niet kunnen verbergen, dat by ons alle
separatien en scheuringe van het Corpus van de Staten en Landen van Holland en
Westvriesland, sulks als het selve over twee honderd jaren vereenigt, en by middele van
deselve vereeninge in de naaste honderd jaren in groote rykdommen en welvaren gekoomen
is, in welke vereeninge Wy den jeegenwoordigen oorlog getreeden zyn, ende Unie
solemneelijk aangegaan hebben, en de handelingen daar toe strekkende, niet alleen buiten
eenig fondament gehouden werden, maar dat deselve tot der Landen en U E. eigen ruïne en
ondergang zyn strekkende, nietteegenstaande het schoone schynsel dat U E. ter contrarie
mag worden voor gestelt en ingebeelt, en daarom is by ons in alle veranderingen, sulks de
sake heeft vereischt, daar teegens expresse verklaringe gedaan, en hoewel de
teegenwoordige geleegentheid des tyds, en de ongesteltenis van den Lande niet toe en laat
in sulke saken te handelen, maar veel eer vereisschen alle handelingen en middelen te
gebruiken tot resistentie van den gemeenen Vyand, soo zyn Wy nogtans altyds te vreeden
geweest, gelijk Wy, ook alsnog zyn, met U E. voor sijn Excellencie en neutrale Heeren daar op
in vrundelijke onderregtinge te koomen, tot allen tyden als U E. en andere Steeden aldaar het
selve goedvinden sullen; in welke onderregtinge Wy verhoopen klaarlijk te vertoonen en te
bewysen, dat niet alleen de handelingen tot scheuringe en separatie strekkende sonder
eenige schynsel van fondament zyn, maar ook dat deselve voor U E. geheel ondienstig en
seer schadelijk souden weesen; U E. willen selfs een dag daar toe ramen, Wy sullen niet
nalaten te besorgen dat onse Gecommitteerden hen ten selven dage sullen gereed houden,
maar dat U E. middelertyd hen willen absenteeren uit onse Vergaderinge, en refuseeren het
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opbrengen van de noodelijk Contributien, geeft oorsake de Edelen en andere Steeden met
meerder fondament, ten reguarde van de nieuwigheeden die aldaar gepleegt worden
teegens de Unie van gelijken te doen, wat daar uit volgen soude, geeven Wy U E. selfs te
bedenken, vastelijk vertrouwende dat U E. in de Christelijke gemeene sake tot vorderinge
van Gods H. Woord en der Landen welstand, hen als goede getrouwe Liefhebbers van den
Vaderlande en fijn Excellencie sullen dragen en quyten, en oversulks met den aldereersten
hare Gecommitteerden alhier met behoorlijke last op alles senden, in bedenken stellende dat
by continuatie van U E. agterblyven, de gemeene sake grootelijks word beschadigt, wat
aangaat het different van de reductie van het Collegie aldaar, Wy sullen seer gaarne daar op
de Steeden aan beide zyden hooren, en daar na met sijn Excellencie op sulke bequame
middelen adviseeren dat een iegelijk sal hebben reedenen van contentement, maar in U E.
agterblyven uit onse Vergaderinge, en is niet moogelijk op de sake te voorsien.
Aan de Burgemeesteren en Regeerders van Schiedam, Alkmaar, Edam, Monnikendam, is
geordonneert te schryven als in den tekst.
Dat alsoo onse teegenwoordige Vergadering, soo in reguard van de poincten van beschryvinge, als
verscheide voorvallende saken, daar aan den Lande grootelijks is geleegen, en daar op met gemeene
deliberatie van de Edelen en Steeden dient geadviseert en geresolveert, hoognoodig is, dat U E.
meede hare Gecommitteerde ter Dagvaart senden, sy daarom deselve willen senden ten langsten
Sondag eerstkoomende ’s avonds in de Herberge, om ’s anderendaags meede in besoigne te treeden,
en gelast omme soo wel op de poincten van de beschryvinge als op alle voorvallende saken, den
welstand der Landen betreffende, te helpen adviseeren en resolveeren.
Aan die van Alkmaar, nietteegenstaande syluiden haar Resolutie te vooren hadden overgesonden. Aan alle de voorschreeve Steeden, dat men niet en twyffelt of teegens Maandag eerstkoomende sal
sijn Excellencie in Persoon alhier in den Hage weesen, omme met sijn presentie in alle deese
Vergaderingen te verschynen.
(Resolutien 1589)(p. 550-553)
(1589) 8 augustus
Gedeputeerden van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik in de Vergadering ontbieden en ernstig
voorhouden het verrigte van sijn Excellentie.
(Index 1580-90: Vergadering, 532/611)
(1589) 9 augustus
Gecommiteerden in de kleine Kamer met die van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik te communiceren
op de differenten, soo over de saak van Westvriesland, als der reductie van het Collegie in het
Noorder Quartier
(Index 1580-90: Vergadering, 536/615)
(1589) 9 augustus
Geappoincteerde Spaansche Edelluiden tot Rotterdam gevangen.
En alsoo, de Staten verstaan dat eenige Spaignaars, Edelluiden, alsnog tot Rotterdam te lang
gehouden worden, hebben de Staten tot ontlastinge van den Lande, en om andere goede insigten en
respecten, verklaart en geordonneert, dat de Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit tot
Rotterdam met de voorschreeve geappoincteerde gevangene Edelluiden op het maaken van het
Rantsoen der selve sullen moogen handelen ten meesten dienste van den Lande, sonder nogtans
eindelijk daar in te accordeeren of te besluiten, dan op het believen van sijn Excell. en de Staten
voornoemt, om met goede kennisse van saaken daar in gedaan en geprocedeert te worden als na
behooren.
(Resolutien 1589)(p. 615)
(1589) 9 augustus
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Gecommitteerden om met de Gedeputeerden van de Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblick in
communicatie te komen.
De Staten, aanmerkende dat niettegenstaande twee à drie verscheide insinuatien en versoeken
gedaan aan de Gedeputeerden van Hoorn, Enkhuysen en Medenblik, deselve verklaart hebben
expresse last te hebben van haare Principalen, in de Vergaderinge van de Staten niet te
compareeren, hebben eenige uit den haaren gecommitteert, te weeten Nyvelt, Advocaat, Menyn en
François Vranck, om op morgen in de kleine Kamer met de voorschreeve Gedeputeerden in
communicatie te koomen, aangaande de differenten, soo wel van de saake van Westvriesland, als
van de reductie van het Collegie in den Noorder Quartiere, en deselve voor te houden alle reedenen
dienende tot onderhoud van alle eenigheid volgens de Unie, en afstand van alle nieuwigheeden,
dienende tot separatie, doende van alles rapport aan de Staten voornoemt.
(Resolutien 1589)(p. 615, 616)
(1589) 10 augustus
Presentatie gedaan aan de Steeden van Hoorn, Enkhuisen, en Medenblick.
De Staten, gehoort hebbende uit het rapport van haarluider Gecommitteerden, dat de
Gedeputeerden van Hoorn, Enkhuisen en de Medenblik, met geen reedenen nog middelen
sullen konnen werden gediverteert van haarluider quade voorneemen ende resolutie, ten zy het
Collegie in den Noorderquartiere van seeven tot vyf Persoonen werde gereduceert, hebben, na lange
communicatie goedgevonden en geresolveert, dat de Gedeputeerden van de voornoemde drie
Steeden sal werden voorgehouden en gerepresenteert, om alle voldoens wille, en ten einde alle
vordere nieuwigheeden en oneenigheid verhoed mooge worden, dat de Staten te vreeden zyn de
hand daar aan te houden, dat het Collegie binnen den Noorderquartiere op den oude voet sal
hebben het beleid en de administratie van de Convoyen ende Licenten, mitsgaders de Equipagie van
de Scheepen, neevens het beleid en de employ van desgemeene Lands Middelen, mits dat binnen
den Noorderquartiere en Westvriesland geen Convoyen of Licenten ontfangen souden moogen
worden, dan van de Goederen die aldaar arriveeren of afgescheept sullen worden, en dat het
jeegenwoordige Collegie van de Admiraliteit in Holland daar meede cesseeren en te niet sal weesen,
en de voorsz presentatie by de voornoemde Gecommitteerden de Gedeputeerden van de
voorsz Steeden voorgehouden zynde, mits dat syluiden daar mee de souden desisteeren van haar
voornoemde nieuwigheeden, hebben de voorsz Gedeputeerden verklaart, dat de saken soo verre
waren verloopen en tot alsulken verbittertheid gekoomen, dat syluiden de voorsz presentatien niet
konden accepteeren, nogte ook desisteeren van de Resolutie by hen op de reductie van het
voornoemde Collegie genoomen; het welk gehoort zynde, hebben de Staten voornoemt
goedgevonden, dat de voorsz presentatie van weegen sijn Excellencie aan de voornoemde
Gedeputeerden meede gedaan sal worden.
(Resolutien 1589)(p. 617)
(1589) 11 augustus
Raad van Staate versogt haar devoir te willen doen by de Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblick.
Westvriesland.
De Staten van Holland, aanmerkende, dat by henluiden nogte ook sijn Excellencie, met geen
reedenen nog middelen de Gedeputeerden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik hebben konnen
werden geinduceert, om afstand te doen van haarluider cours en voorneemen, aangaande de
reductie en verminderinge van het getal van seeven op vyf in het Collegie binnen den
Noorderquartiere, hebben goedgevonden en geresolveert, dat, om alle weegen en middelen te
besoeken die tot vereeninge van de voorsz sake souden moogen dienen volgende den Tractate met
hare Majesteit gemaakt, de voornoemde sake den Raad van State sal werden voorgehouden, ende
deselve versogt, haarluider devoir te willen doen, dat de voorsz sake afgedaan en vereenigt mag
worden als na behooren; ende zyn gecommitteert Cralingen, den Advocaat, Menyn en Vrank, om het
selve den Raad van State voor te houden, dewelke gerapporteert hebben dat die voornoemde van
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den Raad van State aangenoomen hebben, daar in te doen alle uiterste devoir voor het vertrek van
de Gedeputeerden van de drie Steeden voornoemt.
(Resolutien 1589)(p. 621, 622)
(1589) 31 augustus
Noorderquartier op de resumptie van de Ordannantien van de verpagtinge beschreeven.
Is geordonneert te schryven aan de Burgermeesteren ende Regeerders van de Steeden Alkmaar,
Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnickendam, Medenblik en Purmereinde, dat alsoo op de voorgaande
Vergaderinge van de Staten is geordonneert, dat de Gedeputeerden van de Steeden alhier
compareeren sullen, om me hen te informeeren op den Staat van de Contributien van den Lande, en
sonderling meede om te procedeeren tot resumptie van de Ordonnantien van de gemeene Middelen
teegens de aanstaande Verpagtinge; en gemerkt meer dan tyd is dat tot resumptie van deselve
Ordonnantien werd geprocedeert, daar toe alreede eenige Gedeputeerden van de Steeden alhier zyn
aangekoomen, ende in deselve besoigne by de Gedeputeerden van de gemeene Steeden behoord
getreeden te worden, sullen daarom U E. niet nalaten haarluider Gedeputeerden, die ter
Vergaderinge van de Staten den 3 deeses compareeren sullen, meede last te geeven om op de
voorschreeve saken te besoigneeren, alsoo die geen uitstel lyden mag, en den Lande ten hoogsten
daar aan is geleegen.
(Resolutien 1589)(p. 678)
(1589) 9 september
Aan sijn Excellentie geschreeven noopens het compareeren ter Vergadering en opbrengen der
Contributien door de Steeden Hoorn, Enkhuysen en Medemblik.
(Index 1580-90: Vergadering, 608/ 697)
(1589) 9 september
Schryvens van die van Hoorn, Enkhuisen, en Medenblick.
De Staten gesien hebbende het schryvens van de Magistraten en Gedeputeerden van de Steeden van
Westvriesland, van den seevenden deeser maand, hebben verstaan ende noodig bevonden,
dat dubbelt van deselve Brieven sal gesonden werden aan sijn Excellencie, en deselve versogt als hier
na volgt, sonder dat eenige Steeden van de voornoemde Brieven van den seevenden, dubbelt
sal gegeeven worden, dan alleenlijk die van Alkmaar, Edam en Purmereinde, dat meede dubbelt van
de Brieven van sijn Excellencie aan de Gecommitteerden neevens hem weesende, sal gesonden
worden.
(Resolutien 1589)(p. 697)
(1589) 9 september
Agent Taffin Tractemente van twee duisend vier honderd ponden van veertig grooten het pond.
Schryvens aan sijn Excellencie, roerende het compareeren ter Vergaderinge, ende opbrengen van de
Contributien de Steeden, Hoorn, Enkhuisen en Medenblick.
Is geordonneert dat den Agent Taffin voor sijn Tractement uitgereikt sal worden ’s jaars twee
duisend vier honderd ponden, overmits hy hem grootelijks beklaagt op de twee duisend ponden hem
met drie Paarden niet te konnen onderhouden.
Aan sijn Excellencie.
Genadige Furst en Heere, al is het soo dat Wy na Uwe Excellencies vertrek van hier verhoopt
hebbende, dat de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, hen bedagt, en in het
compareeren ter Vergaderinge en opbrengen van de Contributien souden gequeeten hebben
in conformiteit van de Unie, ende sulks als der Landen welstand en de hooge nood van dien
is vereisschende, daar toe Wy ook alle goede devoiren hebben gedaan, soo is nogtans buiten
alle goede hoop op huiden Ons ter hand gekoomen seekeren Brief van deselve Steeden, daar
van Copie neevens deesen gaat, uit dewelke Wy klaarlijk bemerken, dat syluiden in haar
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voorneemen zyn opiniatreerende ende sulken cours gebruikende, dat ten hoogsten noodig is
nader te adviseeren, en te letten by wat weegen en middelen de begonne misverstanden
aldaar sullen moogen worden gedresseert, daar toe Wy (onder correctie van U Excellencie)
het beste souden vinden, dat U Excellencie hem in Persoon in dien Quartiere voor seekeren
tyd soude believen te vinden, om me met assistentie van de Vergaderinge van de Staten de
voorsz misverstanden te doen cesseeren, is derhalven ons dienstelijk versoek, dat U
Excellencies goede geliefte zy de importantie van de voorsz sake te behartigen, en soo haast
eenigsints moogelijk is, en de saken aldaar konnen lyden, U Excellencies komst herwaarts te
spoedigen, om in den voorsz Quartiere door U Excellencies presentie en de authoriteit de
voorsz misverstanden te doen cesseeren; Wy verseekeren Ons, dat U Excellencie deese sake
is houdende voor een sake daar aan U Excellencie ende den Lande ten alderhoogsten is
geleegen, en daarom en twyffelen Wy niet, of U Excellencie sal deselve in goede
recommandatie hebben, ende ons van den tyd van U Excellencies komst alhier verstendigen,
omme de aankomst van de Staten daar op in diligentie te vorderen.
Hier meede, &c.
Is gedisponeert op verscheide Requeste daar af niet noodig is geweest notitie te houden.
(Resolutien 1589)(p. 697)
(1589) 9 september
Brieven van beschryvinge aan de Edelen en Steeden.
Alsoo in deese onse Vergaderinge de Gecommitteerden tot de resumptie van den Staat der
Contributien en lasten van den Oorlog van den Lande van Holland en Westvriesland, van het geene
syluiden dies aangaande bevonden, ende tot handhoudinge van de gemeene sake en der Landen
defensie jeegens des Vyands geweld voor het beste geadviseert hadden, rapport hebben gedaan en
het selve geëxamineert, en daar op gedelibereert zynde, de poincten daar in vervat van sulken
gewigte ende importantie gevonden zyn, dat de Edelen en Gedeputeerden van de Steeden, ter
jeegenwoordige Vergaderinge compareerende, hen beswaart gevonden hebben sonder voorgaande
nieuwe beschryvinge daar op te resolveren, sulks dat goedgevonden is het voorsz advis aan de
Edelen en Steeden over te senden, om daar op rypelijk te letten en binnen seekeren korten tyd te
koomen geresolveert; soo senden Wy U E. het selve advis neevens deesen, met dubbelt van de
Instructien eertyds voor de Raden neevens sijn Princelijke Excellencie en der Finantie in Holland
beraamt, daar in geroert, deselve ernstelijk vermanende daar op en op den jeegenwoordigen staat
van den Lande alle goede insigten te neemen, vrugtbaarlijk te resolveeren, en daar op volkoomentlijk
gelast te koomen of te senden alhier in den Hage, jeegens den 18 deeser maand praecis, des avonds
in de Herberge, om des anderen daags in besoigne te moogen treeden, en hoewel eenige pointen
van het selve advis de Steeden en Landen beswaarlijk sullen vallen, soo dient nogtans daar jeegens
overdagt, dat de Landen jeegens soo geweldigen Vyand sonder groote beswaarnisse niet
gedefendeert konnen werden, ende dat de genade die God den eere Almagtig tot vorderinge van de
Christelijke Kerke en deeser Landen welstand geduurende deesen Oorlog soo dikmaals, en
namentlijk in den loopenden jare soo wel buiten als binnen deese Landen heeft beweesen, soo groot
is, dat na alle apparentie indien wy deselve genade waarneemen, en alle middelen tot conservatie
van den Staat van den Lande noodig en eenigsints practicabel weesende, aanwenden, een gelukkige
uitkomst in de gemeene sake staat te verwagten, en dat beeter is in tyds en voor eens eenige
extraordinaris contributien en lasten te dragen, dan by faute van dien de Landen in schadelijke
periculen en onverwinnelijke beswaarnissen van overval van den gemeenen Vyand te laten vallen,
booven dien dient gelet, dat by middele van de lasten in het voorsz advis voorgeslagen, den Staat van
den Lande in groote verseekertheid gestelt sal worden, en dat daar door eensamentlijk door de
reductie van de Leeningen van de Steeden, volgende het selve advis de Landen sullen worden bevryd
meer als van honderd duisend guldens 's jaars aan sware interessen ende andere lasten, dat meede
het voorsz extraordinaris consent alleenlijk voor deese reise in deefen jeegenwoordigen nood van
den Lande en tot redres van den staat van dien sal worden gedragen, sonder dat sulks in
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consequentie getoogen sal worden , daar by ook dient gevoegt, dat in de nagebuure Provincien, als
in Zeeland, Utrecht en Vriesland, de ommeslagen, over de onroerende Goederen ook grooter ende
beswaarlijker in den loopenden jare geheeven worden als in den voorgaanden jare is gedaan, en dat
de Landen in de andere Provincien eensdeels ongebruikt, en eens deels onder 's Vyands gewelt zyn
leggende, en mitsdien de meeste lasten dragen.
En aangesien verstaan word dat met den ommeslag in het voorschreeve advis begreepen, sal
cesseeren het versogte consent van vyftig à sestig duisend guldens in de laatste beschryvinge
versogt, en dat nogtans het prompt furnissement van dien sonder grooten ondienst van den Lande
niet mag werden geretardeert, soo is goedgevonden dat jeegens den voorsz dag de Steeden sullen
bevorderen het furnissement van hare quote in de voorgeslagen Ommeslag van een derdendeel van
de Verpondinge, onder belofte, dat in gevalle het consent eenpaarlijk ter naaster Vergaderinge
niet gedragen word, henluiden daar van Acte van remboursement en verseekering sal werden
gegeeven na behooren.
Ende alsoo het misverstant, ontstaan tusschen de Steeden Alckmaar, Edam, Monnikendam en
Purmereinde ter eenre, ende de Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblik ter andere zyde, noopende
de reductie van het Collegie aldaar, is strekkende tot grooten ondienst van den Lande ende de
gemeene sake, soo sal ook noodelijk dienen gelet by wat weegen en middelen ten meesten
dienste van den Lande en conservatie van den welstand en eenigheid van dien, daar in sal worden
geprocedeert.
Sal voorts in de voorsz Vergaderinge dienen geadviseert en geresolveert, tot wat Plaatsen na de
occurrentie ten meesten dienst van den Lande de Vergaderingen van de Staten sal worden
gehouden, en sullen de Gedeputeerden van de Steeden worden gelast, om hen ter selver Plaatsen te
vinden met volkoomen authoriteit om op de voorsz poincten ende alle andere saken, den welstand
van den Lande betreffende, die occurreeren sullen met de meeste stemmen van de Edelen en
Steeden, ofte uiterlijk door submissie aan sijn Excellencie te resolveeren ten meesten dienste van
den Lande.
Hier meede,
In den Hage
Edele, Eersaame, &c.
den 8 Sept. 1589
(Resolutien 1589)(p. 698-700)
(1589) 19 september
Thomas Thomasz, rapport aangaande sijn weedervaaren in het Noorderquartier, over furnissement
van Penningen, &c.
Is gehoort uit het rapport van Thomas Thomasz, geweest zynde in den Noorderquartiere, omme in
den Collegie aldaar aan te houden, dat ter somme van vyftien à sestien duisend ponden uit
den Quartiere aldaar promptelijk gefurneert soude moogen worden tot behoef van het Oorlogsvolk,
dat by hem daar toe geen consent hadde konnen verkreegen worden, overmits by die van
Hoorn, Enckhuisen ende Medenblik swarigheid worde gemoveert, nietteegenstaande de andere
Steeden daar in genoeg consenteerden.
(Resolutien 1589)(p. 709)
(1589) 23 maart
Admiraliteit versoekt betaalinge van haare subsidie.
ponden
Op de doleantien van die van de Admiraliteit, omme te moogen
Dordrecht 2000
0 0 hebben Assignatien van de betalinge van de seeventien duisend
Delft
5000
0 0 ponden hen als nog resteerende aan de subsidie die deselve is
Amsterd. 2900
0 0 geaccordeert, overmits de Steeden hen eensdeels excuseeren, dat
Schiedam 2000
0 0 haarluider penningen tot andere noodelijke saken geëmployeert
Over de
hebben moeten worden, hebben de Staten, in aansieninge van de
Steeden
nood van de sake, en ten einde de Scheepen van Oorlog, in de
Hoorn
3700
0 0 Maze gekoomen, weeder tot bevrydinge van de Zee uitgeschikt
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Enkh.
Medenbl.
Gornich.

6000
43
1000

0 0 moogen worden, hebben de Staten verklaart en geordonneert, dat
16 0 andermaal aan de Steeden sal geschreeven worden, die in gebreeke
0 0 gebleeven zyn haar aanparten ten vollen te betalen, in de penningen
die tot subsidie en assistentie van die van de Admiraliteit voornoemd
zyn geconsenteert, ten einde syluiden niet nalaten willen de
resteerende penningen tot soo noodigen dienst van den Lande
promptelijk te doen furneeren, om alle andere swarigheeden en
verlies ter Zee, voor soo veel als moogelijk is, eenigsints te moogen
voorkoomen, en de voornoemde van de Admiraliteit andersints geen
oorsaak gegeeven worden, den dienst van den Lande daar in te
verlaten, tot meerder verlies en schade in de gemeene sake, meede
van de Ingezeetenen deeser Landen.
(Resolutien 1589)(p. 718)

(1589) 26 september
Gedeputeerden van Westvriesland en het Noorder Quartier op de jegenwoordige Vergadering niet
compareerende; Gecommitteerden by Gecommiteerde Raaden aldaar en de Magistraat van Hoorn,
Enkhuysen en Medemblik op haar prompt aanpart in de assistentie voor Vrankrijk aanhouden, met
alle middelen van inductie.
(Index 1580-90: Vergadering, 633/727)
(1589) 26 september
Westvriesland. Gecommitteerden te senden aan de Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblick.
De Staten van Holland, aanmerkende, dat vooral noodig is met alle diligentie promptelijk te doen
voorsien op het furnissement van de Penningen die by die van Holland en Westvriesland op
gebragt moeten worden, in alfulken somme van Penningen als by de Staten Generaal geconsenteert
zyn tot assistentie van den Koning van Vrankryk en de Navarre, daar op den Heere van Saldaigne tot
dien einde alhier by sijn Majesteit gesonden is verwagtende, en dat daarom meer als noodig is,
doordien de Gedeputeerden van de steeden van den Noorderquartiere van Holland en
Westvriesland op de jeegenwoordige Vergaderinge van de Staten niet en sijn compareerende, in den
voornoemden Quartiere te schikken eenige Persoonen, om aldaar goede onderregtinge te doen van
de hoogwigtigheid der voorsz sake, en de sonderlinge vrugten ende diensten die deese Landen sullen
hebben te verwagten , door het faveur en ook de assistentie van sijn Majesteit, soo verre deselve in
tyds met de geconsenteerde somme mag worden gesecoureert, hebben oversulks versogt en
gecommitteert, versoeken en committeeren by deesen, den Heere Mr. Johan van Banken, Raad in
den Hoogen Rade, en Leonard Casembroot, Raad in den Hove Provinciaal in Holland, omme hen te
transporteeren binnen den voornoemden Quartiere, ende aldaar soo wel by de Gecommitteerde
Raden in Collegie, als de Magistraten van de Steeden des noodig zynde, als Hoorn, Enkhuisen en
Medenblik, gemerkt de andere genoeg hebben geconsenteert, de voorsz sake en het prompt
furnissement van haarluiden aanpart aldaar ernstelijk voor te houden, en by alle moogelijke weegen
en middelen deselve te vermanen ende induceeren tot het prompt furnissement der voorsz
Penningen, volgende het schryvens van de Staten, soo wel aan de Steeden als de Ontfangers aldaar,
ten einde de voorschreeve Penningen niet failleeren tot oneere en ondienst van den Lande, de
voorsz drie Steeden daaromme in gevalle deselve eenige swarigheid makende, overmits het different
aangaande de reductie van het getal van den Collegie aldaar ernstelijk te vermanen, hen in alle
eenigheid met de Edelen en de andere Steeden van Holland te willen houden, agtervolgende de
voorsz hoogwigtige sake, uit sake van eenige difficulteit niet te willen veragteren nog postponeeren.
(Resolutien 1589)(p. 727)
(1589) 28 september
Aangaande de Saaken van de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblick.
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De Staten gesien hebbende het schryvens van de Gecommitteerde Dirk Jansz Lonck, van den 26
deeser maand, ende daar uit verstaan hebbende dat die van den Collegie binnen den
Noorderquartiere, nietteegenstaande alle reedenen van inductie en vermaningen henluiden
voorgehouden en de protesten teegens henluiden gedaan, onwillig en in gebreeke blyven te betalen
de maand Soldye voor drie Compagnien binnen Saltbommel, op den Ontfanger Jan de Rait
geordonneert, nog dat syluiden de Ordonnantie daar toe verleent hadden begeeren aan te neemen;
dat meede de saken binnen eenige #den aldaar gekoomen waren in alsulken verloop, aangaande de
Edelen
1 de swaarigheeden van de saken van Westvriesland en de besoigne in den
Dordrecht
1 Collegie tot Hoorn, dat meer als noodig is, dat met authoriteit en presentie van
Haarlem
1 sijn Excellencie en de Staten daar in voorsien worde, hebben de Staten noodig
Delft
2 bevonden dat dubbelt van de voornoemde Brieven gesonden sal worden aan de
Leyden
2 Gecommitteerden van de Staten weesende neevens sijn Excellencie, en deselve
Amsterd.
2 ernstelijk daar neevens sullen worden vermaant, sijn Excellencie het
Gouda in ‘t
voornoemde schryvens voor te houden ten besten des doenlijk zynde, ende
particulier
deselve ten hoogsten te versoeken en vermanen, sijn saken daar na in den
met
2 Quartiere aldaar hy jeegenwoordig is, sulks te willen dresseeren als tot
Rotterdam
conservatie van deselve Quartieren sal noodig weesen in het afweesen van sijn
Gornichem 1 Excellencie, ende dat sijn Excellencie hem met den eersten des doenlijk zynde,
1 weeder alhier wil laten vinden om met de Staten te helpen adviseeren, ter hand
te neemen de bequaamste middelen die tot redres van de saken binnen den
Noorderquartiere, en de afdoeninge van alle nieuwigheid ende misverstanden
sullen moogen dienen, en sonderling om eenige Steeden binnen den
Noorderquartiere weeder onder de gemeene Contributie te moogen brengen;
gemerkt andersints de saken in meer der verloop dagelijks geschapen sullen zyn
te koomen, die daar na niet geremedieert souden konnen worden dan met
verlies of quetse van de authoriteit van fijn Excellencie en van de Staten;
behalven dat niet moogelijk sal zyn langer te continueeren in de betalinge van
het Oorlogsvolk en andere noodelijke lasten van den Oorlog, ten zy de gemeene
Middelen en de Contributien daar toe eendragtelijk by de Steeden en andere
Plaatsen werden verstrekt, daar toe de nood het selve meest is vereisschende,
en dat de Ge committeerden aanhouden sullen om me daar op te vrugtbare
antwoorde van sijn Excellencie.
Te submitteeren aan sijn Excellensie en den Praesident, en een uit elken Collegie van de Raaden,
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden.
Dat meede sijn Excellencie ernstelijk sal geschreeven worden, dat deselve gelieve volgens
voorgaande verscheide schryvens, versoek ende vermaningen, sijn authoriteit sulks te stabilieeren in
de ordre van de Krygssaken in den Quartiere van Heusden en van de Voorne, dat deselve hem
eerstdaags des doenlijk zynde, weeder herwaards wil laten vinden, om op de sake van die van den
Noorderquartiere met de Staten ordre te helpen stellen tot alfulke plaatsen, en by alsulke middelen,
als tot vereeninge van alle questien en differenten binnen den Noorderquartiere ten meesten
dienste van den Lande bevonden sal worden te behooren, en dat sijn Excellencie de Staten gelieve te
adverteeren teegens wat tyd syluiden sijn Excellencie alhier sullen hebben te verwagten.
Acte van indemniteit voor Doctor Nicasius Sille.
[Gelijke Acte gedepecheert voor Jonkheer Flors van Brederode.]
De Staten van Holland hebben agtervolgende haarluider generale Resolutie vastelijk belooft en de
belooven by deesen, dat soo verre den Heer Doct. Nicasius Sille, Raad ende Pensionaris der
Stad Amsterdam, als Gecommitteerde van weegen die van Holland, om te trekken aan de Koninglijke
Majesteit van Vrankryk of Navarre, in het reisen, vertoeven ofte keeren, tot vorderinge van des
gemeene Landsdienst, te Water of te Lande, op eenige Passagien, Weegen of Plaatsen, van den
Vyand of andere, by apprehensie, invasie, arresten of andersints, eenig ongeluk soude moogen
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overkoomen, of beschadigt worden, in wat maniere het selve soude moogen weesen, de Staten
voornoemt den voornoemden Doctor Nicasius Sille daar af met'er daad sullen ontlasten en
indemneeren, kosteloos en schadeloos houden, en ook voor goed aansien en volkoomen, het gunt
bysonder tot sijnder ontlastinge en bevrydinge daar in gedaan sal worden.
(Resolutien 1589)(p. 733-735)
(1589) 3 oktober
Syn Excellentie met Gecommitteerden ernstig die van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik van hun
quade cours doen desisteeren, en binnen twee à drie dagen te Alkmaar vergaderen om op alle
occurrentien by de hand te zyn.
(Index 1580-90: Westvriesland, 651/746)
(1589) 3 oktober
Roerende de saake van Westvriesland.
De Staten gehoord hebbende het inhoude van seekere geconcipieerde Acte van confederatie op de
naam van die van Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, als Steeden van Westvriesland, en die
van Edam, Monnickendam en Purmereinde, van weegen die van Noord-Holland, haarluider
Bondgenooten, ontrent een jaar geleeden gemaakt, sonder dat deselve Acte is bezeegelt en
bevestigt, overmits die van Alkmaar met de andere drie Steeden van den Noorderquartierere daar
toe niet en begeerden te verstaan, overmits syluiden daar door bedugtende waren voor separatie
van die van Holland, en aanmerkende de groote Bloedstortingen die hier voortyden by de Graven
van Holland daarom gedaan en geleeden hebben moeten worden, die weederom souden staan te
verwagten, ten ware in tyds daar inne voorsien worde, hebben de Staten verklaart, noodig bevonden
en geresolveert als hier na, overmits diversiteit van de opinien sal worden gearresteert.
(Resolutien 1589)(p. 745)
(1589) 3 oktober
Roerende de saake van Westvriesland.
De Edelen en Steeden hebben gelijkelijk verstaan en noodige bevonden, dat sijn Excellensie ernstelijk
versogt sal worden met den eersten te trekken binnen de Noorderquartiere, met eenige Heeren uit
Beide de
Praesidenten
Simon Meinertsz
Twee van
de Edelen Schagen,
Assendelft,
Advocaat

den Rade van State, Hoogen en Provincialen Rade, de sijn Excellencie t’sijnder
assistentie gelieven sal daar tot te verkiesen, om die van Hoorn, Enkhuisen en
6 Medenblik te onderregten van den quaden cours die syluiden hebben
voorgenoomen, ten einde syluiden daar af wilden desisteeren, om alle vordere
6 inconvenienten van separatien, oneenigheeden, en ook de practycken van den
Veyand te voorkoomen, en dat niet te min de Vergaderinge van de Staten
6 binnen twee a drie dagen daar na geleid sal worden binnen de Stad Alkmaar, om
tot alle occurrentien by de hand te moogen zyn, en dat op de beschryvinge van
sijn Excellencie, en hebben genomineert beide de Praesidenten, de Heeren van
Schagen en Assendelft, met Simon Meinertsz, Raad van State, om sijn Excellencie
daar in te assisteeren.
Is voorts geresolveert, dat by een van de Edelen, den Advocaat en een uit elke Steede de
voorschreeve Resolutie sijn Excellencie sal voorgedragen worden.
(Resolutien 1589)(p. 746, 747)
(1589) 19 september-7 oktober
Different van Steeden in den Noorderquartiere, als Alckmaar, Edam, Monnikendam, en Purmereinde
ter eenre, ende Hoorn, Enkhuisen, en Medenblick, ter andere zyde.
Op het poinct van de beschryveinge, noopende het different ontstaan tusschen de Steeden in den
Noorderquartiere, als Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereinde ter eenre, en Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik ter andere zyde, is by gemeen advis verstaan, dat noodelijk het selve
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different dient needer geleid en besligt, soo niet moogelijk is den Staat van den Lande te
conserveeren, blyvende het selve different in sulke poincten als het jeegenwoordig is, en ten aansien
van de devoiren tot nog toe by sijn Excellencie als andersints gedaan in de voorsz sake, en dat daar
op de gewenste vrugte niet en zyn gevolgt, soo is by de meeste stemmen voor het beste in de
voorschreeve sake verstaan, dat sijn Excellencie versogt sal werden met assistentie van de
Praesidenten van den Hoogen en Provincialen Rade, den Heer van Schagen en Assendelft, met den
Advocaat van den Lande, ende Simon Meynertsz, Raad van State, hen te transporteeren in de
Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, en deselve by alle middelen te induceeren, ten einde
syluiden, volgende de Unie, soo in de comparitie ter Vergaderinge als Contributie, hen willen quyten
als de andere Steeden, tot vorderinge van den welstand der Landen.
Zyn voorgeleesen de Poincten daar op de beschryvinge tot Alkmaar gedaan sal worden om aldaar te
vergaderen, als hier na volgt,
Poincten daar op in de aanstaande Vergaderinge van de Edelen en Steeden van Holland en
Westvriesland Staatsgewyse sal dienen geadviseert en geresolveert.
I.
Poincten, van beschryvinge, van de Vergadering van de Staaten tot Alkmaar te houden.
In den eersten, sullen de Edelen en Regenten van de Steeden, uit het rapport van de geene die ter
jeegenwoordige Vergaderinge zyn geweest, verstaan het geene met sijn Excellencie is goedgevonden
gedaan te worden op de besligtinge van de differenten tusschen de Steeden Alkmaar, Edam,
Monnickendam en Purmereinde ter eenre, en de Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblik ter andere
zyde ontstaan, en sullen de geene die ter aanstaande Vergaderinge compareeren, koomen
volkoomen gelast, om, is het nood, vorder met sijn Excellencie te adviseeren, resolveeren en
executeeren, het geen tot der Landen dienst noodig is, ten einde de voorschreeve differenten niet
vorder strekken tot nadeel en interest van de gemeene sake.
II.
En aangesien de Landen niet te conserveeren zyn, ten zy de Quartieren van dien onder behoorlijke
en wettelijke authoriteit in goede Unie, eendragt en ordre werden gehouden, daar toe in de maand
Augusty laatstleeden op het behoorlijk onderhoud van de Unie beschryvinge is gedaan geweest,
maar eindelijk daar op niet geresolveert door het voorschreeve different, soo sal daar op en het
geene daar aan kleeft, soo wel beroerende de generale Regeering van de voorschreeve Landen als de
Quartieren van dien, meede dienen geadviseert, geresolveert, en de Resolutien datelijk ter executie
gestelt, alles ten meesten dienste van den Lande.
III.
En gemerkt de Gedeputeerden van eenige Steeden, en namentlijk van de Stad Leiden, in verscheide
Vergaderingen van de Staten, en nog in de jeegenwoordige Vergaderinge instantelijk hebben
aangehouden, ten einde de Edelen en Steeden tot conservatie van den Stat van den Lande souden
willen bewilligen en consenteeren, dat ook in materie van Contributie by de meeste stemmen, of
twee derdendeelen van de stemmen van de Edelen en Steeden ter Dagvaart compareerende, of
uitterlijk door submissie aan sijn Excellencie met assistentie van eenige uit den Rade, by sijn
Excellencie te verkiesen, soude werden geprocedeert, soo is meede noodig bevonden dat de Edelen
en Steeden daar op sullen koomen gelast en geresolveert, om het selve generalijk te accordeeren, of
ten minsten noopende de generale Middelen en Ordonnantien daar op die geheeven sullen werden,
alles op een preuve voor een of meer jaren.
IV.
In de jeegenwoordige Vergaderinge en hebben de Edelen en Steeden niet konnen accordeeren,
noopende het versogte consent van de verhooginge van de helft van de Verpondinge van den jare
1590, over de Steeden en platte Landen, sal daarom ter naaster Vergaderinge daar op meede dienen
gelet en geresolveert.
V.
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In verscheide Vergaderingen, en namentlijk in de jeegenwoordige, zyn ook klagten gedaan dat de
lasten van den oorlog meest redundeeren tot beswaarnis van de Rentiers, soo deselve in de plaats
van swaar Geld ligt Geld moeten ontfangen, en booven dien van hare Renten grooter kortinge
gedoogen als van de Landpagten, is daarom goed gevonden dat ter voorschreeve naaster
Vergaderinge sal werden geresolveert, of de kortinge van de Renten ende Landpagten niet
eenpaarlijk sullen werden gedaan, te weeten, jeegens den agtsten Penning, en oversulks in plaats
van agtien stuivers van ses guldens vyftien stuivers, en Lyfrenten na advenant, en van gelijken of de
Voorwaarden en Conditien gestelt in de Huur-Cedullen en Rente Brieven, gemaakt seedert den jare
(1586), na dat de ommeslagen van de Verpondinge in trein zyn geweest van te betalen vry Geld,
sonder eenige kortinge niet en behooren agtervolgt te worden.
VI.
Sullen de Edelen koomen, en de Steeden senden hare Gedeputeerden, gelast omme op de
voorschreeve en andere voorvallende saken, den welstand van den Lande betreffende, te adviseeren
en resolveeren ten meesten dienste van den Lande.
Aldus geresumeert en goedgevonden in de Vergaderinge van de Staten voornoemt, den 6 October
1589.
(Resolutien 1589)(p. 761-763)
(1589) 20 oktober
Gecommitteerden by alle middelen Hoorn, Enkhuysen en Medemblik tot comparatie ter
Vergadering, en contributie als andere Steeden. (19 september/7 oktober)(664 761)
1589 [Noorder Quartier] Op rapport van het devoir te Hoorn, Enkhuysen en Medemblik om deselve
met de andere vier Steeden in het Noorder Quartier te vereenigen op de reductie van het Collegie;
sijn Excellentie en Gecommiteerden bedankt; en Acte op de vereeniging der seeven Steeden in het
Noorder Quartier.
(Index 1580-90: Westvriesland, 670/767)
(1589) 20 oktober
Aangaande de Steeden in den Noorder Quartiere, over het vereenigen van de differenten ontstaan
over het Collegie aldaar.
Syn Excellencie heft doen rapporteeren door monde van den Heere Praesident vander Myle, het
goed devoir binnen de drie Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik gedaan, omme deselve met
de andere vier Steeden, als Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereinde, te doen vereenigen op
de reductie van het getal van het Collegie, en na deselve drie Steeden voor het eerste persisteeren
by de Resolutie te vooren by hen genoomen, dat sijn Excellencie de Vroedschappen aldaar
andermaal hadden doen vergaderen, en voorts met interpositie van sijn authoriteit soo veel gedaan
dat de voorschreeve drie Steeden te vreeden sullen zyn dat voor den tyd van ses maanden
eerstkoomende het Collegie voornoemt sal blyven gecontinueert op den getale van seeven
Persoonen, mits dat binnen den selven tyd in den selven Collegie geen overstemming plaats sal
hebben in saken daar in de drie Steeden intrest souden moogen pretendeeren, maar dat soo verre
de Vroedschappen der selve Steeden met den anderen daar in niet souden konnen accordeeren, dat
het selve sal staan tot decisie van sijn Excellencie, of in sijn absentie van eenige van den Rade van
State, na breeder inhoude van de Acte die daar van de drie Steeden soude geleevert worden, en dat
deselve Steeden daar meede te vreeden zyn terstond in de Vergaderinge van de Staten weederom te
compareeren, en met de Edelen en andere Steeden te contribueeren, en nadien de andere vier
Steeden sijn Excellencie meede verklaart hadden daar in te consenteeren, hebben de Edelen en
Gedeputeerden van de Steeden sijn Excellencie verklaart seer verblyd te zyn van de voornoemde
Resolutie, en sulks sijn Excellencie ten hoogsten bedankt van het goed devoir en sonderlinge affectie
die deselve daar in beweesen heeft tot dienst van den Lande en vereeninge van de Steeden; en
hebben meede bedankt de Heeren Gecommitteerden van haarluider devoir en assistentie sijn
Excellencie daar in gedaan, ende voorts versogt dat sijn Excellencie daar in gedaan, ende voorts
versogt dat sijn Excellencie de voornoemde vier en drie Steeden respective elks dubbelt van de
voorschreeve Resolutie onder de hand van sijn Excellencie sal gelieven te verleenen.
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Welke Resolutie hier na volgt,
Acte op de vereeniginge van de seeven Steeden in den Noorderquartiere.
Alsoo sijn Excellencie tot dienst der gemeene Landen selfs in Persoon de Burgermeesteren en
Vroedschappen der Steeden van Hoorn en Enkhuisen heeft vertoont, en door seekere
Gecommitteerden de Burgermeesteren en Vroedschappen der Steede Medenblik doen vertoonen,
dat tot conservatie van den welstand der Landen noodig was, dat de voorschreeve Steeden, in
conformité van de Unie, en haren pligt ter Vergaderinge van de Staten van Holland en Westvriesland
hare Gedeputeerden neevens de Edelen en Gedeputeerden van de andere Steeden souden senden,
om op des gemeene Lands saken Staatsgewyse te helpen adviseeren en resolveeren, en tot gemeene
defensie van den Lande, beneevens de Edelen en andere Steeden contribueeren, en dat op deselve
propositie na verscheide conferentien en communicatien de Gedeputeerden van de voorschreeve
Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblik ter contemplatie van sijn Excellencie te vreeden zyn
geweest ter Vergaderinge voorschreeve te compareeren en behoorlijk te contribueeren, mits dat by
sijn Excellencie provisioneelijk soude werden ordre gestelt jeegens eenige beswaarnisse by de
voorschreeve drie Steeden geproponeert, van dat de Gecommitteerden der Steeden Alkmaar, Edam,
Monnickendam en Purmereinde in den Collegie overstemmen de Gecommitteerden van Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik.
SOO IS 'T, dat sijn voorschreeve Excellencie gesien hebbende verscheide Resolutien van de
voorschreeve drie Steeden in de voorschreeve sake, en gelet op het geene de Gedeputeerden der
Steeden Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereinde, soo by schriftelijke Remonstrantien
sijn Excellencie in den Hage gepresenteert, als by mondelinge verklaringe alhier hebben vertoont,
goedgevonden heeft, en vind goed by deesen, dat by provisie tot den eersten Mey eerstkoomende,
de stemmen van de Gecommitteerden in het voorschreeve Collegie van de Steeden Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik gelijkformig weesende, sullen in alle differentiale saken equivaleeren de vier
stemmen van de Gecommitteerden in het selve Collegie van Alkmaar, Edam, Monnickendam en
Purmereinde, in der voegen dat in reguard van de voorschreeve Gecommitteerden van de
voorschreeve drie Steeden geen overstemming sal konnen vallen, en de stemmen strekkende in
manieren voorschreeve, sal deselve sake voor het eerste gerenvoyeert worden aan de Magistraten
van de seeven Steeden, om by deselve met alle gevoeglijkheid needergeleid te worden, en
in geval op de beschryvinge van de Magistraten de Gedeputeerden van de voorschreeve drie en vier
Steeden respective van gelijke opinie waren als hare Gedeputeerden in Collegie, sullen alsdan de
stemmen ook gehouden worden den als te steeken, sulks dat de poincten differentiaal gerapporteert
sullen worden aan sijn Excellencie, om by de selve ten overstaan van de Heeren van Mathenes en
Simon Meynertsz, Raden van State, of indien sijn Excellencie by de voorschreeve twee Raden van
State gedecideert te worden, en middelertyd de Ordonnantien van betalinge die in het voorschreeve
Collegie sullen worden gedepecheert, ten minsten geteikent sullen worden by een van de
Gecommitteerden van Hoorn, Enkhuisen of Medenblik, en insgelijks ten minsten by een van de
Gecommitteerden van de vier Steeden, en sullen de Ordonnantien, niet geteikent als booven van
geen waarde weesen, nog den Rentmeester Jan Aalbrechtsz Raad, in sijn Reekening valideeren of
gepasseert worden, en sal sijn Excellencie voor den eersten Mey naastkoomende met kennisse van
saken, en Parthyen gehoord, op de reductie van het Collegie disponeeren na behooren, en dit alles
sonder prejuditie, en onvermindert een iegelijk sijn geregtigheid, verstaande sijn Excellencie dat
de voorschreeve Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblik op deese Acte hare Gedeputeerden in de
Vergaderinge van de voorschreeve Staten sullen senden, om de gemeene sake met raad en daad te
assisteeren.
Gedaan tot Alkmaar den 20 October 1589.
Onderteekent,
Maurice de Nassau.
Hebbende ter zyde opgedrukt
het Groote Zeegel van sijne Excellencie.
Lager stond geschreeven,
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Ter ordonnantie van sijn Excellencie.
Onderteekent,
J. Milander,
Van de voorsz Acte is elk van
de andere Steeden dubbeld Authenticq gegeeven.
(Resolutien 1589)(p. 769-771)
(1589) 22 oktober
Roerende den exorbitanten eisch van den Guarnisoene op ’s Gravenwaart.
Op het versoek van weegen de Heeren Raden van State gedaan, om te hebben het advis van sijn
Excellencie en de Staten, op seekeren exorbitanten eisch by den Guarnisoene binnen ’s Gravenwaart
gedaan, is van weegen sijn Excellencie de Staten verklaart, dat by henluiden in het byfonder daar in
niet soude konnen werden geadviseert, en hebben daarom geresolveert op morgen te vertrekken na
den Hage, om met de Staten Generaal ende den Rade van State daar in gedaan te worden na
behooren, en dat sulks deese jeegenwoordige Vergaderinge van de Staten in den Hage sal werden
gecontinueert, mits dat de Gedeputeerden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik na huis vertrekken
sullen om elks in den haren onderregtinge te doen op de saken van de Contributie, daar toe elks
dubbelt van den consente van den jeegenwoordigen jare neevens een Memoriaal is meedegegeeven,
die aangenoomen hebben op Woensdag toekoomende dies aangaande 's morgens met volkoomen
last meede in den Hage te compareeren.
(Resolutien 1589)(p. 778, 779)
(1589) 30 oktober
Te schrijven aan de Steeden van Noord-Holland, om op de Vergaderinge te compareeren.
De Staten aanmerkende, dat alsnog geen Gedeputeerden van die van Hoorn, Enkhuisen, Edam,
Monnikendam, Medenblik nog Purmereinde alhier zyn aangekoomen, om neevens de Edelen en de
Gedeputeerden van de andere Steeden te compareeren, nietteegenstaande op de Vergaderinge van
de Staten laast binnen de Stad Alkmaar gehouden, by de Edelen ende Steeden aangenoomen is de
voornoemde Vergaderinge te continueeren, overmits de voorgevallen saaken en swarigheeden by
sijn Excellencie daar voorgehouden, soo wel in het overlyden van sijn Genade den Grave van Meurs,
als binnen de Schantsen van 's Gravenwaart en andere, daar op met den eersten moet werden
geresolveert, ook met die van de Heeren Staten Generaal en Raden van State, daar toe ook by de
Edelen en Gedeputeerden van de Steeden, alsnog tot Alkmaar vergadert zynde, aangenoomen is al
hier in den Hage de Vergaderinge Staatsgewyse te continueeren, en ook by die van Hoorn, Enkhuisen
en de Medenblik, omme op Woensdag lestleeden alhier meede te verschynen, met volkoomen
last aangaande het poinct van de Contributie, de voorsz Steeden daarom geensints nalaten willen,
aansiens Briefe haré Gedeputeerden volgens het schryvens van sijn Excellencie herwaards in
diligentie te schikken, ten einde op alle noodsaken en ook de pointen van beschryvinge voorsien
ende Resolutie genoomen moogen werden ten meesten dienst van den Lande.
(Resolutien 1589)(p. 783)
(1589) 4 november
Contributien van de Steeden Hoorn, Enckhuisen, en Medenblick.
De Staten gehoort hebbende de verklaringe by de Gedeputeerden van de Steeden Hoorn, Enkhuisen
en Medenblik, volgende haarluider last gedaan op het stuk van de Contributie, te weeten, dat aan
haarluider Contributie van de Verpondinge, sulks deselve binnen deesen jeegenwoordigen jare zyn
geconsenteert, kortinge strekken sal het agterweesen van de Admiraliteit aldaar, ende het gunt
noodig sal zyn tot de Fortificatien aldaar, ofte ten minsten eens soo veel als by sijn Excellencie daar
toe is geconsenteert, dat meede syluiden alsnog geen last hadden konnen verkrygen, aangaande de
reductie van de Leeningen op Renten, nog om in de Verpondinge van den jare 1590 toekoomende te
consenteeren, hebben de Staten aangaande de reductie en de Verpondinge van den jare 1590
voornoemt, de sake goedgevonden alsnog te houden in surcheantie, dat voor die van de Admiraliteit
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aldaar geaccordeert sal werden de somme van tien duisend ponden, en voor de Fortificatien in de
plaats van vier duisend, ses duisend ponden, de eene helft te korten uit de Verpondinge van den
jeegenwoordigen jare, en de andere helft uit de Verpondinge van den toekoomenden jare.
(Resolutien 1589)(p. 804 )
(1589) 6 november
Verklaaringe op de Ordonnantie van den Impost van het Bestiaal.
De Staten van Holland, &c. gesien hebbende het schryvens van de Gecommitteerde Raden van
Westvriesland ende het Noorderquartier van den 4 deeser, om te hebben verklaringe of de Pagters
van den Impost van het Bestiaal, die eenige Beesten overgedaan worden en in koop aanneemen
moeten op de tauxatie by hen daar van gedaan, eenigen Impost aan deselve koop sullen moogen
korten, hebben de Staten verstaan en verklaart, daar op gesien hebbende de Ordonnantie van de
Verpagtinge, dat de Pagters van den Impost van het Bestiaal voornoemt, die eenige Beesten als
vooren op haarluider tauxatie aanneemen moeten, geen Impost van de betalinge van dien sullen
moogen korten.
(Resolutien 1589)(p. 811)
(1589) 6 november
Den Schout van Medemblik teegen de Pagters van het Bestiaal aldaar over het composeeren in
praejudicie der jeegenwoordige Pagters, te procedeeren, en ’s Lands regt bewaaren.
(Index 1580-90: Pagters, 708/811)
(1589) 6 november
Cornelis Claasz Man en Jan Pietersz, Pagters van den Impost van het Bestiaal binnen Medenblick.
De Staten van Holland ende Westvriesland verstaan hebbende, dat Cornelis Klaasz Man en Jan
Pietersz, Pagters en Borge van den voorgaanden Impost van het Bestiaal binnen Medenblik, ter
expiratie van hare Pagt met veel Persoonen aangaande den Impost van hare Beesten hebben
gecomposeert, in prejuditie van de jeegenwoordige Pagters van het Bestiaal aldaar, directelijk
teegens en Placate en Ordonnantie, hebben de Staten geordonneert te schryven aan den Schout van
Medenblik, dat hy niet nalaten wil teegen den Pagter voornoemt te procedeeren, ende het regt van
de Hooge Overigheid daar over teegens den selven te bewaren.
(Resolutien 1589)(p. 811)
(1589) 14 november
Contributien by de Steeden van Westvriesland te consenteeren.
Alsoo de Gedeputeerden der Steeden Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik afgevraagt zynde de
resolutie der selve Steeden, op de versogte Leeningen en Contributien, geduurende haar absentie
aan de Staten versogt, en by de Edelen en andere Steeden geconsenteert, als de leeninge over de
Steeden by repartitie of quotisatie, op interest teegens twaalf ten honderd in het jaar, in agt en
twintig duisend ponden, nog vyf en twintig duisend ponden, en booven de drie ordinaris
Verpondingen over de Steeden en platte Landen, nog extraordinaris vier Verp. over de Steeden en
twee Verp. over de platte Landen, eensamentlijk de versogte reductie van de Leeninge by de Steede
opgebragt, te vooren tot Los- of Lyfrenten niet gereduceert tot Losrenten teegens den Penning
twaalf, hebben elks apart nogtans conformelijk verklaart, dat de voornoemde poincten in hare
respective Vroedschappen in deliberatie geleid zynde, deselve, mits de nood van den Lande
goedgevonden hebben daar in te béwilligen en consenteeren, behoudelijk dat uit haar quote betaalt
sullen werden de lasten van de equipagie ende onderhoud van de Scheepen van Oorlog, by het
Collegie van de Admiraliteit tot Hoorn in den loopenden jare in dienst gehouden, voor soo veel
deselve lasten uit het inkoomen van de Convoyen en Licenten aldaar niet moogen vervallen werden,
ende aangesien de voorschreeve Steeden noodelijk moeten werden gefortificeert jeegens het
geweld en overval van de gemeene Vyanden, dat de kosten van deselve Fortificatien daar uit sullen
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werden vervallen en betaalt, item, dat de platte Landen aldaar sullen werden verschoont en
vergeleeken jeegens de andere platte Landen, in reguard van de twintig duizend ponden, die op elke
Verpondinge deselve andere platte Landen by uitspraak van den jare 1584 zyn vermindert, of dat de
platte Landen die daar meede vermindert zyn het selve extraordinaris sullen betalen, en dat
alle Leeningen van de Steeden, niet vervolgens voorgaande Resolutie gereduceert op de Los- of
Lyfrenten te lossen den Penning twaalf, sullen werden gereduceert, uitgesondert de voornoemde
honderd agt en twintig en vyf en twintig duisend ponden, die sy alsnu op interest sullen moogen
ligten, en daar van sy verstaan interest jeegens twaalf ten honderd in het jaar te genieten.
Waar op by de Edelen en Steeden gedelibereert zynde, is het voorschreeve consent geaccepteert,
mits dat aangaande de voor schreeve conditien en limitatien sijn Excellencie met advis van de
Raden Superintendentie van de Admiraliteit gecommitteert, sal disponeeren hoe veel Penningen aan
die van de Admiraliteit van Hoorn, tot vervallinge van de noodelijkste lasten van de Admiraliteit
aldaar uit de voorschreeve Contributien sullen werden betaalt, het welk strekken sal in minderinge
van het extraordinaris consent tot assistentie van die van de Admiraliteit in den loopenden jare by de
Staten voornoemt bewilligt.
En soo veel de Fortificatien der voorschreeve Steeden aangaat, dat sijn Excellencie by advis van Mr.
Adriaan Anthonisz, Ingenieur, daar op sal ordonneeren sulks als tot verseekeringe der voornoemde
Steeden noodig is, en dat daar toe sulke assistentie en subsidie uit de Contributien van het gemeene
Land by sijn Excellencie sal werden geordonneert als den jeegenwoordigen beswaarlijken staat van
dien mag lyden.
En beroerende het different van de Contributien der platte Landen, verstaan reedelijk en tot der
Landen dienst noodig te weesen, dat de Contributien opgebragt werden sulks in voorleede jaren
volgende de uitspraak van den jare 1584 is gedaan, ende dat ter naaster Vergaderinge in presentie
van sijn Excellencie of andere neutrale te verkiesen, daar op in vriendelijke onderhandelinge en
conferentie sal werden getreeden, om in alle reedelijkheid en gelijkheid daar in te accordeeren, of
anders doen als der Landen meesten dienst is vereisschende.
En aangaande de reductie van de Leeningen, dat alle voorgaande Leeningen nog niet gereduceert
weesende, op Losrenten sullen werden gereduceert, uitgesondert de Leeningen in de voornoemde
honderd agt en twintig en vyf en twintig duisend ponden die eenpaarlijk op interest sullen loopen ter
tyd en wyle toe by gemeen consent anders sal weesen geordonneert.
En verstaan de Staten voornoemt, dat sijn Excellencie rapport van deese Resolutie sal werden
gedaan, en aan deselve versogt daar in ten meesten dienst van den Lande sijn authoriteit te
interponeeren.
(Resolutien 1589)(p. 837, 838)
(1589) 15 oktober-15 november
Verklaaring van sijn Excellentie op het concent van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik in de Leeningen,
&c.
(Index 1580-90: Financien, 738/846)
(1589) 15 oktober-15 november
Different Steeden in den Noorderquartiere.
Syn Excellencie heeft doen rapporteeren, &c. als op den . . . October staat geregistreert, alwaar
meede volgt de verklaringe van sijn Excellencie op het different van de Steeden in het
Noorderquartier.
Waar na sijn voorsz Excellencie, geassisteert met de Heeren Praesidenten van den Hoogen en
Provincialen Rade, en de Raadsheeren van der Nyburgh en Casenbroot, in de voorlz Vergaderinge
compareerende, heeft by monde van den Heer Praesident van den Provincialen Rade in het lange
verhaalt, de moeyte en arbeid by hem gedaan tot besligtinge van de voorsz differenten tusschen de
Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik ter eenre, ende de Steeden van Alkmaar, Edam,
Monnikendam en Purmereinde ter andere zyde ontstaan, en vertoonende hoe beswaarlijk en
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dangereus voor den welstand der Landen is, dat alle oorsaken van misverstanden tusschen de
Steeden niet tydelijk werden voorgekoomen, heeft ernstelijk de Edelen ende Steeden vermaant
tot onderlinge eenigheid, vriendschap en correspondentie, waar op de Edelen ende Steeden sijn
Excellencie hooglijk hebben bedankt, en belooft alle uiterste devoir te doen om de goede
vermaninge van sijn Excellencie na te koomen.
De Acte van consent van de Contributien van de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, staat
hier vooren geregistreert op den 14 deeser.
En na dat sijn Excellencie het rapport van de voorsz Acte is gedaan geweest, heeft deselve na
voorgaande communicatie met de Gecommitteerden van de Steeden van Hoorn en Enkhuisen,
daar op gedaan de verklaringe hier na geinfereert.
Verklaaringe van sijn Excellencie op het voorschreeve consent van Hoorn, Enkhuysen, en Medenblick.
Syn Excellencie als Gouverneur en de Capitein Generaal van Holland en Westvriesland, en
Admiraal Generaal, gehoort hebbende het rapport van de limitatien daar meede de
Gecommitteerden der Steeden Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik, hare consenten soo in de
leeningen van de honderd agt en twintig duisend guldens, vyf en twintig duisend guldens, en
dertig duisend guldens, alle van veertig grooten het pond, over de Steeden op interest by
quotisatie versogt en geconsenteert in den loopenden jare, eensamentlijk het consent van
booven de ordinaris drie Verpondingen over de Steeden ende platte Landen, nog vier
gelijke Verpondingen over de Steeden, en twee over de platte Landen, meede in den
loopenden jare, mits de groote lasten te Water ende te Lande gevallen, geconsenteert, ende
daar op gedelibereert hebbende met de Raden van het Collegie. Superintendent van de
Admiraliteit neevens sijn Excellencie gecommitteert, soo veel de lasten van den Oorlog te
Water, in het Collegie tot Hoorn in den loopenden jare gevallen, aangaat, ende met den
Ingenieur Adriaan Anthonisz, roerende de noodelijke Fortificatien der Steeden Hoorn ende
Enkhuisen, heeft tot dienst der Landen, vorderinge der voorsz contributien, en reedelijk
contentement der voorsz Steeden goedgevonden, en vind goed by deesen; eerst, dat uit de
quote der voorsz Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, soo wel in de voorschreeve
leeningen als ommeslagen van de extraordinaris Verpondinge tot assistentie van het Collegie
van de Admiraliteit tot Hoorn, tot de noodelijke lasten van de Admiraliteit, en namentlijk tot
betalinge van het Volk van Oorlog die alsnu afgedankt sullen werden, uit de Penningen
extraordinaris geconsenteert tot assistentie van de Admiraliteit, geëmployeert en verstrekt
sullen werden sestien duisend ponden van veertig grooten, en dat de vordere lasten uit het
inkoomen van de Convoyen en Licenten aldaar sullen werden betaald, of daar op
genegotieert sulks in andere Quartieren tot ongelijk meerder somme is gedaan.
En voor soo veel aangaat de noodelijke Fortificatie der Steeden van Enkhuisen en de Hoorn,
heeft sijn Excellencie verklaart en verklaart by deesen, dat tot vorderinge van de Werken by
sijn Excellencie met advise van den voornoemden Ingenieur, goedgevonden met den eersten
gemaakt te werden, deselve Steeden van weegen het gemeene Land, booven het gunt sijn
Excellencie in den jare 1588 daar toe heeft geordonneert, nog sullen geassisteert werden die
van Hoorn met drie duisend, en die van Enkhuisen met vier duisend ponden van veertig
grooten, van welke subsidie en assistentie de eene helft betaald sal werden uit de
contributien van den loopenden jare, en de andere helft uit de consenten van den jare 1590,
en soo veel die van Medenblik aangaat, sal sijn Excellencie eerstdaags de Fortifcatien der
voorsz Steeden doen besigtigen, en uit de contributien in het jaar 1590 te consenteeren tot
vorderinge van de voorsz Fortificatien op de verseekeringe der voorsz Steede na behooren
voorsien.
En beroerende het different van de contributien van de platte Landen, verstaat sijn
Excellencie, dat by provisie de contributien sullen eenpaarlijk geheeven en opgebragt
werden, sulks als in den jare 1584 by uitspraak is verklaart, en seedert gedaan, en dat ter
naaster Vergaderinge van de Staten op de besligtinge van het different by vriendelijke
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communicatie sal werden gehandelt, ten meesten dienste van den Lande en tot
handhoudinge van behoorlijke gelijkheid.
Belangende het different van de reductie der Leeningen, verstaat sijn Excellencie dat alle
Leeningen tot laste van het gemeene Land op Losrenten jeegens den Penning twaalf sullen
werden gereduceert, conform het consent van de voorsz Steeden, uitgesondert de voorsz
Leeningen in de honderd agt en twintig duisend, vyf en twintig en dertig , duisend ponden,
die eenpaarlijk op interest jeegens twaalf ten honderd sullen loop hebben, tot dat anders by
gemeen consent van de Edelen ende Steeden sal weesen geresolveert.
(Resolutien 1589)(p. 845-847)
(1589) 15 oktober-15 november
Consent van dertig duisend ponden by leeninge over de Steeden, tot assistentie van die van de
Admiraliteit.
Op het poinct van de beschryvinge noopende de versogte dertig duisend ponden, by repartitie en
leeninge over de Steeden op interest tot assistentie van de Admiraliteit, na inhoude van de Acte daar
van de Edelen en Steeden overgesonden, is, na verscheide communicatient daar op gevallen,
eindelijk, mits de groote lasten van de Admiraliteit, bewilligt en geconsenteert in het opbrengen
van deselve dertig duisend ponden op interest, conform de overgesonde Acte, onder belofte, dat de
Steeden van hare respective quote met den interest van dien, in den jare 1590 uit den ommeslag van
de Verpondinge sullen gerembourseert worden.
Des hebben die van Dordrecht versogt, dat mits de sobere gesteltenis der selve Steede, syluiden
sullen moogen volstaan, mits betalende daar in hare quote gelijk als in andere repartitien in den
loopenden jare bewilligt.
En die van Delft hebben verklaart , dat sy verstaan geen Penningen daar in op te brengen, ten zy de
voorgaande consenten werden gesuivert, en dat de Resolutien genoomen op de klagten van de
Geinteresseerden van die van Geertruidenberg werden geëffectueert.
Die van Amsterdam hebben verstaan, dat sy het voorschreeve consent te vreeden zyn te dragen,
behoudelijk, dat om het hypoteecque van het voorschreeve remboursement goed te maken, de
reductie van de voorgaande leeningen behoord geëffectueert te worden.
Die van Gornichem hebben versogt, dat sy in dit consent van het opbrengen van hare quote moogen
werden verschoont, overmits de groote beswaarnis der selve Steede, soo van de Fortificatien als
Provisien van Vivres aldaar in den loopenden jare gedaan.
Die van Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik, hebben verklaart haar verstand te weesen, dat hare
quote sal geëmployeert werden tot assistentie van de Admiraliteit tot Hoorn, en dat sy hier meede
niet verstaan te wyken van hare voorgaande besprekken, verhaalt op de principale consenten.
(Resolutien 1589)(p. 848, 849)
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1590
(1590) 16 januari
Vier Raaden neevens sijn Excellentie gestelt; verklaaring daarop op van Hoorn, Enkhuysen en
Medemblik.
(Index 1580-90: Raad nevens sijn Excellentie, ---/---)
(1590) 4 januari-15 februari
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, &c.
(Het grootse deel van de tekst van dit deel is niet opgenomen)
Ontfangers Assignatie te geeven op den ordinaris ommeslag van de Verpondinge.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerende de Staaten van
den selve Lande, na voorgaande beschryvinge gedelibereert hebbende op de middelen daar uit de
ordinaris en extraordinaris quote van Holland en Westvriesland tot defensie van den Lande, voor den
loopenden jaare 1590 geconsenteert, beneevens de andere noodelijke lasten van den voorsz Lande,
die in deselve quote niet gebruikt moogen worden, sullen worden vervallen en betaald, hebben als
nog geresolveert en verstaan, dat tot aflossinge van de penningen by de Ontfangers van den voorsz
Lande op de gemeene Middelen en Verpondinge geligt en genegotieert, met den interest van dien,
tot sulken tyde als in reedelijkheid sal bevonden werden te behooren, by de Gecommitteerde
Raaden van de Staaten voornoemd deselve Ontfangers Assignatie sal werden gegeeven, op den
ordinaris ommeslag van de Verpondinge, om daar uit het remboursement te consequeeren, voor soo
veel booven de betaalinge van de Renten en Interessen van de Steeden, en andere Assignatien daar
op gegeeven, deselve Verpondinge strekken mag, op dat alsoo de gemeene Middelen van de voorsz
lasten, soo veel moogelijk is, bevryd, en het suiver inkoomen der selve gemeene Middelen mag
werden verstrekt tot betaalinge van de voorsz ordinaris quote, na dat het selve sal moogen strekken,
en dat tot dien einde de gemeene Middelen sullen werden voor den loopenden jaare gecontinueert,
en jeegens de aanstaande verpagtinge (met de verdubbelinge van den Impost van den Hoorngelde
en de bezaayde Landen, sulks als in het voorleede jaar voor den selven tyd is gedaan) verpagt.
En omme te furneeren het geen de gemeene Middelen minder als de voorsz ordinaris quote sullen
opbrengen, item om te vinden omtrent vyftig à sestig duisend guldens tot nodelijke Fortificatie van
de Steeden en Sterkten van Holland en Westvriesland, item de extraordinaris kosten van den
onderhoud der Collegien, Boodeloonen, Logisgelden, Turf, Kaarssen en andere noodelijke lasten van
den Lande van Holland en Westvriesland, die in de voorsz quote niet gebragt moogen worden, is by
de meeste stemmen goedgevonden, dat volgende de overgesonden. Acte, en de beraaminge in den
loopenden jaare 1590 over de Steeden van Holland en Westvriesland (den Hage onder de Steeden
begreepen) van de Huisen en andere Goederen binnen de Muuren van deselve Steeden geleegen, sal
werden omgeslaagen en geheeven extraordinaris een groote Verpondinge of drie Verpondingen,
volgende het Quohier, en over de platte Lande een halve groote Verpondinge, of anderhalve
Verpondinge, volgende het Quohier, dan overmits het different gebleeven is, door dien de
Gedeputeerden van Amsterdam booven de helft van de Verpondinge over de Steeden en platte
Landen tot laste van de Steeden alleen niet vorder hebben eindelijk konnen consenteeren als twee
derdendeelen van een derdendeel van de groote Verpondinge over de Steeden, en uiterlijk op het
behaagen van haare Principaalen een geheel derdendeel, en dat de Edelen hebben verstaan, dat de
Steeden een geheele Verpondinge jeegens de halve Verpondinge van de platte Landen, souden
behooren te contribueeren, soo is goedgevonden, dat jeegens de naaste Vergaderinge de Edelen, en
die van Amsterdam, daar op sullen werden beschreeven, ten einde het voorschreeve different mag
werden vergeleeken by de bequaamste middelen.
En alsoo die van Dordrecht, Gouda, Hoorn, Enkhuisen en Medenblick geen eindelijke Resolutie
hebben ingebragt op de voorsz overgesonden Acte, soo is goedgevonden dat deselve jeegens de
naatste Vergaderinge andermaal daar op sullen werden beschreeven, ten einde als dan eindelijk in
de voorsz saake mag werden geresolveert als na behooren.
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En gemerkt tot betaalinge van de tweemaal honderd duisend guldens die extraordinaris voor de
quote van Holland in de driemaal honderd duisend guldens over de vier Provincien voor den
loopenden jaare van 1590, aan de Generaliteit zyn geconsenteert, als nog geen bequaame
middelen bedagt, en veel min bewilligt hebben, kunnen werden, soo is goedgevonden dat het geene
uit de voorchreeve beraamde consenten en andere Middelen als nog te consenteeren, niet
opgebragt sal moogen werden, tot furnissement van de voorsz tweemaal honderd duisend guldens,
de Gecommitteerde Raaden van de Staaten voornoemt ten meesten dienste en minsten quetse van
den voornoemde Lande sullen doen ligten en negotieeren op de Verpondinge van den jaare 1591, en
in subsidium daar vooren moogen verbinden de gemeene Middelen.
Gedaan in den Hage den: 15 February 1590.
Roerende de ordre op de veylinge van de Zee en Stroomen, voor den jaare 1590.
XII.
Zyn eenige gecommitteert, omme hier op met
Syn Excellentie, als Admiraal Generaal, heeft
sijn Excell, als Admiraal, en de Raaden van de
goedgevonden tydelijk en met goede
Admiraliteit, en de Raaden van de Admiraliteit
deliberatie te adviseeren en resolveeren,
neevens sijn Excellentie eindelijk te resolveeren, hoe en by wat middelen voor den aanstaanden
gelijk deselve gedaan hebben sulk hier na volgt. jaare 1590 voor sien sal worden op de veilinge
De Gedeputeerden der Collegien van de
van de Zee en de Stroomen, tot welken einde
Admiraliteit tot Rotterdam, Amsterdam, Hoorn, sijn voornoemde Excellentie beslooten heeft
en Middelburg in Zeeland resideerende,
met eenige, by de Staaten van Holland en
beschreeven zynde by den Hooggebooren Furst Zeeland (als meest by de Zeevaart en Navigatie
en Heere Maurits, geboore Prince van Orange,
bestaande) te deputeeren, beneevens het
Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vyanden,
Collegie van de Admiraliteit neevens sijn
Diets, &c. Marquis van ter Veere en Vlissingen,
Excellentie opgeregt, en eenige uit de
Admiraal Generaal der vereenigde
particuliere Collegien, jegens den 15 January
Nederlanden, en de Landen, Steeden en
eerstkoomende alhier in den Hage daar op te
Sterkten van Braband en Vlaanderen, nog in de delibereeren, om op alles rypelijk gelet zynde,
Unie deeser vereenigde Nederlanden
ten meesten dienste en verseekeringe van den
weesende, en de Raaden Super-intendent der
Lande, en de Ingezeetenen, in de voorschreeve
Admiraliteit neevens deselve, om onderlinge te saake te voorsien, sal daarom daar op in de
communiceeren op den voet die men gebruike
voorschreeve Vergaderinge ook dienen gelet en
soude dit jegenwoordige jaar 1590 tot veilinge
gedaan na behooren, soo in het deputeeren
der Zee, en bescherminge der Ingezeetenen
van de voornoemde Persoonen als andersins.
deeser vereenigde Nederlanden, haare
Scheepen en Goederen, jegens den gemeenen Vyand, dewelke compareerende (uitgesondert de
Gedeputeerden der Admiraliteit resideerende tot Middelburg, die nogtans na het vertrekken der
Gedeputeerden van de voornoemde drie Collegien agt dagen na de beschryvinge verscheenen zyn)
neevens de Gecommitteerden der Steeden Dordrecht, Delff, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam,
Hoorn, Enkhuysen en Medemblik, hebben geraamt en geconcipieert (oversien en gevisiteert
hebbende het gebesoigneerde by sijn. Excell. deesen aangaande gemaakt in January 1589) deese
navolgende Articulen, en dit alles op het welbehagen en goeddunken van sijne Excell.
(Resolutien 1590-1592)(p. 1-20)
(1590) 8 maart
Ses Pointen tot de Vergadering van de Edelen en Steeden den 7 Maart in den Haag.
(Index 1580-90: Vergadering, 21/24)
(1590) 8-23 maart
Noopende de gemeene Middelen, en de verpagtinge der selve, consent voor ses maanden. Roerende
de informatie genoomen op de infractien der Ordonnantien van de gemeene Middelen Aangaande
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den geenen die de voorsz infractie hebben geopenbaart. Commissarissen op de verpagtinge van de
gemeene Middelen.
Belangende het consent van de Verpondinge van den jaare 1590.
(Vanwege irrelevantie is het grootse deel van de tekst van dit deel niet opgenomen)
Opinie van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik.
Die van Hoorn, Enkhuisen en Meedenblik hebben voor haare Resolutie ingebracht, en is daar op
goedgevonden het geene staat geregistreert op den …
Consent op de anticipatie van de tweemaal vyftig duisend ponden by de Steeden te furneeren in
minderinge van de Verpondinge.
Op de versogte anticipatie van tweemaal vyftig duisend guldens, in minderinge van de ordinaris en
extraordinaris Verpondinge van de Steeden, daar van de eene vyftig duisend guldens by de meeste
stemmen in in de laatste Vergaderinge was geconsenteert en ook opgebragt, en de tweede by de
pointen van de beschryvinge versogt, is eerst by de Steede van Dordrecht geconsenteert in de voorsz
eerste vyftig duisend ponden de somme van drie duisend ponden, die van der Goude hebben, mits
de nood, daar in meede geconsenteert, die van Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Meedenblik en
Purmereinde hebben insgelijks daar in geconsenteert.
Swaarigheid gemoveert op het Placaat van de Convoyen en Licenten.
Op het point van de Placaaten en Instructien geconcipieert op den opheeve der Convoyen en
Licenten, is verstaan, dat mits de diversiteit van de opinien in de Vergaderinge gevallen, of de
Convoyen betaald sullen worden ter plaatse van de eerste of uitterlijke laadinge, op Maandag den 26
Maart by een van Dordrecht, een van Delft, een van Amsterdam, een van Rotterdam, een van Hoorn
en een van Enkhuisen, in presentie van den geenen die uit Holland in het Collegie Superintendent
van de Admiraliteit zyn gecommitteert, sal worden getreeden in nader communicatie, op dat ter
naaster Dagvaart het rapport van deselve gehoort, daar op gedisponeert mag worden na behooren.
(Resolutien 1590-92) (p. 27-29)
(1590) 13 april
Noopende de handhoudinge van de gemeene Middelen.
Op het eerste point is, na voorgaande deliberatie, verstaan en geresolveert, dat nademaal de
gemeene Middel met seer grooten arbeid, moeite en dexteriteit by het leeven van
hoogloffelijker gedagtenisse, den Prince van Orange eenpariglijk in trein zyn gebragt, en de
experientie klaarlijk heeft geleert, dat deselve gemeene Middelen de bequaamste en onquetselijkste
zyn die tot vervalling van de lasten van den Oorlog gebruikt moogen werden, als gaande niet alleen
over de Ingezeetenen deeser Landen, maar ook over alle den geenen die deselve Landen
zyn frequenteerende, en te bedugten is dat den minsten inbreuk in den eenparigen opheeve der
selve gemeene Middelen, eensaamentlijk het onderhoud van de Ordonnantien daar op gemaakt,
een generaalen ondergang van de voornoemde gemeene Middelen, en consequentelijk
onverwinnelijke schaade in den Lande soude moogen veroorsaaken, dat daarom by alle middelen
den eenpaarigen opheeve der voorschreeve gemeene Middelen, en het onderhoud van de
Ordonnantien van dien moet werden gehandhout, mits welken de Gecommitteerde Raaden van de
Staaten sullen besorgen, dat in de Steeden en Plaatsen daar in minder als den geordonneerden taux
van elke soorte van de Imposten is verpagt, of ontfangen word by collectatie, het kort ten behoeve #
de gemeene saake geduurende den loopenden Pagt mag worden ontfangen, of dat ten minsten in de
steeden en Plaatsen daar oppositie in deselve collectatie sal vallen, of de Pagters daar door
oorsaak van klagten en doleantien gegeeven soude moogen werden, het kort sal werden
opgeschreeven, om aan de Steeden en Plaatsen door dewelke de voorschreeve Ordonnantien
werden gecontravenieert, het selve kort verhaalt te worden, op dat de geinteresseerde Steeden mag
werden gegeeven contentement.
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Is voorts verstaan, dat volgende voorgaande Resolutie, de Steden, sulks begeerende, sal gegeeven
worden Copie van de Informatien en Besoignen van Thomas Thomasz , en Willem Jansz, als
Gecommitteerden van de Staaten op het ondersoek van de fauten en gebreeken in het agtervolgen
en onderhouden van de Ordonnantien der gemeene Middelen, die in de Steeden en Dorpen worden
gepleegt, op dat des te beeter by gemeen advis tot een generaale regtinge van deselve gebreeken
mag worden geprocedeert, tydelijk voor de aanstaande verpagtinge.
En is meede verstaan, dat ten selven einde de Gecommitteerde Raaden van de Staaten uit de
rapporten van de Commissarissen die op de laatste verpagtinge zyn gecommitteert geweest, sullen
maaken een korte Memorie van de vordere swarigheeden by henluiden bevonden in het
onderhouden en agtervolgen van de voornoemde Ordonnantien, op dat daar op ter naaster
Vergaderinge van de Staaten ten meesten dienste van den Lande, en handhoudinge van de
voornoemde gemeene Middelen mag werden voorsien na behooren.
Consent in de versogte twee honderd duisend ponden over de vier Provincien.
Op het tweede point van de beschryvinge, noopende het versogte extraordinaris consent tot laste
van den Lande van Holland en Westvriesland van de somme van omtrent honderd dertig duisend
ponden voor de quote van den voornoemde Lande in de somme van tweemaal honderd duisend
ponden booven de geconsenteerde driemaal honderd duisend ponden in den loopenden jaare tot
generaale defensie van de vereenigde Landen extraordinaris te consenteeren, booven het ordinaris
consent van de quote in de tweemaal honderd duisend ponden ter maand, alles over de Provincien
van Holland, Zeeland, Utregt en Vriesland, is na rype deliberatie verstaan en geresolveert, dat
nietteegenstaande de Landen van Holland en Westvriesland door den langduurigen Oorlog en groote
lasten van dien ten hoogsten zyn beswaart, op de ernstelijke en meenigvuldige vermaaningen en
remonstrantie van den Raade van Staate der voorschreeve Vereenigde Landen, eensamentlijk de
heftige recommandatie van sijn Excellentie soo by monde als by Misfive gedaan, om de goede
occasie die God den Heere dan Lande, soo door het veroveren van de Stad Breda, het goed succes
van de saaken des Konings van Vrankryk, en de groote confusie onder de gemeene Vyanden
weesende, is presenteerende, omme op de defensie deeser Landen, en afbreuk van de gemeen
Vyanden in den loopenden jaare eenige goede exploicten te moogen doen van weegen den Lande
van Holland en Westvriesland tot anneeminge en onderhoud van tusschen twee a drie duisend
Soldaaten extraordinaris voor den tyd van ses maanden eerstkoomende tot versterkinge van een
Veld-Leeger, en vervallinge van andere extraordinaris kosten van dien, voor soo veel die uit het
gedragen ordinaris en extraordinaris consent van den loopenden jaare niet betaald en sullen konnen
worden, nog geconsenteert sal moogen worden in het voorsz versogte extraordinaris consent van
tweemaal honderd duisend guldens eens tot laste van de voornoemde vier Provincien, mits dat
deselve betaald sullen worden in vier termynen, als een vierdepart in April en Mey, een vierdepart in
Juny, een vierdepart in Augusty, en een vierdepart in October, al eerstkoomende, behoudelijk dat
de Provincien van Zeeland, Utrecht en Vriesland hen nopende de voornoemde consenten, ordinaris
en extraordinaris, met die van Holland sullen conformeeren.
En om de quote van Holland en Westvriesland in de voornoemde tweemaal honderd duisend
ponden, bedraagende honderd dertig duisend ponden te vinden, is geresolveert dat deselve quote
over de Steeden sal worden gerepartieert, en dat de Steeden van haare respective quote tot laste
van den Lande van Holland en Westvriesland sullen werden gepasseert en betaald Renten, sulks, en
met gelijke beloften, executien en verbanden, als de Renten tot laste van den Lande voornoemt
verkogt zyn seedert den jaare 1586, en dat voorts de Steeden elks haarluider quote sullen moogen
vinden in den haaren by willige verkoopinge van Los- of Lyfrenten tot laste van deselve Steeden, of
anders by sulke bequaame Middelen als sy aldaar sullen practicabel vinden, sonder ter oorsaake van
dien eenige capitaale Leeningen of andere by constraincte te gebruiken.
Dies hebben die van Dordrecht verklaart, dat sy dit consent draagen met sulken besprek dat sy in de
resteerende reductie van de Leeningen by henluiden in de voorgaande jaaren gedaan, sullen moogen
volstaan, mits soo veel reduceerende als die van Leyden of Rotterdam, en dat van de rest henluiden
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op reedelijke termynen restitutie sal worden gedaan, of den Ontfanger Thomas Rochusz bewilligt,
om de resteerende leeningen ten sijnen laste te neemen, en daar voor te teekenen.
Item, dat sy in deese leeninge en repartitie sullen volstaan mogen sulks als in de voorgaande leeninge
by henluiden is gecontribueert, te weeten ses in het honderd, overmits henluiden door de groote
declinatie van de Neeringe der selve Steede anders niet mogelijk soude weesen te contribueeren.
Die van Haarlem hebben verklaart, dat sy in dit consent bewilligen, mits dat andere Steeden van
gelijken doen.
Die van Delft hebben verklaart, dat syluiden henluiden in deesen wel sullen quyten en resolveeren,
gelijk sy altyds gedaan hebben, maar dat de voorgaande consenten eerst behooren vergeleeken, en
daar van een suivere Acte gemaakt te worden.
Die van Leyden hebben ook van de voorgaande consenten, en anticipatie Acte begeert, en dat de
restanten sullen worden geinnet, en dat het gunt syluiden by bewilliginge van dit consent niet sullen
konnen gekrygen, by settinge of anders in den haaren sullen moogen vinden.
Die van Amsterdam hebben verklaart, dat sy verstaan dat dit consent behoort te weesen eenpaarig,
en dat sy daar van geen Geld verstaan te geeven, voor en aleer het Volk in dienst is gekoomen, en
dat het geene syluiden by verkoopinge van Losrenten, by verkoopinge van Lyfrenten verstaan te
ligten.
Die van Rotterdam verstaan, dat dit consent sal weesen eenpaarig, en dat een eigelijk daar in sonder
kortinge sal contribueeren.
Die van Gorcum hebben versogt, mits haar groote lasten van Fortificatien en anders, ontleedigt te
moogen zyn van dit consent, of ten minsten, dat syluiden na advenant sullen contribueeren als
Dordrecht, als meer beschadigt zynde.
Die van Schiedam hebben als nog versogt redres van de Verpondinge van de Steeden, of ten, minsten
tauxatie van de nieuwe getimmerde Huisen na de besluitinge van de Contributie op het redres van
de Verpondinge, consenteeren niet te min in dit consent, mits dat henluiden kortinge strekken sal
het geen syluiden deugdelijk ten agteren zyn, het welk sy in betaalinge verstaan te sullen geeven van
haar quote.
Die van Schoonhoven hebben versogt, mits haar armoede, te moogen volstaan met de helft van
haare quote in dit consent.
Die van Alkmaar hebben by Missive hen geconformeert met de meeste stemmen.
Die van Enkhuisen hebben verklaart te consenteeren, mits dat art het consent generaal en eenpaarig
zy, en dat haar quote sal gevonden worden als in dien Quartiere altyds gebruikt is, en dat sy hier
meede niet verstaan te wyken van de conditien daar op sy het extraordinaris consent van den
loopenden jaare van de Verpondinge hebben gedraagen.
Die van Monnickendam hebben versogt, mits haar armoede, te moogen volstaan in het betaalen van
twee derdeparten van haare quote.
Die van Medenblik hebben verklaart als Enkhuisen.
En hebben die van Enkhuisen en Medenblik verklaart, dat die van Hoorn van gelijken als syluiden
hadden geconsenteert.
Voor het scheiden van de Dagvaart is het voorsz consent gehouden voor gedraagen, mits dat van
weegen sijn Excellentie en en de Gecommitteerde Raaden op de swaarigheeden gemoveert by de
presente Steeden, en ook met de absenten, en namentlijk met die van der Goude en den Hage sullen
doen handelen op het voorsz content, ten meesten diensten van den Lande.
(13 april)(p. 34-37)
(1590) 21-31 mei
Item elf Pointen en een Postacta tot de Vergadering teegen den 21 Mey, aan de tien Edelen,
(Brederode, Wyngaarden, Schagen, Duvenvoirde, Warmont, Assendelft, Poelgeest, Noortwyk, Nyvelt
en Cralingen); en Burgemeesteren der Steeden Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam,
Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam,
Monnikendam, Medemblik en Purmerend.
(Index 1580-90: Vergadering, 33/39)
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(1590) 21 mei
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (21 Mey)
XI.
Sal meede noodig weesen dat de Edelen en Gedeputeerden van de Steeden koomen volkoomelijk
gelast en geauthoriseert, om op alle voorvallende saaken, den welstand en defensie der Landen
betreffende, die geen uitstel en moogen lyden, te adviseeren en resolveeren, ten meesten dienste
van den Lande.
Aan de Edelen als, Brederode, Wingaarden, Schagen, Duvenvoirde, Warmont, Assendelft, Poelgeest,
Noortwyk, Nyvelt, Cralingen.
Is geordonneert te schryven aan de Edelen en Steeden,
Wy senden U E. neevens deelen de poincten daar op de Ridderschap, Edelen en Gedeputeerden van
de Steeden Staatsgewyse sullen vergaderen alhier in den Hage den 21 deeser maand 's avonds in de
Herberge precies, omme des anderendaags in besoigne te treeden; sullen daarom U E. deselve
poincten leggen in deliberatie, en haare Gedeputeerden daar op met volkoomen last alhier in den
Hage ten voorschreeve dage senden, om ten meesten dienste van den Lande daar op, en op alle
occurentien te adviseeren en resolveeren als na behooren.
Post acta.
Aan de Burgemeesteren en Regeerders de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delff, Leyden,
Amsterdam, Goude, Rotterdam, Gorcum, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen,
Edam, Monnikendam, Medenblik en Purmereinde.
Wy senden U E. hier by meede dubbelt van de Advertentien van het gewelt, en den afbreuk van den
Vyand voor Noordam, en van de vroomigheid en couragie van de Soldaaten daar op weesende, waar
door meerder succes jegens den Vyand aldaar werd verwagt, en dat God den Heere het voorneemen
en den aanslag van sijn Excellencie op Nymegen meede zeegenen sal en voorspoedig maaken, tot
dienst en vorderinge van de gemeene saake, maar alsoo sulke diensten niet gedaan moogen werden
sonder merkelijke extraordinaris kosten, sullen U E. daar op gelieven in den haaren meede alsulks te
letten, dat op de aanstaande Vergaderinge eenige Middelen daar toe dienende moogen werden
geordonneeert.
(Resolutien 1590-1592)(p. 42, 43)
(1590) 21-31 mei (Het grootse deel van de tekst van dit deel niet overgenomen)
Aangaande de equipagie van de Scheepen by de Majesteit van Engeland versogt. (p. 44, 45)
(1590) Noopende de reductie van de leeningen van de Steeden.
Op het Point van de reductie van de ongereduceerde leeningen van de Steeden tot , Losrenten
jeegens den penning twaalf, is by de Edelen en Steeden, en namentlijk meede by de Steeden
van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik, op de particuliere beschryvinge aan henluiden gedaan,
noopens de partyen van leeningen in de reductie van dewelke syluiden in de maand November
lestleeden niet hebben geconsenteert gehad, als nog bewilligt en geconsenteert in deselve reductie,
behoudelijk dat die eenpaarlijk sal worden gedaan.
Dan de Gedeputeerden van Dordrecht hebben als nog verklaart, dat om reedenen verhaalt op
verscheide Dagvaarden, en namentlijk de groote verminderinge van de Neeringe en welvaart
der voornoemde Steede, opgekoomen in de naaste vyf jaaren, en van tyd tot tyd vermindert, in
haarluider vermoogen niet is, alle de resteerende leeningen te reduceeren, maar dat sy te vreeden
zyn alles te reduceeren, uitgesondert veertig duisend guldens, die sy te vreeden zyn dat nog voor een
jaar loopen sullen op interest jeegens tien ten honderd, mits dat sy uit de Verpondinge van den jaare
1591 daar van sullen worden gerembourseert, en dat den Ontfanger binnen Dordrecht, Thomas
Rochusz, daar voor teikenen sal, om die te betaalen uit de voornoemde Verpondinge.
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Op welk versoek by de Edelen en andere Steeden is geresolveert, dat de Gecommitteerde Raaden
met de Gedeputeerden der Steede van Dordrecht op het voornoemde point sullen treeden in naader
conferentie en communicatie, en adviseeren eenige bequaame middelen daar meede het
voornoemde different sal moogen besligt werden, om ter naaster Vergaderinge daar van rapport
gedaan zynde, alsdan daar op geresolveert te worden na behooewn, en ten meesten dienste van den
Lande.
Die van der Goude hebben verklaart, mits de gesteltenis der selver Steede, henluiden niet doenlijk te
weesen meer te reduceeren als een derdendeel van de resteerende leeningen, maar dat sy te
vreeden zyn dat het tweede derdendeel, met de Renten en interest jeegens den penning twaalf,
henluiden werde gerembourseert voor de eene helft in den jaare 1591, en voor de tweede helft in
den jaare 1592, maar nopende het derde derdendeel, hebben daar van versogt restitutie in den
loopenden jaare 1590.
En hebben de Edelen en andere Steeden goedgevonden, dat de Gecommitteerde Raaden dies
aangaande met die van der Goude sullen adviseeren en ter naaster Vergaderinge daar van rapport
doen, als vooren van die van Dordrecht is verhaalt. (p. 45)
(1590) Roerende het consent van de honderd dertig duisend pondern by verkoopinge van Renten.
Acte van het selve consent.
…………..
Daar op de Gedeputeerden van Alkmaar by de Edelen en andere Sleeden is verklaart, dat sy aan
haare Principaalen willen doen goed rapport van het geene henluiden is vertoont, nopende
het interest dat de Landen souden moogen lyden door haar voorneemen, en in gevalle deselve als
nog persisteeren, dat alsdan daar op sal worden gelet en geresolveert, en alsoo die van Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik by haare overgesonden Resolutie in het draagen van het voornoemde
consent hebben verklaart het selve te draagen, onvermindert de limitatien en conditien daar op sy
het principaal consent van den loopenden jaare hebben bewilligt, soo is by de Edelen en andere
Steeden daar jeegens verklaart, dat sy persisteeren by haare verklaaringe in het generaal en
particulier daar jeegens gedaan.
(Resolutien 1590-92) (p. 48, 49)
(1590) 6-25 augustus
De Ontfangers de Contributien der Dorpen tot haar contentement in handen; by Hoorn, Enkhuysen
en Medemblik gecontradiceert.
(Index 1580-90: Financien, 73/85)
(1590) 6-25 augustus
Consent van de honderd duisend ponden extraordinaris.
Op het agtste Point van de beschryvinge, daar by versogt is consent omme tot vervallinge van de
loopende lasten van den Oorlog, soo ordinaris als extraordinaris die uit de gedraagen consenten niet
vervallen moogen worden, door de Ontfangers van de gemeene Middelen te moogen doen ligten op
interest de somme van honderd duisend ponden, is by de Edelen en alle de Steeden (uitgesondert
die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik) mits de noodelijkheid van de saake daar in bewilligt en
geconsenteert, dat de Ontfangers de Contributien van de Dorpen tot haaren contentemente in
handen sullen worden gestelt, en van weegen die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik is verklaart,
daar in niet te konnen consenteeren sonder nader geinformeert te zyn van den staat van de
Contributien, en de belastinge van dien.
(Resolutien 1590-92)(p. 85)
(1590) 3 september
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, &c.
X.
Hoorn, Enckhuysen en Medenblick.
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De Edelen en Gedeputeerden van alle Steeden, hebben in de laatste Vergaderinge, mits den
hoogdringenden nood, volgende het laatste Point van de beschryvinge, tot behoudenis van den staat
van den Lande en betalinge van het Volk van Oorlog, die uit de gemeene Middelen en andere
consenten van den loopende jaare niet kunnen gedaan worden, geconsenteert dat by de Ontfangers
der gemeene Middelen op de Verpondinge van den jaare 1591 soude worden geligt op interest, de
somme van honderd duisend ponden, uitgesondert dat van weegen de Steede van Hoorn, en nog
twee andere Steeden; daar in swarigheid is gemaakt: sal daarom by deselve Steeden daar op nader
tot dienst van den Lande moeten werden gelet, omme hen met de Edelen en andere Steeden te
conformeeren, op dat alle confusien en periculen moogen werden voorgekoomen.
(Resolutien 1590-92)(p. 87)
(1590) 4-15 september
By Hoorn, Enkhuysen en Medemblik ook bewilligt in de ligting van honderd duisend guldens by ’s
Lands Ontfangers uit de Verponding van 1591 te rembourseeren.
(Index 1580-90: Financien, 87/102)
(1590) 4-15 september
Consent van dertig duisend ponden tot assistentie van de Admiraliteit.
Op het neegende Point van de voorsz beschryvinge is by de meeste stemmen verstaan, dat om alle
periculen en verloopen in het stuk van de Admiraliteit en het Volk van Oorlog te Waater dienende, te
voorkoomen, het Collegie van de Admiraliteit tot Rotterdam (behalven het gunt tot assistentie der
selve by voorgaande Resolutie goedgevonden is) nog sal worden geassisteert met dertig duisend
ponden, te negotieeren by de Ontfangers der gemeene Middelen, om gerembourseert te worden uit
de Verpondinge van den jaare 1591, en hebben die van Delf, Dordregt, en Amsterdam
aangenoomen, nader daar op te letten, en met den eersten haare Resolutie over te senden, en die
van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik hebben verstaan, dat alle Stroomen behooren geopent te
worden, en de Lasten op den Rhyn en Waal, met advis van het Collegie Super-Intendent vermindert,
dat meede goede menage gehouden sal worden in het beleit van de saaken der Admiraliteit, en
hebben die van Dordrecht haar consent daar na meede overgebragt, en die van Amsterdam ter
somme van vyf en twintig duisend ponden.
(Resolutien 1590-92)(p. 101, 102)
(1590) 4-15 september
Consent van Hoorn, Enkhuysen en Medenblik, in de honderd duisend ponden.
Op het Point van de beschryvinge aan de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik particulierlijk
gedaan, om hen met de Edelen en andere Steeden te conformeeren in het doen ligten van
honderd duisend ponden by de Ontfangers der gemeene Middelen, om gerembourseert te worden
uit den ommeslag van de Verpondinge van den jaare 1591, ten einde deselve penningen
geëmployeert moogen worden tot betaalinge van een deel der extraordinaris lasten van den Oorlog
in den loopenden jaare gevallen, is by de voornoemde drie Steeden meede bewilligt en geconsen
teert in deselve ligtinge, dies is by deselve verstaan, dat tot handhoudinge van de Neeringe van het
Zoutzieden, en veel andere Neeringen, daar aan dependeerende, by de Staaten Generaal ernstelijk
sal worden bevordert, om het Wit Zout buiten Duins over Zee, op alle Steeden en Plaatsen, beoosten
deeser Landen geleegen, te moogen voeren, mits daar van betaalende soo veel voor Convoy, als van
het grof Zout word gedaan, sonder meer, het welk by de Staaten van Holland is geconsenteert, en de
Gedeputeerden ter Vergaderinge van de Staaten Generaal belast, het selve ernstelijk aldaar te
vorderen.
(Resolutien 1590-92)(p. 102)
(1590) 21 oktober- 10 november
Roerende den Staat en Lasten van de Admiraliteit. Resumtie.
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Op het derde Point van de beschryvinge, noopende de verminderinge van de lasten van de
Admiraliteit, is geresolveert, dat den overgesonden Staat sal worden geresumeert, en ordre gestelt
dat alle lasten die sonder ondienst van den Lande leedig gestaan kunnen worden, sullen worden
vermindert ten meesten dienste van den Landen, en zyn daar toe gecommitteert Adriaan Joppen,
Gedeputeerde van Dordrecht, Jacob Cornelisz van Moerkerken, Burgermeester en Gedeputeerde van
Delft, en Doe . . . Medenblick, Gedeputeerde van Alkmaar, met Joris Maartensz en Sibert Jansz
Crommendyk, Raaden van de Admiraliteit, en sullen de Gedeputeerden van de andere Steeden, die
sulks belieft, daar by ook moogen compareeren en helpen adviseeren alles ten meesten dienste van
den Lande.
Is voorts geresolveert, dat om eens een seekere Staat van de Admiraliteit te moogen weeten, het
Collegie Super-Intendent nogmaals ernstelijk sal worden vermaant, ten einde syluiden bevorderen
het doen van de Reekeninge van de administratie by de respective Collegien gehad.
(Resolutien 1590-92)(p. 111)
(1590) 21 oktober-10 november
Impost op de consumptie van het Zout.
Aangaande de verhooginge van den Impost op de consumtie van het Zout, is verstaan dat de Steeden
van Dordrecht, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik (die swaarigheid gemaakt
hebben deselve te consenteeren) jeegens de naaste Dagvaart wederom daar op sullen worden
beschreeven, ten einde syluiden hen met de Edelen en andere Steeden willen conformeeren, om den
selven Impost in plaats van twintig stuivers op de Tonne te stellen jeegens de aanstaande
verpagtinge op dertig stuivers.
(Resolutien 1590-92)(p. 112)
(1590) 30 december
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, &c. dd 30
december.
XVII.
Alleenlijk aan Dordrecht, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik.
Item, tot betaalinge van de particuliere schulden van den Lande van Holland en Westvriesland is
booven den Impost op de Ontgrondinge van de Steen, Huis-Pannen en Teegelen die uit den Lande
van Holland sullen worden gevoert, by de meeste stemmen goedgevonden, dat den Impost op de
consumptie van het Zout van twintig tot dertig stuivers van de Tonne soude worden verhoogt, maar
alsoo de Gedeputeerden der Steede van N. tot de voorschreeve verhooginge niet waaren gelast, soo
sullen deselve daar op ter voorsz Vergaderinge meede koomen gelast.
(Resolutien 1590-92)(p. 122)
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1590b
(1590b) 11 januari
Missive daar by geordonneert is dat de voorschreeve Acte overgesonden sal worden aan de
Burgemeesteren en Regeerders van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Goude,
Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Briele, Hage, Woerden, Oudewater, Weesp,
Muyden, Naarden, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnickendam, Medenblick en Purmereinde.
dig bevonden hebben dat alomme in de Nederlanden op
Alsoo de Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden by deliberatie van den Raade van Staate der
selve Landen nodig bevonden hebben dat alomme in de Nederlanden op Saturdag eerstkoomende
de publicatie van de renovatie van het Placaat in den jaare 1586 op het stuk van de Munt gemaakt en
gepubliceert, en by ons om seekere gewigtige reedenen en consideratien tot dienst der Landen
raadsaam bevonden is, in plaats van dien op Dingsdag eerstkoomende precis in alle Steeden van
Holland en Westvriesland te doen publiceeren by de Secretarissen van de Steeden respective de Acte
neevens deesen gaande, soo sullen UE. niet nalaaten ten voorsz dage precis deselve Acte in den
Uwen te doen publiceeren, en voorts t'elken drie maanden deselve publicatie te vernieuwen, tot dat
anders by ons sal weesen geordonneert.
Acte aangaande de Wissel.
Alsoo dat by Resolutie van de Ridderschap, Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Holland en
Westvriesland, representeerende de Staaten van den selven Lande, op huiden is geordonneert, dat in
conformité van de Resolutie van de Staaten Generaal der vereenigde Provincien genoomen by
deliberatie van den Raade van Staate der selve Landen, alomme in de Steeden van Holland en
Westvriesland op Dingsdag eerstkoomende sal worden gepubliceert, dat een iegelijk hem in het
ontfangen en uitgeeven van de gelden sal hebben te reguleeren volgende den Placaate in den jaare
(1586) op het stuk van de Munt gemaakt en gepubliceert, sonder dat iemant eenige penningen
anders of tot hooger cours sal moogen ontfangen of uitgeeven als in het selve Placaat is toegestaan,
soo is
nogtans by de voornoemde Staaten verstaan, dat by provisie en tot dat op het stuk van de wisselinge
tot gerief van de Koopluiden op vreemde Landen handelende, behoorlijk sal weesen voorsien, de
Koopluiden selfs of haare Gecommitteerde doende tot hooger prys opsoeken eenige penningen tot
vorderinge van haare Traficq, niet sullen staan tot begrip nogte van haarluiden nogte van de geene
die haarluiden de penningen hooger sullen aantellen, de poenen in den voorsz Placaate gesteld
worden afgevordert, daar na de Officiers en Justiciers van de voorsz Lande hen by provisie en tot
anders sal weesen geordonneert, sullen reguleeren.
Gedaan in den Hage den 12 January 1590.
(Resolutien 1590-92)(p. 140)
(1590b) 12 januari
Roerende het onderhoud van de Wagten.
De Staaten hebben noodig bevonden en geordonneert te schryven aan de Hoofd-Officieren in
margine aangeteekent, tot onderhoud van de goede Wagt ontrent de Zuiderzee teegens den inval
van den Vyand, als hier na volgt.
Eersame
Hartog van Ryswyk, Schout van Medenblik.
Alsoo wy ten hoogsten noodig bevinden tot
Luytgen Zyverts, Schout van Enckhuysen.
bevryding van de Ingezeetenen binnen den
Claas Bonulisz, Schout van Hoorn.
Quartiere aldaar tegens alle schaade en overval
Mathys Jansz., Schout van Edam.
in gevalle van de overkomst van den Vyand,
Henrico Jansz, Schout van Grootebroek.
overmits de jegenwoordige extraordinarise
Henrico Simonsz, Schout van Westwoude, van
harde vorst, dat de Ingezeetenen van den
Henum Veenhuysen.
selven Quartiere, en ook die onder uwen
Schout van Abbekerk.
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Schout van Hoogwoude en Eertswoude.
Schout van Nyedorp.
Schout van Zyberkarspel en Bemmebroeck.
Bailliuw van Oosthuysen.
Bailliuw van Nyenburgh.
Schout van Spanbroek en Opmeer.
Schout van Edam.
Schout van Heynsbroeck.
Schout tot Schagen.
Bailliuw en Schout tot Monnickendam.

Vangelijken mutatis mutandis aan den Bailliuw
van Amsterland.

Bedryve zyn gezeeten, op Wapenen gestelt en
by deselve goede wagten gehouden ter
plaatsen daar het selve meest noodig is, tot
weederstand van den Vyand, en om alle
schaade en verloop van de Ingezeetenen te
verhoeden, agtervolgende den last die by sijn
Excell., de Gecommitteerde Raaden tot Hoorn,
en den Oversten Dorp tot dien einde alreede is
gegeeven, soo hebben Wy UE. by deesen wel
expresselijk willen belasten en ordonneeren,
aangesiens Briefs in den uwen meede alfulke
ordre te stellen (in gevalle het selve door de last
als vooren alreede niet is gedaan ) dat de
Ingezeetenen aldaar met goede discretie op
Wapenen gestelt worden, die deselve
bequamelijk sullen konnen gebruiken, en by
deselve daar meede goede wagten doen
houden, op de poenen daar toe te
ordonneeren, die tegens de onwillige sullen
mogen werden geëxecuteert, mits tegens de
Doopgesinde daar in procedeerende als na
behooren; en dit alles sonderling geduurende
de jegenwoordige vorst, en dat den Vyand hem
over Tye soude mogen begeeven.

Is meede geordonneert aan de Bailliuwen van Rhynland, Zuidholland, Stryen, Putte en andere, des
noodig zynde, te schryven, dat syluiden niet nalaaten de Wagten elks in den haaren te continueeren
teegens de inval en de overkomst van den Vyand, agtervolgende voorgaande last en ordre
diesaagaande genoomen, en dit alles sonderling ut supra.
Wagten
Te schryven aan den Oversten Dorp.
Is geordonneert te schryven aan den Oversten Dorp, dat alsoo by de Staaten noodig bevonden is en
geordonneert, overmits die van Amsterdam om seekere reedenen swaarigheid gemaakt hebben
honderd vyftig Hoofden binnen Monnikendam te senden, dat de Compagnie Engelsche, leggende
binnen Haarlem, getrokken sal worden binnen Monnikendam, en aldaar geaccommodeert
en gehouden geduurende de periculen van de vorst, en dat de Compagnie Engelsche, leggende
binnen Alkmaar, geduurende deselve tyd gehouden sal worden binnen Edam, neevens de Compagnie
binnen Haarlem op Waardgeld aangenoomen, den voornoemde Oversten daarom niet nalaaten wil,
met ten eersten overmits de nood van de saake, de voorsz twee Compagnien Engelsche op de
Patente van sijn Excellentie binnen de voorsz Steeden respective te doen ontfangen en
accomodeeren, omme op de Wagten tot dienst van den Lande geëmployeert te moogen werden na
behooren.
(Resolutien 1590-92)(p. 142, 143)

(1590b) 16 januari
Roerende het stellen van vier Raaden neevens sijn Excellentie. Verklaringe van Hoorn, Enkhuysen, en
Medenblick.
Op het Point van beschryvinge aangaande den nieuwen Raad voornoemt, is by de meest stemmen
verstaan dat vier Raaden neevens sijn Excellencie gestelt sullen worden; en zyn als Raaden geëligeert
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den Heere van Kenenburg, Johan Pauli, Reynier Cant en D. François Malson, en voorts gecommitteert
om de Instructie te concipieeren als op de extensie van de Notulen hier na staat geëxtendeert.
Die van Hoorn, Enkhuysen en Medenblik hebben verklaart, dat eene uit Holland, Zeeland en
Westvriesland, neevens sijn Excellencie als Raaden sullen worden gecommitteert, agtervolgens de
Instructie Anno 1585 gemaakt op het Gouvernement van sijn Excellencie, sonder ook last te hebben
te procedeeren om iemand te helpen committeeren tot het maaken van de Instructie daar teegens
dienende.
(Resolutien 1590-92)(p. 156, 157)
(1590) 9 maart
Verklaaring van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik omtrent de voorige electie en ordre van sijn
Excellentie van 7 maart.
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 160/185)
(1590b) 4 januari-15 februari
Resolutien by de Ridderschap, Edelen ende Gedeputeerden van de Steeden, &c./
Poincten daar op de Riddeschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 4 January)
En alsoo die van Dordrecht, Gouda, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik geen eindelijk Resolutie hebben
ingebragt op de voorschreeve overgesonden Acte, soo is goedgevonden, dat deselve jeegens de
naaste Vergaderinge andermaal daar op sullen worden beschreeven, ten einde alsdan eindelijk in de
voorschreeve saake mag worden geresolveert. (4 januari-15 februari)(p. 297)
Roerende de ordre op de veyling van de Zee ende Stroomen voor den jaare 1590.
Zyn eenige gecommitteert om hier op met sijn Excellencie als Admiraal, en de Raaden van de
Admiraliteit neevens sijn Excellencie, eindelijk te resolveeren gelijk deselve gedaan hebben,
sulks hier volgt,
De Gedeputeerden der Collegien van de Admiraliteit tot Rotterdam, Amsterdam, Hoorn en
Middelburg, in Zeeland resideerende, beschreeven zynde by den hooggebooren Furst en Heere
Maurits, gebooren Prince van Orange, Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vyanden, Diets, &c
Marquis van der Veere en Vlissingen, Gouverneur en Capitein Generaal over Holland, Zeeland en
Westvriesland, Admiraal, Generaal der vereenigde Nederlanden, en de Landen, Steeden en Sterkten
van Braband en Vlaanderen, nog in deese Unie deeser vereenigde Nederlanden weesende, en de
Raaden Superintendent der Admiraliteit neevens deselve, om onderling te communiceeren op den
voet die men gebruiken soude dit jeegenwoordige jaar 1590 tot beveilinge van de Zee en
bescherminge der Ingezeetenen deeser vereenigde Nederlanden, haare Scheepen en Goederen
jeegens den gemeenen Vyand, dewelke compareerende (uitgesondert de Gedeputeerden der
Admiraliteit, resideerende tot Middelburg, die nogtans na het vertrek der Gedeputeerden van de
voonormde drie Collegien agt daagen na de beschryvinge verscheenen zyn) neevens de
Gecommitteerden der Steeden Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, hebben geraamt en geconcipieert, (oversien en geinstisteert hebbende het
gebesoigneerde by sijn Excellencie, deesen aangaande gemaakt in January 1589) deese navolgende
Articulen; en dit alles op het welbehaagen en goeddunken van sijn Excellencie. (p. 300)
(1590b) Schryvens aan de Gecommitteerde Raden tot Hoorn.
Is geordonneert te schryven aan de Gecommitteerde Raaden tot Hoorn, dat men uit haarluider
Brieven van den 24 deeses heeft verstaan, dat de Steeden Hoorn, Enckhuisen en de Medenblick
swarigheid maaken van te betaalen de Ruiteren en de Knegtten, in den Quartiere van Gelderland en
Overyssel tot laste deeser Landen leggende, te laaten volgen de restanten van de Verpondinge en
gemeene Middelen, tot betaalinge der selve gedestineert, ten waare eerst ten alvooren uit deselve
restanten werden betaald alsulke dertien duisend drie honderd agt en tagtig ponden tien schellingen
twee deniers, als de Scheeps Capiteinen, in den voorleeden jaare gedient hebbende, nog ten agteren
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zyn van haar Kostgeld, dat ook syluiden niet en kunnen verstaan tot het opbrengen van de quote van
de Steeden aldaar, in de vyftig duisend ponden die in de laatste Vergaderinge zyn bewilligt geweest,
by de Steeden promptelijk opgebragt te worden, op de consenten van de Verpondinge voor den
loopenden jaare gedragen en nog te draagen, overmits de Steeden aldaar verklaren alsnog niet
geconsenteert te hebben in de versogte ommeslagen van de Verpondinge, waar op wy niet kunnen
nalaaten U E. voor antwoord te voegen, dat wy verhoopen dat de Regenten van Hoorn, Enkhuisen en
Medenblick, hen op het eerste poinct nader sullen bedenken en reguard neemen, dat soo excessive
groote somme van Penningen uit de Middelen van den Lande tot den Oorlog te Lande gedetineert, in
den loopenden jaare aldaar tot de saaken van de Admiraliteit zyn geligt en verstrekt; ltem, dat elk
van de andere Collegien van de Admiraliteit, soo wel in Holland als in Zeeland, wel tienmaal soo veel
ten agteren zyn als het Collegie van de Admiraliteit tot Hoorn, en dat daarom die van het Collegie van
de Admiraliteit tot Hoorn, uit de Convoyen ende Licenten aldaar vallende, hen behooren te
behelpen, of van sijn Excellencie en het Collegie Superintendent van de Admiraliteit, neevens deselve
ordentelijk assistentie versoeken, op dat den Staat van den Oorlog mag werden geconserveert van
uiterlijke confusie en soo groote schade, is daarom ons teer ernstig begeeren, dat U. E. op het voorsz
eerste poinct nader willen letten, en by de voorsz Steeden bevorderen, dat de resteerende
Penningen van de Verpondinge van den jaare 1589, met het overschot van de gemeene Middelen,
sonder vorder swarigheid tot betalinge der Ruiteren ende Knegten moogen werden verstrekt, ende
dat U E. by Brenger van deesen ons willen adverteeren wat wy daar van sullen hebben te verwagten,
soo wy de Ordonnantien soo lange sullen ophouden, hoewel het selve fonder groot pericul niet
geschied.
En aangaande het tweede poinct, verwonderen wy ons, dat de Steeden aldaar verklaren in de kosten
van de Verpondinge, ordimaris ende extraordinaris, niet bewilligt te hebben, aangesien die van
Alkmaar by haare Brieven daar in hebben bewilligt, dat ook de Gedeputeerden, van Monnickendam
en de Purmereinde daar in hebben geconsenteert, en die van Edam, als op de overgesonden Acte
niet gecompareert zynde, gehouden worden geconsenteert te hebben, en dat de Gedeputeerden
van Hoorn, Enkhuisen ende Medenblick verklaart hebben, dat hoewel syluiden tot het eindelijk
draagen van het voorsz consent volgende de overgesonden Acte, nog niet gelast waaren, nogtans by
haarluiden niet nagelaten sal worden de defensie van den Lande te behartigen als andere Steeden,
en dat generalijk verstaan is geweest, dat het opbrengen van de voorsz vyftig duisend guldens ter
goeder Reekeninge van de gedraagen en nog te draagen consenten sonder soo grooten ondienst van
den Lande niet leedig gestaan moogen worden.
(Resolutien 1590-92)(p. 297-319)
(1590) 1 maart
Gecommitteerde Raaden te Hoorn geschreeven over de swaarigheid van Hoorn, Enkhuysen en
Medemblik van te betaalen de Ruiteren en Knegten in Gelderland en Overyssel tot ’s Lands lasten, en
daar toe de rest der Verponding en gemeene Middelen te laaten volgen.
(Index 1591-99: Militaire saaken, 275/318)
(1590b) 17 maart
Verklaaringe Amsterdam. Verkaaringe Hoorn, Enkhuisen en Medenblick.
Die van Amsterdam hebben alsnog gepersisteert by haar voorgaande verklaaringe, sulks by die van
Dordrecht als vooren is verklaart.
Die van Hoorn, Enkhuisen en de Medenblick, hebben op het poinct van de Contributien voornoemt,
by monde ende ook by geschrifte verklaaringe gedaan en overgeleevert.
Maar alsoo de Staaten bevonden hebben, dat de voorsz opinie in de forme en conditien strydende
was teegens de geregtigheid van den Lande, ende dat soo verre deselve opinie soude worden
geregistreert.
(Resolutien 1590-92)(p. 358)
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(1590b) 17 maart
Beededag. Te schryven aan alle de Steeden ende Plaatsen, roerende het houden van een Beededag.
Is geordonneert te schryven aan alle de Steeden en Plaatsen in margine van deesen aangeteekent,
volgende het schryvens van de Heeren Staaten Generaal, als volgt.
Steeden ende Plaatsen, roerende het houden van een Beededag.
Aan de Burgemeesteren en Regeerders van
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Brielle,
Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Medenblik, Purmereynde,
Woerden, Oudewater, Heusden, Asperen, Heuckelum, Leerdam, Weesp, Muyden, Naarden,
Aan den Bailliuw van Schagen, Monster, 's Gravesande, Lier,
Aan den Bailliuw van Rhynland, Delfland, Schieland, Zuid-Holland, Kennemerland, Amsterland,
Noortwyck, Egmont, Hage,
Aan den Bailliuw van Stryen, Beyerland, Abbenbroeck, Sevenbergen, Vianen, Willemstad,
Den Bailliuw van Goyland,
Den Bailliuw van Schoonhoven, Liesvelt.
Eersaame, &c.
Alsoo God Almagtig door sijn grondeloose barmhertigheid sijn Goddelijke onverdiende genade en
zeegen over deese Landen langs soo meer wonderbaarlijk is uitstortende, en de selve beschermende
teegens het tyrannig geweld haarder Vyanden, sulks dat tot Godes eere ten alderhoogsten is
vereisschende, dat de Ingezeetenen der selve Landen daar van sijn Goddelijke Majesteit alle
dankbaarheid en gehoorsaamheid bewysen met beeter instellinge haars leevens, door vasten en
bidden, en midsdien de Heeren Staaten Generaal goed ende noodig bevonden hebben, tot dien
einde uit te schryven en belasten, een generaalen Vasten en Beededag over de geunieerde
Provincien gehouden te worden den 4 April toekoomende, om den Almoogenden God voor sijn
sonderlinge overgroote genade als vooren te looven en te danken, en voorts met vieriger harten
te bidden, sijnen Goddelijken zeegen over deese bedroefde en aangevogten Landen te willen
continueeren en vermeerderen, tot conservatie en de bevrydinge van den Staat der selve Landen;
dat ook sijn Goddelijke Genade gelieve hem te laaten ontfermen over den staat van de geheele
Christenheid, soo hebben Wy U E. meede by deesen wel ernstelijk willen vermaanen en de belasten,
den voorsz Vast- en Bededag binnen de Steede en Plaatse daar onder geleegen, in tyds binnen de
Kerke aldaar , sulks men gewoon is te doen, met goede vermaaninge te laaten verkondigen, en den
voornoemden Vast- en Beededag op den 4 April toekoomende, met ophoudinge van alle
Handwerken, met Christelijken en met vieriger harten te doen houden en
celebreeren, sonder daar van eenigsins in gebreeke te blyven.
(Resolutien 1590-92)(p. 358, 359)
(1590b) 20 maart
Is expresselijk verklaart en geresolveert, dat de voornoemde opinie niet sal worden uitgegeven,
dan met de navolgende verklaaringe van de Staaten.
Al is het soo, dat op het ernstig aanhouden van de Gedeputeerden der Steeden van Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, de voorschreeve opinie is geregistreert, soo is nogtans by de Edelen ende
Gedeputeerden van de andere Steeden verstaan, dat het selve gedaan is alleenlijk omme des
gemeene Lands beste niet te veragteren, en als een opinie van elk van de voorsz drie Steeden in het
particulier, onder expresse protestatie, dat sy die maniere van procedeeren in het formeeren van
defelve opinie gebruikt , namentlijk, van dat deselve van weegen de voorsz drie Steeden te saamen
Collegie of Staatsgewyse soude zyn gemaakt, niet en konnen aanneemen, als strydende teegens de
Unie, eenigheid en geregtigheid van den Lande, in den welken van alle oude tyden maar eene
Vergaderinge van de Staaten gehouden is geweest, gerepresenteert by de Ridderschap, Edelen ende
Gedeputeerden van de Steeden te saamen, waar na sy verstaan, dat de Steeden van Hoorn,
Enkhuisen ende Medenblik, hen als andere Steeden van de voorsz. Landen behooren te reguleeren;
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ende soo veel de conditien, in de voorsz opinie gesteld, aangaat, is by de meeste stemmen alsnog
verstaan, dat die eenpaarige contributie in de extraordinaris Verpondinge over de Steeden en platte
Landen voor de platte Landen niet draagelijk is, ende soo veel het different van de defalcatie van de
twintig duisend guldens op elke Verpondinge van de platte Landen roert, is verstaan, dat aangesien
in den jaare 1584 voor het eindelijk besluiten van den voet van de Contributie op het redres van de
Verpondinge, het different op het selve redres, by uitspraak is sulks getermineert; dat de voorsz
defalcatie soude worden gedaan, op dat de Contributien mogten, worden gevordert, en ten beiden
zyden daar in beswaarnis gepretendeert word, dat daarom het getermineerde different voor een jaar
by nieuwe submissie en decisie behoord besligt te worden, daar in de Edelen en de andere Steeden
te vreeden zyn; en noopende de gratien die gedaan moeten worden aan de Steeden, in neeringe
ende welvaart vermindert zynde, dat de selve behooren gebragt te worden by de verhooging tot
laste van de Steeden in neering en welvaaren vermeerdert zynde, is by de meeste stemmen wel
reedelijk bevonden, behoudelijk, dat het selve over alle de Steeden geschied, ende dat daar op nader
werde gelet ten meesten dienste van den Lande; en beroerende de betaalinge van de lasten van de
Equipage der Scheepen van Oorlog ende het onderhoud der selve, voor soo veel deselve van de
Convoyen en Licenten niet vervallen kunnen worden, is verstaan reedelijk te weesen, dat het kort
van de andere Contributien worde voldaan, behoudelijk, dat sulks eenpaarlijk geschiede in
reguard van alle die Quartieren ende Collegien van de Admiraliteit, en uit sulke Middelen als daar toe
sullen worden geeigent; en aangaande de handhoudinge van de Privilegien ende Geregtigheeden der
voorsz Landen, verstaan de Edelen en andere Steeden, dat soo de Landen in het gemeen, als ook de
Steeden in het particulier, in haar Privilegien en Geregtigheeden behooren gemaintineert en
geconserveert te worden, ende dat de Vergaderinge van de Staaten van eenige infractie der felve
berigt zynde, niet sal nalaaten daar op te doen na behooren: En nademaal de Gedeputeerden der
voorsz Steeden Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik verklaart hebben, niet gelast te weesen om op de
voorsz poincten als nu in conferentie en de nader handelinge te treeden, soo is verstaan, dat ter
naaster Vergaderinge van de Staaten daar op in vriendelijke conferentie sal worden getreeden, en
dat als dan van de poincten in different blyvende, aan sijn Excellencie sal worden openinge gedaan,
om daar op voorts gedaan te worden als ten meesten dienste van den Lande sal bevonden worden
te behooren.
Gedaan in den Hage den 20 Maart 1590.
Verklaaringe van de Gedeputeerden van Amsterdam.
De Gedeputeerden der Stad Amsterdam, gehoort heb bende het versoek van Pieter Harmansz,
Burgermeester der Stad Hoorn, en D. François Maelson, om geregistreert te hebben seekere Acte
van Resolutie, by de Magistraaten van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik Staatsgewys genoomen,
volgende het inhoude van deselve Acte by hen overgeleevert, verklaaren om diversche
consideratien, ende insonderheid alsoo deselve oogenschynlijk soude strekken tot scheuringe en
declinge van de Provincien teegens de Unie ende die van Holland in haar selven, (daar af die van
Amsterdam een van de grootste Leeden zyn) ende volgens tot noodelijke confusie en verscheiden
schandelijke inconvenienten, dat sy sonder advis van haare Principaalen in het registreeren van
deselve Acte, onder wat restrinctien of protestatien het selve soude moogen weesen, niet kunnen
bewilligen, dan alsoo nietteegenstaande het selve by meerder stemmen nog is goedgevonden,
protesteerende dat het selve nu nog tot geene tyden de voorsz Stad Amsterdam in geen saaken
prejudiciabel, hinderlijk of schaadelijk sal moogen worden geagt, nogte in consequentie getrokken,
als daar in niet bewilligt hebbende, versoekende deesen, onder de Acte, overgeleevert by den
voorschreeven Pieter Harmansz, Burgermeester, ende D. Frans Maelson geregistreert en de hen van
alles Acte authenticq geleevert te worden.
(Resolutien 1590-92)(p. 368-370)
(1590b) 17 maart
Roerende het besoigne over de Convoyen.
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De Staaten, verstaan hebbende de Resolutie van die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, aangaande
den opheeve van de Convoye, als dat deselve behoord geheeven te worden ter plaatse aldaar
deselve uiterlijk gelaaden en ontlaaden worden, hebben gecommitteert Adriaan Joppen, eene van
Delft, Amsterdam, Rotterdam, ende Gedeputeerde van Hoorn en Doctor Maelson, op Maandag
toekoomende met de Gecommitteerd Raaden ter Superintendentie van de Admiraliteit te treeden in
besoigne op het stuk van de Convoyen voornoemt, en de Placaaten en Ordonnantien te resumeeren,
en de Staaten te doen rapport.
(Resolutien 1590-92)(p. 380)
(1590b) 7 september
Den Oversten Sonoy, omme te hebben contentement van sijn agterweesen, &c.
Op het versoek van den Raadsheer Bodley, van weegen den Oversten Dirck Sonoy gedaan, om te
hebben contementen van sij agterweesen volgende het Tractaat met die van Medenblik gemaakt,
hebben de Staaten van Holland, van den Agent van den voornoemden Sonoy te verstaan sijn
pretensien, en de Staaten te doen rapport.
(Resolutien 1590-92)(p. 390)
(1590b) 3 september
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 3
September)
X.
Hoorn, Enkhuisen en Medenblick,
De Edelen en Gedeputeerden van alle de Steeden, hebben in de laatste Vergaderinge, mids de
hoogdringenden nood, volgende het agtste poinct van de beschryvinge, tot behoudenis van den
Staat van den Lande, ende betaalinge van het Volk van Oorlog, die uit de gemeene Middelen
ende andere Consenten van den loopenden jaare niet konnen gedaan werden, geconsenteert, dat by
de Ontfangers der gemeene Middelen, op de Verpondinge van den jaare 1590 soude werden geligt
op interest de somme van honderd duisend ponden, uitgesondert, dat van weegen de Steede Hoorn
en nog twee andere Steeden, daar in swaarigheid is gemaakt, sal daaromme by deselve Steeden daar
op nader tot dienst van den Lande moeten werden gelet, omme hen met de Edelen en de andere
Steeden te conformeeren, op dat alle confusie ende periculen moogen werden voorgekoomen.
(Resolutien 1590-92)(p. 426)
(1590b) 4-15 september
Consent van dertig duisend ponden tot assistentie van het Collegie van de Admiraliteit tot Rotterdam.
Op het poinct van de voorschreeve beschryvinge, is by de meeste stemmen verstaan, dat om alle
periculen en verloopen in het stuk van de Admiraliteit en het Volk van Oorlog, te Water dienende, te
voorkoomen, het Collegie van de Admiraliteit tot Rotterdam, (behalven het gunt tot assistentie der
selve by voorgaande Resolutie goedgevonden is) nog sal werden geassisteert met dertig duisend
ponden, te negotieeren by de Ontfangers der gemeene Middelen, om gerembourseert te worden uit
de Verondinge van den jaare 1590, en hebben die van Dordrecht, Delft en Amsterdam aangenoomen
daar op nader te letten, ende met den eersten haar Resolutie over te senden, en die van Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik hebben verstaan, dat alle Stroomen behooren opengestelt te werden, en de
Lasten op den Rhyn ende Waal met advis van het Collegie Superintendentie vermindert, dat meede
goede menage gehouden sal werden in het beleid van de saaken der Admiraliteit, en hebben die van
Dordrecht daar na haar consent meede overgebragt, en die van Amsterdam ter somme van vyf en
twintig duisend ponden.
(Resolutien 1590-92)(p. 446)
(1590b) 4-15 september
Consent van Hoorn, Enkhuisen, en Medenblick.
165

Op het poinct van de beschryvinge aan de Steeden Hoorn, Enkhuisen en Medenblick particulierlijk
gedaan, om hen met de Edelen ende andere Steeden te conformeeren in het doen ligten van de
honderd duisend ponden by de Ontfangers der gemeene Middelen, om gerembourseert te werden
uit den ommeslag van de Verpondinge van den jaare 1591, ten einde deselve Penningen
geëmployeert moogen werden tot betaalinge van een deel extraordinaris lasten van der Oorlog, in
het loopende jaar gevallen, is by de voorsz drie Steeden meede bewilligt en geconsenteert in deselve
ligtinge.
Dies is by deselve verstaan, dat tot handhoudinge van de Neeringe van het Zoutzieden, en veel
andere Neeringen daar aan de pendeerende, by de Staaten Generaal ernstelijk sal werden
bevorderd, omme het wit Zout buiten Duyns over Zee op alle Steeden en Plaatsen beoosten in deese
Landen geleegen te moogen voeren, mids daar van betaalende soo veel voor Convoy als van het grof
Zout word gedaan, sonder meer, het welk by de Staaten van Holland is gecons enteert, en de
Gedeputeerden ter Vergaderinge van de Generaale Staaten belast het selve ernstelijk aldaar te
vorderen.
(Resolutien 1590-92)(p. 446)
(1590b) 2 oktober
Placaat van de Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, waar by scherpelijk verbooden
werden de schaaden, ongereegeltheeden en excessen die by het Volk van Oorlog, in dienst van de
voorsz Staaten weesende, gedaan worden te Waater en te Lande, soo binnen de vereenigde Landen
als in de aanpaalende Nageburen, Vrunden en neutraale Landen, mitsgaders de infractien der
Seuvegarden, en het onbehoorlijk uitryden en uitloopen der Ruiteren en Knegten.
(Het grootse deel van de tekst van dit deel niet overgenomen)
Publicatie
Het Noorderquartier met de Eylanden, gepubliceert by Jan de Paap.
Den 9 October binnen Haarlem en in de Beverwyck,
Den 10 binnen Alkmaar en Hoorn,
Den 11 binnen Enkhuisen en Grootebroeck,
Den 12 tot Medenblick,
Den 14 op den Eylande van Wieringe,
En den 16 op den Eylande van Texel.
(2 oktober)(p. 462-466)
(1590b) 19 oktober
Te schryven aan de Steede van Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Medenblick en
Purmereynde, roerend de reductie van Renten.
De Gecommitteerde Raaden, gehoort hebbende het rapport van haare Meede-Gecommitteerden,
hebben geordonneert te schryven aan de Steeden Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam,
Medenblick en Purmereinde; dat alsoo die van den Collegie tot Hoorn teegens voorgaande gemeene
en eendragtige Resolutie van de Staaten, souden hebben gelost, de Penningen van de voorgaande
leeningen ter somme van omtrent tagtig duisend ponden van veertig grooten, nietteegenstaande
deselve Renten gehouden en gereduceert hadden moeten worden, volgende deselve Resolutie en de
de ordre die daar op binnen deese Steeden daar na alreede is in het werk gesteld en agtervolgt, en
gemerkt den Staat van de betaalinge van het Oorlogsvolk daar op al over eenigen tyd is gemaakt, en
tegenwoordig, overmids de extraordinaris lasten die in het veroveren van de Forten gedraagen
moeten worden, te meer vereischt, dat de voorsz tagtig duisend ponden promptelijk weeder worden
geligt en gefurneert, alsoo andersins binnen deesen Quartiere de Steeden geen contentement
soude kunnen gegeeven worden, gemerkt ook die van den Collegie tot Hoorn niet verstaan kunnen
werden gelast en geauthoriseert te zyn, omme tegens voorgaande Resolutie van de Staaten
voornoemd (die deselve nog de Steeden aldaar niet hebben kunnen ignoreeren (alsulke aflossinge te
doen, de voorsz Steeden daar van worden geadverteert in diligentie, ten einde de voorsz afgeloste
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somme weeder met’er haast geligt mag worden op den voet van de voorsz reductie, sulks de
Resolutie dies aangaande is genoomen, en haarluider Gedeputeerden daar op ter aanstaande
Vergadering te schikken met volkoomen last en consent, ende voorts de voornoemde van het
Collegie te doen overleeveren de van de voorgaande overgeleeverde Staaten van het voornoemde
Quartier, en ook de laatsten Staat, om tot dienst van den Lande geliquideert te worden, dat meede
die van den Collegie voornoemt daar af sullen worden geadverteert, en dat men hen oversend de
Resolutien van de voorgaande vier Vergaderingen van de Staaten, en dat voortaan alsulke ordre
gesteld is, dat na elke Vergadering van de Staaten op het uitgeeven van de Resolutien van de Staaten
een dubbeld van deselve aan het voornoemde Collegie sal worden overgesonden.
(Resolutien 1590-920)(p. 487)
(1590b) 21 oktober-10 november
Roerende den Staat en lasten van de Admiraliteit te verminderen.
Op het derde poinct van de beschryvinge, noopende de vermindering van de lasten van de
Admiraliteit, is geresolveert, dat den overgesonden Staat sal worden geresumeert, en ordre gesteld
dat alle lasten die sonder ondienst van den Lande leedig gestaan konnen worden, sullen worden
vermindert ten meesten dienste van den Lande, en zyn daar toe gecommitteert Adriaan Joppen,
Gedeputeerde der stad Dordrecht, Jacob Cornelisz van Moerkerken, Burgermeester en
Gedeputeerde van Delft, Doe . . . Medenblick, Gedeputeerde van Alkmaar, met Joris Maartensz en
Zivert Jansz Crommendyck, Raaden van de Admiraliteit, en sullen de Gedeputeerden van de andere
Steeden die sulks belieft daar by ook moogen compareeren en helpen adviseeren, alles ten
meesten dienste van den Lande.
(Resolutien 1590-92)(p. 556)
(1590b) 21 oktober-10 november
Noopende den Impost op de consumptie van het Zout.
Aangaande de verhooginge van den Impost op de consumptie van het Sout is verstaan, dat de
Steeden van Dordrecht, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, (die swaarigheid
gemaakt hebben deselve te consenteeren) jeegens de naaste Dagvaart weederom daar op sullen
worden beschreeven, ten einde syluiden hen met de Edelen en de andere Steeden willen
conformeeren, om den selven Impost in plaats van twintig stuivers op de Tonne te stellen jeegens de
aanstaande verpagtinge op dertig stuivers.
(Resolutien 1590-92)(p. 558)
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1591
(1591) ? januari
Resolutien van de Heeren van de Ridderschap, Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Holland
en Westvriesland, &c. (dd maand januari).
(Niet de gehele tekst overgenomen)
Opinien op het consent van de Verpondinge van de jaare 1591.
Op den versogten ommeslag op den voet van het redres van het consent van de Verpondinge, en is
na lange deliberatie niet eindelijk geresolveert, overmits de verscheidentheid van de opinien,
weesende de Edelen die van Haarlem, Delft, Leyden, Rotterdam ende Gornichem van opinie, dat
men een dubbelde groote Verpondinge over de Steeden binnen de Muuren, en anderhalve groote
Verpondinge over de Dorpen en platte Landen sal ommeslaan, in reguard dat de platte landen
booven de Steeden beswaart zyn met den Impost van het dubbelt Hoorngeld en van de bezaayde
Gemeeten, en dat de Steeden daar teegens genieten de kortinge van de Renten op de Steeden
staande, dat ter oorsaake van den ommeslag van de Verpondinge by deselve sal gedaan worden.
Die van Dordrecht hebben verklaart, sonder consent van de Gilden aldaar geen consent van
de Verpondinge te konnen draagen, en dat sy deselve, om reedenen hier vooren op het tweede
poinct verhaalt, nog niet en hebben konnen vergaderen.
Die van Amsterdam hebben verklaart, te vreeden te weesen anderhalve of twee groote
Verpondingen te consenteeren, behoudelijk dat het eenpaarlijk, sal gaan over de Steeden ende
platte Landen.
Die van Schiedam hebben verklaart, alleenlijk gelast te weesen tot het consent van een
groote Verpondinge over de Steeden,
Die van Alkmaar hebben verklaart te vreeden te weesen gelijken ommeslag over de
Verpondinge te bewilligen als in den jaare 1589, of in den jaare 1590 is geconsenteert geweest,
behoudelijk dat de platte Landen aldaar sullen werden begroot jeegens de kortinge van de twintig
duisend ponden ten platten Lande in den jaare 1588 voor een jaar by uitspraak geaccordeert op elke
Verpondinge, en ieder navolgende jaar gecontinueert, ende dat voortaan de voorschreeve kortinge
niet vorder sal werden toegelaaten.
Die van Hoorn en Enkhuisen hebben verklaart gelast te weesen om eerst te vorderen den
particulieren Staat van de Contributien, om, daar van rapport gedaan zynde, alsdan eindelijk op
het versogte consent geresolveert te moogen worden na behooren.
Die van Edam hebben verklaart gelast te weesen om anderhalve groote Verpondinge over de
Steeden en platte Landen te consenteeren, mits dat het redres van de tauxatie sal worden gedaan,
ten minsten over de Huisen, van de Sleeden.
Die van Monnickendam hebben verklaart niet gelast te zyn om te consenteeren, sonder
alvoorens na behooren, in reedelijkheid verligt te zyn.
Die van Medenblik hebben verklaart hen te conformeeren met Hoorn en Enkhuisen.
Die van Purmereinde hebben hen geconformeert met de meeste stemmen.
En na resumptie van de voorschreeve opinien is verstaan, dat jeegens de naaste Vergaderinge een
poinct van beschryvinge gemaakt sal worden, om te koomen geresolveert op het geene by de
meeste stemmen is goedgevonden,
En na dat op het different gemoveert by de seeven Steeden van den Noorderquartiere en
Westvriesland, sustineerende gelijkelijk het geene die van Alkmaar by haare opinie hebben verklaart,
noopende de begrootinge van de Contributien van de platte Landen van dien Quartiere, jeegens de
gekorte twintig duisend ponden op elke kleine Verpondinge over de andere platte Landen van
Holland, by uitspraak in den jaare 1584 geaccordeert, en de inhoudinge van deselve begrootinge
voor den voorleeden jaare by henluiden gepretendeert, rypelijk is gelet geweest, is eindelijk het
voorschreeve different voor den voorleeden jaare, mitsgaders het loopende jaar, 1591,
gesubmitteert aan sijn Excellencie en ses Persoonen uit andere Provincien daar toe ten beiden zyden
te verkiesen, onder dewelke binnen den tyd van ses weeken na deselve verkiesinge ten beiden
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zyden, sal worden overgeleevert schriftelijke Deductie ter respective intentie dienende, met de
verificatien daar toe noodig weesende, omme daar op uitspraak en decisie te verwagten en te
agtervolgen als na behooren, en van weegen de Edelen en andere Steeden zyn daar toe verkooren
den Cancelier Leominis, en de Raadsheeren Valk en Arensma, ende hebben de voorschreeve seeven
Steeden aangenoomen eerstdaags meede verkiesinge te doen.
Noopende de ordre op de veylinge van de Zee.
Op het poinct van de beschryvinge, mentioneerende van de ordre die voor den loopenden jaare
dient gestelt op de veilinge van de Zee en Binnewaateren, Stroomen en Rivieren, zyn eenige uit de
Steeden hen meest ter Zee en op de Rivieren geneerende, gecommitteert om met sijn Excellencie en
de Gecommitteerde Raaden tot de Superintendentie van de Admiraliteit, en andere
Gecommitteerden van de particuliere Collegien te adviseeren op deselve ordre, dewelke van haar
besoigne rapport gedaan hebbende, is het selve voor goed aangenoomen na inhoud van het
Geschrift daar van gemaakt, en hier na geinsereert.
De Gedeputeerden der Collegien van de Admiraliteit tot Rotterdam, Amsterdam en Hoorn
resideerende, op de beschryvinge van de Staaten van Holland en Westvriesland, met de
Gedeputeerden van den Collegie van de Admiraliteit tot Middelburg resideerende,
beschreeven zynde by sijn Excellencie als Admiraal Generaal, alhier gecompareert zynde
neevens de Gecommitteerden van de Steeden van Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam,
Schiedam, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, om onderlinge meede te communiceeren op den
voet die men gebruiken soude dit jeegenwoordige jaar 1591, tot veilinge van de Zee, en
bescherminge van de Scheepen en Goederen van de lngezeetenen deeser vereenigde
Nederlanden; en de Staaten voornoemt gesien hebbende de Poincten en Articulen by
deselve Gedeputeerden ende Gecommitteerden geraamt en geconcipieert, nadien deselve
hadden geresumeert het gunt by sijne Excellencie en Raaden Superintendent ter Admiraliteit,
mitsgaders de Gedeputeerden der voornoemde Collegien en Steeden in January 1590 dies
aangaande was gebesoingeert en goedgevonden, en verstaan hebbende uit het rapport van
de voorschreeve Gedeputeerden en Gecommitteerden, dat de voorschreeve Poincten en
Articulen by hen jeegenwoordig geconcipieert, by fijn Excellencie en de Raaden neevens hem
weesende, waaren goedgevonden, hebben de Staaten voornoemt verklaart en
geordonneert, dat tot veilinge van de Zee als vooren voor den jeegenwoordigen jaare 1591
agtervolgt, geëffectueert ende onderhouden sullen worden de Poincten en Articulen hier
na volgende.
Roerende de Collegien van de Admiraliteit.
(Grotendeels niet overgenoomen)
Verklaaringe Hoorn, Enckhuisen, en Medenblick.
Die van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik, hebben elks apart, nogtans eendragtelijk verstaan, dat sy
goedvinden dat de differenten tusschen de Steeden van Dordrecht en Amsterdam, ende de
de Steeden van der Goude en Rotterdam, volgende de voorsz Acte werden besligt, maar konden niet
verstaan, dat generalijk in alle questien volgende de voorschreeve Acte sal werden geprocedeert.
Ende hebben de Gedeputeerden van de voorschreeve Steeden verklaart, alsnog niet gelast te zyn van
haare respective Resolutien te wyken, ofte hen met de meeste stemmen te conformeeren.
(Resolutien 1590-92)(p. 602-612)
(1591) (? januari)
Sout-Impost of te verhoogen.
Item, gemerkt in de verhooginge van den Impost van de consumptie van het Sout, om in de plaats
van de twintig stuivers dertig stuivers te betaalen van de Ton, de Steeden van Alkmaar, Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik alsnog niet hebben kunnen bewilligen, soo is goedgevonden, dat jeegens de
naaste Vergaderinge deselve Steeden daar op egter beschreeven sullen worden.
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(Resolutien 1590-92)(p. 614)
(1591) 4 maart
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen en Gedeputeerdem van de Steeden van Holland en
Westvriesland, &c. (dd 4 Maart). (p. 617)
(Merendeels niet overgenomen)
Impost wolle Laakenen, Linnen, Zyde ende
andere Manufactuuren.
Na resumptie van de Ordonnantie in deesen
geroert, is eindelijk goedgevonden by de
meeste stemmen, dat de elve volgende het
redres van deselve Ordonnantie alomme by
collectatie in trein gebragt sal werden, en dat
de Commissarissen op de Verpagtinge daar toe
sullen werden gelast, dan alsoo die van
Rotterdam, Hoorn, Enckhuisen en Medenblick
in het inwilligen en practiseeren van
deesen Impost swaarigheid hebben gemaakt,
soo zyn deselve versogt, en de Commissarissen
gelast deselve te induceeren, om hen met de
Edelen en andere Steeden te conformeeren.

Sal ook noodelijk dienen geresumeert
Ordonnantie geconcipieert op de consumptie
van de Wolle, Zyde, Linne, andere Laakenen en
Manufacturen, hier beneevens gaande
geteekent Num. 2, op dat die volgende de
voorsz Imposten provisie in trein gebragt
mogen werden by verpagtinge of collectatie,
sulks als ten meesten dienste van den Lande
bevonden sal worden te strekken.

Verhooginge Impost van het Sout.
Alsoo de Steeden van Alkmaar, Hoorn,
Enkhuisen ende Medenblick in deese versogte
verhooginge niet en hebben konnen bewilligen,
soo is geordonneert, dat de verpagtinge van
deesen Impost gedaan sal worden op den
ouden voet ende Lyste. (7-16 maart)(p. 618)
Punten: Ende alsoo by de Edelen alle Steeden,
uitgesondert Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en
Medenblick bewilligt en geconsenteert is, dat
voor den loopenden jaare den Impost op
consumptie van het Sout twintig tot dertig
stuivers het Vat sal werden verhoogt mits dat
op den eenpaarigen geheeve van dien goede
ordre werden gesteld, soo sullen voornoemde
Steeden haare Gedeputeerden daar op
volkomentlijk senden gelast, op de gemeen
saake mag wel gevordert soo veel moogelijk is.
(p. 618)
De Steeden van Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen,
Monnikendam, Medeblick en Purmereynde
hebben verklaar alsnog niet geresolveert te zyn
op de verkiesinge van de twee Poersoonen tot
het different in deesen geroert, maar dat
syluiden deselve verkiesinge met den eersten
sullen doen, en daar van schriftelijk adverteren.

Ende alsoo by de Edelen alle de Steeden,
uitgesondert Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en
Medenblick bewilligt en geconsenteert is, dat
voor den loopenden jaare den Impost op
consumptie van het Sout twintig tot dertig
stuivers het Vat sal werden verhoogt mits dat
op den eenpaarigen geheeve van dien goede
ordre werden gesteld, soo sullen voornoemde
Steeden haare deputeerden daar op
volkoomentlijk senden gelast, op de gemeene
saake mag wel gevordert soo veel moogelijk is.

Ende alsoo in de laatste Vergaderinge
goedgevonden is het different noopende de
gekorte duisend ponden over elke Verpondinge
van de platte Landen, alhier te submitteeren
aan sijn Excellencie en ses neutraale Persoonen,
daar van drie in deesen Quartier en drie aldaar
verkooren souden werdem, en dat alhier
deselve verkiesinge alreede is gedaan, soo
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(p. 621)

sullen U E. haare Gecommitteerden senden met
volkoomen last, om deselve verkiesinge ter
naaster Vergaderinge meede te doen, en voorts
om de voorschreeve saake te instrueeren en
doen besligten na behooren, soo wel van den
voorleedenen als loopenden jaare.

(Resolutien 1590-92)(p. 617-621)
(1591) 23 april-7 mei
De Ordonnantie op het Collegie der Studenten te Leyden te concipieeren en Staatsgewys
arresteeren, en op wat voet Geestelyke Landen te verkoopen; Placaat op het aanbrengen der
beneficien ter collatie van de Graaflykheid en Geestelyke Collegien en Ligchamen van voorsz Landen
en die 's Vands partye houden; Leyden niet gelast op de verkooping der Landen; Amsterdam
verklaart beeter op particuliere Persoonen en Gronden van Erven de Renten te verkopen of over de
Steeden verdeelen; Hoorn en Medemblik willen wel dat de Steeden in het particulier Studenten
houden.
(Index 1591-99: Universiteiten, 42/643).
(1591) 23 april - 7 mei
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c (dd 21 April)
(p. 630)
(Niet vollledig overgenomen)
XL.
Gemerkt ook, dat de ongereegeltheid die in het drukken gepleegt word, den dienst der Kerke seer
schaadelijk is, soo sal een iegelijk hem wagten te laaten uitgaan ofte drukken eenige Boeken,
Liedekens, Refereynen, Schilderyen, ofte iets anders strekkende tot Godes lasteringe, beroerte,
openbaare ergernis, of anders teegens de gemeene eerbaarheid strydende; en ten einde men een
iegelijk des te beeter mag doen verantwoorden het geene sy uitgegeeven of gedrukt sullen hebben,
sal niemand eenige Boeken ofte iet anders van nieuws moogen laaten uitgaan, voormaals niet
uitgegeeven zynde, sonder daar by te voegen de naam van den Autheur; ende sal niemand iet anders
mogen drukken al is het van te vooren uitgegeeven, sonder daar by te stellen de naam van den
Drukker, mitsgaders het jaar en Plaats daar het gedrukt sal weesen; ende dat voorts niemand eenige
Boeken van de Theologie tracteerende, sal moogen laaten uitgaan, sonder deselve eerst te hebben
gedaan visiteeren by den geenen die wy daar toe sullen hebben gecommitteert, alles op poene in de
Placaaten, deesen aangaande uitgegeeven, begreepen, welke Placaaten hier meede niet worden
gederogeert.
Ontbiedende daarom ende beveelen wel ernstelijk den voorsz Praesident en Raaden van den Hoogen
en Provincialen Raade, mitsgaders alle Justicieren, Officieren van den voornoemden Lande, en
andere des nood zynde, hen hier na te reguleeren, ende de Overtreeders van dien te straffen na
geleegentheid der saake. En ten einde niemand hier van ignorantie pretendeere, ordonneeren Wy,
dat deese jeegenwoordige by de Deurwaarders der voorsz Raaden sal worden gepubliceert alomme
in den Lande van Holland en Westvriesland, daar men gewoon is publicatie te doen, soo Wy
ernstelijk verstaan het selve tot der voornoemde Landen welstand en opbouwinge der Kerken Gods
sonderlinge te dienen.
Dan alsoo de Gedeputeerden van de Stad Delft begeert hebben van eenige poincten der voorsz
Ordonnantie nader rapport te doen aan haare Principalen, en de Gedeputeerden der Steede van
Rotterdam verklaart hebben, aldaar, mits de vernieuwinge der Magistraaten, op de voorsz
Ordonnantie niet eindelijk geresolveert te zyn, en die van Hoorn en Medenblik goedgevonden
hadden, dat het besoigne op deselve Ordonnantie soude worden uitgesteld, soo is geresolveert,
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sal worden, ten einde sy hen met de Edelen en andere Steeden willen conformeeren, en dat voor het
publiceeren van de voorsz Ordonnantie deselve geleevert sal worden in de Vergaderinge
van de Provinciale Sinode van Holland en Westvriesland, alhier in den Hage te vergaderen, ten einde
deselve te beeter eenpaarlijk mag werden in treyn gebragt.
(23 april-7 mei)(p. 642, 643)
Aan de Steeden Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen,
Edam, Monnikendam, Medenblick, en
Purmereynde.
De voorschreeve Steeden hebben verklaart tot
Ende gemerkt de decisie van het different van
decisie van het different in deesen geroert
de geaccordeerde kortinge van de twintig
verkooren te hebben Hendrik van Brienen,
duisend guldens over de platte Lande op elke
Joost Teelingh, end Caarl Roorda, en hebben
Verpondinge niet gevorderd en kan worden,
versogt by Geschrift de reedenen waar op de
overmids van weegen de Steeden van dien
intentie van de Staten, in reguard van de platte Quartiere nog geen nominatie van de
Landen van deesen Quartiere, word gefundeert, Persoonen is gedaan, door uitspraak van
en openinge van de Registeren, Boeken en
dewelke de voorschreeve decisie soude
Stukken tot de saake in deese questie dienende, geschieden, soo is noodig dat ter naaster
waar op geresolveert is aan het Collegie tot
Vergaderinge deselve nominatie werd gedaan
Hoorn te schryven sulks hier na volgt.
en voorts in der saake geprocedeert na
(p. 646, 647)
behooren.
Gecommitteerden tot de differenten van de Verpondinge ten platten Lande.
Alsoo U, soo van weegen deesen Quartiere als van dien Quartiere, zyn gecommitteert de
Persoonen aan de welke gesubmitteert is het different noopende de contributien in den omslag
van de Verpondinge over de platte Landen, ende der Landen dienst vereischt, dat daar op met den
eersten in besoigne getreeden en de saake afgedaan werde, soo sulen U E. wel doen ende
besorgen, dat met den aldereersten ende te langsten binnen veertien daagen eerstkomende
eenige werde gecommitteert, gelast om de voorsz saake voor de voorsz Arbiters soo by monde als
by schriftelijke deductie (is het nood) te instrueeren, en daar op decisie te verwagten.
Wat belangt de reedenen daar op de interventie voor de platte Landen van deesen Quartiere is
gefundeert, deselve zyn meest vervat in de uitspraake in den jaare 1584 op dit different gedaan als
namentlijk, dat het besoigne op het redres van de Verpondinge by sijn Excellencie, hoogloffelijker
gedagtenis, over de Steeden en Landen van Holland en Westvriesland den laatsten July 1581
gemaakt, tusschen de Commissarissen ut de respectieve Quartieren niet en is beslooten ofte
afgedaan geweest, gelijk bij het eerst lit van de voorsz uitspraak eens vooral gedecideert is; Item
dat het tweede lit van de voorsz uitspraak gedaan op de questie of men in reguard van het
different op het besluiten van het voorsz besoigne, de platte Landen in deesen Quartier in elke
Verpondinge soude verminderen dertig duisend ponden of meer, en by de voorsz uitspraak voor
een jaar gemodereert is op twintig duisend ponden, dat het selve te regt effect heeft gesorteert en
vorder effect sorteeren moet, ook voor de navolgende jaaren, soo lang geen andere voet, of by
publijke authoriteit, of by accord ofte uitspraak is gearresteert, alsoo de Landen sonder voet van
Contributie niet zyn te conserveeren; ende ten laatsten dat niet bevonden sal worden, dat by den
voet van de voorsz uitspraak de Landen van dien Quartiere ten advenant van haar inkoomen en
waarde meer beswaart zyn als de Landen van deesen Quartiere, maar dat ter contrarie bevonden
sal werden, dat de Landen van deesen Quartiere booven de Landen van dien Quartiere zyn
beswaart; soo veel nu aangaat het geene begeert word, dat tot en van de Reekeningen,
Registeren, Boeken en andere Stukken tot deese saake dienende, sal gegunt worden acces, visie
en extract; Wy verstaan, dat in de saake rondelijk behoord gehandelt te worden, en dat oversulks
soo wel de Gecommitteerden van dien Quartiere, als de Gecommitteerden van deesen
Quartiere, ten beiden zyden van alle Reekeningen, Registeren, Boeken en andere Stukken ter
materie dienende, acces, visie en extract, niet en sal worden geweigert, en dat deselve (desnood
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zynde) onder de verkooren Arbiters meede sullen worden geëxhibeert, om in het decideeren van
de saake daar op te letten na behooren, en hier op U E. advertentie verwagtende,
Bidden God, &c.
En zyn de Gecommitteerde Raaden geauthoriseert omme deese saake te vorderen, ende in plaats
van de geene die van deeser zyde tot de voorschreeve saake zyn verkooren, en niet by de hand
sullen zyn, anderen te surrogeeren en versoeken,
(Resolutien 1590-92)(p. 630-648)

(1591) 17 juni
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 17 juni)
(Niet volledig overgenomen).
VI.
En aangesien in deese geleegentheid, dat niet alleen van weegen de vereenigde Landen onder het
gebied van sijn Excellencie een goed Leeger te Velde is gebragt, maar dat ook den gemeenen Vyand
hem prepareert om een Leeger te Velde te brengen, ende daar beneevens het groot Heirleeger het
welk de Koninglijke Majesteit van Vrankryk in Duitschland doet opligten, eerstdaags gereed weesen
sal, veele saaken in de voorsz Dagvaart sullen moogen voorkoomen, daar inne tot der Landen dienst
promptelijk sal dienen geresolveert, sonder dat de saaken apparentelijk sul
len moogen toelaaten daar op rapport te neemen, soo werden de Edelen en Steeden versogt, daar
op te koomen en senden respectivelijk met volkoomen Resolutie en de magt, op dat by gebreeke van
dien geen occasien verlooren en worden, om deese Landen een merkelijke dienst te doen; ende dat
oversulks by de meeste stemmen op de occurrentien (geen uitstel moogende lyden) mag werden
geresolveert, ten minsten voor deese reise.
Aan de Edelen ende Steeden,
Aan de Edelen.
De Heeren van Brederode, Schagen, Assendelft, Wyngaarden, Poelgeest, Duvenvoorde, Noordwyk,
Cralingen,
Aan de Steeden.
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schiedam,
Schoonhooven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Medenblik ende Purmerteynde.
Eersaame, &c. Welgeboorne, Edele, &c.
[In den haren rypelijk letten, ende haarluider Gedeputeerden in competenten ten getale, en met
volkoomen last, volgende de voorschreeve poincten ten voorschreeve dage precise alhier in den
Hage des avonds in der Herberge te doen compareren.]
Wy senden U E. neevens deesen de Poincten ende Stukken daar op de aanstaande Vergaderinge van
de Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland alhier in den Hage jeegens den 17 deeser
maand sal werden gehouden, ende aloo aan een goede en prompte Resolutie op het selve den Lande
seer hooglijken is geleegen, soo sal U E. believen daar op met de andere Edelen rypelijk te letten, en
ten voorsz daage precise alhier in den Hage des avonds in de Herberge te compareeren, omme des
anderen daags in besoigne te moogen treeden, op dat by gebreeke van dien den dienst der Landen
niet en werde veragtert.
In den Hage den 10 Juny 1591
Onder stond,
Ter ordonnantie van de Gecommitteerde
Raden van de Staten.
(Resolutien 1590-92) (p. 654, 655)
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(1591) 17 juni
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 17 juni)
(Niet volledig overgenomen).
VI.
En aangesien in deese geleegentheid, dat niet alleen van weegen de vereenigde Landen onder het
gebied van sijn Excellencie een goed Leeger te Velde is gebragt, maar dat ook den gemeenen Vyand
hem prepareert om een Leeger te Velde te brengen, ende daar beneevens het groot Heirleeger het
welk de Koninglijke Majesteit van Vrankryk in Duitschland doet opligten, eerstdaags gereed weesen
sal, veele saaken in de voorsz Dagvaart sullen moogen voorkoomen, daar inne tot der Landen dienst
promptelijk sal dienen geresolveert, sonder dat de saaken apparentelijk sul
len moogen toelaaten daar op rapport te neemen, soo werden de Edelen en Steeden versogt, daar
op te koomen en senden respectivelijk met volkoomen Resolutie en de magt, op dat by gebreeke van
dien geen occasien verlooren en worden, om deese Landen een merkelijke dienst te doen; ende dat
oversulks by de meeste stemmen op de occurrentien (geen uitstel moogende lyden) mag werden
geresolveert, ten minsten voor deese reise.
Aan de Edelen ende Steeden,
Aan de Edelen.
De Heeren van Brederode, Schagen, Assendelft, Wyngaarden, Poelgeest, Duvenvoorde, Noordwyk,
Cralingen,
Aan de Steeden.
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schiedam,
Schoonhooven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Medenblik ende Purmerteynde.
Eersaame, &c. Welgeboorne, Edele, &c.
[In den haren rypelijk letten, ende haarluider Gedeputeerden in competenten ten getale, en met
volkoomen last, volgende de voorschreeve poincten ten voorschreeve dage precise alhier in den
Hage des avonds in der Herberge te doen compareren.]
Wy senden U E. neevens deesen de Poincten ende Stukken daar op de aanstaande Vergaderinge van
de Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland alhier in den Hage jeegens den 17 deeser
maand sal werden gehouden, ende aloo aan een goede en prompte Resolutie op het selve den Lande
seer hooglijken is geleegen, soo sal U E. believen daar op met de andere Edelen rypelijk te letten, en
ten voorsz daage precise alhier in den Hage des avonds in de Herberge te compareeren, omme des
anderen daags in besoigne te moogen treeden, op dat by gebreeke van dien den dienst der Landen
niet en werde veragtert.
In den Hage den 10 Juny 1591
Onder stond,
Ter ordonnantie van de Gecommitteerde
Raden van de Staten.
(Resolutien 1590-92) (p. 654, 655)
(1591) 18-29 juni
Roerende de Kerkelijke Ordonnantie. Opinie van de Stad Delf. Opinie van de Stad Rotterdam.
Op het tweede poinct van de voorsz beschryvinge, is na voorgaande resumptie van de poincten, daar
op in de laatste Dagvaart niet eindelijk was geresolveert, verstaan en geresolveert.
In den eersten, noopende de Kerkelijke Ordonnantie, alsoo de Gedeputeerden der Steede van Delft
hebben verklaart, dat de Veertigen ende Vroedschappen der selver Steede, op de instantie aldaar
gedaan, ten einde syluiden hen souden willen conformeeren met de Resolutie van de Edelen en
andere Steeden, in het arresteeren van de voorsz Kerkelijke Ordonnantie, hebben gepersisteert by
haare voorgaande Resolutie, en verklaart daar in geen overstemminge te kunnen lyden; en de
Gedeputeerden der Steede Rotterdam hebben verklaart, dat de Vroedschappen aldaar hebben
goedgevonden het selve besoigne tot beeter geleegentheid uit te stellen, om met alle de vereenigde
174

Provincien een eenpaarige ordre daar op te moogen maaken, soo is geresolveert, dat ten aansien
aan het besluyt en voortgang van het voorsz besoigne den Lande ten hoogsten is geleegen, ende dat
in de Generaliteit) tot geen Resolutie of besoigne kan geprocedeert werden, soo lange die van
Holland en Westvriesland daar op niet geresolveert zyn, den Heere van Brederode ende Raadsheeren
Johan van Banchem en Dirck van Leeuwe, hen sullen vinden binnen de Stad van Delft, om de
Burgermeesteren, Veertigen en Vroedschappen aldaar te beweegen, ten einde syluiden hen in de
voorschreeve saak met de Edelen en andere Steeden willen conformeeren, en dat daar na aan de
andere Steeden, hen niet geconformeert hebbende, als Rotterdam, Hoorn en Medenblick, by deselve
of by twee van henluiden van gelijken gedaan sal worden.
(Resolutien 1590-92)(p. 657, 658)
(1591) 26 augustus
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 26
Augusti).
(Niet volledig overgenomen)
VIII.
Ten laatsten, aangemerkt, dat mits de jeegenwoordige geleegentheid (bysonder ten aansien van
weegen de vereenigde Landen sijn Excellencie met een goed Leeger en de meeste noodelijkheeden
van dien nog te Velde is, den gemeenen Vyand hen met groote magt insgelijks te Velde begeeven
heeft, en dat het Leeger, by de Koninglijke Majesteit van Vrankryk in Duitsland doen ligten, al gereed
en in het aantrekken is, daar teegens de gemeene Vyanden groot geweld van Volk en Oorlog, soo uit
Italien, Spaigne en andere aanpaalende Landen, als uit Duitsland doen vergaderen) in de
voorschreeve Vergaderinge veel saaken sullen moeten occurreeren, daar aan den dienst van den
Lande grootelijks sal weesen geleegen, en op dewelke noodelijk in der haast sal moeten werden
geresolveert, soos al noodig weesen dat de Edelen koomen geresolveert, en de Gedeputeerden van
de Steeden gelast om op alle occurreerende saaken (bysonder die geen uitstel sullen moogen lyden)
met de meeste stemmen ten meesten dienste van den Lande te helpen adviseeren en resolveeren,
op dat by gebrek van dien de gemeene saake niet en werde veragtert.
Aan de Edelen ende Steeden.
Edelen. Brederode, Assendelft, Schagen, Cralingen, Wyngaarden, Poelgeest, Noordwyk, Nyevelt.
Steeden. Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Gornichem, Schiedam,
Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Medenblik ende Purmereynde.
Eersaame, &c. Welgeboorne, Edele, &c.
[Aan de Steeden, Aldaar Hare Gedeputeerden in competenten getale, en met volkoomen last, te
senden, om met de Edelen en andere Steeden]
Wy senden U E. neevens deesen de Poincten daar op de aanstaande Dagvaart van weegen in den
Lande van Holland en Westvriesland Staatsgewyse alhier in den Hage den 16 deeser maand
goedgevonde is gehouden te werden, het sal U E. believen deselve poincten met de andere Edelen te
leggen in deliberatie, en daar op te koomen geresolveert jeegens den voorschreeven daage precise ’s
avonds in de Herberge, om des anderendaags in besoigne te moogen treeden, om met de andere
Edelen en de Gedeputeerden van de Steeden daar op te adviseeren en resolveeren ten meesten
dienste van den Lande.
Waar meede,
Geschreeven in den Hage den
8 Augusty 1591
(Resolutien 1590-92)(p. 667 )
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(1591) 27 augustus- 10 september
Delft geen overstemming kunnen de lyden in de Kerkelyke Ordonnantie,
en Rotterdam daar over niet besogneerende tot eenparige ordre daar op by de Vereenigde
Provincien; Gecommitteerden die van Delft tot conformiteit te gaan beweegen; en daar na van
gelyke doen by Rotterdam, Hoorn en Medemblik als haar niet conformeeren. (18-29 juni)(54 657).
(1591)[Kerkelijke saaken, Delft, Rotterdam, Hoorn en Medemblik alsnog tot conformiteit met de
Edelen en andere Steeden versoeken op de Kerkelyke Ordonnantie.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 65/668)
(1591) 27 augustus-10 september
Kerkelijke Ordonnantie.
Op het eerste poinct van de beschryvinge, daar by geinsisteert word om te hebben Resolutie op de
poincten daar op in de twee voorgaande Dagvaarden geen eindelijke Resolutie is genoomen, is in
den eersten verstaan, dat, soo veel de Kerkelijke Ordonnantie aangaat, de Steeden van Delft,
Rotterdam, Hoorn en Medenblik alsnog sullen werden versogt, ten einde syluiden het met de Edelen
en andere Steeden willen conformeeren.
(Resolutien 1590-92)(p. 668)
(1591) 27 augustus-10 september
Hoorn, Enkhuysen met Medemblik niet willen de consenteeren de saake der Admiraliteit in het
Noorder Quartier te stellen aan Gecommitteerde Raaden aldaar, ten waare van seeven gereduceert
op vyf, deselve tot goed rapport steegen de naaste dagvaart vermaant.
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 70/673)
(1591) 27 augustus-10 september
Collegie Superintendent van de Admiraliteit in het reguard van Zeeland. Noopende de Admiraliteit in
Noord-Holland.
Op het vyfde Articul van de voorschreeve beschryvinge is verstaan, dat alsnog instantie sal werden
gedaan, ten einde die van Zeeland henluiden willen begeeven onder het Collegie Superintendent van
de Admiraliteit, op dat des te beeter de saaken, daar van dependeerende, moogen werden beleid.
En alsoo de Gedeputeerden der Steeden van Hoorn en Enkhuisen hebben verklaart, dat syluiden,
mitsgaders die van Medenblik, waaren geresolveert, niet te consenteeren dat de saaken van de
Admiraliteit in het Noorderquartier en Westvriesland souden werden gestelt aan het Collegie van de
Gecommitteerden van de Staaten uit de seeven Steeden aldaar, ten waare alvooren het selve
Collegie van seeven op vyf werde gereduceert, en henluiden daar jeegens goede berigtinge gedaan
zynde, syluiden gepersisteert hebben, soo is goedgevonden, dat syluiden aan haare Principaalen
sullen doen goed rapport, ten einde ter naaster Dagvaart in de voorschreeve saake eindelijk mag
werden geresolveert ten meesten dienste en eenigheid van den Lande.
(Resolutien 1590-92)(p. 673)
(1591) 12-23 november
Op de swaarigheeden by voorsz Steeden gemaakt die saak uitgestelt tot bewilliging by gemeen advis.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 73/677).
(1591) 12-23 november
Roerende de Kerkelijke Ordonnantie.
In de voorschreeve Vergaderinge is op het eerste poinct van de beschryvinge op de gereserveerde
saaken van de voorgaande Dagvaarden gehoort en verstaan de opinie en last van de Gedeputeerden
der Steede van Delft, Rotterdam, Hoorn en Medenblik, op de particuliere beschryvinge aan deselve
Steeden gedaan, daar by sy versogt zijn geweest hen met de Edelen en andere Steeden,
eensamentlijk het advis van sijn Excellencie en de Collegien van den Hoogen en Provincialen Raade
van den voorschreeven Lande te willen conformeeren in het arresteeren ende besluiten van de
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Kerkelijke Ordonnantie, en gelet zynde op de swaarigheeden by deselve Steeden respectivelijk daar
op geallegeert is by de Edelen van andere Steeden goed gevonden dat de voorsz saak uitgestelt sal
worden tot beetere geleegentheid, op dat by gemeen advis ende bewillinge in een saak van soo
grooten gewigte mag werden geprocedeert ten meesten diens van den Lande, en vorderinge van
goede orde in Kerkelijke saaken.
(Resolutien 1590-92)(p. 676, 677)

Vermeld in het document:

Einde van het jaar 1591. (p. 685)
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1591b
(1591b) 18 januari
Deese Steeden, uitgesondert Hoorn, Enkhuisen en Medenblick, hebben daar na in deesen
geconsenteert.
De Gedeputeerden van Delft, Rotterdam, Schiedam en sommige van den Noorderquartiere hebben
verklaart, dat alsoo de voorschreeve saake als een voorvallende saake werd voorgedraagen, en te
vooren in een van de poincten van beschryving was gestelt, syluiden sonder voorgaande rapport elk
in den haaren in het gunt voorschreeve is niet en hebben kunnen consenteeren, verhoopende
nogtans dat by haarluider Principaalen egeen swaarigheid gemoveert sal werden, omme daar inne
meede te consenteeren, en haarluider antwoord eerstdaags daar op sal werden overgesonden.
(Resolutien 1590-92)(p. 719)
(1591) 25 januari
Rapport van het besogne van Gecommitteerden op de beveiling der Zee en bevryding der Stroomen,
en tot voorsiening tegen de exactien, &c.; voor het aanstaande jaar de
ingestelde ordre tot beveiling der Zee, en bescherming van ’s Lands Scheepen en Onderdaanen te
onderhouden in Holland, by het Collegie Superintendent en de particuliere en subalterne Collegien
ter Admiraliteit te Amsterdam, Rotterdam en Hoorn en in Zeeland, groot ses en twintig Articulen.
(Index 1591-99: Zeezaaken, 128/737)
(1591b) 25 januari
Ordre op de veylinge van de Zee, ende bescherminge van de Scheepen ende Goederen van de
Ingezeetenen deeser Landen.
(Niet volledig overgenoomen)
De Gedeputeerden der Collegien van de Admiraliteit tot Rotterdam, Amsterdam ende Hoorn
resideerende op de beschryvinge van de Staaten van Holland en Westvriesland, met de
Gedeputeerden van den Collegie van de Admiraliteit tot Middelburg resideerende, beschreeven
zynde by sijne Excellencie, als Admiraal Generaal alhier gecompareert zynde, neffens de
Gecommitteerden van de Steeden van Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, omme onderlinge meede te communiceeren op den voet die men
gebruiken soude dit jeegenwoordige jaar 1591, tot veilinge van de Zee, en bescherminge van de
Scheepen en Goederen van de Ingezeetenen deeser vereenigde Nederlanden; ende de Staaten
voornoemt gesien hebbende de Poincten ende Articulen, by deselve Gedeputeerden ende
Gecommitteerden geraamt ende geconcipieert, nadien deselve hadden geresumeert het gunt by
sijne Excellencie ende de Raaden Superintendent ter Admiraliteit, mitsgaders de Gedeputeerden van
de voornoemde Collegien en Steeden, in January 1590 dies aangaande was gebesoigneert en
goedgevonden; en verstaan hebbende uit het rapport van de voorsz Gedeputeerden en
Gecommitteerden, dat de voorsz Poincten en Articulen, by hen jeegenwoordeig geconcipieert, by
sijne Excellencie, en de Raaden neffens hem weesende, waaren goedgevonden, hebben de Staaten
voornoemt verklaart en geordonneert, dat tot veilinge van de Zee als vooren voor den
jeegenwoordigen jaare 1591 agtervolgt; geëffectueert en onderhouden sullen werden de Poincten
ende Articulen hier na volgende.
(Resolutien 1590-92)(p. 738)
(1591) 25 januari
Verklaaring van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik op voorsz ordre.
(Index 1591-99: Zeezaaken, 136/746)

178

(1591) 26 januari
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Medemblik ter naaster Vergadering beschryven op de verhooginge
der Impost van het Consumtie Zout van twinti tot dertig stuivers de Ton.
(Index 1591-99: Middelen ordinaris, (15/614)(174/789).
(1591) 2 februari
Den Procureur Generaal twee honderd agt en dertig gls te leeveren aan den Ontfanger J. van
Leeuwen van J. van Nassau , Admiraal van Zeeland, over het vervoeren van seekere Persoonen uit
den Haag na Medemblik.
(Index 1591-99: Justitie saaken, 154/766).
(1591b) 2 februari
Versoek van die van Hoogtwoude, Eertzwoude, Opmeer, &c.
Op het versoe van Burgemeesteren en Regeerders van Hoogtwoude, Eertzwoude, Opmeer, Abbekerk
en Twysch, Zybekerspel en Benningbroek, ten einde die van de vier Noorderkoggen belast soude
werden van weegen de Supplianten, soo in de betalinge van de Renten (als by hen tot nog toe is
gedaan) als in de aflossinge van de opgeligte Penningen van dien, tot het slegten van de Schansse
voor Medenblik Anno 1588 geslaagen, als het repareeren van den Zeedyk aldaar, omme te beeter te
kunnen een iegelijk na sijne quote en portie, gelijk men gewoonlijk is des gemeene Lands lasten
aangaande, de Dykage op de margen om te slaan; Is geappostilleert,
De Staaten van Holland en Westvriesland verstaan, dat de Supplianten de kosten en lasten, in
deesen geroert, sullen moeten draagen, alsoo by de Dorpen in andere Quartieren gelijke
kosten hebben moeten gedraagen worden, sonder deselven in het gemeen te moogen
brengen.
(Resolutien 1590-92)(p. 766)
(1591b) 2 februari
Den Procureur Generaal gelast, twee honderd agt en dertig pondern te leeveren aan den Ontfanger
Joost van Leeuwen.
De Staaten van Holland en Westvriesland, ordonneeren Gillis van Flory, Procureur Generaal van
Holland, in handen van Joost van Leeuwen, Ontfanger van de Exploicten, te leeveren alsulke twee
honderd agt en dertig ponden elf schellingen van veertig grooten het pond als by den voorschreven
Procureur Generaal, ter ordonnentie van de Staaten voornoemt, ontfangen zyn uit handen van den
Heere Justinus van Nassauw, Admiraal van Zeeland, welke Penningen geprocedeert zyn uit saake van
het vervoeren van de Persoonen van Don Diego, Don Johan de Valasco, met een Doctor en Dienaar,
uit den Hage na Medenblik, mits dat den voorschreeven Ontfanger daar van gehouden sal zyn te
verantwoorden neffens de andere Penningen van sijnen ontfang.
(Resolutien 1590-92)(p. 766, 767)
(1591b) (? december)
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd
December). (Niet volledig overgenomen).
XVII.
Alleenlijk aan Dordregt, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enckhuisen, ende Medenblick.
Item, tot betaalinge van de particuliere schulden van den Lande van Holland en Westvriesland, is
booven den Impost op de ontgrondinge van de Steen, Huis-Pannen ende Teegelen, die uit den Lande
van Holland sullen werden gevoert, by de meeste stemmen goedgevonden, dat den Impost op de
consumptie van het Sout, van twintig tot dertig stuivers van de Tonne soude werden verhoogt; maar
alsoo de Gedeputeerden der Steede van N. tot de voorschreeve verhooginge niet waaren gelast,
sooe sullen deselve daar op ter voorschreeve Vergaderinge meede koomen gelast.
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XXI.
Ten laatsten dient gelet, dat op verscheide poincten, vervattet in de beschryvinge van de voorgaande
Dagvaart, en andere die in deselve Dagvaart zyn geoccurreert, niet eindelijk en is geresolveert
geweest, sulks dat de Edelen en Gecommitteerden van de Steeden daar op en op alle andere saaken,
den staat van den Lande betreffende, die in de aanstaande Dagvaart sullen voorvallen, sullen
koomen eindelijk geresolveert en gelast, op dat by faute van dien gemeene saake niet werde verkort.
Aan de Edelen en Steeden.
Brederode, Wyngaarden, Poelgeest, Assendelft, Schagen, Warmont, Duvenvoorde, Noortwyck,
Gralingen, Nyvelt.
Aan de Steeden.
Uwer E. willen senden haare Gecommitteerden in competenten getaale, en volkoomentlijk gelast.
Aan de Burgemeesteren en Regeerders van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda,
Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam, Monnikendam,
Medenblik ende Purmereynde.
Welgebooren, Edele, Eersame.
Wy senden Uwer E., beneffens de Brieven van sijne Excellencie, de Poincten ende Stukken, daaro op
de aanstaande Vergaderinge van de Staaten alhier in den Hage gehouden sal werden, vrundelijk
begeerende, dat Uwer E. believe deselve Missive, Poincten en Stukken ernstelijk te examineren, ende
daar op soo goeden, korten en vrugtbaaren Resolutie te neemen, als de dgoede occasie ende des
Lands dienste vereisschende, ende sijne Excellencie met groote devotie verwagtende is; en dat
deselve Resolutie Uwer E. hem wil vinden alhier in den Hage jeegens den naastlaatsten deeser
maand, omme des anderendaags precise in besoigne te treeden, op dat des gemeene Lands dienst
mag werden gevordert na behooren.
In den Hage den 17 December 1590.
Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden.
(Resolutien 1590-92)(p. 777, 778)
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1592
(1591b/1592) (? januari)
Verscheide opinien op het Consent van de Verpondingen van den jaare vijftien honderd een en
neegentig.
Op den versogten ommeslag op den voet van het redres van de Verpondinge en is na lange
deliberatie niet eindelijk geresolveert, overmits de verscheidenheid van de opinien, weesende de
Edelen, die van Haarlem, Delft, Leyden, Rotterdam en Gornichem van opinie, dat men een dubbelde
Verpondinge over de Steeden binnen de Muuren, en anderhalve groote Verpondinge over de Dorpen
en platte Landen sal ommeslaan, in reguard dat de platte Landen booven de Steeden beswaart zyn
met den Impost van het dubbelt Hoorngeld ende van de bezaayde Gemeten, ende dat de Steeden
daar teegens genieten de kortinge van de Renten op de Steeden staande, die ter oorsaake van den
ommeslag van de Verpondinge, by deselve sal werden gedaan.
Die van Dordrecht hebben verklaart, sonder consent van de Gilden aldaar geen consent van
de Verpondinge te kunnen dragen, ende dat sy deselve, om reedenen hier vooren op het
tweede poinct verhaalt, nog niet en hebben kunnen vergaderen.
Die van Amsterdam hebben verklaart te vreeden te weesen anderhalve of twee groote
Verpondingen te consenteeren, behoudelijk, dat het eenpaarlijk sal gaan over de Steeden en
de platte Landen.
Die van Schiedam hebben verklaart, alleenlijk gelast te weesen tot het consent van een
groote Verpondinge over de Steeden.
Die van Alkmaar hebben verklaart te vreeden te weesen gelijken ommeslag over de
Verpondinge te bewilligen, als in den jaare 1589 of in den jaare 1590 is geconsenteert
geweest, behoudelijk, dat de platte Landen aldaar sullen werden begroot jeegens de kortinge
van de twintig duisend ponden, ten platten Lande in den jaare 1588 voor een jaar by
uitspraake geaccordeert op elke Verpondinge, en ieder navolgende jaar gecontinueert, en
dat voortaan de voorsz kortinge niet verder en sal werden toegelaten.
Die van Hoorn en Enkhuisen hebben verklaart gelast te weesen, om eerst te vorderen den
particulieren staat van de Contributien, om, daar van rapport gedaan zynde, alsdan eindelijk
op het versogte Consent geresolveert te moogen, werden na behooren.
Die van Edam hebben verklaart gelast te weesen, omme anderhalve groote Verpondinge
over de Steeden en platte Landen te consenteeren, mits dat het redres van de taxatie sal
werden gedaan ten minsten over de Huisen van de Steeden.
Die van Monnickendam hebben verklaart niet gelast te zyn om te consenteeren, sonder
alvoorens na behooren in reedelijkheid verligt te zyn.
Die van Medenblick hebben verklaart hen te conformeeren met Hoorn en Enkhuisen.
Die van Purmereinde hebben hen geconformeert met de meeste stemmen.
En na resumptie van de voorsz opinien is verstaan, dat jeegens de naaste Vergadering een
poinct van beschryvinge gemaakt sal werden, om me te koomen geresolveert op het geene
by de meeste stemmen is goedgevonden.
Ende na dat op het different, gemoveert by de seeven Steeden van den Noorderquartiere en
Westvriesland, sustineerende gelijkelijk, het geene die van Alkmaar by haare opinie hebben
verklaart, noopende de begrootinge van de platte Landen van dien Quartiere, jeegens de
gekorte twintig duisend ponden op elke kleine Verpondinge over de andere platte Landen
van Holland , by uitspraake in den jaare 1588 geaccordeert, en de inhoudinge van het selve
begrootinge voor den voorleeden jaare by haarluiden geretendeert, rypelijk is gelet geweest,
is eindelijk het voorschreeve different voorleeden jaare, mitsgaders het loopende jaar van
1591 gesubmitteert aan fijne Excellencie en ses Persoonen uit andere Provincien, daar toe te
beide zyden te verkiesen, onder welken binnen den tyd van ses weeken na deselve
verkiesinge, ten beiden zyden sal werden overgeleevert in geschriftelijke Deductie ter
respective intentie dienende, met de verklaringe daar toe noodig weesende, omme daar op
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uitspraake ende decisie te verwagten ende te agtervolgen als na behooren; ende van weegen
de Edelen en de andere Steeden, zyn daar toe verkooren den Cancelier Leonius, en de
Raadsheeren Valck en Arentsma; ende hebben de voorsz seeven Steeden aangenoomen
eerstdaags meede verkiesinge te doen.
(Resolutien 1590-92)(p. 782-784)
(1591b/1592) ? januari
Roerende de Collegien van de Admiraliteit.
(Niet volledig overgenomen).
Gedelibreert zynde op het poinct van de beschryvinge noopende de Collegien van de Admiraliteit, is
na lange deliberatien ende verscheiden discourssen, ook verscheidenheid van opinien daar op
gevallen, eindelijk verstaan by de meeste stemmen, dat voor den loopenden jaare soo wel het
Collegie Superintendent, als de Collegien tot Amsterdam, Rotterdam en Hoorn sullen blyven
gecontinueert, en noopende de Persoonen, is verstaan, dat in het Collegie Superintendent van
weegen die van Holland sullen werden gecontinueert ende van nieuws gecommitteert respective
Joris Maertensz, Syvert Jansz van Crommendyk, in het Collegie tot Amsterdam Berckhout, Cromhout,
Verbrugge, Heyndrick Florisz; in het Collegie tot Rotterdam Balthazar Fransz, Jacob Cornelisz
Moerkercken, Mr. Willen van Goederede en Job Pietersz van Ruyven, tot de expiratie van het jaar
dat hy gecommitteert is geweest, in het Collegie tot Hoorn Arent Meynertsz, Simon Pietersz Cort,
Pieter Dircksz ende Pieter Meeuwsz; en sullen die van nieuws gecommitteert zyn, van weegen de
Generaale Staaten beschreeven, en deselve Commissie verleent werden na behooren.
Opinien op den voorslag tot decisie van de different, daar inne eenige Stad of Steeden parthye zyn.
Op het poinct daar by in deliberatie is geleid in wat manieren geprocedeert sal werden tot decisie
van de differenten in den Lande van Holland en Westvriesland ontstaan, daar inne een ofte
meer Steeden partye zyn, na dat de Acte, daar op geconcipieert en de Edelen en Steeden
overgesonden, geresumeert is geweest; hebben de Edelen die van Haarlem, Delft, Leyden,
Gornichem, Schiedam, Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmereinde, deselve Acte goedgevonden
en verstaan, dat in conformiteit der selve sal werden geprocedeert.
Van die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblick.
Die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblick hebben elks apart, nogtans eendragtelijk, verstaan, dat sy
goedvinden, dat de differenten tusschen de Steeden van Dordrecht en de Amsterdam, en de Steeden
van Gouda en Rotterdam, volgende de voorsz Acte werden besligt, maar konden niet verstaan dat
generalijk in alle questien volgende de voorsz de Acte sal werden geprocedeert.
Ende hebben de Gedeputeerden van de voorsz Steeden verklaart, alsnog niet gelast te zyn van haare
respective Resolutien te wyken, of hem met de meeste stemmen te conformeeren.
(Resolutien 1590-92)(p. 787)
(1591b/ 1592) ? januari
Roerende den Impost van de consumptie van het Zout.
Item, gemerkt in de verhooginge van den Impost van de consumptie van het Sout, omme in plaatse
van twintig stuivers te betaalen van de Tonne, de Steeden van Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en
Medenblik alsnog niet en hebben kunnen verwilligen; soo is goedgevonden, dat jeegens de naaste
Vergaderinge deselve Steeden daar op egter beschreeven sullen werden.
(Resolutien 1590-92)(p. 789)
(1591/92) 30 december-24 januari
Consent van den ommeslag van de Verpondinge van den jaare vijftienhonderd twee en neegentig.
(Niet volledig overgenomen)
Is voorts bewilligt, dat ten einde voorsz in den loopenden jaare van 1592 over alle Steeden, Dorpen
ende Gehugten van Holland ende Westvriesland, een gelijken ommeslag op den voet van het redres
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van de Verpondinge gedaan, geinnet en geëxecuteert sal werden op gelijke daagen en termynen,
ende op gelijken voet kortinge als in den jaare 1591 is geconsenteert en geheeven geweest, daar op
den Ontfanger Generaal de sommatien sal laaten uitgaan ende deselve executeeren na behooren, uit
welken Ommeslag betaald sullen werden de Renten der Steeden en Dorpen, in den jaare 1592 daar
op verschynende; item, de Logysgelden, Turf, Kaarssen, Scheeps-Vragten van het vervoeren van
Soldaaten binnen de Provincie, Fortificatien binnen Holland ende Westvriesland, Boodeloonen en
diergelijke, die tot laste van den Lande van Holland en Westvriesland in het particulier gedragen
moeten werden, en het geene daarenbooven uit den voorsz ommeslag sal moogen genooten en
geprofiteert werden, sal by de Gecommitteerde Raaden in minderinge van het voorsz Consent
meede werden gestrekt.
---------------De Steeden van Hoorn, Enkhuisen ende Medenblick, hebben alsnog gesustineert, dat het kort van de
lastenvan de Equipage der Scheepen van Oorloge uit de Verpondinge sal werden gesuppleert, voor
soo verre de Convoyen en Licenten niet en moogen strekken.
(30 december-24 januari)(p. 797 )
Die van Medenblick hebben versogt, dat op de Fortificatie aldaar soude werden voorsien na
behooren.
(Resolutien 1590-92)(p. 796, 797 )
(1592) 30 december-24 januari
Collegie tot Hoorn.
Belangende het Collegie van de Admiraliteit binnen Hoorn, is verstaan, dat het selve by provisie sal
bestaan van Arent Mynaertsz, Simon Pietersz Cort, Pieter Dircksz en Pieter Meeusz, dan alsoo de
Gecommitteerden van Alkmaar en Medenblick ernstelijk aan gehouden hebben, omme elks meede
een in het voorsz Collegie tot Hoorn uit den haaren te hebben, soo is na verscheide deliberatien
goedgevonden en geresolveert by de meeste stemmen, dat het selve different aan sijne Excellencie
gerefereert, en by deselve gedecideert sal werden ten meesten dienste van den Lande en
contentemente van de Steeden.
(Resolutien 1590-92)(p. 807 )
(1592) 30 december-24 januari
Dit Collegie by provisie te bestaan van A. Meynaarts, S.P. Cort, P. Dicx en P. Meeusz; Alkmaar en
Medemblik houden aan om elk één in dit Collegie; het selve different aan sijn Excellentie tot decisie
ten meesten ’s Lands dienste.
(Index 1591-99: Admiraliteit in Westvriesland en het Noorder Quartier, 13/807).
(1592) 30 december
De Edelen van de dertig Beursen te hebben de collatie van ses, Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden ,
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, elk twee; Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn,
Enkhuisen, Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerende elk een; soo in de eerste institutie als
successif.
(Index 1591-99: Universiteiten, 14/809).
(1592) Forme van de collatie der Beursen in het voorschreeve Collegie.
Ende op het tweede lit van het voorsz sestiende poinct, noopende de forme van collatie ofte gifte
van de Beneficien in het voorsz Collegie, is eindelijk geconsenteert en geaccordeert, dat de Edelen
van Holland en Westvriesland van de dertig Beursen sullen hebben de gifte en collatie van ses
Beursen; Item, dat de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda en de
Rotterdam , elk sullen hebben de collatie van twee Beursen, en de Steeden van Gorcum, Schiedam,
Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Monnickendam, Medenblick en Purmereynde, elk
een Beurse, en dit alles soo wel in de eerste Institutie als successivelijk daar na.
(Resolutien 1590-92)(p. 809 )
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(1592) 8-15 juni
De Raad van Staate Bodley weegens Engeland vorderende het contentement van Sonoy noopens zyn
agterweesen; de Staaten hebben het accord voldaan op de reductie van het Guarnisoen van
Medemblik in desselfs reguard, buiten het welk den Oversten niet is gefundeert om agterstallige
besolding te eisschen, voor en na de Pacificatie van Gent, sou anders generaal miscontentement
onder het Oorlogsvolk geeven, terwyl volgens het Tractaat als andere moet gehandelt worden.
(Index 1591-99: Militaire saaken, 55/854).
(1592) 8-15 juni
Sonoy om contentement te doen van sijn agterweesen.
Gehoord by de Staaten van Holland en Westvriesland het aangeeven van den Heere Thomas Bodley,
Raad van Staate der vereenigde Nederlande, by de Koninglijke Majesteit van Engeland
geintroduceert, daar sijne E. verklaart heeft by ende van weegen haare voorschreeve Majesteit
gelast te zyn, te vorderen het versogte contenment van den Oversten Sonoy, noopende sijn
agterweesen aan den Lande, hebben de Staaten voornoemt verklaart, en verklaaren by deesen, dat
sy alle poincten, by den Accorde op de reductie van het Guarnisoen van Medenblik, in het reguard
van den voorschreeven Oversten en andersints belooft, getrouwelijk hebben voldaan, en ter
contemplatie van de intercessie van haare voorschreeve Koninglijke Majesteit door de voornoemden
Bodley, soo veel meer dat sy aan den voorschreeven Oversten nog binnen ’s jaars een goede somme
van Penningen verstrekt, en aan verscheide Burgeren van Medenblik te betalen aangenoomen, daar
toe syluiden buiten den voorschreeven Accorde niet gehouden en waaren; ende en verstaan de
Staaten niet dat den voorsz Oversten buiten den selven Accorden eenigsints geregtigt of gefundeert
is, omme te vorderen de betalinge van sijn gepretendeerde agterweesen van sijne agterstallige
besoldinge, die hem soude moogen resteeren van sijnen dienst als Ritmeester, Capitein en Oversten,
deese Landen voor de Pacificatie van Gent ende daar na, soo aan de voorschreeve als de andere
geunieerde Landsen gedaan; aangesien hy dies aangaande (insiende den beswaarlijken staat deeser
Landen, en dat alle Contributien die in deselve geheeven werden tot de loopende lasten tot defensie
der Landen noodsaakelijk moeten werden bekeert) moet hebben gedult, gelijk andere den Lande
gedient hebbende, daar onder veele Engelschen, Françoisen, Schotten, Duitschen en ander Natien,
behalven de Ingezeetenen deeser Landen syn, ende alle gelijk, noopende haare resteerende
besoldinge, gedult en patientie moeten hebben, en hebben, sooe deese Landen gelijk andere
Potentaten, Princen en Republicquen, een geduurigen Oorlog voerende, onmoogelijk is de
agterstallige besoldingen te betalen, sonder den staat van den Lande in een geheele ruïne en
conversie te stellen; en indien den Oversten Sonoy uit saake van de gepasseerde saaken dies
aangaande beeter als andere soude werdee getracteert, het selve soude een generaal
mescontentement onder het Volk van Oorlog veroorsaaken, ende en soude den voornoemden
Oversten niet seer eerlijk of vorderlijk weesen, dat hy uit den voorschreeven Tractaate sulks soude
willen pretendeeren, soo het regte verstand van dien anders niet en is, dan dat hy nietteegenstaande
de gepasseerde saaken soude getracteert werden als andere, den Lande eerlijk en vroomelijk gedient
hebbende.
(Resolutien 1590-92)(p. 854)
(1592) 1-12 september
Het tweede Deel, belangend de Giften van de Bursaalen, en der Bursaalen beproevinge en
ondersoekinge voor der selver inkomste in het Collegie.
(Niet volledig overgenomen)
Gifte der Beursen.
In het voorschreeve Collegie sullen weesen een en dertig Beursen, elk begroot op honderd twintig
guldens jaarlijks, staande tot gifte van de Heeren Staaten.
Dewelke deselve op de nominatie en op het voorstellen dan de Heeren Edelen tot ses Bursaalen, van
de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam elk twee, en van
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de Steeden van Gornichem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Edam,
Monnickendam, Medenblik en de Purmereinde, elk eenen geeven sullen aan jonge Gesellen, ten
minsten veertien jaaren oud, en in de Latynsche spraake soo verre gekoomen zynde dat sy bequaam
zyn tot de Universiteit te gaan, en sulks de Lessen met vrugten te hooren.
hooren.
(Resolutien 1690-92)(p. 865)
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1593
(1593) 8-15 juni
De Raad van Staate Bodley weegens Engeland vorderende het contentement van Sonoy noopens zyn
agterweesen; de Staaten hebben het accord voldaan op de reductie van het Guarnisoen van
Medemblik in desselfs reguard, buiten het welk den Oversten niet is gefundeert om agterstallige
besolding te eisschen, voor en na de Pacificatie van Gent, sou anders generaal miscontentement
onder het Oorlogsvolk geeven, terwyl volgens het Tractaat als andere moet gehandelt worden (Index 1591-99: Militaire saaken, 55,854)

(1593) 14-23 december
D. Pieters van Medemblik nieuwe Commissie in dit Collegie
(Index 1591-99: Admiraliteit in Westvriesland en het Noorder Quartier, 168/179).

1594
(1594) 12-15 januari
De Steeden van het Noorder Quartier van Hoorn tot Purmereynde (except Medemblik) hebben haar
non-compartitie geëxenseert, en haar consent op het eerste point by Missive aan den Advocaat
geadverteert.
(Index 1591-99: Vergadering, ---/---).
(1594) 29 juni
Op de klagten van Gedeputeerden der Noordhollandsche Synode teegen S. Sybrands, Kerkdienaar te
Medemblik, deselve daar op beschryven. (3-12 maart)(60 248).
(1594)[Synodes, In de Synode van Noordholland niet verder in quaestie trekken of Tako Sybrants,
Predikant te Medemblik, behoorlyk beroepen is of niet, van ongesond gevoelen of Leer vermeent
wordende, de pointen aan de Staaten ter examina te leeveren.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 218/417).
(1594) 27 oktober
Schryvens aan Burgemeesteren van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik over de verkooping der
Vroonlanden.
(Index 1591-99: Vroonlanden, 430/644)
(1594) 17 december
Vraagen aan T. Sybrants, Kerkdienaar te Medemblik, gedaan.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 541/766)
(1594) 17 december
C. Wiggers en T. Sybrants elk binnen veertien daagen aan Gecommitteerde Raaden te senden
cathagoris antwoord op de Pointen hen overgeleevert; by Gecommitteerden den 18 December het
antwoord van Wiggers ontfangen.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 544/767).
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1595
(1595) 5-13 juli
De overgeleeverde poincten en confessie van C. Wiggers, Kerkdienaar te Hoorn, &c. aan
Professooren in de Theologie der Universiteit te Leyden, en J. Uitenboogaart, om advis, na verhoor
van Wiggers en rapport van Plantius en Bogaart, Gecommitteerden van het Noordhollandsche
Synode om tegen voornoemde Wiggers en T. Sybrants van Medemblik voort te vaaren, om advis als
uts.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, (315/360).
(1595) 5-13 juli
Rapport. Roerende de saake van den Predikant tot Hoorn.
De Staaten van Holland en Westfrieslan, gehoord hebbende het rapport van Doctor Jeremias
Bastingius en Johannes Uytenbogaert, van haar besoigne met Cornelium Wiggers, Kerkendienaar tot
Hoorn, hebben verstaan en geordonneert, verstaan ende ordonneeren by deesen, dat de
overgeleeverde Poincten en Consessie van den voornoemden Cornelium, en ander Stukken van de
zyde van de Kerke, end den voornoemden Cornelium geëxhibeert, gestelt sullen worden in handen
van de Professoors Theologie in de Universiteit binnen Leyden, en den voornoemden Uytenbogaert,
om deselve te examineeren, daar op den voornoemden Cornelium te beschryven, en de saake tot
eenigheid te brengen is het doenlijk, indien niet de Staaten van alles te doen rapport, en ook te
dienen van advis, omme daar op gelet en gedaan te worden na behooren.
(Resolutien 1595)(p. 360)
(1595) 5-13 juli
Plantius en Bogaert, omme te moogen voortvaaren jeegens Cornelius Wiggers, Minister tot Hoorn,
ende Taconem Sybrants, Minister tot Medenblick.
De Ministers Plantius en Bogaert, Gecommitteerden van de Sinode van Noord-Holland, hebben by
monde en geschrifte versogt van weegen de voorsz Sinode, te moogen voortvaaren jeegens
Cornelius Wiggers, Minister tot Hoorn, en Taconem Sybrants, Minister tot Medenblik, daar op
geresolveert is, dat de Heeren Staaten door haare Gedeputeerden uit de Professooren en
Kerkdienaars waaren beslooten om de saaken jeegens de voorsz Ministers uitstaande, tot der Landen
en Kerkendienst tot eenigheid te brengen, en dat nog in deese Dagvaart was gehoord het rapport
van de saake, en daar op geordonneert dat de Stukken overgeleevert, souden worden gestelt in
handen van de Professoors Theologie van de Universiteit tot Leyden, ende Johannes Uytenbogaert,
Minister alhier in den Hage, om voorts conform de voorsz goede intentie der Heeren Staaten by
deselve geprocedeert te worden.
(Resolutien 1595)(p. 360).
(1595) 1 december
Noopens de Consenten voor 1596 tot directie van den Oorlog te Water en te Lande, by de Edelen,
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem,
Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Monnikendam , Medemblik en
Purmereynde in aanstender nood van de saak, en tot conservatie van 's Lands Staat teegen alle
geweld, aan slaagen en periculen van den Vyand; ook om Vrankryk in Oorlog teegen Spagne
tot verloop en ontlasting deeser Landen te houden, door dien twee derden van ’s Vyands geweld
daar op voorige jaaren gebruikt, geconsenteert in de twee honderd duisend guldens per maand als in
1595, over de vier contribueerende Provincien nog in de vyf honderd duisend en neegen honderd
duisend gls. extraordinaris als in 1595, voorts in de twee honderd duisend gls. tot behoeve van den
Koning van Vrankryk als in 1595, en in honderd duisend gls. tot behoeve der Fortificatien van
Ostende en andere Plaatsen aan de Veluw en elders, en alles in aansiening van het schryven en
propositie van de Staaten Generaal, Raad van Staate en sijn Excellentie des aangaande; Gorinchem
ongelast tot consent in het secours van Vrankryk als hier na; by Leyden hier op verklaart als op 13
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December, item Amsterdam als op 13 December.
(Index 1591-99: Financien, 509/---).
(1595) 1 december
Op het derde poinct van de beschryvinge, roerende het draagen van de consenten voor den
aanstaande jaare, &c.
Op het poinct van de beschryvinge, om te koomen geadviseert en geresolveert op de consenten voor
den aanstaanden jaare 1596, tot directie van den Oorlog te Waater en te Lande, hebben de Edelen
en de Gedeputeerden van de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda,
Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen,
Monnickendam, Medenblik en Purmereinde, in aansieninge van de nood van de saake, en ten einde
den Staat van den Lande soude blyven moogen geconserveert teegens alle geweld, aanslaagen en
periculen van den Vyand, daar meede de voorschreeve Landen seer gedreigt worden; dat meede de
voorschreeve Landen seer gedreigt worden; dat meede den Koning van Vrankryk in Oorlog teegens
den Spaignaart met de assistentie deeser Landen, tot verligting en ontlastinge der selve mag
gehouden werden, door dien de twee derdendeelen van des Vyands geweld daar op deese
voorgaande jaaren genoeg zyn gewend gebleeven ende gebruikt, geconsenteert in de twee honderd
duisend ponden van veertig grooten het pond ter maand als in den voorgaanden jaare, over de vier
contribueerende Provincien, nog in de vyf honderd duisend ponden en neegen honderd duisend
ponden extraordinaris, als in den voorgaanden jaare; vorder in de twee hondert duisend ponden tot
behoef van den Koning van Vrankryk, als in den voorleeden jaare; en daarenbooven in de somme van
honderd duisend ponden als van veertig grooten het pond, tot behoef van de Fortificatien van
Oosteinde en ander Plaatsen aan de Veluwe en elders geleegen, en dat alles meede in aansieninge
van het schryven en de propositie by de Staaten Generaal, Raad van Staate, en sijn Excellencie dies
aangaande gedaan, uitgesondert dat die van Gornichem geen last hadden te consentreeren in het
secours van Vrankryk, als hier na breeder sal staan geregistreert.
Verklaaringe van die van de Stad Leyden. Verklaaringe van die van de Stad Amsterdam.
Die van Leyden hebben hier op verklaringe gedaan en by schrifte overgeleevert, als hier na op den 13
December staat geregistreert.
De Gedeputeerden der Stad Amsterdam hebben hier op verklaringe gedaan en in geschrifte
overgeleevert, als hier na op den 13 December staat geregistreert.
(1 december)(p. 588, 589).
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1596
(1596) 1 januari
Placaat tegens de Vagabunden en Diveryen.
Alsoo egeene Steeden swarigheid gemoveert en hebben op den Concept van den Placaaten jeegens
de Vagebunden, Beedelaars, Dieven, Landloopers en Quaatdoenerds voor den 1 January, het welk
sulks by de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland gehouden is voor gearresteert; is by de
Gecommitteerde Raaden geordonneert, dat het selve Placaat sulks uitgegeeven, en alomme binnen
den Lande van Holland gepubliceert sal worden, als hier na volgt.
Placaat van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland jeegens de Vagabunden, Bedelaars,
Dieven, Landloopers en ande Quaatdoenders, na voorgaande advis van de Praesidenten en Raaden
van den voorschreeven Lande gemaakt en gearresteert den 16 December 1595.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerende de Staaten van
den selven Lande. Doen te weeten: Dat Wy tot Onsen grooten leedweesen zyn verneemende, dat
binnen de voorsz Landen van Holland en Westvriesland, soo wel in beslooten Steeden, als in de
opene Plaatsen, en ten platten Lande, de Ingezeetenen grootelijks werden beschadigt door de seer
groote meenigte van Dieveryen die dagelijks zyn gebeurende, meest alle met opbreekinge van
Huisen, met soo groote force, geweld of subtiliteit, dat er qualijken eenige Huisen konnen werden
gevonden die daar van souden moogen weesen bevryd, en dat Wy verstaan, dat het meestendeel
van de Dieven hen daags met beedelen zyn geneerende, omme onder het pretext van dien te
capteeren en te verspieden, occasie en geleegentheid van tyd en plaatse, omme haar voorgenoomen
dieveryen te pleegen: alle het welke causeert niet alleene groot nadeel voor den waaren Armen,
maar ook een seer groote ongerustheid onder de Ingezeetenen der voorsz Landen, en na alle
apparentie, indien daar inne niet promptelijk en worde voorsien, met der tyd veel argere
inconvenienten daar uit souden staan te verwagten, sonder dat hier teegens behoorlijk worde
geprocedeert met straffe van alsulke Quaatdoenders, soo door dien veele van Onse Officieren niet
soo goeden devoir zyn doende, omme de voorsz Misdoenders te agterhaalen, als dat deselve
agterhaalt en te regte gestelt zynde, niet behoorlijk ten exempel van andere worden gestraft, sulks
als de gemeene ruste en des Lands welvaart is vereisschende.
SOO IS’T: Dat Wy begeerende hier inne te voorsien, sulks dat in toekoomende tyden de Ingezeetenen
van de voorschreeve Landen teegens de voorsz dieveryen moogen zyn bevryd, eerst en alvooren
daar op gehad hebbende het advis van Onsen lieven en getrouwen, de Praesidenten en Raaden van
den Hoogen en Provincialen Raade van Holland, Zeeland en Westvriesland, met rype deliberatie van
Raaden hebben gestatueert en geordonneert, statueeren en ordonneeren voor een eeuwig Edict
mits deesen. (Niet volledig overgenomen)
XX.
En ten einde het inhouden van deesen alomme mag worden geobserveert, en niemand daar van
ignorantie en pretendeere, lasten en ordonneeren wy, dat deesen alomme sal worden gepubliceert
en verkondigt daar men gewoonlijk is publicatie te doen: Ontbieden voorts allen Officieren,
Justicieren en Dienaars, dat syluiden tegens de Overtreeders van dien procedeeren als vooren, en de
Quaatdoenders doen straffen, sonder eenige gunste, faveur of dissimulatie ter contrarie, want wy
het selfde tot dienste van den Lande alsoo bevonden hebben te behooren.
Gegeeven in 's Gravenhage, onder Onsen Zeegel hier op
gedrukt in Placaate, den 16 December 1595.
Onder stond,
Ter Ordonnantie van
de Staaten.
Was geteekent,
C. de Rechtere,
Het Noorder Quartier en de Eilanden.
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Het inhouden van den selven Placaate gepubliceert by Jan de Paap, Deurwaarder, den 10
January 1596 binnen Haarlem.
Te selven dage binnen Beverwyk.
Den 11 January tot Alkmaar.
Den 12 tot Hoorn.
Den 13 binnen Enkhuysen.
Ten selven dagen binnen Grootebroek.
Den 14 tot Medenblik.
Den 15 op de Eilanden van Wieringen.
Den 17 op Texel.
En den 19 op Vlieland.
(Resolutien 1596)(p. 1-8)
(1596) 1 maart
De Vaart op China voor de derde reise binnen deesen tegenwoordigen jaare niet hervat soude mogen
worden.
In consideratie geleit zynde, of de Vaart op China voor de derde reise binnen deese tegenwoordigen
jaare niet hervat soude mogen worden, daar af eenige van advise geweest zyn, dat het selfde met
twee Scheepen alleenlijk besogt soude mogen worden den geenen die de voorsz Vaart t’haaren
pericule wel souden presenteeren aan te neemen, soo verre deselve volbragt souden worden, en
eenige als Hoorn en Medenblick, dat deselve behoord nagelaaten te werden, als niet doenlijk zynde.
(Resolutien 1596) (p. 54)
(1596) 12 maart
Ordre op de solemnisatie van het Huwelijk en tegens de overspel.
Op het poinct van regtmydinge, ook aangaande de ordre op de solemnisatie van het Huwelijk, en
tegens de overspel, overmits de irresolutie van die van Amsterdam, Hoorn, Monnickendam en
Medenblick, is de saake uitgestelt tot de aanstaande Vergaderinge van de Staaten.
(Resolutien 1596)(p. 87).
(1596) 13 maart
Versoek van Burgermeesteren en Regeerders der Steede Medenblick, soo voor hen selven als nomine
officii, als Vaders van de Weeskinderen binnen de voorschreeve Steede, omme gelibereert en
ontslagen te zyn van de Erfpagt van honderd ponden ’s jaars.
Op het versoek van Burgemeesteren en Regeerders der Steede van Medenblik, soo voor hen selven
als nomine officii, als Vaders van de Weeskinderen binnen der voorsz Steede, omme gelibereert en
ontslaagen te zyn van de Erfpagt van honderd ponden 'sjaars, die sy souden schuldig zyn van seekere
Landen, geleegen omtrent Medenblik, eertyds by eene Foeckele Reyniersz, D. Dr. Conventuale van
St. Maria Convent tot Medenblik het voorsz Convent besprooken, en volgende dien, daar van tot
den beginne van de troubles in possessie van dien geweest zynde, dewelke Joost Fredericksz,
Dykgrave van de vier Noorder Koggen, anno 1576 van sijne Excellentie in Erfpagt verkreegen hadde
voor honderd ponden 's jaars, onder deksel dat het selve Land was Juris Patonatus Cappelry Land, en
dat hy was de naaste van de Vrunden van den voornoemden Foeckele, daar af hy naderhand
verligtinge van de helft versogt hadde, maar nadien sijne Excellentie alle de Goederen van den voorsz
Convente geconfereert hadde ten behoeve van den Weeshuise van Medenblik, en sulks het advis van
Weesmeesteren daar op versogt zynde, het selve advis was agtergehouden, en het voornoemde
Land by den Dykgrave verlaaten, en den selven Dykgrave belast zynde, daar vooren in Erfpagt te
geeven aan den Rentmeester van Kennemerland Hans Colterman jaarlijks honderd ponden, waaren
de Weesmeesteren van Medenblik daar vooren aangesprooken, als Besitters van de voorsz Landen,
die daar af met die van de Reekeninge hadden gehandeld, en waaren geaccordeert op de helft van
dien tot den jaare 1586 by henluiden betaalt, en nog voor andere seeven jaaren daar aan volgende
alleenlijk te betaalen vyftig ponden 's jaars, mits daar na betaalende de honderd ponden 's jaars;
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gesien het advis van de Luiden van de Reekeninge in Holland, dat volgende het versoek van de
Supplianten de selfde van de geheele Erfpagt souden mogen ontslagen worden, en deselve als
vrye eige Goederen behouden, als weesende voor den armen Weesen, en gemerkt het selve voor de
troubles egeen Domeinen geweest, en dat alle andere Goederen van den voorschreeve Convente
aan den voornoemde Weeshuise zyn geconfereert, is geappoincteert.
De Staaten van Holland en Westvriesland gesien de onderrigtinge en advis van de Luiden van
de Reekeninge in Holland, hebben om reedenen de Supplianten alhier haar luider versoek
geaccordeert, en sulks verklaart en geordonneert, verklaaren en ordonneeren by deesen, dat
de Supplianten alhier van de Erfpagt van de Landen, in deesen geroert, geheelijken sullen
blyven ontlast en bevryd, soo wel van het gunt seedert den jaare 1586 dies aangaande
soude mogen weesen vervallen, niettegenstaande het Accord by de Supplianten met die van
de Reekeninge daar van gemerkt, als in toekoomende tyden, en dat oversulks de Supplianten
de voorsz Landen neffens de andere gekoomen van den armen Weesen, als vrye eigen
Landen sullen moogen doen, besitten, gebruiken en behouden, waar na die van de Kamere
van de Reekeninge in Holland, en alle anderen die deesen aangaan mag, hen sullen hebben
te reguleeren, en dat voorts den Rentmeester van Kennemerland het selfde in reekeninge
geleeden en gepasseert worden, mits overbrengende Copie authenticq van deesen,
Gedaan ut supra.
(Resolutien 1596)(p. 94, 95).
(1596) 19 februari-26 maart
Vyfde Poinct van de beschryvinge, roerende de resumptie en arrest van de gemeene Middelen.
Commissarissen op de Verpagtinge.
En tot der Verpagtinge der selver gecommitteert in het Quartier van Dordrecht den Heere van
Poelgeest, en Jan Jansz Baarsdorp, in het Quartier van Haarlem en Leyden, Willem de Jonge, in het
Quartier van Delft, Rotterdam, Schiedam, Hage, Louris Jacobsz, in het Quartier van Amsterdam,
Weesp, Muiden, Naarden, Jacob Huygen van der Dussen in het Quartier van der Goude,
Schoonhoven, Nieupoort en Oudewater; Jacob Klaesz Jongman in het Quartier van Gornichem,
Woudrichem met Loevesteyn, Heusden, Asperen, Heuckelum, Leerdam, Vyanen met Ysselsteyn,
Matheus Steyn en Klaes Dircksz Duygen in het Quartier van den Briele, Putten, Overflacqué,
Bommené, Westvoorne; Pieter Jansz van Heusden in het Quartier van Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen,
Medenblik; den Heere van Mathenes in het Quartier van Edam, Monnickendam, Purmereynde
Willem Dircksz, en op de Eylanden Willem Jan Aertsz.
(Resolutien 1596)(p. 110)
(1596)* 18 juli
By de Edelen en Steeden, except Amsterdam, verstaan een Collegie van de
Admiraliteit in Holland op te regten, mits tot vordering der Equipage en gerief van den Koopman
daar uit Gedeputeerden in de Quartieren te schikken; die van Hoorn sustineert het beleid der
Admiraliteit in dat Quartier by haar te moeten zyn, gecontradiceert by Enkhuysen en Medemblik.
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 281/295). *Fout in de index, deze geeft 1595 i.p.v. 1596
(1596) 18 juli
Is na voorgaande deliberatie, en goede consideratien by de Heeren Edelen en alle de Steeden,
uitgesondert Amsterdam, verstaan, dat een Collegie van de Admiraliteit in Holland opgeregt sal
worden, mits dat tot vorderinge van de Equipagie ende gerief van den Koopman daar uit eenige
Gedeputeerden in de Quartieren geschikt sullen worden.
Die van Hoorn resolveeren, dat het beleid van de Admiraliteit in den Quartiere aldaar, by den
Collegie als van te vooren weederomme weesen sal.
Die van Enckhuysen hebben verklaart daar toe niet gelast te zyn.
Van gelijken die Van Medenblick.
(Resolutien 1596)(p. 295)
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(1596) 25 juli
Deliberatie of eenige veranderinge in den Impost van twee stuivers op de Tonne Biers, ende den
opheeve van de wolle Laakenen.
Is na lange deliberatie alsnog verklaart, dat de Gedeputeerden hen niet en vinden gelast om eenige
veranderinge te doen in den Impost van de twee stuivers op de Tonne Biers, en den opheeve van de
Wolle Laakenen; en zyn oversulks by de Staaten gecommitteert den Heere van Nyvelt, een van der
Gouda, Rotterdam, Mr. Adriaan van Werestein, en een van Hoorn, Enkhuisen en Medemblik, omme
hen op morgen voornoene ten neegen uuren te laaten vinden voor de Magistraaten, Veertigen en
Vroedschappen der Stad Delft, en den selven voorhouden de jeegenwoordige Resolutie van de
Staaten, dat in deese tyd egeene veranderinge toegelaaten mag worden, aangaande den Impost
van de twee stuivers op de Tonne Biers, en dat syluiden daaromme in de continuatie van den selven
Impost meede willen consenteeren, daar toe voorhoudende alle reedelijke middelen en inductien
daar toe dienende, en voorts hen te transporteeren tot Amsterdam, de ses en dertig Raaden aldaar
meede voor te houden, in aansieninge van de Resolutie van de Staaten van gelijken genoomen,
noopende den Impost van de Wolle Laakenen, dat syluiden in den opheeve van dien op den
jeegenwoordigen voet en Ordonnantien willen continueeren.
(Resolutien 1596)(p. 319).
(1596) 14-27 juli
Amsterdam, Hoorn, Enkhuysen en Medemblik ongelast zynde op één Collegie, ter bequaamster
plaats soo tot vordering der Equipage, handhouding Convoyen, en definitive Judicature tot
condemnatie, nader versogt tot conformiteit, soo, om dat een Collegie best op de Equipage en het
employ der Oorlogscheepen sorgen kan, als eenpaarige Judicature oeffenen
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 324/341)
(1596) 17 juli
Roerende de Collegien van de Admiraliteit, &c.
Is by de Edelen en het meerendeel van de Steeden goedgevonden, dat in Holland en Westvriesland
maar een Collegie van de Admiraliteit voortaan sal weesen, en dat het selve sal resideeren ter
bequaamster Plaatse, mits, dat daar uit drie in de respective Quartieren, in de bequaamste Plaatsen
sullen werden gecommitteert, soo ten opsigte en vorderinge van de Equipagie, precise
handhoudinge van den inkoomen der Convoyen en Licenten, en omme als Gedeputeerden te hebben
definitive judicature tot condemnatie, blyvende de appellatie selfs aan den vollen Collegie van
de Admiraliteit, en provisioneele op de ontslaginge, onder cautie van den geenen die sonder
apparent fondament sullen worden beklaagt, en sulke vordere ordre als men sal maaken, maar de
Gedeputeerden van Amsterdam, Hoorn, Enckhuisen en Medenblik, hebben verklaart niet gelast te
weesen omme daar inne te consenteeren, welke Steeden oversulks versogt zyn hen nader te
willen bedenken om me hen met de meeste stemmen te conformeeren, soo ten opsien, dat door een
Collegie best op de Equipagie en Employ der Scheepen van Oorloge, als eenparige judicature sal
moogen worden verstaan.
(Resolutien 1596)(p. 341)
(1596) 17 juli
Deputatie op de Ordonnantien, Lysten en Instructien der Convoyen ende Licenten, eensamentlijk de
Officiers van deselve.
En noopende het redres van de Ordonnantien en Lysten op de Convoyen en Licenten, eensaamentlijk
van de Instructie voor de Collegien van de Admiraliteit, der Generaals, Collecteurs, Contrerolleurs en
Cherchers, met alle het gunt tot goede en eenpaarige administratie van het stuk van de Admiraliteit,
en de Convoyen en Licenten strekt; is goedgevonden, dat teegens den 14 Augusty eerstkoomenste,
beneffens de Gecommitteerden van de andere Provincie, alhier in den Hage beschreeven sullen
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worden eenige van Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn, Enkhuisen, Edam en
Medenblik, omme daar op te adviseeren ende resolveeren ten meesten dienste van den Lande,
neemende goed reguart, dat soo weinig in de Lyste mag worden verandert als eenigsints doenlijk is,
alsoo de lasten van de Admiraliteit niet en moogen lyden eenige merkelijke verminderinge, die door
veranderinge der Lysten souden moogen veroorsaakt worden, en zyn deselve Gecommitteerden
gelast aan te houden, dat voortaan alle particuliere lasten der Steeden moogen afgedaan worden, en
soo eenige van de andere Steeden goedvinden haare Gecommitteerden op de voorsz beschryvinge
meede te senden, sullen deselve meede daar toe gehouden worden voor gecommitteert met gelijke
last als de andere.
(Resolutien 1596)(p. 341, 342)
(1596) 5 september
Resumptie van het Placaat ende Ordonnantien, soo generaal als particulier, &c.
Gecommitteert die van Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar, Enkhuisen, Medenblik,
om het Placaat en Ordonnentien, generaal en particulier, op het stuk van den Impost te resumeeren,
mitsgaders de Concepten teegens de frauden daar inne gepleegt, aangaand de Wynen en Bieren,
omme op morgen ten agt uuren voor noen in het werk te treeden.
(Resolutien 1596)(p. 380)
(1596) 6 september
Te examineeren de Requeste van de Ingelanden van de Zype, aangaande de Dykagie, &c.
De Staaten van Holland en Westvriesland hebben gecommitteert, en committeeren by deesen, den
Heere van Mathenes, Philips Doubleth, eerste Meester van de Reekeninge, eene van Delft,
Amsterdam ende Medenblik, te resumeeren de Requeste by de Ingelanden van de Zype de Staaten
voornoemt gepresenteert, mitsgaders het advis van die van de Kaamer van de Reekeninge daar op
versogt, en de Supplianten daar op gehoord, de saake nader te examineeren, by wat weegen en
middelen daar inne voorsien sal moogen worden, dat ten minsten quetse van den Lande en ten
meesten dienste de Dykagien van de Zype gevordert sullen moogen worden, doende van alles
rapport op de jeegenwoordige Vergaderinge van de Staaten.
(Resolutien 1596)(p. 383)
(1596) 10 september
De Edelen en Steeden, except Amsterdam, Hoorn, Enkhuysen en Medemblik, meenen dat een
Collegie weegens de Generaliteit op het stuk der Admiraliteit moet geconstitueert.
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 368/387)
(1596) 10 september
Convoyen en Licenten.
Is by de Edelen en Steeden, uitgesondert Amsterdam, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, dat een
Collegie van weegen de Generaliteit op het stuk van de Admiraliteit behoort geconstitueert te
worden.
(Resolutien 1596)(p. 387)
(1596) 17 september
Verdeelinge van de Quartieren van de Verpagtinge van de gemeene Middelen.
Zyn geordonneert als Commissarissen op de Verpagtinge van de gemeene Middelen.
Alckmaar, ende alle de Dorpen die daar onder verpagt worden in eene Pagt.
Edam, Monnickendam, Purmereinde, met de Dorpen daar onder, ook eene Pagt.
Hoorn, Enckhuisen, Medenblick, ende alle de Dorpen daar onder, ook eene Pagt.
Amsterdam, met alle de Steeden en Dorpen onder het Comtoir van den Ontfanger Reael Verpagt.
Haarlem, met alle de Dorpen onder het Comptoir van Deyman, meede een Pagt.
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Leyden, met alle de Dorpen ende Gehugten, onder het Comptoir van den Ontfanger Swaenswyck,
meede eene Pagt.
De Stad Delft, met alle de Steeden en Dorpen, onder het Comptoir van Lodesteyn, meede eene Pagt,
uitgesondert de Dorpen en Plaatsen van Over-Maes.
Rotterdam, met alle de Plaatsen en Dorpen, onder het Comptoir van den Ontfanger de Lindt.
Tot Dordrecht, alle de Dorpen van den Ryerwaerdt, soo wel die onder Putten als in Zuidholland zyn
geleegen, tot de Oude Maaze toe, in eene Pagt.
Nog tot Dordrecht, met alle de Dorpen van den Alblasserwaert, die onder het Comptoir van Adriaan
Jansz verpagt worden, in eene Pagt.
De Stryensewaerdt, daar inne meede begreepen Beyerlaand, Koorndyck en Piershil, in eene Pagt.
Geertruydenberge, met de Dorpen daar onder verpagt worden.
Sevenbergen en de Klundert, met het geene daar onder verpagt word.
Gouda, met alle Steeden ende Dorpen die onder het Comptoir van Kegeling verpagt worden.
Gornichem, met alle de Steeden die daar, onder verpagt worden.
Worcum, en het geheele Land van Althena.
Heusden, met alle de Dorpen die daar onder verpagt worden.
Texel, Wieringen, der Schelling, het Vlielandt, elk een Pagt apart.
Briel, met het Land van Oost- ende West-Voorne, tot Flacqué incluys.
Geervliet, met alle de Dorpen in het Land van Putten, leggende aan de Westzyde van Speuye, tot
Flacqué toe.
De Dorpen van Flacqué, soo onder Voorne als Putten forteerende, als meede onder Zuidholland, in
een Pagt.
(Resolutien 1596)(p. 395, 396)
(1596) 30 september
Noopens het opregten van het voorsz Collegie thans geen apparentie, om de
difficulteit van Amsterdam, Hoorn, Enkhuysen, Monnikendam en Medemblik
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 417/439)
(1596) 30 september
Voorslag aangaande het Collegie van de Admiraliteit, &c.
Zyn de Gecommitteerden weederomme vergadert in de Generaliteit tot vorderinge van de
voorschreeve saake, na dat in de Vergaderinge van Holland en Westvriesland verstaan is geweest,
dat, aangaande het opregten van een Collegie van de Admiraliteit, egeene apparentie is voor deese
tyd, door dien die van Amsterdam, Hoorn Enckhuysen, Monnickendam en Medenblick by haare
voorgaande opinie waaren gepersisteerende.
(Resolutien 1596)(p. 439)
(1596) 5 oktober
Commissarissen tot de Equipagie van Scheepen, &c.
De Heeren van Amsterdam, Hoorn, Enckhuisen, Monnickendam en Medenblick en hebben hen met
de Edelen ende andere Steeden niet konnen conformeeren, dan is eindelijk voorgeslagen tot
moderatie van de saake, en omme de opinien te vereenigen, dat men in elk van de Plaatsen daar
jeegenwoordig de Collegien van de Admiraliteit van Holland zyn, soude moogen houden vier
Persoonen, als twee uit Holland en twee uit de andere Provincien, met last omme als
Commissarissen, dependeerende van het principaal Collegie, te bevorderen de Equipagie van de
Scheepen van Oorloge, sulks als deselve by, de Vergaderinge van de Staaten met sijne Excellencie en
Raaden van de Admiraliteit sal geordonneert worden, en dat ten selven einde, alle jaars twee
Vergaderingen, als een in September ende een in December, sullen worden gehouden, dat de ordre
tot de verseekertheid van de Vaart op Oosten en Noorweegen sal worden gecontinueert, dat de
voorsz Commissarissen meede sullen last hebben, om me te ordonneeren uit de Middelen van haare
Districten de ordinaris betaalingen, en ook magt hebben omme te denoteeren alle Prinsen en
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Confiscatien, volgende de Placaaten en de Ordonnantien, maar niet te absolveeren ofte te
composeeren in eeniger manieren, dat tot maintien van gelijkheid en eenparigheid, de judicature
soude geschieden, sulks als gemeenlijk en overal best practicabel soude bevonden worden, daar op
de Gedeputeerden van de voorschreeve Steeden aangenoomen hebben nader te letten, en is by de
Edelen en de andere Steeden verstaan, dat men het gunt met de meeste stemmen is geresolveert, by
de Generaliteit sal hebben te vorderen, op dat des Lands dienst mag worden gedaan na behooren.
(Resolutien 1596)(p. 472, 473).
(1596) 10 december
Communicatie op het poinct van de Regeeringe der Admiraliteit, in het opregten van een Collegie, &c.
Vorde getreeden zynde in communicatie op het poinct van de Regeeringe van de saaken van de
Admiraliteit, soo in het opregten van een Collegie van de Admiraliteit, als te letten op de saake,
aangaande de beveilinge van de Zee, en het gunt daar aan is dependeerende, omme de saake
different zynde, ten besten dies aangaande te doen accommodeeren, ende op alles te letten en
concipieeren, het gunt tot vorderinge van de saake soude moogen dienen, zyn gecommitteert,
omme dies aangaande by den anderen te compareeren, den Heere van Mathenes, den Advocaat,
eene van Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn, Enkhuysen en Medenblik.
(Resolutien 1596) (p. 574)
(1596) 11 december
Gecommitteerden van verscheide Steeden, met die van de Admiraliteiten te besoigneeren over de
beveilinge van de Zee, &c.
Zyn gecommitteert eene van Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn,
Enckhuysen en Medenblick, omme neffens de Gedeputeerden van de andere Steeden, die hen daar
by sullen willen laaten vinden met de Gecommitteerden van de Admiraliteit alhier weesende, op
morgen in communicatie en besoigne te treeden, aangaande de ordre die genoomen behoord te
worden op de beveilinge van de Zee, voor deesen Wintertyd in het generaal, en ook te resumeeren
de voorgaande ordonnantie van den Soomersaisoene, ende de saake dies aangaande meede te
prepareeren, teegens de aankomste van die van de Admiraliteit in Zeeland.
Het rapport gedaan zynde by de Gecommitteerden van de Staaten van haarluider besoigne, en den
voorslag op het beleid, judicatuure en equipagie in de saaken van de Admiraliteit, hebben de
Gedeputeerden van de Steeden het selve versogt by geschrifte, omme in den haaren te
communiceeren.
(Resolutien 1596) (p. 575, 576).
(1596) 11 december
Deputatie op de resumptie van de Lysten, Ordonnantien en Instructien.
Zyn gecommitteert eenige van Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn,
Enkhuysen en Medenblick, omme te resumeeren de Lyste van de Convoyen en Licenten, mitsgaders
de Instructien daar op gedresseert, ten einde die abuyse daar inne gepleegt, met goede kennisse
mag worden geregt na behooren.
(Resolutien 1596) (p. 624).
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1597
(1597) 30 januari
Repartitie van honderd duisend ponden over der Steeden Verpondinge van Huisen en Getimmerten.
Is geordonneert te schryven aan de Burgermeesteren en Regeerders van de Steeden, hier na
volgende, elke haarluider aanpart op te brengen.
Alsoo is de laatste Vergaderinge by de Steeden is bewilligt en geconsenteert, dat tot
vervallinge van de noodelijke Oorlogslasten by de Steeden sal worden opgebragt omtrent de
helft van het gunt deselve hebben bewilligt en geconsenteert in den ommeslag van honderd
duisend ponden over de Huisen en Getimmerten in de Steeden, op den voet van
Verpondinge, sulks als defelve is betaald in den jaare 1596, en der Landen dienst vereischt,
dat promptelijk soo te betaalinge des Volks van Oorloge als andere lasten van Oorloge, daar
van de betalinge niet leedig gestaan kan worden, een goede somme werde gefurneert, te
meer, overmits sulks aan sijne Excellentie is belooft, Soo is onse ernstige begeerte, dat Uwer
E. in minderinge van haare quote in den voorsz consente van honderd duisend ponden
binnen tien dagen eerstkoomende in handen van den Ontfanger Generaal van Holland
Cornelis van Mierop willen furneeren de somme van N., op dat de gemeene saake mag
werden gevordert tot contentement van sijne Excellentie na behooren.
Repartitie van de somme van honderd duisen ponden van veertig grooten, by de
Staaten van Holland en Westvriesland op haar E. Vergaderinge in December 1596
gehouden, geaccordeert over de Huisen en andere Getimmerten in de Steeden,
onvermindert de Verpondinge, omgeslagen en opgebragt te worden na
advenant deselve Steeden respective jegenwoordig in de Verpondinge contribueeren
en betaalen van de voorsz honderd duisend ponden, ten Comptoire van den
Ontfanger Generaal Cornelis van Mierop te furneeren en geregt vierdepart binnen de
maand van January 1597, en gelijke vierdepart in February daar aan volgende;
belangende de vordere twee vierdeparten sullen geinnet werden, in voegen als den
voornoemden Onfanger hierna by de Staaten voornoemt.
De helft van de repartitie als in den tekst beloopt.
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(Resolutien 1597)(p. 30, 31).
(1597) 26 februari-15 maart
Oude en Nieuwe Nierop onder Alkmaar, Hoogtwoude en Ertswoude onder Medemblik en Opmeer,
Obdam, Spanbroek en Heinsbroek, onder Hoorn te verpagten, onverkort ieders regt.
(Index 1591-99: Middelen ordinaris, 120/128).
(1597) 13 maart
Commissarissen op de verpaginge, en het besigtigen der Fortificatien. En de Kassen van de
Ammunitien en Vivres tot Geertruydenberg en Heusden.
Zyn gecommitteert Steyn en Kegelingh tot Dordregt, in de Klundert met Zevenbergen, en
Geertruydenberg, met last om te besigtigen de Fortificatien tot Geertruydenberg, en de Kasse van de
Ammunitien en Vivres aldaar.
Jan Jansz Smit, of Frans Hendericksz, en Dirck Dircksz tot Gorcum, Woudrichem met Louvesteyn,
Heusden, Asperen, Heukelom met Leerdam, Vyanen met Ysselsteyn, ook met last omme te visiteeren
de Fortificatien tot Heusden, en de Kasse van de Ammunitien en Vivres aldaar.
Vander Dussen tot Haarlem en Leyden.
Thomas Willemsz tot Delft, Rotterdam, Schiedam, Hage.
Nyvelt tot Amsterdam, Weesp, Muyden, Naarden.
Een van Gorcum tot Goude, Schoonhoven, Nieupoort, Woerden, Oudewater.
Moel in den Briele, tot Putte, Overflacqué, Bommenede, en West-Voorne.
Poelgeest tot Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Medenblick.
Willem Huygen tot Edam, Monnickendam, Purmereynde.
Een van Schoonhoven tot Wieringen, Texel, West-Vlielande, Oost-Vlielande der Schelling.
(Resolutien 1597)(p. 99)
(1597) 14 maart
Medenblicq Roerende den afstand van seekere Erve en Platingen respondeerende aan de nieuwe
haven aldaar, &c.
De Staaten van Holland en Westvriesland op het versoek van die van de Rekeninge in Holland gesien
hebbende seekere onderhandelinge en Accord by deselve van de Regeeringe gemaakt met
Burgemeesteren en Regeerders der Stad Medenblicq, op het believen van de Staaten hier na
volgende.
Alsoo die van de reekeninge in Holland hadden doen aanspreeken de Burgermeesters en
Regeerders der Steede van Medenblicq, ten einde sy afstand souden doen van seekere Erve
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en Plaatinge respondeerende aan haare nieuwe Haven, als weesende de Grond den
Graafschappe, en eertyds een gedeelte van de Hofweyde, specteerende tot den Huise en
Sloote aldaar; en van weegen de voorsz Steede aangeslagen en verhuurt om Balken en ander
Hout op te leggen, &c. daar teegens deselve van Medenblik waaren sustineerende dat het te
vooren seer laage plaatsen van kleine valeur weesende , met het toemaaken van de nieuwe
Haven soo in het verhoogen als beplaaten van dien by henluiden met groote excessive
kosten te niete gebragt waaren, oversulks wel gemeint hadden hun daar van egeene
swaarigheid gemoveert soude worden; dog nadien syluiden tot commoditeit en gerief van
haarder Steede ook noodelijk wel van doen souden hebben de reste van deselve Hofweyde,
jeegenwoordig nog buiten de Stad onverdolven leggende, en de Erven aan de Westzyde van
den voorsz Huise, versogten in een gracelijken Erfpagt te hebben alle de Grond de
Graaffelijkheid buiten den voorschreeve Huise en afgeheide Thuyn geleegen, toe
behoorende.
SOO IS’T, Dat de voornoemde van de Reekeninge om de Stad van Medenblick te
accommodeeren op het goed believen van myn Heeren de Staaten van Holland en
Westvriesland, met de Burgemeesteren en Regeerders van dien, uit de name en van weegen
der selver Steede overkoomen en veraccordeert zyn, als dat syluiden in Erfpagt sullen
hebben, houden en gebruiken, den Grond van de voorgementioneerde Hofweyde soo die
voor de trouble aan en neffens den voorsz Huise is geleegen is geweest, dewelke nu
eensdeels tot de Fortificatie, als ook tot de nieuwe Haven der voorsz Steede verdolven is,
allen aan en ten behoeve van den voorsz Huise, gereserveert en uitgesondert den
voornoemde afgeheiden Thuyn, in het Zuiden en den Voorhof met eenen bequaamen
toegang tot den selven Huise van veertien Voeten breed in het Noorden, end Erven in het
Westen niet en sullen worden betimmert tot verdompinge van de lugt en prospect van het
voorsz Huis, mits jaarlijks daar voor ten Comptoire van den Rentmeester Generaal van
Kennemerland en Westvriesland in der tyd weesende, soo wel van het verdelven als nog
resteerende Land in Erfpagt en op Erfpagts regt betaalende van de Mergen vyf en twintig
ponden te veertig grooten Vlaams het stuk, Roeden en Voeten na advenant, sulks het selve
eerstdaags by meetinge groot bevonden sal worden, daar de eerste jaar Erfpagts van
ommegekoomen en verscheenen sal zyn den laatsten December eerstkoomende, waar van
de voornoemde van Medenblik gehouden sullen zyn te leeveren haar Contre-Brieven van
verbont alhier ter Kaamere in behoorlijke forme.
Aldus gedaan ten Burele van de Kaamere van de Reekeninge in den Hage den 11 Maart 1597.
Hebben de Staaten voornoemt het voorsz Accord en Verdrag aangaande de voorsz Erfpagt
goedgevonden en geadvoyeert, approbeeren en ratificeeren by deesen, ordonneerende dat
het selve sal worden agtervolt.
Gedaan in ’s Gravenhage onder het Zeegel van de Staaten hier op gedrukt den 14 Maart des
jaars onses Heeren en Zaligmaakers 1597.
(Resolutien 1597)(p. 108-110)
(1597) 19 april

Tot vergaderinge van de Heeren Staaten.
Brieven van beschryvinge aan de Heeren Edelen.
Aan de Heeren van
Brederode,
Asperen,
Wyngaarden,
Poelgeest,
Warmont,
Assendelft,
Van de Steeden.
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Noortwyck,
Kenenburgh,
Cralinge
ende
Nyvelt,

Aan de Burgemeesteren
ende Regeerders
van
Dordrecht.
Haarlem.
Delft.
Leyden.
Amsterdam.
Gouda.
Rotterdam.
Gornichem,

Schiedam,
Schoonhoven.
Brielle.
Alkmaar.
Hoorn.
Enkhuisen.
Edam.
Monnikendam.
Medenblick.
ende
Purmereynde.

Welgebooren, Edele, Eersaame.
Alsoo de Heeren Staaten van Zeeland de Brieven in het scheiden van de laatste Dagvaart aan
henluiden gesonden, sulks hebben beantwoord dat men klaarlijk daar uit kan speuren, haar meininge
als nog te weesen in haar voorneemen te volharden; dat ook de Collegien van de Admiraliteit
bevinden veele swaarigheeden, frauden en consideratien, in het stuk van de Certificatien, daar op
restitutie van het genamptiseerde Licent gevordert word, dagelijks te occurreeren, soo hebben Wy
nodig bevonden de Edelen en Steeden Staatsgewys op deese saake en alle het gunt daar van
dependeert, mitsgaders op de vordere, occurrentien alhier in den Hage te beschryven jegens den 16
deeser maand des avonds in de Herberge, omme 's anderendaags in besoigne te moogen treeden; is
derhalven ons vrundelijk begeerte dat U E. ten voorsz dage precies* hem alhier in den Hage willen
vinden volkomelijk geresolveert, om met de andere Edelen en Gedeputeerden van de Steeden op de
voorsz saake en het gunt daar van dependeert, mitsgaders de andere voorvallende saaken, te helpen
adviseeren en resolveeren ten meesten dienste van den Lande.
Geschreeven in den Hage den 10 April des jaars ons Heeren, en Zaligmaakers 1597.
*Haare Gedeputeerden in competenten getale en met volkoomen last alhier in den Hage te
willen senden, om met de Edelen ende Gedeputeerden van de andere Steeden.
(Resolutien 1597)(p. 202, 203)
(1597) 10 mei
Poincten van beschryvinge by Missive, als hier na.
Welgebooren, Edelen.
Brederode,
Assendelft,
Asperen,
Cralingen,
Wyngaarde,
Kenenburgh,
Poelgeest,
ende
Warmont,
Nyvelt,
Noortwyck,
Dat in de laatste Vergaderinge, gehouden den 17, 18 en 19 deeser maand (soo op de saake van
Zeeland als ander occurentien) is goedgevonden, sullen Uwer E. uit de bygaande Resolutien verstaan,
het is apparent dat die van Zeeland hare Gedeputeerden op het afhandelen van de saaken van de
Admiraliteit en op de veilinge van de Zee alhier sullen senden, en aengesien het Verdrag des
misverstands tot der Landen dienst seer nodig is, en by sijn Excellentie ernstelijk begeert werd, soo
wort U E. versogt teegens den 5 Mey eerstkomende alhier precise te compareeren, om eerst met de
andere Edelen, ende daar na met de Gedeputeerden van de Steeden daar op, en voorts op alle het
geene den ophef en administratie van de Convoyen en Licenten eensamentlijk tot beveilinge van der
saaken, ook de continuatie of veranderinge van de Raden van de Admiraliteit aangaat, op de
beveilinge van der Zee ten meesten dienste van den Lande te adviseeren en resolveeren; insgelijks
om te adviseeren en resolveeren op de andere poincten in de voorsz laatste Vergaderinge in
bedenken gestelt.
199

Ende gemerkt tot vorderinge van der Justitie in den Hoogen Raad noodig is een gequalificeert
Persoon te committeeren als Raad, mits den overlyde van den Raadsheer Loosen, en dat de Heeren
van den Hoogen Rade daar toe eenige Persoonen voorgeslaagen hebben, na inhoud van de Brieven
by Copie nevens desen gaande, soo sal in de voorsz Vergaderinge geprocedeert werden tot
nominatie van drie Persoonen uit de voorgestelde of andere, sulx als tot vorderinge van der Justitie
sal bevonden worden te behooren, om daar uit een by sijne Excellentie verkoren en voorts
gecommitteert te worden.
Sal laatstelijk gelet, geadviseert en geresolveert werden op de occurente saaken den welvaart en
defensie deeser Landen aangaande, daar op U E. sal believen te komen geresolveert.
G. R.
In den Hage den 25 April 1597.
Aan de Steeden.
Dordrecht.
Schoonhoven.
Haarlem.
Alkmaar.
Delft.
Hoorn.
Leyden.
Enkhuisen.
Amsterdam.
Edam.
Gouda.
Monnikendam.
Rotterdam.
Medenblick.
Gornichem.
ende
Schiedam.
Purmereynde.
Brielle.
(Resolutien 1597)(p. 236, 237).
(1597) 7 juni
H. van Ryswyk afstaande van zyn Capiteinschap, te stellen tot Castelain te Medemblik
(Index 1591-99: Bailliuwen en Schouten, 255/279).
(1597) 7 juni
Hertog van Ryswyk, Casteleinschap tot Medenblick, &c.
Op versoek van Hertog van Ryswyk, om voorsien te moogen worden met alsulken dienst van
Casteleinschap tot Medenblik als hem in den jaare 1586 soude zyn geaccordeert; is verstaan en
verklaart by de Staaten, dat soo verre den Suppliant begeert afstand te doen van het Capiteinschap
hem vergunt, den selven Suppliant als Castelein tot Medenblik gestelt ende gecommitteert sal
worden.
(Resolutien 1597)(p. 279).
(1597) 12 juni
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 2 juni).
(Niet volledig overgenomen).
XII.
Laatstelijk sal in de voorsz Vergaderinge geadviseert en geresolveert worden op alle voorvallende
saaken, de defensie en verseekertheid van den Lande, migsgaders de handhoudinge van de
gemaakte Ligue met haare Majesteiten van Vrankryk en Engeland, tot afbreuk ende schaade der
gemeene Vyanden betreffende; en sullen de Edelen geresolveert, ende de Gedeputeerden van de
Steeden met volkomen last koomen, op dat by faute van dien de gemeene saake geen schaade en
lyde.
[Haare Gedeputeerden in competenten getale en met volkoomen last alhier te willen senden, om
met de Edelen en andere Steeden.]
Aan de Edelen en Steeden.
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Wy senden Uwer E. neevens deesen de Resolutien in de laatste Vergaderinge op de poincten van de
beschryvinge genoomen, mitsgaders de poincten daar op de aanstaande Vergaderinge van de
Staaten van Holland ende Westvriesland alhier in den Hage gehouden sal worden, jeegens den
tweeden Juny eerstkoomende des avonds in de Herberge precies, om des anderendaags in besoigne
te moogen treeden; en gemerkt veel van deselve poincten van groote importantie voor den welstand
van den Lande zyn, soo word U E. versogt ten voorschreeven daage precies te willen compareeren,
om eerst met de andere Edelen, en daar na met de Steeden daar op te adviseeren ende resolveeren,
ten meesten dienste van den Lande, sonder daar van te blyven in gebreeke, ten einde des Lands
dienst mag gevordert werden na behooren.
U Ed.
Eersaame.
Uit de Heeren Edelen,
De Heeren van
Brederode,
Asperen,
Wyngaarden,
Poelgeest,
Assendelft,

Dordrecht.
Haarlem.
Delft.
Leyden.
Amsterdam.
Gouda.
Rotterdam.
Gornichem,
Schiedam,
Brielle.
(Resolutien 1597)(p. 300-303)

Warmont,
Noortwyck,
Cralingen,
Nyvelt,
ende
Mathenes,

Aan de Steeden.
Schoonhoven.
Alkmaar.
Hoorn.
Enkhuisen.
Edam.
Monnikendam.
Medenblick.
ende
Purmereynde.

(1597) 1 juli
Rapport Gecommitteerden op de Sinodale Vergaderinge gehouden tot Enckhuysen, roerende het
besoigne aldaar gehouden weegens Taco Zybrants, Dienaar des Goddelijken Woords, &c.
Is by de Gecommitteerden van de Heeren Staaten den Heere van Nyvelt en Cornelis Cornelisz Soop,
by monde in het korte gedaan rapport van het besoigne van de particuliere Sinodaale Vergaderinge
gehouden tot Enkhuisen, en het selve is geschrifte overgeleevert, ende daar uit verstaan en
bevonden is dat die van de Sinode, nietteegenstaande de verklaaringe en vermaaninge van de
voornoemde Gecommitteerden, seekere Resolutie genoomen, als teegens Taco Zybrants, dat voorts
met Tacone na uitwysen des Goddelijken Woords en goeder Kerkelijker Ordonnantie sal gehandelt
worden, volgende de gemeene Resolutie der Classen tot den voornoemden Sinodum behoorende, en
derhalven beslooten dat deselve Taco Zybrants niet ende kan nog behoord voor Dienaar des H.
Evangelium in de Gereformeerde Kerke deeser Landen gehouden te worden, uit oorsaake dat hy
onwettelijk is in den dienst tot Medenblik gekoomen, dat hy de confessie der Nederlandsche Kerke,
bestaande in seeven en dertig Articulen, en den Christelijken Cathechismo, mitsgaders de Kerkelijke
Ordonnantien niet en heeft onderteekent, ook hem onwillig getoont deselve te onderteekenen,
nietteegenstaande eenige verklaaringe by hem over deese weigeringe gedaan, niet strydende (na het
oordeel der Sinode) teegens de weigeringe, maar alleen dienende tot uitvlugt en bedrieglijke
verhinderinge van regtvaerdige handelinge, die teegens sijn Persoon soude van der Kerke
voorgenoomen worden, daar beneevens dat hy niet sonder andere oorsaak word gesuspecteert,
onsuiver in der Leere der Waarheid te zyn; wyders dewyle hy hem van de gemeene Kerke der
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Neederlanden in alle Kerkelijcke handelinge afsondert , alle versaamelingen der Kerkelijke Persoonen
versmaat, alle Ordonnantien der Kerken en vermaaningen hertnekkelijk veragt en verwerpt, dat ook
nooyt wettelijk gebleeken is, hy ooyt als Lidmaat der Gereformeerde Kerke gemeenschap met
deselve gehad heeft, de Sinodus voornoemt goedgevonden heeft dat hy voor sulks als booven
opentlijk in der Gemeente verklaart sal worden, met verhaal van sijn mishandelinge en gebreeken
van het goed devoir by der Kerke gedaan om hem tot reedelijkheid te brengen, &c.; en dat de
proclamatie van dien geschieden sal over ses weeken, als den 3 Augusty toekoomende, voor de
Gemeente Christi tot Enkhuisen, Alkmaar en Edam, in forma als in den selven besoigne staat
geannoteert, hebben de Gecommitteerde Raaden van de Staaten verstaan en verklaart, dat alsoo de
voornoemde proceduuren directelijk soude stryden teegens voorgaande Resolutie van de Heeren
Staaten, en de goede meeninge van sijn Excellencie, met alle goede ordre en devoir daar in sal
worden voorsien, dat by die van der Kerke met de voornoemde haare Resolutie niet en worde
geprocedeert nogte deselve geëffectueert, en is versogt den voornoemden Heere Nyvelt by de
Gedeputeerden van de voornoemde Sinodaale Vergaderinge, en andere (desnoodig zynde) soo veel
te doen dat de voornoemde proceduuren voorkoomen en belet moogen worden tot voorstand van
de authoriteit der Staaten, en om alle verdere swaarigheeden ende in convenienten te voorkoomen
die daar uit soude moogen koomen te reisen.
Den 9 July 1597 is hier toe versogt en gecommitteert den Raadsheer Cromhout, ten aansien van de
swaarigheeden by den Heer Nyvelt gemoveert.
(Resolutien 1597)(p. 342, 343)
(1597) 1 juli
Cornelis Wiggertz, roerende het houden van sijn Vergaderingen of Byeenkomsten.
En alsoo op deselve Sinodaale Vergaderinge meede goedgevonden is dat Cornelis Wiggersz tot Hoorn
versogt sal worden, en ernstelijk vermaant dat hy nalaate versaamelinge te houden, ende door de
selven scheuringe in de Gemeente te maaken, het selve gedaan zynde, hadde Cornelius na beraad
daar op geantwoord dat hy sulks van conscientie weegen niet soude konnen doen, ten waare hem
eerst waare beweesen dat sijn Leere den Woorde Godes contrarieerde, daar op hem geantwoord
worde dat sijn reedenen aldaar by hem verhaalt, genoeg waaren weederleid, ende hem toequam te
bewysen dat de Leere der Gereformeerde Kerke den Woorde Godes contrarieerden aleer hy
afgesonderde versaamelingen behoord te houden; ende na veel reedenen ten weederzyden, hem
voorgeleesen zynde de Acte van suspensie van de Heeren Staaten, op het oordeel ende versoek der
Kerken, verklaarde deselve aangenoomen te hebben, en sulks daatelijk afstand gedaan van het
Predik-Ampt en de bedieninge der Religie in de Gereformeerde Kerke, en deselve gerenuncieert te
hebben, en de daar op sijn Vergaderinge aangevangen hadde te houde, die hy nog continueerde,
antwoorde dat hy het versoek des Sinodi niet en konde nakoomen voor dat hem de valsheid sijner
Leere was aangeweesen, ende hy daar van overtuigt, ja dat hy selfs de gemeenschap der
Gereformeerde Kerk hadde al van den tyd sijner suspensie gerenuncieert, en alsnog deselve
renuncieerde, welk antwoord hy ook in geschrifte heeft overgeleevert, in den besoigne meede
geregistreert, hebben de Gecommitteerde Raaden volgende het advis van de Sinode goedgevonden
dat de Magistraaten der Stad Hoorn meede van weegen de Heeren Staaten versogt sullen worden,
by den Heere Nyvelt voornoemt de hand daar aan te houden, met authoriteit, dat den voornoemden
Cornelus sijne afgesonderde Vergaderinge nalaate en vertrekke.
Hier toe is meede versogt den Raadsheer Cromhout.
(Resolutien 1597)(p. 343)
(1597) 29 augustus
Electie van Gecommitteerden ter Admiraliteit wegens de Generaliteit ui de Edelen, Dordrecht, Delft,
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam en
Medemblik.
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 369/408).
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(1597) 29 augustus
Nominatie van de Admiraliteit in Zeeland, ende andere Collegien.
Aangaande de nominatie van de dertien Persoonen, (boven Cornelis Frans Wittensz ende Jan Verhée)
in den Collegie van de Admiraliteit in Zeeland gecommitteert, die uit Holland en Westvriesland in den
Collegie van de Admiraliteit, volgende de Resolutie van de Heeren Staaten Generaal gesteld sullen
worden, hebben de Staaten eindelijk verklaart en geaccordeert, dat de Steeden die uit den haaren
eenige jeegenwoordelijk hebben in het Collegie van de Admiraliteit, als die van Dordrecht, Delft,
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Gornichem, Alckmaar, Hoorn, Enckhuysen, Edam,
Medenblick, Woensdag toekoomen de sullen elks procedeeren tot nominatie ten minsten van twee
Persoonen, om me daar uit twaalf Persoonen genomineert te worden, en dat uit de Edelen een sal
worden genomineert, om daar na in de Generaliteit gepresenteert te worden.
(Resolutien 1597)(p. 408)
(1597) 30 augustus
Die van de Kerk in Noordholland alle proceduren en executien uit saake haarer Resolutie teegen F.
Sybrants, Kerkdienaar van Medemblik, te supersedeeren, tot de Kerk verklaare de pointen zyner
ongesonde Leer.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 370/409).
(1597) 30 augustus
Taco Zybrantsz, Kerkendienaar tot Medenblick.
De Staaten verstaan hebbende het gunt van wegen die van der Kerke in Noordholland by de
Gedeputeerden van de Sinode aldaar is voorgehouden, dat deselve van meeninge soude zyn teegens
Taco Zybrantsz, Kerkendienaar tot Medenblick, te doen procedeeren als geen Lidmaat van der Kerke
weesende, en sulks tot geen Kerkendienaar erkent nog gebruikt en behoord te worden, hebben de
Staaten alsnog verklaart volgende haar voorgaande Resolutie, dat die van der Kerke met alle
proceduuren ende executien, uit saake van haare voorgenoomen. Resolutie sullen supersedeeren,
tot dat van weegen der Kerke voorgehouden sullen weesen de poincten daar inne de voorsz Taco
ongesont soude zyn in de Leeringe Christi, ende dat deselve poincten geëxamineert zynde, sulks sal
bevonden weesen.
(Resolutien 1597)(p. 409).
(1597) 2 september
Successie ab intestato.
Gesien de Ordonnantie op het stuk van de successie ab intestato gemaakt, worden de Steeden van
Haarlem, Leyden, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Monnickendam, Medenblik,
Purmereynde en andere Steeden, Dorpen en platte Landen van Holland en de Westvriesland, by
Noorden den Rhyn geleegen, en by de Gedeputeerden van de voorsz Steeden versogt zynde, dat de
Heeren Edelen en de andere Steeden hen daar meede ook souden willen conformeeren, hebben
deselve versogt dubbelt van deselve Ordonnantie, omme elks in den haaren te moogen vertoonen en
communiceeren.
(Resolutien 1597)(p. 421).
(1597) 6 september
Uitenbogaart met T. Sybrandus, Kerkdienaar te Medemblik, te confereeren over de Hoofdpointen
des Geloofs, met Junius geassisteert.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 430/478)
(1597) 5 september
Roerende de belydenisse van Taco Sybrandus, Kerkendienaar tot Medenblick, &c.
De Heeren Staaten by Johanne Uytenbogaert, voorgehouden zynde de verklaaringe van den
Kerkendienaar tot Medenblik, daar in hy in de plaats van de belijdenisse sijns Geloofs verklaart, dat
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hy den Cathechismus deeser Kerke goedvind in alle poincten die teegen Godes Woord niet en
stryden, is den selven Uytenbogaart gecommitteert, omme met den voornoemden Tacone te
treeden in vrundelijke conferentie en handelinge, aangaande de principale hooftpoincten des
Geloofs, om desselfs Taconen meininge daar op te verstaan, mits dat D. Junius daar by gevoegt sal
worden, soo verre Uytenbogaart de last alleen niet en soude begeeren aan te neemen, doende van
alles rapport op de toekoomende Vergaderinge van de Staaten.
(Resolutien 1597)(p. 478).
(1597) 9 september
Electie van Gecommitteerden ter Admiraliteit wegens de Generaliteit uit de Edelen, Dordrecht, Delft,
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam en
Medemblik.
(Index 1591-99: Admiraliteiten, 441/491).
(1597) 26 augustus-12 september
Roerende het different in der Kerke tot Hoorn en Medenblik.
Op het geproponeerde van de Gedeputeerden van de Sinode van Noordholland, noopende de
saaken differentiaal soo tot Hoorn als tot Medenblick, is geresolveert; eerst, soo veel de saake tot
Hoorn aangaat, dat de Magistraat van Hoorn sullen worden ernstelijk versogt de goede hand daar
aan te houden, dat Cornelis Wiggersz hem vorder niet en onderwinde het Prediken in het heimelijk
of in het openbaar , ende is geordonneert dat aan de Stad Delft en den Kerkenraad aldaar,
mitsgaders aan Wernerum Helmichy sal worden instantie gedaan, ten einde deselve by leeninge voor
een of twee maanden tot Hoorn in den dienst der Kerke mag worden gebruikt tot vermaninge der
Gemeente, ende dat de Gecommitteerde Raaden op de wisselinge en ordre aldaar sullen moogen
voorsien, tot meesten dienst van der Kerke ende eenigheid der Lidmaten van dien.
(Resolutien 1597)(p. 509).
(1597) 26 augustus-12 september
Roerende de saake van Taconem Sibrandi, Kerkendienaar tot Medenblick, &c.
Gedelibereert zynde op het geene in de laatste Sinodale Vergaaderinge van Noordholland is
voorgenoomen teegens Taconem Sibrandi, Kerkendienaar binnen Medenblick, na dat de belydenisse
Taconis in de Vergaderinge geleesen, en daar op rypelijk gelet is geweest, hebben de Staaten alsnog
verstaan en de geresolveert, dat die van de Sinode voornoemt niet vorder sullen hebben te
controverteeren (om reedenen de Staaten moverende) de beroepinge van den voornoemden
Taconem; dat meede die van de Kerke voornoemt by provisie sullen ophouden met haare
voorgenoomen proceduuren jegens den selven Taconem, ende dat met den eersten Johannes
Uytenbogaert, Kerkendienaer alhier in den Hage, hem sal laaten vinden binnen Medenblick, om
aldaar op alle poincten des Geloofs met den selven Taconem te houden een vrundelijke conferentie
en communicatie, en van hem te vorderen een pertinente en uitdrukkelijke verklaringe op alle
poincten, ten einde van deselve conferentie en verklaringe ter naaster Vergaderinge rapport gehoort
zynde, voorts in der saake gedaan mag worden na behooren.
(Resolutien 1597)(p. 509, 510)
(1597) 18 september
Placaat teegens den uitvoer van den binnenlandsche Gewassen Graanen.
Roerende den uitvoer van Granen.
Gesien het schryvens van de Heeren Staaten Generaal van den 16 deeser maand, ten einde het
voornoemde Placaat daar by gevoegt, in diligentie binnen Holland en Westvriesland mede soude
moogen worden gepubliceert, is het selve by de Gecommitteerde Raaden, en hebben tot dien einde
geordonneert, dat in diligentie daar op attache by den Hove verleent, en het voornoemde Placaat in
diligentie gepubliceert sal worden, als hier na volgt.
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Placaat daar by scherpelijk verbooden word den uitvoer van de binnenlandsche gewassen Granen, en
aldaar soorten van hard en week Koorn.
Placaat daar by scherpelijk verbooden
word den uitvoer van de binnenlandsche Graanen,
en alderhande soorte van hard en week Koorn.
Gegeven in ’s Gravenhage den 13 September des jaars ons Heeren 1597.
Was geparapheert, Egmont, vt.
Onder stond, Ter ordonnantie van de voornoemde Heeren Staaten Generaal.
Geteekent, C. Aerssen
(Tekst niet overgenomen)
Het inhouden van deesen, en van het Placaat van de Ambagt-Jongens en haarluider Meesters, is
gepubliceert by Bartholomeus van Groenesteyn, binnem den Quartiere van Zuidholland den 20
September van deesen jare 1597 binnen Dordregt.
Ten selven dage binnen Geertruydenberg.
Den 21 September binnen Gorcum.
Den 22 binnen Woudrichem.
Den 26 binnen Heusden.
Den 28 binnen Asperen, Heukelom, Sevenbergen en de Clundert.
enz….
By den Deurwaarder Jan Evertsz Ter Voort, in Noordholland,
den 21 September binnen Haarlem en Beverwyk.
Den 22 binnen Alkmaar en Hoorn.
Den 23 binnen Enkhuysen en Grootebroek.
En den 24 September binnen Medenblicq.
En by den Deurwaarder Mymesank op de Eylanden den 22.
(Resolutien 1597)(p. 520-524).
(1597) 27 oktober
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 20
oktober). (Niet volledig weergegeven).
V.
Ten laatsten sal geadviseert en geresolveert worden, op alle voorvallende saaken den dienst ende
verseekeringe der Landen betreffende, en andere in de voorgaande Vergaderinge niet afgedaan.
Aan de Edelen en Steeden.
Welgebooren, Edelen.
Wy senden U E. beneffens deesen de Poincten en Stukken daar op wy voor den dienst van den Lande
noodig bevonden hebben de Edelen en Steeden van Holland ende Westvriesland, Staatsgewyse te
doen Vergaderen alhier in den Hage, jeegens den 20 deeser loopende maand, en gemerkt deselve
Poincten den staat van den Lande ten hoogsten betreffen, soos al U E. believen neffens de andere
Edelen en Gedeputeerden van de Steeden, precise ten voorsz dage alhier in den Hage te
compareeren, om des anderendaags in besoigne te mogen treeden, sonder daar van in gebreeke te
blyven, op dat ’s Lands dienst gevordert mag worden na behooren.
Uit den Hage den 11 October 1597.
De Heeren van
Brederode,
Asperen,
Wyngaarden,

Poelgeest,
Noortwyck,
Kenenburgh,
Cralingen,
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Mathenes,
Assendelft,

ende
Nyvelt,

Aan de Burgemeesteren
ende Regeerders van
Dordregt.
Haarlem.
Delft.
Leyden.
Amsterdam.
Gouda.
Rotterdam.
Gornichem.

Schiedam.
Schoonhoven.
Brielle.
Alkmaar.
Hoorn.
Enkhuisen.
Edam.
Monnikendam.
Medenblick.
ende
Purmereynde.

(Resolutien 1597)(p. 567, 568)
(1597) 11 december
Roerende het houden van een Nationaale Sinode.
Is by de Edelen en Steeden verstaan, dat een Nationaal Sinode behoord gehouden te worden, ten
einde in deesen ende gelijke swarigheeden mag worden voorsien, uitgesondert die van Delft,
Leyden, Gouda ende Medenblicq, die verklaarden hier toe geen last te hebben.
(Resolutien 1597) (p. 644).
(1597) 16 december
Roerende de veilinge van de Zee, en het besetten van des Vyands Havenen.
Zyn gecommitteert den Heere van Warmont, een van Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam,
Brielle, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, omme met die van de Admiraliteit, ten overstaan van den
Advocaat van den Lande, soo verre hy daar toe vaceeren mag, te besoigneeren op de saake van de
veilinge van der Zee en besettinge van des Vyands Haavenen.
(Resolutien 1597) (p. 660).
(1597) 23 december
Poincten daar op de Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland, &c. (dd 1
December 1597). (Niet volledig overgenomen).
Poincten van beschryvinge.
X.
Eindelijk sal geadviseert en geresolveert worden, op alle voorgevallen swaarigheeden seedert de
laatste Dagvaart, en die vorder voor het scheiden van de voorsz aanstaande Dagvaart sullen moogen
voorvallen, sulks als tot meesten dienst van den Lande bevonden sal worden te strekken, daar toe
de Edelen sullen koomen geresolveert, en de Gedeputeerden van de Steeden volkoomelijk gelast, en
omme hen met de meeste stemmen te conformeeren.
Aan de Edelen en Steeden.
De Heeren van
Poelgeest,
Brederode,
Noortwyck,
Asperen,
Kenenburgh,
Wyngaarden,
Cralingen,
Assendelft,
ende
Mathenes,
Nyvelt,
Dordrecht.

Brielle.
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Haarlem.
Delft.
Leyden.
Amsterdam.
Gouda.
Rotterdam.
Gornichem.
Schiedam.
Schoonhoven.

Alkmaar.
Hoorn.
Enkhuisen.
Edam.
Monnikendam.
Medenblick.
ende
Purmereynde.

(Resolutien 1597) (p. 676-678).
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1598
(1598) 6 januari
Placaat van myn Heeren de Staaten Generaal der vereenigde Neederlanden, inhoudende verbod van
niet te moogen vaaren op de Havens van Calis, Grevelingen, Duinkerken, Nieupoort, Sluys en andere
buiten Duyns van Vlaanderen geleegen; van gelijken den uitvoer van de binnenlandsche Gewassen,
Greynen; mitsgaders teegens de frauden van de Convoyen en Licenten; begrypende meede de ordre
waar na een iegelijk in het aanbrengen der Goederen, en betaalinge van deselve Convoyen en Liceten
hen sullen hebben te reguleeren.
De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden: Allen den geenen die deesen sullen sien ofte
hooren leesen Saluyt. Doen te weeten: Alsoo Wy dagelijks bevinden dat veele en verscheide
Ingezeetenen deeser Landen, en andere deselve frequenteerende, hen onderstaan te fraudeeren
het inkoomen van de Convoyen en Licenten, by ons op alle uitgaande en inkoomende Waren ende
Koopmanschappen, tot vervallinge van de Lasten van den Oorloge te Water opgesteld, soo wel van
de geene die van en na neutrale Ryken, Landen en Steeden innegebragt ende gevoert worden, als die
by onse licentie koomen, en gebragt worden van en na de Landen, Havenen en Steeden, staande
onder het geweld der gemeene Vyanden, qualijk aanbrengende de quantiteit en qualiteit van der
selver Waren en Koopmanchappen, en eenige hen soo verre vergeetende, dat sy op verbodene
Havenen, Steeden en Plaatsen, sonder behoorlijke licentie Waren, Goederen en Koopmanschappen
transporteeren en senden, en dat in het ondersoeken en agterhalen van deselve frauden en
onbehoorlijke handelinge, ook in het straffen van dien, soo goede en eenparige ordre en voet niet en
is gehouden, als der Landen dienst en der Ingezeetenen welvaart vereisschen, ende by onse voorige
Ordonnantie gestatueert is , alles strekkende tot merkelijke schade van de gemeene saake,
verminderinge en diverteeringe van de Trafficquen, Neeringen en Handelingen, en tot praejuditie
van de opregte Koopluiden, die met sulke Fraudateurs nergens Markt en konnen houden.
SOO IS’T: Omme daar teegens ten dienste der Landen, vermeerderinge der Neeringen en Trafficquen,
verschooninge van de opregte Koopluiden, en afbreuk van de gemeene Vyanden te voorsien; Wy tot
behoorlijke remedie teegens de voorsz frauden ende onbehoorlijke Handelinge, geordonneert en
gestatueert hebben, ordonneeren ende statueeren by deesen, de navolgende Poincten.
(Niet volledig overgenomen).
XXI.
En op dat niemand van deese onse jeegenwoordige Ordonnantie hebben te pretendeeren eenig
ignoarantie; Ontbieden Wy daaromme en beveelen onse seer lieven en beminden de Staaten ofte
Gecommitteerde Raaden, Stadhouders van de Provincien respective van Gelderland ende het
Graafschap Zutphen, Holland, Zeeland, Utregt, Vriesland, Overyssel, der Stad Groningen en
Ommelanden, en allen Justicieren, Officieren en Dienaren des versogt zynde, dat sy deese voorsz
Ordonnantie alomme doen verkondigen, uitroepen en publiceeren, daar men gewoonlijk is uitroe
pinge ende publicatie te doen, procedeerende teegens de Overtreeders van dien tot de poenen hier
boven verhaalt, sonder eenige gunste, faveur ofte dissimulatie ter contrarie, want wy het selve tot
vorderinge van den Lande alsoo bevonden hebben te behooren.
Aldus gearresteert ende beslooten by de Heeren Staaten
Generaal, in 's Gravenhage den 23 July 1597.
Was geparapheert,
J. van Oldenbarnevelt, vt.
Onder stond,
Ter ordonnantie van de voornoemde Heeren
Staaten Generaal.
Geteekent, C. Aerssen.
(Resolutien 1598)(p. 3-14)
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(1598) 6 januari
Placaat van de Staaten Generaal der vereenigde Nederlande, inhoudend scherp verbod van op de
Steeden, Havenen en Plaatsen, weesende onder het gebied van den Koning van Spaignen, in de Ryken
van Spaignen, Portugal, en andere geleegen Westwaarts van Vrankryk en Engeland, nogt op de
Steeden, Havenen en Plaatsen geoccupeert by de Spanjaarts, Ligeurs ende andere moetwillige
Rebellen des Konings van Vrankryk en Navarre, in sijne voorschreeve Koningryken, geen toevoer uit de
vereenigde Nederlandan te doen van Salpeter, Buspoeder, Geschut, Scharp, Klooten, Lonten,
Musquetten, Roers, Consoletten, Rustinge, Lancen, Spiessen, Helbaarden, Slagswaarden, Klockspyce,
Koper, Zeylen, Kabelen, Touwen, Ankers, Masten, dik sestien palmen en daar booven, nog Tarwe,
Rogge, Haver, Gerst, Boekweyt, of andere in de Neederlanden gewassen, op de verbeurte van
deselve, en andere groote poenen en straffen.
(Tekst niet overgenomen).
Het inhouden van deesen gepubliceert in den Quartiere van Zuid-Holland by Dirk Minnesank,
Deurwaarder, den 9 January 1598 binnen Dordrecht, den 12 tot Geertruidenberge, den 14 tot
Seevenbergen, den 15 op de Klundert, den 17 tot Heusden, den 18 tot Worcum, den 19 tot
Gornichem, en ten selven daage binnen Asperen en Heukelom.
By Cornelis Fransz, Deurwaarder in den Quartiere van Rhynland, den 10 January 1598 binnen der
Stad Leyden, den 11 binnen der Gouda, den 12 binnen Schoonhoven en Nieuwpoort, den 13 binnen
Ysselstein, en tot Naarden en begeerden de Magistraaten egeene publicatie toe te laaten,
en den 14 January tot Oudewaater en Woerden.
In den Quartiere van Delfland, by Andries van Groenestein, Deurwaarder, den 10 January binnen 's
Gravenhage, den 11 binnen Delft, den 12 binnen Rotterdam en Schiedam, op den 13 binnen
Vlaardingen en Geervliet, den 16 binnen den Brielle, den 18 binnen Goedereede, ende den
24 binnen 's Gravesande.
In den Quartiere van Amsterland by Philips Paeu, Deurwaarder, den 13 January 1598 binnen
Amsterdam, den 14 binnen Naarden, den 15 tot Muiden en Weesp, den 16 tot Purmereinde, en den
17 tot Edam en Monnickendam.
By . . . . . . . . in den Quartiere van Noord-Holland en Westvriesland by Rombout Geniets,
Deurwaarder, den 9 January 1598 binnen Haarlem, den 11 binnen Alkmaar en Hoorn, den 12 binnen
Grootebroek en Enkhuisen, den 13 binnen Medenblik, den 14 in de Beverwyk.
In den Eylande by Jacob Dirksz, Deurwaarder, gepubliceert den 12 January 1598 in den Eylande van
Wieringen, den 13 in Texel, den 14 op het Westeinde van het Vlieland, den 15 op het Oosteinde, en
den 17 op het Eyland van der Schelling.
(Resolutien 1598)(p. 14-18)
(1598) 20 februari
Placaat tegens het bedrog en vervalschen in het verwen van de Zyde, mitsgaders van de Werken ende
Manufacturen.
Gesien het schryvens van de Heeren Staaten Generaal hier na volgende.
Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Vroome, Wyse, ende seer Voorsigtige Heeren, bysondere goede
Vrunden.
Wy senden hier by gevoegt het Placaat by ons gearresteert, jeegens verscheide valsheeden ende het
bedrog gepleegt in het verwen en verswaren van de Syde, en van de Werken en Manufacturen die
van Syde gemaakt worden; versoekende ende ernstelijk begeerende, dat U E. gelieven het voorsz
Placaat in de Provincie van Holland alomme ter plaatse daar men sulks gewoonlijk is terstond te
doen publiceeren, en ook na sijnen teneur te agtervolgen en effectueeren, op de boeten en poenen
daar inne begreepen, sonder des te zyn in gebreeke.
Hier meede,
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Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Vroome, Wyse, en seer Voorsigtige Heeren, bysonder goede
Vrunden, U E. den Almogenden beveelende, uit ’s Gravenhage den 10 February 1598.
Was geparapheert,
Franckena, vt.
Onder stond,
U E. goede Vrunden de Staaten Generaal der vereenigde
Neederlanden.
Lager stond,
Ter Ordonnantie van deselve.
Geteekent, C. Aerssens.
Het Opschrift was,
Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Vroome, Wyse, en seer
Voorsigtige Heeren, de Staaten ’s Lands en Graaffelijkheids van Holland,
of haare Gecommitteerde Raaden onse bysondere Vrunden.
Placaat van de Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, teegens verscheide bedrog
gepleegt in het verwen en verswaaren van de Syde, en van de Werken en Manufactuuren die van
Syde gemaakt worden.
(Niet volledige overgenomen).
XI.
Ende op dat van deese Ordonnantie en Placate niemand ignorantie en pretendeere, ontbieden wy
daaromme en beveelen onsenseer lieven en beminden de Staaten of haare Gecommitteerde Raaden,
Stadhouders van de Provincien respective van Gelderland ende het Graafschap Zutphen, Holland,
Zeeland, Utrecht, Vriesland, Overyssel, der Stad Groningen en Ommelanden, en alle andere
Justicieren en Officieren (des versogt zynde) dat sy deese voorsz Ordonnantie alomme doen
verkondigen, uitroepen en publiceeceeren daar men gewoonlijk is uitroepinge en publicatie te doen,
procedeerende, ende doen procedeeren teegens de Overtreeders van dien, tot de poenen hier
booven verhaalt, sonder eenige gunste, faveur of dissimulatie, ter contrarie, want wy het selve doen
tot dienste van den Lande alsoo bevonden hebben te behooren.
Aldus gedaan en gearresteert in onse Vergaderinge, in
's Gravenhage den 10 February anno 1598.
Was geparapheert,
Franckena , vt.
Onder stond,
Ter ordonnantie van de voornoemde
Heeren Staaten Generaal.
Geteekent,
C. Aerssens.
Ordre op het publiceeren van het voornoemde Placaat in vescheide Steeden en Plaatsen van ZuidHolland, mitsgaders in Westvriesland en den Noorderquartiere.
Het inhouden van de voornoemden Placate gepubliceert by den Deurwaarder Dirck Minnesangh;
gepubliceert by den Deurwaarder Dirck Minnesangh; gepubliceert in de Quartiere van Zuidholland
eerst den 23 February tot Dordrecht, den 24 tot Gornichem, den 25 tot Worcum, den 26 tot
Heusden, den 27 tot Heukelom en Asperen, den laatsten to Geetruydenberge, den eersten Maart tot
Sevenbergen.
Het inhouden van dien in den Quartiere van Delfland, op den 23 February gepubliceert binnen Delft,
op den 24 binnen Rotterdam en Schiedam, den 25 binnen Vlaardingen en de Geervliet, den 26
binnen den Brielle, den 27 binnen Goederede, en den 2 Maart binnen 's Gravesande.
Het selve Placaat, gepubliceert by Philips Paeu, Deurwaarder in Quartiere van Rhynland; den 22
February 1598 binnen Noortwyk, den 24 binnen Leyden, den 25 binnen der Goude, den 26
binnen Schoonhoven, Nieupoort ende Ysselsteyn, ten selven dage binnen Vianen geweest, maar en
begeerden de publicatie aldaar niet toe te laaten, den 27 binnen Oudewater, ende den laatsten
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binnen Woerden.
Het inhouden van dien gepubliceert by Rombout Gerritsz, Deurwaarder; den 23 February 1598
binnen Haarlem, ten selven dage binnen de Beverwyck, den 24 binnen Alkmaar, ten selven dage
binnen Hoorn, den 25 binnen Medenblik, ten selven dage binnen Grotebroek, en den 26 dito binnen
Enkhuysen.
Het selfde Placaat gepubliceert by François Molenyzer, Deurwaarder ; den 23 February 1598 binnen
Amsterdam, den 24 binnen Purmereynde, den 25 binnen Edam ende Monnickendam, den 27 binnen
Muyden ende Weesp, ende den 28 binnen Naarden.
(Resolutien 1598)(p. 75-80)
(1598) 26 juni
Gecommitteerde Raaden na verhoor van Gecommitteerden op het Synode te Edam provisioneel te
voorsien, dat hen de Predikanten onthouden van tot Opperdoes, veel meer te Medemblik te
Prediken in het heimelyk of openbaar.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 210/218).
(1598) 26 juni
Versoek van die van Medenblick om ordre te stellen op het openbaar of in het heimelijk prediken van
eenige Predikanten, &c.
Op het versoek van Burgemeesteren en Regeerders der Steede Medenblik, ten einde de Staaten daar
op souden willen letten en ordre stellen, dat de Predikanten hen voortaan onthouden van tot
Opperdoes, veel meer om binnen der Steede Medenblik te koomen prediken in het heimelijk of
openbaar, &c. Is verklaart en geappostilleert,
De Staaten van Holland en Westvriesland, verklaaren en ordonneeren by deesen, dat de
Gecommitteerde Raaden in het Collegie, gehoord het rapport van de Gecommitteerden
van de Staaten, compareerende op de Sinodale Vergaderinge tot Edam, in deesen sullen
voorsien als het behoord, tot de aanstaande Vergaderinge van de Heeren Staaten, om daar
na (is het nood) vorder in de saake gedaan te worden ten meesten dienste van den Lande.
(Resolutien 1598)(p. 218)
(1598) 30 juni
Brieven van Conversie van een regt Leen, &c.
Is verleent Brieven van Conversie van een regt Leen tot een Erfleen van seekere Landen, volgende
het advis van die van de Reekeninge, als hier na sal staan geregistreert.
Aan de Edelen en Steeden.
Edelen
De Heeren van
Brederode,
Asperen,
Wyngaarden,
Duvenvoorde,
Assendelft,
Schagen,
Noortwyck,
Kenenburgh,
Cralingen,
ende
Nyvelt,

Steeden
Dordrecht.
Haarlem.
Delft.
Leyden.
Amsterdam.
Gouda.
Rotterdam.
Gornichem.
Schiedam.
Schoonhoven.
Brielle.
Alkmaar.
Hoorn.
Enkhuisen.
Edam.
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Monnikendam.
Medenblick.
ende
Pumereynde.
Aan de Steeden.
[† Haare Gedeputeerden in competenten getale, en met volkoomen last ten voorschreeven dage
precise alhier in den Hage te senden.]
Welgebooren, Edelen, Eersaame.
Alsoo voor den dienst der Landen noodig bevonden is, den Edelen en Steeden van Holland ende
Westvriesland Staatsgewyse te beschryven op de Poincten neffens deese gaande: Soo sullen Uwer
E. believen, †beneffens de andere Edelen ten voorschreeven daag praecise alhier in den Hage te
compareeren, omme des anderendaags in besoigne te moogen treeden, alles met volkoomen
resolutie, om op de voorsz Poincten met de meeste stemmen te helpen adviseeren en resolveeren,
ten einde ’s Lands dienste mag worden gevordert na behooren.
Geschreeven in den Hage den 6 Juny 1598.
Is geordonneert te schryven aan de Staaten van Zeeland.
Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Wyse, Voorsienige, seer Discreete Heeren, ende goede Vrunden.
Alsoo sonder nadeel van de Justitie in den Hoogen Raade niet langer en kan uitgesteld worden het
nomineeren, verkiesen ende committeeren van een Praesident in den selven Raade: Soo is nogmaals
onse vrundelijke begeeerte, dat Uwer E. daar op alhier willen compareeren teegens den 15 deeser
maand, op dat in conformité van een Tractaat in de voorsz saake met gemeen advis mag werden
geprocedeert sonder verder dilay: Wy vinden het selve soo noodig, dat in gevalle Uwer E. nu tot
meermalen hier op beschreeven zynde niet en souden compareeren, om volgende den voorsz
Tractate gesamentlijk te procedeeren, wy tot conservatie van de ordre en authoriteit in den Hoogen
Raade voornoemt daar in sullen moeten voorsien: En daarom sullen wy Uwer E. komste verwagten
uitterlijk tot den 20 deeser maand: En indien Uwer E. daarentusschen niet en compareeren, sullen
Uwer E. ten besten verstaan het geene wy in de voorsz saake sullen vorderen.
Hier meede,
Edele, &c. Ut supra.
(Resolutien 1598)(p. 130, 131)
(1598) 12 september
Voorsiening in de saak van T. Sibrandi, Predikant te Medemblik, ’s Lands Advocaat den selven
assisteeren.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 296/305).
(1598) Voorsieninge te doen in de saake van Taco Sibrandi, Predikant tot Medenblik.
Op het versoek van de Gedeputeerden van de Sinode van Noordholland, ten einde in de saake van
Taco Sibrandi, Predikant tot Medenblick, behoorlijk voorsien soude moogen worden, is geresolveert
als hier na staat geannoteert: En is voorts versogt en gecommitteert den Advocaat van het Land,
omme deselve te assisteeren, ten einde de voorsz Resolutie mag worden geëffectueert.
(12 september)(p. 305)
(1598) 17- 12 september
Aan de Edelen en Steeden.
[† Hunne Gedeputeerden in competenten getaale te senden, om met de Edelen en Gedeputeerden
van de andere Steeden.]
Alsoo wy noodig bevonden hebben teegens den 7 September toekoomende de Edelen en Steeden
van Holland en Westvriesland Staatsgewyse alhier in den Hage te beschyven, omme te adviseeren en
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resolveeren op de Poincten neffens deesen gaande; en aangesien veele van deselve sonder grooten
ondienst van den Lande geen uitstel en moogen lyden, en wy deese beschryvinge wel eer gedaan
souden hebben, inde de Gecommitteerden by de Heeren Staaten Generaal na de Koninglijke
Majesteit van Engeland gesonden, niet van daage tot daage verwagt waaren geweest, daar op
gisteren avond weeder gekeert zyn, met afscheid van haare Majesteit, tot continuatie van de
gemeene saake: † En is onse ernstige begeerte dat Uwer E. niet en wil nalaaten ten voorschreeven
daage precise alhier in den Hage des avonds in de Herberge te compareeren, omme met de andere
Edelen en Gedeputeerden van de Steeden in de voorschreeve saake te helpen adviseeren en
resolveeren, sulks als by de meeste stemmen tot der Landen dienst sal bevonden worden te
behooren.
[Alsoo tot der Landen dienst noodig is, uit het besoigne van de laatste Dagvaart, dat Uwer E. hier
senden gecommitteert op de saaken van Engeland; soo sal Uwer E. het selve believen te doen.]
Aan den Heere van Asperen
te maaken mentie.
Aan Dordrecht. dat sy senden Adriaan Joppen,
Delft. Gerrit Jansz van Eyck,
Amsterdam. Boom,
Alkmaar. Coorn,
Enkhuisen. Maalson.
Welgebooren, Edelen, Eersaame.
Edelen.
Steeden
De Heeren van
Dordrecht.
Brederode,
Haarlem.
Asperen,
Delft.
Wyngaarden,
Leyden.
Assendelft,
Amsterdam.
Duvenvoorde,
Gouda.
Schagen,
Rotterdam.
Kenenburgh,
Gornichem.
Noortwyck,
Schiedam.
Cralinge,
Schoonhoven.
ende
Alkaar.
Nyvelt,
Hoorn.
Enkhuisen.
Edam.
Monnikendam.
Medenblick.
ende
Purmereynde.
Geschreeven in den Hage den 2 September 1598.
Onder stond,
Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden.
Poincten van deliberatie daar op de Heeren Edelen ende Steeden van Holland en Westvriesland
Staatsgewys sullen vergaderen in den Hage, den 7 September 1598, ’s avonds in de Herberge, om des
anderendaags precise in besoigne te treeden.
I.
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In den eersten, sal in de voorschreeve Vergaderinge gelet, geadviseert en geresolveert worden op de
resumptie van de Ordonnantien van de gemeene Middelen, ende namentlijk, op het geene in de
laatste Vergaderinge tot regtinge van eenige fauten daar inne gepractiseert, is beraamt, hier
beneffens gaande, en sal voorts voorsien worden op de aanstaande verpagtinge van de gemeene
Middelen.
II.
Sal geadviseert en geresolveert worden op de Ordonnantien (by Concepten neffens deesen gaande)
van den Impost op de Wolle Laakenen, sulks ten meesten dienste van den Lande de saake
vereisschen sal.
III.
Item, op het rapport van het besoigne van Engeland en den aankleeven van dien.
IV.
Item, op de poincten in de laatste Dagvaart niet eindelijk afgedaan.
V.
En voorts generaalijk op alle andere voorvallende saaken, den welstand en verseekeringe van den
Lande betreffende.
(Resolutien 1598)(p. 325-327)
(1598) 7-12 september(?)
Eed van de nieuwe Comparanten.
Ter voorsz Vergaderinge hebben de gewoonlijken Eed gedaan Outger Cornelisz, Burgemeester van
Monnickendam, en Simon Allertsz, van Medenblik, als te vooren nooyt ter Vergadering geweest
zynde.
(Resolutien 1598)(p. 328).
(1598) 7-12 september(?)
Propositie van verscheide Kerkendienaaren op de examinatie van Taco Sybrants, Predikant tot
Medenblicq.
De Staaten van Holland en Westvriesland, gehoort ende geëxamineert hebbende het gunt by
Johannes Uytenbogaart, Dienaar des H. Euangelii tot Haarlem, en Harmannus Gerardi, Dienaar des H.
Euangelii tot Enkhuysen, van weegen de Noordhollandsche Sinode, by monde geproponeert, en in
geschrifte overgeleevert is, mitsgaders het gunt daar op by de Gedeputeerden der Steede van
Medenblik is verklaard, hebben als nog verstaan en geresolveert, dat voor de aanstaande
Vergaderinge by Johannes Uytenbogaart en Johannes Mathisius, Dienaars des Goddelijken Woords,
ten overstaan van een uit de Gecommitteerde Raaden te nomineeren, en de Magistraat van
Medenblick, of haare Gedeputeerden vrundelijke Conferentie gehouden sal worden met Taco
Sybrants, Kerkendienaar tot Medenblick, omme van deselve pertinentelijk en eindelijk te verstaan, of
hy in de Leere conform is als den anderen Kerkendienaar; ende soo hy door sijne verklaaringe ofte
bekentenisse bevonden word van een gevoelen met de Gereformeerde Kerke te weesen, en hem als
andere Kerkendienaars te willen draagen, ook dat hy van geen argerlijk leeven en is, dat insulken
gevalle by de beste ende bequaamste middelen alle voorgaande en uitstaande differenten sullen
werden besligt, needergeleid en afgeda an, maar soo in sijn gevoelen, leere en leeven eenig gebrek
bevinden, ofte dat by hem geen duidelijke verklaaringe en werd gedaan, dat daar van ter naaster
Vergaderinge rapport gedaan sal worden, om daar op geresolveert te worden na behooren.
(Resolutien 1598)(p. 332, 333)
(1598) 16 oktober
Rapport van Uitenbogaart en Mathisius haar er besognes met den Predikant Tacono te Medemblik;
het selve te doen op het extraordinaris Synode in het Noorder
Quartier.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 354/369).
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(1598) 16 oktober
Rapport van Johannes Uytenbogaart en Mathisius, raakende de saake van Tacono, Predikant tot
Medenblik.
Zyn gecommitteert in de Vergaderinge van de Staaten de Gecommitteerde Predikanten Johannes
Uitenbogaert en Mathisius, om rapport te doen van haarluider besoignes met den Predikant Tacono
tot Medenblick, ende nadien by hen het selve besoigne by geschrifte is overgeleevert : Hebben de
Staaten verklaart en geresolveert, dat, nadien een extraordinaris en particulier Sinodus in den
Noorderquartiere goedgevonden is gehouden te worden, de voornoemde Uitenbogaert en Mathisius
hen op deselve Vergaderinge meede sullen laaten vinden, en aldaar rapport doen van de voorsz
besoigne.
(Resolutien 1598)(p. 369)
(1598) 16 oktober
Gecommitteerden van de Staaten op de Noordhollansche Synode de saak van Taco te vereenigen, en
dat Mathisius neevens hem voor drie weeken of een maand te Medemblik de Kerk bediene.
(Index 1591-99: Synodes, 355/369).
(1598) 16 oktober
De Acten van Commissien uitgegeeven als hier na. De voornoemde Uitenbogaert ende Mathisius,
neffens twee uit deselve Sinodale Vergaderinge.
En hebben voorts de Staaten geordonneert Mr. Leonaert Casembroot, Dr. Andries Hessels, om op de
voorsz Vergaderinge meede te compareeren, ende gesamentlijk met de voorsz Kerkendienaren de
saaken te helpen beleiden, dat, soo verre uit de questie van Tacono bevonden word, deselve met de
Leere van de Gereformeerde Religie, in alles genoomen te accordeeren, de saake daar op geheelijk
verstaat en vereffent mag worden, en dat voorts tot dien einde te samen hen tot Medenblik daar na
meede sullen laten vinden om de saake in alles te vereenigen, en voorts Ouderlingen en Diaconen in
de Kerken aldaar te helpen stellen; dat meede den voornoemden Mathisius voor den tyd van drie
weeken, of een maand daar na by leeninge ende provisie binnen Medenblick voornoemt, neffens
Tacone de Kerke aldaar te bedienen en Prediken sal tot opbouwinge der selver Kerke.
(Resolutien 1598)(p. 369, 370)
(1598) 16 oktober
Rapport van het gebesoigneerde van Taconis Sybrands, Predikant tot Medenblik.
De Staaten van Holland en Westvriesland, gehoord het rapport van Johannes Uytenbogaert ende
Johannes Mathisius, Kerkendienaars, van haar gebesoigneerde, volgende de Resolutie in de laatste
Dagvaart genoomen, met Taco Sybrands, Kerkendienaar binnen Medenblik, en gelet op de generale
confessie des voornoemden Taconis: Hebben gelast en gecommitteert, lasten en committeeren by
deesen, den voornoemden Uytenbogaart en Mathisius, hen te vinden op de Vergaderinge Sinodale
van Noordholland, beschreeven binnen Alkmaar, ende in deselve het voorsz gebesoigneerde te
openen en over te leeveren de punctueele en generale Confessie van Taconis voornoemt, en voorts
aldaar de voorsz Confessie te helpen examineeren, en gesamentlijk daar op delibereeren en
resolveeren, ofte deselve Confessie den Woorde Godes en de Gereformeerde Religie in deese Lande
aangenoomen, conform is, en indien by de voorsz Vergaderinge deselve voor sulke verstaan word, te
bevorderen dat sonder in vorder dispute te stellen, nog de beroepinge Taconis, nog de voorgaande
proceduuren met en teegens den selven gehouden, de saake in goede vereeniginge mag worden
gebragt, en dat oversulks beneffens henluiden nog twee uit de voorsz Vergaderinge moogen werden
gecommitteert, omme hen binnen Medenblik te vinden, de voorsz vereeniginge te doen ende kundig
te maaken, ook te bevorderen, dat goede ordre en eenigheid in de voorschreeve Kerke mag worden
ingevoerd, en met kennisse van de Magistraten aldaar eenige bequaame en vreedsamige Persoonen
gesteld ofte gecommitteert tot Ouderlingen en de Diaconen; dat voorts de voornoemde Johannes
Mathisius voor drie weeken of een maand binnen de voorsz Stad Medenblik sal blyven, omme by
gebeurte met den voornoemden Taconis, de Kerke by Predicatie en andersints te bedienen, ende
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by alle bequaame middelen te bearbeiden, dat de gemoederen der Gemeenten moogen worden
vereenigt, ende alle goede ordre gehouden tot meesten welstand der Kerken.
Gedaan in den Hage den 16 October 1598.
(Resolutien 1598)(p. 391)
(1598) 25 november
Examinatie in de saaken van het voorslaagen Middel van het Lastgeld over de Scheepen, &c.
Is vorder getreeden met goede deliberatie en examinatie in de saake van het voorgeslagen Middel
van het Lastgeld over de Scheepen: En alsoo die van Amsterdam alsnog verklaarden dáar inne
geensints te konnen consenteeren, alsoo sy boven de andere Steeden te seer daar by souden
beswaart worden, ende die van Hoorn, Enkhuysen, Monnickendam en Medenblik, insgelijks
verklaarden daar in niet te konnen consenteeren, is van deselve Steden nader te samen daar op te
willen spreeken, of men by eenige moderatie van de saake, soo aangaande de Binnenlands-Vaarders
als de Scheepen die niet gebruikt en worden, tot consent soude konnen geraken.
(Resolutien 1598)(p. 412)
(1598) 26 november
Advis van verscheide Steeden, raakende het Lastgeld op de Koopvaardyscheepen.
Gehoort het advis van die van Amsterdam, Hoorn, Enkhuysen, Monnickendam en Medenblick,
aangaande het geproponeerde Lastgeld, omme in de plaatse van vyf ponden, te consenteeren ten
hoogsten drie ponden van de Scheepen die binnen tyds in Koopvaardye gebruikt sullen worden van
de Noordvaarders, en die van Oosten met Sout geladen komen half Geld, mits dat de andere Steeden
meede na advenant sullen contribueren ten aansien van de Binnenlands-Vaarders, en dat van de
Schepen die verongelukt worden niet en sal worden betaald, mits de resteerende Penningen van
dien op den voet van de Verpondinge: Hebben de Edelen ende de andere Steeden geadviseert, dat
in de plaatse van drie, vier guldens souden moogen betaald worden.
(Resolutien 1598)(p. 413).
(1598) 28 november
Het besogne van de Kerkdienaar Uitenbogaart nopens de vereeniging in de Kerk te Medemblik by
geschrift versoeken.
(Index 1591-99: Kerkelijke saaken, 397/415).
(1598) 28 november
Rapport Johannes Uytenbogaart, Kerkendienaar, &c.
Is gehoord het rapport door Johannes Uytenbogaert, Kerkendienaar, aangaande de saake van
vereeniging binnen de Kerke tot Medenblik, en na bedankinge is geresolveert, dat het besoigne by
geschrifte versogt sal worden om in toekoomende te moogen dienen.
(Resolutien 1598)(p. 415).
(1598) 10 december
Amsterdam, Hoorn, Enkhuysen en Medemblik difficulteeren het Lastgeld.
(Index 1591-99: Lastgeld, 412/431).
(1598) 10 december
Propositie op den Impost van het selve Lastgeld, &c.
Zyn twee omme-vragen gedaan, aangaande de geproponeerde en geconcipieerden Impost van het
Lastgeld, en hebben die van Amsterdam, Hoorn, Enkhuysen en Medenblik, als nog verklaard, dat
syluiden daar inne volgende den Concepte, niet en konnen consenteeren.
Alsoo eenige Steeden verklaard hebben als nog dies aangaande niet gelast te zyn; hebben
aangenoomen voor het scheiden van de Vergaderinge, in het einde van de toekoomende weeke,
daar op haarluider advisen inne te brengen.
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(Resolutien 1598)(p. 431, 432).
(1598) 23 december
Beroerende het Lastgeld op de Scheepen.
Op het poinct van de beschryvinge, beroerende het Lastgeld van de Scheepen, is na verscheide
deliberatien by de meeste stemmen verstaan, dat, volgende het overgesonden Concept, het Lastgeld
over de Scheepen, ter Koopvaardye vaarende, alleenlijk voor den aanstaanden jaare sal worden
geheeven en gepractiseert, en dat van de Scheepen vaarende ter grooter Visscherye of Haaringvaart,
betaalt sal worden van den geenen die vaaren sonder Geschut en Waapeninge, van het last twaalf
guldens, van de Scheepen met half Geschut en Waapeninge tien guldens, en van de geene die met
heel Geschut en Waapeninge; alles na de ordre by die van de groote Visscherye op haare Lastgelden
gebruikt, vaarende, agt guldens van elk last, mits dat deselve Visscherye van weegen het gemeene
Land beschermt sal worden jeegens de Vyanden; ende soo iemand van de voorsz Scheepen by de
Vyanden genoomen mogte worden (des God verhoede) dat die terstond tot koste van den Lande sal
worden gelost, en sijn rantsoen betaalt, en dat van weegen het Land het selve rantsoen sal worden
verhaalt aan de Officieren, Geregten, Papen en Inwoonderen van de Dorpen in Braband en
Vlaanderen, onder des Vyands geweld sittende, dat haare Sauvegarde met die conditien sullen
worden verleent, en anders niet, en dat van de Scheepen en Schuiten, vaarende ter kleine en smalle
Visscherye, betaalt sal worden van elk last eene gulde tien stuivers, sonder dat deselve van de
Landen sullen bevryd worden jeegens de Vyanden.
En hoewel de Gedeputeerden van Delft, Rotterdam, Schiedam, en eenige andere, hen met de groote
Visscherye geneerende, verklaart hebben deese lasten hen beswaarlijk te sullen weesen, ten opsigte
van de jeegenwoordige gestaltenisse der Neeringe, soo hebben sy nogtans op de vermaaninge
henluiden gedaan, aangenoomen, aan haare Principaalen alle goede devoiren te doen, ten einde
deselve hen willen conformeeren.
En de Gedeputeerden der Steeden van Amsterdam, Hoorn, Enkhuisen, Monnickendam en
Medenblik, hebben verklaart niet gelast te weesen te consenteeren, soo veel die Scheepen ter
Koopvaardye vaarende aangaat, omme veele reedenen by henluiden geallegeert, en te meer, over
mits de Navigatie althans slap is, de verdiensten sober, en de schaade van verlies en arrest van
Scheepen seer groot, maar de voornoemde Gedeputeerden by de Edelen en andere Steeden versogt
zynde te willen letten op den jeegenwoordigen hoogen nood der Landen, groote aanperssinge en
dreigementen der gemeene Vyanden, tot ondergang van den Staat der Landen, en dat by het gebrek
van voortgang van dit Middel (soo wel by de Edelen ende andere Steeden, als de Heeren van den
Raade voor eene reise ontquetselijk verstaan) te bedugten is dat alle andere Middelen sullen worden
onvrugtbaar gemaakt, de gemeene saake in groote en onverwinnelijke schaade gebragt,
misverstanden en oneenigheeden onder de Leedemaaten des Lands veroorsaakt, tot
onuitspreekelijken ondienst der Landen, en dat daaromme en ten aansien de lasten op de Scheepen
ter Koopvaardye vaarende soo vermindert en gemodereert zyn, dat deselve op den voet van andere
grossen tot laste van de Rheeders en Koopluiden koomende, van geen groote beswaarnisse en
konnen weesen, ende oversulks aan haare Principaalen nog vorder instructie te willen doen, omme
hen te conformeeren met de Edelen en andere Steeden, hebben het selve aangenoomen te doen, en
op Donderdag eerstkoomende eindelijke Resolutie in te brengen.
Waar na eindelijk by alle de Steeden is bewilligt en geconsenteert in het voorsz Lastgeld, soo veel die
Scheepen over Zee ter Koopvaardye vaarende, aangaat, mits dat het selve meede in Zeeland en
Vriesland sal worden gepractiseert en geheeven, en hebben de meeste stemmen verstaan,
dat de vreemde Scheepen van deesen Impost soo veel behooren te betaalen als de Scheepen van
deese Landen, en soo veel de Scheepen ter Visscherye vaarende aangaat, is by alle de Steeden
(uitgesondert Schiedam en Enkhuisen) bewilligt, dat de Scheepen ten Haringvaart varende meede
sullen betaalen drie guldens, van de grootte van elk Last Tounen die sy voeren sonder guarand, en
dat men in reguard van deselve het neemen van de Passeporten ende Sauvegarden der gemeene
Vyanden sal verbieden, gelijk meede van de Koopvaarders, mits dat op behoorlijke veiliginge der Zee,
en defensie van de Visschers voornoemt, sal ordre gestelt worden na behooren, en hebben die van
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Schiedam en Enkhuisen belooft alle moogelijke devoiren te doen omme haare Principaalen te
bewilligen, dat sy hen met den voorsz voet willen conformeeren, en is bewilligt dat de Scheepen van
de kleine en smalle Visscherye in den voorsz Impost sullen betaalen van het last eene gulde en
tien stuivers.
En vorder gedelibereert zynde op het vinden van het geene booven de voorsz Middelen tot betalinge
van de gedraagen consenten en lasten te kort koomen sal, is verstaan, dat daar toe sal moogen
geconsenteert worden vyf stuivers op elke Tonne wolle Laaken, waardig weesende ses guldens en
daar booven, en dat soo verre geen andere bequaame middelen en konnen geaccordeert worden,
het vorder kort by leeninge of over de Steeden, of over de Ontfangers van de gemeene Middelen sal
moogen gerepartieert en genegotieert worden ten minsten quetse van den Lande, het welk
generaalijk alsoo geconsenteert is.
Alsoo de Edelen en Gedeputeerden van de Steeden van Holland en Westvriesland, Staatsgewyse
vergadert, mitsgaders de Staaten van Zeeland, rypelijk met den anderen hebben gelet op de
jeegenwoordige proceduuren der gemeene Vyanden, niet alleen teegens deese Landen directelijk te
Waater en te Lande, soo met geweld als met practycquen, maar ook teegens verscheide Nagebuuren
Landen en Steeden, gebruikende daar inne ongehoorde tyrannye, dat booven dienden
teegenwoordigen Koning van Spaignen in het beginne van sijne Regeeringe seer wreedelijk ende
vyandlijk is procedeerende teegens de Ingezeetenen, Scheepen en Goederen van de vereenigde
Landen, hen vanteerende met groot geweld van Scheepen van Oorloge ter Zee teegens Engeland,
Yrland, en deese Landen te sullen koomen, dat meede de voornoemde Vyanden onderstaan alle
Handelinge, Trafficque en Licenten in de Nederlanden met de vereenigde Landen te verbieden, en te
Waater en te Lande haare uitterste magt te gebruiken omme deese Landen haare hoveerdige
heerschappye en slavernye te onderwerpen, en dat daarom, booven de ordre hier vooren genoomen
omme den Vyand in sijn voorneemen te Waater en te Lande te beletten, en den selven ook (met
Godes hulpe) afbreuk te doen, hoognoodig is te letten tydelijk hoe men de voornoemde Vyanden
teegens haare extraordinaris proceduuren in Spaignen (met Godes hulpe) sal te schande maaken, en
de Landen teegens alle vordere onbekende swaarigheeden in goede verseekeringe conserveeren,
ook de Vyanden alle behoorlijken afbreuk te doen, en dat daar toe meer Penningen en middelen
noodig zyn; soo is by gemeen advis, soo van de voornoemde Vergaderinge als die van den Hoogen en
Provincialen Raade en Luiden van de Reekeninge in Holland, een voorslag gemaakt van een capitaale
Impositie over den geenen die van vermoogen zyn soo in de Steeden als ten platten Lande der
voornoemde Landen woonende, naamentlijk van den geenen die in Capitaal soo in onroerende als
roerende en andere Goederen, Koopmanschappen, Actien of Crediten hebben, booven de waarde
van vyf duisend guldens eer, of soo veel min als by nadere examinatie bevonden sal worden te
behooren; blyvende den geenen die van kleinder vermoogen zyn daar van vry en ongemolesteert,
ten Waare eenige der selver uit affectie op de vermaaninge aan hen te doen, vrywillig hen selven
meede begeerde tot dienste der gemeene saake te quotiseeren en te contribueeren, wiens
goedwilligheid aangenoomen sal worden, of dat eenige van minder vermoogen zynde, waaren
draagende geheele Zyde of Fluweele Kleederen, die men verstaat dat meer behooren te
contribueeren, ende dat in het maaken van de voornoemde capitaale Impositie, by de beste ordre en
kennisse geprocedeert sal worden, en Commissarissen daar toe te ordonneeren en senden, ten
overstaan van een of twee van de Magistraaten van de respective Steeden of Plaatsen daar toe
specialijk te deputeeren, die by henluiden sullen bescheiden uit de respective Quartieren van de
Steeden en Dorpen twee goede Luiden, die de beste kennisse van de geleegentheid en gestaltenisse
van de Persoonen hebbende, en de gemeene saake toegedaan zynde, omme soo na doenlijk is de
geleegentheid en de rykdommen van een iegelijk te moogen weeten, en dat in het doen van de
voornoemde tauxatie alleenlijk een iegelijk van de waarde van sijne Huisen, Landen, en andere
onroerende Goederen, gereekent teegens den Penning sestien, ook de Los- en Lyfrenten, sulks die
gekogt zyn, mitsgaders de andere Goederen in de Verpondinge en verhooginge van dien, mitsgaders
die nieuwe Contributien, geldende, te stellen op den twee honderdsten Penning na de waarde van
dien, ende van de andere Inkomsten en Goederen, als Tractementen, Gagien ende Pensioenen,
Koopmanschappen, Actien, Crediten ende andere, geen uitgesondert, als in de Verpondinge nogte
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verhooginge van dien niet contribueerende op den honderdsten Penning, behoudelijk, dat de geene
die hen williglijk in de voorsz capitaale Impositie selfs willen stellen en quotiseeren op guldens of
meer, niet en sullen worden getauxeert, en dat de voornoemde capitaale Impositie sal betaalt
worden voor de eene helft in den aanstaanden jaare van 1599, op sulke termynen als geordonneert
sal worden, en de weederhelft in den jaare 1600 op gelijke termynen, dat ook in het maaken van de
capitaale Impositie gelet sal worden hoe men tauxeeren sal, den geenen die in deese Landen,
Heerlijkheeden, Thienden, Landen, Huisen, Regten, en andere vaste Goederen hebbende, hen
onthouden in Neutraale of Vyanden Landen, onder Sauvegarde, alsoo reeden is dat deselve voor
haar voorschreeve Goederen meede extraordinaris contribueeren, ende voorts op de andere
poincten, vervat in het voorsz advis van de Raaden en Luiden van de Reekeninge.
(Resolutien 1598)(p. 483-487).
(1598) 23 december
Versoek van die van Medenblick om assistentie tot onderhoud van dertig of veertig Soldaaten, &c.
Op het versoek van de Burgermeesteren ende Regeerders der Steede van Medenblick, versoekende
assistentie tot onderhoud van dertig of veertig Soldaten, by haar aangenoomen en nog aan te
neemen tot de ordinaris Wagt aldaar, overmids het een Frontierstad is, en niet altyd van Guarnisoen
voorsien en word na behooren: Is geresolveert, dat men voor den aanstaanden jaare van 1599, op
een preuve henluiden daar toe sal doen assistentie met honderd en vyftig guldens ter maand, mits
dat deselve Soldaten aan den Lande meede Eed sullen doen.
(Resolutien 1598)(p. 491).
(1598) 28 december
Impost op de Wolle Laakenen.
Zyn gecompareert op voorgaande beschryvinge de Pagters van de wolle Lakenen tot Dordrecht,
Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Gornichem, Brielle, Alkmaar, Enkhuysen, Medenblik en
van den Hage, en hebben de Pagters van Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Gornichem verklaart,
dat van de Laakenen van dertig ponden Vlaams, weesende ses guldens de elle, in het jaar geen
honderd in Holland verkogt en werden, dat van de Lakenen van vyftien, sestien tot twintig ponden
meer soude genooten worden, dat sy meenen de kosten van den peyl meer te sullen beloopen als
den Impost van de verhooginge op elke elle Laakens van ses guldens en daar booven bedragen, ende
immers dat sy den selven Impost voor de kosten van de tweede peyl niet en souden begeeren aan te
vaarden.
De Pagters van Alkmaar, Enkhuysen en Medenblik hebben geklaagt, dat de pagt van den voorsz
Impost is aangenoomen van weegen de gemeene Neeringe aldaar.
En is geordonneert, dat een iegelijk sijn doleantie sal overleveren, en declareren van de kosten by
hen in het komen en weederkeeren te dragen, en dat deselve daar mede sullen vertrekken moogen.
Hebben voorts de Gecommitteerde Raaden goedgevonden, met de verpagtinge en collectatie van
den voorsz Impost te supercedeeren tot de aanstaande Vergaderinge van de Heeren Staaten,
en dat deselve hier van rapport sal weesen gedaan.
(Resolutien 1598)(p. 512).
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1599
(1599) 4 januari
Placaat van de Staaten Generaal tegens het bevaaren van de Havenen van Grevelingen, Duynkerken,
Nieupoort, en andere, uitvoer van de Binnelandsche Gewassen, en frauden in de Convoyen en
Licenten in de Provincie van Holland en Westvriesland meede te publiceeren en agtervolgen.
Gesien het schryvens van de Heeren Staaten Generaal, van den 1 deeses, ten einde het Placaat by
deselve gearresteert den 7 November laatstleeden, in Holland meede alomme soude moogen
gepubliceert worden en agtervolgt, op de poene daar in begreepen, is geordonneert dat het voorsz
Placaat neffens het voorsz Placaat van den Impost van den veertigsten penning in Holland en
Westvriesland ter gewoonlijker plaatse sal worden gepubliceert, sulks als hier volgt.
Placaat van myn Heeren de Staaten Generaal der vereenigde Neederlanden, inhoudende verbod van
niet te moogen vaaren op de Havens van Grevelingen, Duinkerken, Nieupoort, Sluys en andere buiten
Duyns van Vlaanderen geleegen; van gelijken den uitvoer van de binnenlandsche Gewassen, Greynen;
mitsgaders teegens de defraudatie van de Convoyen en Licenten, begrypende meede de ordre waar
na een iegelijk in het aanbrengen der Goederen, en betaalinge van deselve Convoyen en Licenten,
hem sal hebben te reguleeren.
De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Allen den geenen die deesen sullen sien of
hooren leesen, salut. Doen te weeten: Alsoo Wy dagelijks bevinden dat veele en verscheide
Ingezeetenen deeser Landen, en andere, deselve frequenteerende, hen onderstaan te fraudeeren
het inkoomen van de Convoyen en Licenten, by Ons op alle uitgaande en inkoomende Waaren en
Koopmanschappen, tot vervallinge van de lasten van der Oorlog te Waater opgestelt, soo wel van de
geene die van en na Neutraale Ryken, Landen en Steeden ingebragt en gevoert worden, als die by
Onse licentie koomen, en gebragt worden van en na de Landen, Havenen en Steeden, staande onder
het geweld der gemeene Vyanden, qualijk aanbrengende quantiteit en qualiteit van deselve Waaren
en Koopmanschappen, en eenige hen soo verre vergeetende, dat sy op verboodene Havenen,
Steeden en Plaatsen sonder behoorlijke licentie, Waaren, Goederen en Koopmanschappen
transporteeren en senden, en dat in het ondersoeken en agterhaalen van deselve frauden en
onbehoorlijke handelingen, ook in het straffen van dien soo goeden en eenparigen ordre en voet niet
en is gehouden als der Landen dienst en der Ingezeetenen welvaart vereisschen, en by Onse voorige
Ordonnantie gestatueert is, alles strekkende tot merkelijke schaade van de gemeene saake,
verminderinge en diverteeringe van de Traficq, Neeringe en Handelinge, en tot praejuditie van de
opregte Koopluiden, die met sulke Fraudateurs nergens Markt en konnen houden.
SOO IS’T, Om daar jeegens tot dienst der Landen, vermeerderinge der Neeringe en Traficque,
verschooninge van de opregte Koopluiden, en afbreuk van de gemeene Vyanden te voorsien, Wy tot
behoorlijke remedie teegens die voorsz frauden en onbehoorlijke handelinge, geordonneert
en gestatueert hebben, ordonneeren en statueeren by deesen de pointen hier na volgende.
(Onvolledig overgenomen)
XXI.
En op dat niemand van deese Onse teegenwoordige Ordonnantie hebbe te pretendeeren eenige
ignorantie, ontbieden Wy daarom en beveelen Onse seer lieve en beminden, de Staaten of haare
Gecommitteerde Raaden, Stadhouders van de Provincien respective van Gelderland en Graafschap
Zutphen, Holland, Zeeland, Utregt, Vriesland, Overyssel, der Stad Groningen en Ommelanden, en
allen anderen Justicieren, Officieren en Dienaren, des versogt zynde, dat sy deese voorsz
Ordonnantie alomme doen verkondigen, uitroepen en publiceeren daar men gewoon is uitroepinge
en publicatie te doen, procedeerende teegens de Overtreeders van dien tot de poenen hier booven
verhaalt, sonder eenige gunste, faveur of dissimulatie ter contrarie, want Wy het selve tot de
vorderinge van den Lande alsoo bevonden hebben te behooren.
Aldus gearresteert en beslooten by de Heeren Staaten Generaal in 's Gravenhage den
7 November 1698.
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Geparapheert,
Jo. Rengers tho Helm, vt.
Onder stond,
Ter Ordonnantie van de voornoemde Heeren Staaten Generaal.
Geteekent, C. Aerssen.
Placaat en Ordonnantie, daar op binnen den Lande van Holland en Westvriesland sal geheeven
worden den veertigste Penning van alle onroerende Goederen aldaar geleegen, die na den 1 January
1599 verkogt of vermangelt sullen worden, insgelijks van alle Los- en Lyfrenten die van nieuws sullen
worden geconstitueert; ook van Los- en Lyfrenten en Kusting-Brieven, mitsgaders van alle onroerende
Goederen die iemand ab intestato by dispositie Testamentair, Fidecommissair, Codicillaire legaat of
gifte uit saake des doods sullen aankoomen, van de zyde of van vreemde Luiden in den voorschreeve
jaare.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerende de Staaten van
den selven Lande: Allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leesen, salut. Doen te weeten;
Dat Wy hoe langer hoe klaarder onweederspreekelijker bevinden dat die Spaignaarts en haare
Adherenten niet alleen volharden in haar voorneemen om alle de vereenigde Nederlanden, en
namentlijk de Landen en goede Ingezeetenen van Holland en Westvriesland haare tyrannique en
barbarische Heerschappye over de Goederen, Lighaamen en Conscientien te onderwerpen, en
deselve Landen en goede Ingezeetenen in de uitterste miserie en ruïne te brengen, maar ook
dat sy in de Nabuurige Chur- en Furstelijke Landen, Republicquen en Steeden jegens de goede
lngezeetenen der selver sonder iemand te verschoonen, met Brandschatten, Plunderen, rooven,
schoffieren van Vrouwen en Dogteren, moorden en branden, alle uitterste wreedheid zyn
aanwendende, hen vermeetende niet te sullen ophouden voor en aleer alles haare barbarische
Heerschappye sal weesen onderworpen, jeegens welk pernicieus en tyrannelijk voorneemen Wy
door Gods hulpe en genaade nu lange jaaren met alle moogelijke middelen weederstand gedaan
hebben, en vorder te doen geresolveert zyn , maar aangesien de Heeren Staaten Generaal van de
vereenigde Nederlanden op de Remonstrantien en Propositien van sijn Excellentie en Raaden van
Staate noodig bevonden hebben, dat booven het Volk van Oorlog in dienst der Landen weesende,
meerder Ruiteren, Knegten en andere noodelijkheeden tot weederstand der voorsz gemeene
Vyanden eensamentlijk haar bedriegelijke, geweldige en tyrannique proceduren aangenoomen
worden, en die Middelen van Contributie hier vooren ingewilligt, niet suffisant en zyn om de portie
van de voorsz Landen van Holland en Westvriesland daar uit te moogen vervallen.
(Niet volledig overgenomen).
XX.
En ten einde niemand daar van onweetenschap en pretendeere, ontbieden en beveelen Wy dat het
inhoude van deesen gepubliceert sal worden alomme binnen de Steeden en Plaatsen der voorsz
Lande, daar men gewoon is publicatie te doen; Lasten en ordonneeren alle Officiers, Regteren en
Justicieren der selver Landen, deese Onse Ordonnantie en Beveelen te agtervolgen en doen
agtervolgen, procedeerende en doende procedeeren tegens de Overtreeders van dien, sonder gratie,
faveur of dissimulatie.
Gegeeven in 's Gravenhage onder Onsen grooten Zeegele hier op gedrukt den 22 December
des jaars onses Heeren en Zaligmaakers 1598.
Onder stond,
Ter Ordonnantie van de Staaten.
Geteekent,
C. de Rechtere.
Alsoo de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland hebben doe publiceeren seeker Placaat, daar
by volgende haarluider consent tot dienst van den Lande geordonneert word alomme binnen den
voorsz Lande te doen heffen den veertigsten Penning van alle onroerende Goederen aldaar
geleegen, die verkogt of vermangelt sullen worden, insgelijks van alle Los- en Lyfrenten, &c.
mitsgaders van alle onroerende Goederen die iemand ab intestato by Dispositie Testamentaire,
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Fideicommissaire, Codicillaire, Legate, of Gifte uit saake des doods sullen aankoomen, van de zyde of
van de vreemde Luiden, na breeder inhouden van den selven Placaate neffens deesen gaande, en
daar by de Ontfangers van des gemeene Lands Middelen in elken Quartiere zyn gecommitteert,
omme de voorsz Imposten soo verre een iegelijks ontfang is strekkende, by provisie te ontfangen van
de Secretarissen binnen de Steeden en Dorpen die tot de particuliere Collecten van de voorsz
Imposten sullen weesen gelast en geauthoriseert, dewelke alle maand aan de Ontfangers
pertinenten Staat daar af sullen moeten overleeveren, hebben de Gecommitteerde Raaden van de
Staaten voornoemt geordonneert en geauthoriseert, ordonneeren en authoriseeren by deesen de
Secretarissen soo wel binnen de Steeden als in de Dorpen alomme ten platten Lande onder den eed
by hen gedaan, te procedeeren tot de collectatie en opheeve van den voorsz Impost, agtervolgende
den voorsz Placate; Lastende en ordonneerende voorts deselve Secretarissen, elks respective van de
aanbrenginge en tauxatie in den selven Placate geroert, pertinent Register te houden, daar af
openinge te doen en Extract te leeveren, en voorts alle maand pertinenten Staat, by hen
onderteekent, aan de Ontfangers, beneffens ook de Penningen van den voornoemden Impost
gekoomen, over te leeveren, en hen in alles na den voorsz Placaate getrouwelijk te dragen en
reguleeren, op de poenen daar in begreepen, en dit alles by provisie tot anders daar inne sal weesen
geordonneert.
Gedaan in 's Gravenhage den naastlaatsten December des jaars ons Heeren 1598.
Onder stond,
Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden.
Geteekent,
C. de Rechtere.
In conformité van dien is geschreeven aan de Ontfangers van des gemeene Lands Middelen, ten
einde syluiden daar af verantwoorden als het behoord.
Publicatie gedaan van de voorsz Placaaten.
(Niet alles overgenomen).
Nog den selve Placaate gepubliceert in den Noorder Quartiere, by den Deurwaarder Rombout Genits.
Eerst binnen de Stad Haarlem op den 6 January 1599.
Den 7 binnen Beverwyk en Alkmaar.
Den 9 binnen Hoorn.
Den 10 binnen Enkhuysen en Grootebroek.
Den 1 1 binnen Medenblik.
En voorts geleevert Copie authenticq van het selve Placaat aan de respective Officiers en
Secretarissen, en meede binnen de Dorpen en platten Lande onder deselve ressorteerende, met
belofte, hen getrouwelijk daarna te reguleeren, waar van de Principalen onder ons zyn berustende.
Nog den selven Placaate gepubliceert by den Deurwaarder Jacob François.
Den 6 January in den Eilande van Texel.
Den 8 op het Westeinde.
Den 9 op het Oosteinde van het Vlieland.
Den 10 op het Misland in den Eilande van der Schellink.
Den 12 in den Eilande van Wieringen.
En van gelijken den selven Deurwaarder geleevert aan de respective Secretarissen dubbelt
Authenticq van den selven, met belofte, hen daar na getrouwelijk te reguleeren, daar van de
Principalen onder ons zyn berustende.
(Resolutien 1599)(p. 2-21).
(1599) 16 februari-5 maart
Tot defensie te Water en te Land en afbreuk van den Vyand omtrent vyftig Oorlogscheepen te
equipeeren met een goed Hoofd, en andere Zeevarenden op de Kusten van Spagne, Portugal, &c. by
Spagne geoccupeert; Jr. Pr. vander Does tot Generaal der expeditie met omtrent ses duisend
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Soldaaten en Zeevaarders; Gedeputeerden ter Generaliteit deese en de verdere afbreuk der Vyanden
te vorderen; ten minsten een Schip te Edam en een te Medemblik equipeeren, onder anderen A.
Claas van Monnikendam als Capitein gebruiken.
(Index 1591-99: Scheepen van Oorlog, 93/101).
(1599) 16 februari-5 maart
Eerste Poinct van de beschryvinge, roerende de Ordonnantie van de gemeene Middelen.
Op het eerste Poinct van de beschryvinge zyn neevens de Gecommitteerde Raaden eenige uit de
Steeden gecommitteert om te procedeeren tot resumptie van de Ordonnantien der gemeene
Middelen, en daar op sulke verbeeteringe te concipieeren, als sy souden tot 's Lands meesten dienst
bevinden te behooren: om daar van aan de Vergaderinge rapport gedaan zynde, voorts geresolveert
te worden na behooren.
Arrest van de Ordonnantie.
Het rapport van het gebesoigneerde gehoort en daar op punctuelijk gedelibereert zynde, is
gereselveert en geordonneert dat die conform de Ordonnantien soude worden gedrukt en de
aanstaande Verpagtinge daar op gedaan.
Roerende den Impost op de Processen.
Maar aangaande den Impost op de Processen is verstaan dat den selven nog voor eenige maanden
sal worden gecollecteert, om daar en tusschen de Reekeningen van den Griffier en Secretarissen te
vorderen, en ook te disponeeren op de Requeste van de Procureurs van den Hove, en te letten wat
veranderinge de Ordonnantie is vereisschende.
Commissarissen op de verpagtinge van de Middelen in de respective Quartieren.
Item, voorts geresolveert dat de Gecommitteerden uit de Edelen en Steeden in de respective
Quartieren gesonden op het maaken van de Capitale Leeninge, te saamen of een van henluiden,
na dat het besoigne sal mogen lyden, soo in de Steeden als Dorpen aldaar, en die tot Medenblik
gecommitteert zyn, ook in de Eilanden van Wieringen, Texel, Vlieland en der Schellink, de
verpagtinge sullen doen.
(Resolutien 1599)(p.93).
(1599) 16 februari-5 maart
Tot defensie te Water en te Land en afbreuk van den Vyand omtrent vyftig Oorlogscheepen te
equipeeren met een goed Hoofd, en andere Zeevarenden op de Kusten van Spagne, Portugal, &c. by
Spagne geoccupeert; Jr. Pr. vander Does tot Generaal der expeditie met omtrent ses duisend
Soldaaten en Zeevaarders; Gedeputeerden ter Generaliteit deese en de verdere afbreuk der Vyanden
te vorderen; ten minsten een Schip te Edam en een te Medemblik equipeeren, onder anderen A.
Claas van Monnikendam als Capitein gebruiken.
(Index 1591-99: Scheepen van Oorlog, 93/101).
(1599) 16 februari-5 maart
Deliberatie op het seevende Poinct van de beschryvinge, roerende het toerusten van Scheepen, &c.
tegen Spaigne.
Na dat rypelijk gedelibereert is geweest op het seevende Point van de beschryvinge, mentioneerende
van des Vyands exorbitante en tyrannicque proceduuren tegens de Vereenigde en Nagebuuren
Landen, en ter Zee tegens de Visschers en andere Zee bouwende, ook tegens de Persoonen,
Scheepen en Goederen by hen in Spagne en Portugael bedriegelijk te doen koomen, en in het
armeeren ter Zee tegens Engeland of deese Landen, willende alsoo den nieuwe Koning sijn Regeering
alomme stabileeren met geweld en alle acten van hostiliteit, soo is eendragtelijk verstaan en
geresolveert, dat men van wegen deese Lande door Gods genade en goed devoir alle mogelijke
middelen behoort te gebruiken niet alleen tot deeser Landen goede Ingezeetenen defensie te Water
en te Lande, maar ook tot Vyands afbreuk, en om by preventie met alle acten van hostiliteit alomme,
en namentlijk meede op de Kusten van Spagne, Portugaal en andere Landen sijn hoogmoedig en
groot voornemen te breeken, en dat men oversulks met ten eersten omtrent vyftig goede en groote
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Scheepen ten Oorlog sal Equipeeren, en met een goed Hoofd en andere Officiers, Soldaaten,
Zeevaarent Volk en alle noodelijkheeden ter Oorlog te Water en te Lande te voorsien, en deselve op
de Kusten van Spagne, Portugaal en andere Landen by den Koning van Spagne geoccupeert, tot
afbreuk der gemeene Vyanden, en belettinge van alle toevoer, ook om sijn Scheepen, Steeden,
Forten, Landen en Ingezeetenen te invadeeren, veroveren, behouden of ruïneeren, na dat de
geleegentheid vereisschen sal, omme alsoo den Koning van Spagne tot afstant van sijn tyrannicque
proceduuren te brengen, en de Ingezeetenen van deese Landen tot ontslaginge van de aangehoude
Persoonen, Goederen en Scheepen, alle mogelijke secours te doen; dat meede ten einde voorsz alle
Koopluiden, Schippers en Reeders tot reparatie van het aangedaane ongelijk van hen selven en haare
Meedeburgers en Ingezeetenen sal toegelaaten worden, onder seekere goede generaale ordre en
commandement, tot haare koste te moogen Scheepen van Oorlog toerusten en hen by de voorsz
Scheepen van deese Landen voegen, mits dat zy van de Prinsen en Conquesten te doen, meede
sullen participeeren volgende de voorsz generaale ordre; En is goedgevonden dat tot de voorsz
expeditie als Generaal gebruikt sal worden Jonkh. Pieter van der Does, met omtrent ses duisend soo
Soldaaten als Zeevaarende Luiden in volle besoldinge der Landen weesende, met alle het geene
vorder tot de voorsz Exploicten noodig is, behalven de Scheepen toe te rusten by de particuliere
Koopluiden, Schippers en Reeders, en zynde Gecommitteerde ter Vergaderinge van de Heeren
Staaten Generaal gelast, om aldaar te bevorderen dat deese Resolutie mag goedgevonden en met
ernst geexecuteert worden, en is voorts geordonneert dat men deselve sal doen effectueeren tot
meesten dienst van den Lande, mits dat voor het afzenden van de voorsz Scheepen by de
Gecommitteerde Raaden (indien zy sulks noodig vinden na de occurentie) nog eens sullen
beschreeven worden den Admiraal van Holland, de Gecommitteerden van de Steeden van
Dordrecht, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Hoorn en Enkhuysen, over deese Resolutie en besoigne
geweest zynde, om t'saamentlijk naader te adviseeren, resolveeren en ordre te stellen op het geene
deese expeditie is vereisschende ten meesten eere en dienste der Landen, schaade en afbreuk der
gemeene Vyanden, en is goedgevonden dat men met de geene die in deese expeditie tot afbreuk van
de Vyanden in het occupeeren van eenige sijne Plaatsen of Landen, neemen van Scheepen of
Goederen, Scheepen van Oorlog tot het een of ander exploict sullen willen toerusten en bekostigen,
sal handelen, omme deselve te doen niet alleen participeeren in de Prinsen, maar ook voordeelen te
accordeeren in de Plaatsen die van de Vyanden verovert sullen worden.
Equipagie. Een Schip tot Edam en een tot Medenblik, &c. Roerende de Convoyen der Waren en
Koopmanschappen, &c.
En is goedgevonden dat in het doen van deese Equipage ten minsten een Schip tot Edam en een tot
Medenblik sal worden geëquipeert, en dat in den loopenden jaare Arent Claesz van Monnickendam,
meede als Capitein op een Schip van Oorlog sal worden gebruikt.
Aangaande het verhoogen van de Convoyen der Waaren en Koopmanschappen die op Indiën en
andere Landen bewesten Spagnen geleegen, worden gevoert, en den voorslag van andere
verhoogingen der Convoyen en Licenten, het selve is mits de absentie van die van Zeeland, en om
andere redenen, gehouden in naader bedenken.
(Resolutien 1599)(p. 101, 102).
(1599) 16 februari-5 maart
Instructie waar na de Commissarissen op het maaken van de Capitaale Leeninge na advenant van den
tweehonderdsten Penning van de waarde van alle roerende en onroerende Goederen, Renten,
Regten, Actien, Schulden, Crediten, Scheepen, Koopmanschappen, Geld, Vasellen, Juweelen, Meubilen
en andere Goederen, geen uitgesondert, van de Ingezeetenen der Landen van Holland en
Westvriesland, soo in de Steeden als ten platten Lande der selver Landen gegoed of gestaat in
Capitaal tot drie duisend ponden van veertig grooten het pond of meer sullen procedeeren.
(Niet alle punten zijn overgenomen).
III.
Westvriesland soo in de Steeden als ten platten Lande der selver Landen gegoed of gestaat in
Capitaal tot drie duisend ponden of meer, sullen procedeeren.
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Van gelijken sullen sy voor hen bescheiden, vertoonen en induceeren de Edelen aldaar in het
Quartier woonende, soo in de Steeden als Dorpen (niet weesende van de dertien Edelen die men ter
Vergaderinge van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland is gewoon te beschryven) en soo
veel van de notabelste en vermoogenste Ingezeetenen van de Steeden als zy tot 's Lands dienst
sullen vinden te behooren, insgelijks de Hoofdofficiers, Regeerders en Geregten van de platte
Landen, en deselve op haare verklaaringe of andersints meede tauxeeren.
IV.
Sullen in haare handen doen leeveren by de Regenten van de Steeden en Dorpen respective de
Regenten, Boeken, Quohieren of Cedullen daar op de Verpondinge, Maandgelden, Weekgelden,
Waakgelden en andere Ommeslagen over de Ingezeetenen en Inwoonders aldaar gecollecteert
worden, en ondersoeken of daar in alle de Inwoonders gestelt zyn, doende daar by stellen alle de
geene (soo praesenten als absenten) die in deese Landen tauxabel zyn.
XII.
Alle welke besoigne (soo generaal als particulier) de Commissarissen, soo haast deselve afgedaan
sullen weesen, aan de Heeren Staaten of haare Gecommitteerde Raaden overbrengen sullen, om
voorts op de executie van dien ordre gestelt te worden na behooren.
Gedaan in 's Gravenhage den 27 February des jaars ons Heeren 1599.
Formulier van eed van de Commissarissen.
Wy belooven op den eed by ons gedaan, dat wy getrouwelijk sullen nakoomen, en na ons
vermoogen doen nakoomen de Resolutie en Instructie van de Heeren Staaten op het maaken van de
capitale Leeninge gemaakt en ons in handen geleevert, sonder daar in eenige gunste of wangunste in
eeniger manieren te gebruiken.
Soo waarlijk helpe ons God Almagtig
en sijn Heilig Woord.
Formulier van Cedulle by een of twee van de Commissarissen te teikenen.
N. sal ten behoeve van het gemeene Land van Holland en Westvriesland by Leeninge opbrengen een
vierdepart in de maand van April, een vierdepart in de maand van July beide eerstkoomende, en de
andere twee vierdeparten in deselve maanden in het jaar 1600 aan den Ontfanger N. of sijnen
Commis de somme van . . . . waar van hem of sijne Erven remboursement gedaan sal worden als den
Lande door Gods genade in rust en welstand sullen weesen gebragt, op sulke termynen als des Lands
geleegentheid alsdan sal toelaaten , en sal deesen geverifieert by Quitantie van den voornoemden
Ontfanger of sijnen Commis van den ontfang der voorsz Penningen strekken Obligatie.
Gedaan in 's Gravenhage den 27 February des jaars ons Heeren 1599.
Acte Commisoriaal.
Mr. Leonard Vooght, Raad van den Hoogen Raade, Jacob Huygen vander Dussen, Burgemeester der
Stad Delff. Gerrit Bicker, van Amsterdam, &c.
Om welke voorsz Resolutie en Instructie getrouwelijk na behooren ten meesten dienst der gemeene
saake te effectueeren en doen agtervolgen binnen de Steeden van Dordrecht, Geertruydenberg,
Sevenbergen en de Dorpen daar van de verpagtinge der gemeene Middelen in de voorsz Stee
Steeden en Plaatsen respective alsnog gedaan sal worden, hebben de Staaten van Holland en
Westvriesland gecommitteert, en committeeren by deesen Mr. Leonard Vooght, Raad in den Hoogen
Raade, Jacob Huygensz van der Dussen, Burgermeester der Stad Delff, en Gerrit Bicker van
Amsterdam, die tot dien einde den behoorlijken eed gehouden sullen zyn te doen in handen van de
Staaten of haare Gecommitteerden, en geauthoriseert worden den eed af te neemen de
Gecommitteerden die uit de Steeden volgens de voorsz Instructie by hen sullen worden verkooren,
Lasten en ordonneeren daarom een iegelijk die het aangaan mag, de voorsz Commissarissen in het
volbrengen van de voorsz last te doen en laaten geschieden alle vordernisse, hulp en assistentie.
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Gedaan in 's Gravenhage onder Onsen Zegele hier op gedrukt den 27 February des jaars ons Heeren
en Zalig maakers 1599.
Op huiden . . . . . hebben de voorsz Gecommitteerden in conformité van de voorsz Resolutie en
Instructie den behoorlijken eed gedaan aan handen van de Staaten, my present.
Gelijke Resolutie, Instructie, Commissie,
&c. zyn geleevert, en daar op alwoorens geeed,
aan en by de navolgende Gecommitteerden.
Over het Quartier van Haarlem met het gunt aldaar verpagt word.
Den Heer van Poelgeest, Amelis vander Bouckhorst, Raad in den Hoogen Raade, en Pieter Boom,
Burgermeester der Stad Amsterdam.
Delff, Schiedam met het gunt aldaar verpagt word.
Jonkheer Willem van Zuylen van Nyveldt, Heere tot Aertsbergh, Mr. Nicolaas Cromhout, Raad in den
Hove Provinciaal, en Pieter Adriaansz van der Werff, Burgermeester der Stad Leiden.
Leyden met alle het gunt aldaar verpagt word.
Mr. François Vrancken, Raad in de Hoogen Raade, Thomas Thomasz, Burgermeester der Stad
Haarlem, en Cornelis Lambrechtsz vander Wel, Burgermeester der Stad Delff.
Amsterdam, Naarden, Weesp, Muyden met alle het gunt aldaar verpagt word.
Mr. Johan van Banchem, Praesident in den Hoogen Raade, Willem van Beveren, Burgermeester der
Stad Dordrecht, en Gerrit Peuyt Willemsz van Schoterbosch, Burgermeester der Stad Haarlem.
Goude, Schoonhoven, Woerden, Oudewater, Nieupoort, met alle gunt aldaar verpagt word.
Gerrit van Valckesteyn, Meester van de Reekeninge in Holland, Mr. Adriaan van Weresteyn, Raad en
Pensionaris der Steede van Gornichem, en Adriaan Heyndericksz Rabbi, eerste Scheepen der Steede
Alckmaar.
Rotterdam met alle het gunt aldaar verpagt word.
Mr. Rombout Hoogerbeets, Raad in den Hoogen Raade, Joris Maartensz Koy, Burgermeester der
Steede Schiedam, en Pieter Florisz van Teylingen, Burgermeester der Steede Alckmaar.
Gorinchem, Heusden, Worcum, Asperen, Heuckelom, met alle het gunt aldaar verpagt word.
Mr. Adriaan van der Meer, Raad in den Hove Provinciaal, Maarten Hans Moel, Burgermeester der
Stad Goude, en Mr. Adriaan Jansz Berckhout, Pensionaris der Steede van Monnikendam.
Briele, Goederede, Bommenede, Geervliet, Overflacqué met alle het gunt aldaar verpagt word.
Feynte Vredericx, Meester van de Reekeninge in Holland, François van Blockhuysen, Burgurmeester
der Steede van Schoonhoven, en Claas Dircksz Huygh, Pensionaris der Steede Edam.
Hage met alle gunt aldaar verpagt word.
Mr. Pieter de Imosa, Raad in den Hove Provinciaal, Adriaan Joppe, eerste Scheepen der Stad
Dordrecht, en Simon Meynertsz, Burgermeester der Steede Hoorn.
Alkmaar met alle het gunt aldaar verpagt word.
Mr. Cornelis vander Nieuwstadt, Ambagtsheer van Sevenhoven, Raad in den Hoogen Raade, Pieter
Oom Pietersz, Burgermeester der Stad Leyden, en Jan Claasz Dierhout, Burgermeester der Steede
Gorinchem.
Hoorn met alle het gunt aldaar verpagt word.
Johan Pauli, Meester van de Reekeninge in Holland, Gerrit Cornelisz de Lange, Burgermeester der
Stad Goude, en Willem Cornelisz, Burgermeester der Steede van Enkhuisen.
Enckhuysen met alle gunt aldaar verpagt word.
Mr. Simon van Veen, Raad en Advocaat Fiscaal van Holland, Fop Pietersz, Burgermeester der Stad
Rotterdam, en Pieter Harmansz, Burgermeester tot Hoorn.
Edam, Monnickendam en Purmereinde met alle het gunt aldaar verpagt word.
Doctor Adriaan Junius, Raad in den Hove Provinciaal, Jacob Allertsz, Burgermeester der Steede van
den Brielle, en Dirck Pietersz , Burgermeester der Steede Medenblick.
Medenblick met de Eilanden met alle het gunt aldaar verpagt word.
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Johan vander Camme, Meester van de Reekeninge in Holland, Reyer Aertsz, Burgermeester der
Steede Rotterdam, en Jan Pietersz Schram, Burgermeester der Steede Enkhuysen.
En zyn de voorsz Gecommitteerden gelast om met de respective Magistraaten van de Steeden te
adviseeren op een suffisant en wel aangenaam Persoon die tot de collecte van de voorsz Settinge
aldaar en over de omleggende Dorpen sal worden gecommitteert, behoudelijk dat de Commissien en
Instructien sullen gegeeven worden op de naam van de Heeren Staaten na behooren, om
eenparigheid te houden.
Contributie of Leeninge van de Edelen ter Dagvaart compareerende, als Brederode, Asperen, Schagen,
Wyngaerden, Duvenvoirde, Assendelft, Mathenes, Poelgeest, Warmont, Noortwyck, Nyvelt, en
Besoyen, met den Advocaat van het Land.
En ten einde het voorsz besoigne met meerder vrugt tot der Landen meesten dienst soude moogen
worden geëffectueert, en dat een iegelijk sijn affectie tot de gemeene saake met willige aanbiedinge
te beeter soude moogen openen, siende een goeden voortgang, soo is van wegen de dertien Edelen
die ter Vergaderinge van de Staaten beschreeven worden, als de Heeren van Brederode, Asperen,
Schagen, Wyngaerden, Duvenvoirde, Assendelft, Mathenes, Poelgeest, Warmont, Noortwyk,
Kenenburgh, Nyvelt, en den Heere van Besoyen, mitsgaders Johan van Oldenbarnevelt, Advocaat van
den voorsz Landen, verklaart, dat sy onder malkanderen sullen in de voorsz Settinge vinden en
furneeren voor hen en haare Domesticquen niet gehuwet weesende, de somme van neegen
duisend ponden; het welk alsoo dankelijken by de Steeden is aangenoomen, en hebben belooft alle
devoir elks in den haaren te doen en bevorderen gedaan te worden.
Is voorts ten einde voorsz geresolveert dat vergadert sullen worden de Raaden van den Hoogen en
Provincialen Raade en Luiden van de Reekeninge te saamen, en dat by eenige uit de Vergaderinge
deselve vertoont sal worden de jegenwoordige staat der Landen, de Resolutie van de Staaten hier
voor verhaalt, en ernstige vermaaninge gedaan dat sy deselve willen handhouden met raad en daad,
en oversulks hen niet alleen laaten gebruiken tot effectueeringe van dien, maar ook liberaale
Voorgangers te weesen, op dat des te beeter een iegelijk hem mag quyten tot meesten dienst van
den Lande, het welk alsoo gedaan en by de voorsz Raaden aangenoomen is te doen.
(Resolutien 1599)(p. 107-113).
(1599) 30 maart
Commissie Heindrick Vechtersz sig roerende het Lastgeld te begeeven aan de Convoymeesters tot
Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Enkhuysen, Medenblick, Edam en Monnikendam, en deselve den eed af
te neemen.
De Gecommitteerde Raden, &c. Hebben gecommitteert en committeeren by deesen Heynderick
Vechtersz, haare Meede - Gecommitteerde in Raade, te trekken tot Haarlem, en aldaar aan Jacob
Ruychaver, Convoymeester, te leeveren sijn Commissie en Instructie als Ontfanger van het Lastgeld
aldaar voor den jegenwoordigen jaare, en daar op den selven af te neemen den behoorlijken Eed, en
te belasten alle maands over te senden behoorlijke Staat aan de Gecommitteerde Raaden, van de
penningen by hem ontfangen; voorts te trekken na Amsterdam, en aldaar aan Maerten Fransz
Houfyser, Convoymeester, meede over te leeveren sijn Commissie en Instructie, en deselve meede
den eed af te neemen, en last te geeven als vooren; voorts te trekken tot Hoorn, en de
Gecommitteerde Raaden aldaar over te leeveren de Commissien en Instructien voor de
Convoymeester Everad Pietersz tot Hoorn, Frederick Simonsz de Jongh, Convoymeester tot
Enkhuysen, Remmet Nannincxsz, Convoymeester tot Medenblik, Nicolaes Lambrechtsz,
Convoymeester tot Edam, en Claes Claesz Zant, Convoymeester tot Monnikkendam, en aan de voorsz
Gecommitteerde Raaden ernstelijk te versoeken, de voorsz Convoymeesters voor hen te ontbieden,
deselve elks haarluider Commissie en Instructie te geeven, en henluiden daar op den Eed af te
neemen met last als vooren; En alsoo in den Lande meede het voorsz Lastgeld geheeven sal moeten
worden, sal de voornoemde Gecommitteerde hem tot Amsterdam addresseeren aan de
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Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit aldaar, en deselve versoeken twee getrouwe en bequaame
Persoonen te willen verkiesen om in de Eilanden het voorsz Lastgeld te ontfangen, deselve Raaden
tot dien einde overleeverende de Commissie en Instructie daar toe dienende, om by henluiden den
Eed deselve afgenoomen te worden, en deselve cautie te doen stellen na behooren.
(Resolutien 1599)(p. 135, 136).
(1599) 9 april
Burgemeesteren van Edam en Medemblik tot behoef der Scheepen aldaar geëquipeert te laaten
volgen eenig Geschut onder Recepis en beloft van restitutie.
(Index 1591-99: Scheepen van Oorlog, 150/165).
(1599) 9 april
Edam en Medenblik elk drie of vier stukken Geschut tot behoef van de Scheepen die aldaar
geëquipeert worden.
Te schryven aan Burgermeesteren en Regeerders van Edam en Medenblick, dat syluiden tot behoef
van de Scheepen die aldaar worden geëquipeert, elks willen laaten volgen drie of vier stukken
Geschut, daar toe bequaam, met haar Behoeften, onder behoorlijke recepisse, en onder belofte dat
soo verre het selve Geschut niet en soude konnen gerestitueert worden, als dan gelijke andere
Stukken en Behoeften van weegen het gemeene Land te sullen worden gerestitueert, sulks dat de
Recepissen sullen moeten inhouden verklaringe van de gewigten van het Geschut, en specificatie van
de Behoeften.
(Resolutien 1599)(p. 165).
(1599) 9 april
Medenblick Brieven van recommandatie aan den Rechter van de Admiraliteit tot Londen in faveur van
de Reeders van den Scheepe, genaamt de Engelsche Groete, daar Schipper op was Fransz, Burger ven
Medenblick.
Gesien het schryven en versoek van Burgemeesteren en Regeerders der Stad Medenblick op den 18
Maart laatstleeden, om te hebben Brieven van recommandatie aan den Regter van de Admiraliteit
tot Londen, in faveur van de Reders van den Scheepe, genaamt de Engelsche Groete, daar Schipper
af was Willem Fransz, Burger van Medenblick, by sommige Engelsche genoomen, daar af den
voornoemde Schipper doodgeschooten en in Engeland gebragt, en daar af de Reeders Jan van der
Wolff, Bouwen Willemsz en Anthonis Claesz, meede Burgers tot Medenblick, seekere Attestatien en
Certificatien van geloofwaardige Getuigen, ook Burgers aldaar, verleeden zyn, en ten einde het
selve by den voorsz Regter volkoomen geloof mogte gegeeven worden, hebben de Gecommitteerde
Raaden geordonneert de Brieven van die van Medenblick met de bygevoegde Memorie te schikken
aan den Agent-Generaal Caron, ten einde hy den voorsz Regter van het voorsz schryvens van die van
Medenblick wil onderregten, en die saake volgens dien by den selven Regter favorabelijk
recommandeeren, ten einde de Geinteresseerde tot restitutie van haar geleeden schaade geraaken
moogen.
(Resolutien 1599)(p. 166).
(1599) 10 april
De Brieven van Medemblik tot recommandatie aan de Regter ter Admitaliteit te Londen in faveur der
Rheeders van het Schip de Engelsche Groete aldaar genoomen &c., aan de Agent Caron tot onderrigt
voor gemelde Regters, ten einde de Geinteresseerdens de geleede schaade gerestitueert werde.
(Index 1591-99: Scheepen, Scheepsvragten, 152/166).
(1599) 11 juni
Consent. Furnissement Penningen neevens de Capitale Leeninge op Renten en op het koopen en in
pandschap neemen Thienden, Landen, &c. Anticipatie van de Capitale Leeninge.
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Gehoord zynde die van den Hoogen Provincialen Raade, die van de Reekeninge en Magistraaten van
den Hage, hebben de Staaten haarluider Resolutie gehouden voor gearresteert, aangaande het
furnissement van de Penningen neffens de capitaale Leeninge op Renten, en in pandschap neemen
Thienden, Landen en Renten, soo van de Domeinen als Geestelijke Goederen, volgende de Acte van
Resolutie, en de Biljetten geordonneert zyn tot dien einde alomme te doen affigeeren.
En hebben de voornoemde van den Raade, Reekeninge en van den Hage aangenoomen daar op
binnen agt of tien daagen te furneeren de somme van agt duisend ponden.
Is meede geordonneert te schryven aan de Steeden, dat syluiden binnen agt daagen willen gereed
maaken elks een derdepart van
van de Penningen die syluiden eerst opbrengen moeten by anticipatie over haarluider aanpart in de
weederhelft van de capitaale Leeninge die vervallen sal in den toekoomenden jaare 1600, daar
af de Lyste hier na volgt,
Het derdepart van de helft van de Capitaale Leeninge in het jaar 1600
over de Steeden van Holland en Westvriesland ordinair en
compar. sal verschynen.
Lyste van het derdepart van de helft van de Capitale Leeninge in het jaar 1600 over de Steeden
geconsenteert.
Dordrecht
5645
16
10
Haarlem
7637
13
5
Delft
8516
13
5
Leyden
10406
6
10
Amsterdam
25239
3
5
Gouda
1934
3
5
Rotterdam
5865
16
10
Gornichem
1345
0
0
Schiedam
1211
13
5
Schoonhoven
548
6
10
Brielle
1195
13
10
Alkmaar
5009
3
5
Hoorn
3336
6
10
Enkhuysen
3242
10
0
Edam
1414
6
10
Monnikendam
763
3
5
Medenblik
729
16
10
Purmereynde
330
16
10
f 84372
1
13
Goedwillige binnen Gornichem beraagt
29
8
5
hondert vyf en seeventig, komt ⅓ van ½.
(Resolutien 1599)(p. 228, 229)
(1599) 12-23 oktober
Eerste poinct van de beschyrvinge, roerende het redres van de Capitale settinge.
Op het eerste poinct van de beschryvinge, mentioneerende dat om den Staat van de vereenigde
Landen te conserveeren, de Vyanden te weederstaan, en alle confusien onder den Volke van
Oorlog te voorkoomen, noodig by de Edelen en alle de Steeden in de voorgaande Vergaderinge
verstaan is, eenige meerdere Middelen van Contributie te consenteeren, is eendragtelijk verstaan en
geresolveert dat by alle uyterste middelen en devoiren behoord volhart te worden in het
handhouden van de gemeene Christelijke saake der vereenigde Nederlanden, en gearbeid om
alle swaarigheden, daar in voorkoomende, met een goede, constante en mannelijke Resolutie te
overwinnen, onder een vast betrouwen, dat God den, Almagtige (gelijk hier voortyds in veel
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meerder swarigheeden is gebleken) deese Landen met sijn Goddelijke magt genadelijk sal
assisteeren, en t'sijnder tyd een gelukkige, eerlijke en dienstelijke uytkomst verleenen, en is
oversulks geconsenteert dat in de maand van Martio eerstkoomende in alle Steeden en Quartieren
van Holland en Westvriesland geprocedeert sal worden tot resumptie en redres van de Capitaale
Settinge in den loopenden jaare by Commissarissen gedaan, en dat by seekere Gecommitteerden
daar toe te ordonneeren, dewelke gelast sullen worden de ongelijkheid in deselve Settinge te regten,
soo wel ten opsien van den geenen die te laag gesteld zyn, om deselve te verhoogen, als ook om de
geene die te hoog gestelt zyn te verminderen, mids dat de gedaane Settinge ten opsien van de geene
die te hoog gestelt zyn, voor de eerste reise meede sal worden voldaan; Item dat in deselve Settinge
ook gebragt sullen worden de geene die gestaat en gegoet zyn tot twee duisend ponden van veertig
grooten het pond, en dat de verhooginge van de geene die te laag zyn gestelt, mitsgaders de geene
die gegoet zyn van twee duisend guldens tot drie duisend toe geset sullen worden, meede betaalt sal
moeten worden in de maanden van April en Julio eerstkoomende, en soo de voorsz nieuwe Settinge
gedaan worden sulks hier na volgt; Te weeten, de geene die gestaat en gegoet zyn tot twee duisend
guldens, sullen gestelt worden op tien guldens, tot twee honderd en vyftig guldens op twaalf ponden
tien schellingen, tot drie duisend guldens op vyftien guldens, van elke duisend guldens meer tot
tien duisend guldens toe, vyf guldens hooger, en van tien tot vyf en twintig duisend guldens van elke
twee duisend guldens tien guldens hooger; van vyf en twintig tot vyftig duisend guldens van
elke drie duisend guldens, vyftien guldens, hooger, van vyftig tot vyf en seeventig duisend van elke
vier duisend guldens twintig guldens hooger, van vyf en seeventig tot honderd duisend guldens van
elke ses duisend guldens dertig guldens hooger, van honderd tot twee honderd duisend guldens van
elke tien duisend guldens vyftien guldens hooger, en soo voorts, blyvende andersints de voorgaande
Resolutie in haar geheel.
En hoewel de Gedeputeerden van Medenblik verklaart hebben niet gelast te zyn om in het redres
van de voorsz Settinge te consenteeren, en de Gedeputeerden van eenige andere Steeden, dat de
Gegoeden beneeden de drie duisend ponden meede sullen worden getauxeert, soo hebben sy
nogtans belooft aan haare Principaalen goed rapport te doen, op hoop dat deselve hen met de
Edelen en andere Steeden sullen conformeeren, aangesien by deese Settinge de eene Stad niet meer
beswaart sal worden als de andere, des is generalijk verstaan dat geene ommeslaagen sullen
worden gedaan op de voorsz Settinge dan na voorgaande consent.
(Resolutien 1599)(p. 492, 493).
(1599) 7 december
Munte. Roerende het tolereeren van de Munt tot Hoorn, &c.
De Gecommitteerden rapport gedaan hebbende van haarluider besoigne en advis op de saake van de
Munt, en geen nader narrés, raad nogte advis te hebben kunnen vinden nogte neemen tot redres
van de saaken aangaande de Munt, dan dat alvoorens de Staaten van Holland en Westvriesland
behoeven te voorsien teegens de Munt in den Noorder-quartiere, of ten minsten dat deselve
getolereert wordende sonder prejuditie van een iegelijks geregtigheid, voor het eerste de voorsz
Munt haar in alles meede souden moeten reguleeren naar de ordre en voet die in de Generaliteit sal
genoomen worden, hebben de Staaten van Holland en Westvriesland verstaan en verklaart, dat soo
verre die van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik niet en souden willen desisteeren van haar Munt by
hen opgeregt sonder Privilegie of consent, syluiden ten minsten vermeent sullen worden hen in alles
onder den serviente ordre en verantwoordingerder selver Munt gehouden sullen weesen te
reguleeren na de oude en gepriviligeerde Munte tot Dordrecht, daar op alsdan deselve Munt tot
Hoorn getolereert sal worden geduurende den Oorlog, sonder eenige prejuditie en verminderinge
van de voorsz gepriviligeerde Munte tot Dordrecht , Zynde voorts gecommitteert Mr. François
Vrank, Raad in den Hooge Raade, Leonard Casembrood, Raad in den Hove Provinciaal, en Gerard
Nispen, Generaal van de Munt, hen terstond te transporteeren binnen de voorsz Steeden van Hoorn,
Enkhuisen en Medenblik, en de Vroedschappen daar te doen vergaderen en voor te houden, dat
niettegenstaande syluiden van haar Munte behooren te desisteeren, als sonder eenige Privilegie,
consent of fundament opgeregt zynde, deselve nogtans onder alfulke conditien en reserve als
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booven alle worden getolereert, syluiden daarom het selve tot dienste van den Lande hebben
aanneemen willen, die van Dordrecht hebben daar op in den haaren genoomen rapport
Commissie op de voorsz Resolutie.
Commissie voor Mrs. François Vranck, Raad in den Hoogen Raade, Leonard Casembrood, Raad in den
Hove Provinciaal in Holland, en Henrik van Nispen, Generaal van de Munt, hen te transporteeren tot
Hoorn, Enkhuisen en Medemblick, omme, &c.
De Staaten van Holland en Westvriesland aanmerkende dat tot redres van der saake op het stuk van
de Munt niet en sal moogen vrugtbaarlijk worden geprocedeert, sulks den dienst der Landen en
Ingeseetenen vereischt, ten sy een iegelijk en eenpaarigen voet binnen de Geunieerde Provincien,
immers voor het eerste binnen Holland en Westvriesland dies aangaande werde genoomen, soo wel
in het munten van de goude en silvere Penningen, als om daar af te verantwoorden als het behoort,
hebben gecommitteert en committeeren by deesen Mrs. François Vrank, Raad in den Hoogen Raade,
Leonard Casembrood, Raad in den Hove Provinciaal in Holland, en Heynderik van Nispen, Generaal
van der Munte, hen te transporteeren binnen de Steeden van Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, en de
Vroedschappen aldaar de ongeregeltheeden van den Muntslag en den aankleeve van dien te
openen, met aanwysinge van de waaragtige oorsaake en remedien, omme deselve op een
eenpaarigen voet te doen beleiden, is het moogelijk, in alle, de Provincien, immers en ten minsten in
Holland en Westvriesland, als meest daar by geinteresseert, en instantelijk te versoeken, om de
nieuwigheeden aldaar in het opregten van de Munte gepleegt, buiten ordre en behoorlijke
authoriteit af te doen, en soo verre de voorsz Steeden daar toe niet en soude weesen te beweegen,
daar op aan te houden dat syluiden ten minsten hen met’er daat in alles verbinden, onder den
sermente, ordre en verantwoordinge aangaande deselve Munte, na de oude gepriviligeerde Munte
tot Dordrecht, omme daar op de voorsz Munte by provisie getollereert te moogen worden, sonder
eenige verkortinge, prejuditie of verminderinge van de voorsz Munte tot Dordrecht, en de
geregtigheid van den Lande of de Stad Dordrecht voorsz, en daar op te vorderen absolut antwoord
by geschrifte, doende van alles rapport aan de Staaten.
Gedaan in 's Gravenhage onder het Zeegel van de Staaten hier op gedrukt den 7 December des jaars
ons Heeren en Zaligmaakers 1599.
(Resolutien 1599)(p. 568, 569).
(1599) 10 december
Roerende de verhooginge van den Impost op het Gemaal.
Hebben de Edelen en Steeden in de voorsz verhooginge volgende het poinct van beschryvinge
voorgehouden, geconsenteert die van Enkhuisen, Monnickendam en Medenblik, die de saake in
bedenken nog gehouden zijn.
(Resolutien 1599) (p. 574).
(1599) 22 november-18 december
Commissie op Gecommitteerden om te Hoorn, Enkhuysen en Medemblik de ongereegeltheeden van
de Muntslag te openen, met aanwysing der oorsaake en remedien, en tot afdoening der
nieuwigheeden, ten minste de Munt te Dordrecht niet te praejudicieeren.
(Index 1591-99: Muntsaaken, 570/626)
(1599) 22 november-18 december
[Muntsaaken, Commissie op Gecommitteerden om te Hoorn, Enkhuysen en Medemblik de
ongereegeltheeden van de Muntslag te openen, met aanwysing der oorsaake en remedien, en tot
afdoening der nieuwigheeden, ten minste de Munt te Dordrecht niet te praejudicieeren.
(Index 1591-99: Muntsaaken, 570/626)
(1599) 22 november-18 december
Roerende het stuk van de Munt.
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Op het naastlaatste poinct van de beschryvinge, is eerst rapport gedaan van de swarigheeden by de
Steeden van Delft, Hoorn, Enckhuysen en Medenblicq , in het munten van het klein payement
volgende de Resolutie van de laatste Dagvaart genoomen, en voorts openinge gedaan van de
Remonstranten by de Generaals van de Munt ter Vergaderinge van de Heeren Staaten Generaal
gedaan, noopende de ongereegeltheeden die in het stuk van de Munt althans gepleegt worden, niet
alleen ten opsien van de payementen van een Schelling en daar beneeden, maar ook van veel
soorten van Goude en Silvere Penningen, die veel beneeden den voet geslagen en onder de
Gemeente gestrooit worden, dat het selve niet alleen groot verlies, maar booven dien swarigheeden
in de Handelinge en Traficq buiten 's Lands, en veel andere inconvenienten soude moogen
veroorsaaken, waar op verscheide deliberatien gehouden zynde, is verstaan, niet wel moogelijk te
weesen in het voorsz stuk te voorsien, ten zy alvooren een eendragtige ordre en Resolutie op het
stuk van de Munte in Holland en Westvriesland genoomen worde, om daar na met vrugt in de
Generaliteit een goede ordre te moogen vorderen, of particulierlijk met de willige Provincien ordre
stellen en onderhouden, en is oversulks goedgevonden te committeeren de Heeren Mrs. François
Francken, Raad in den Hoogen Raade, Leonard Casembroodt, Raad in den Provincialen Raade, ende
Heynderick van Nispen, Generaal van de Munt, om by de Burgermeesteren, Regeerders en
Vroedschappen der Steeden van Hoorn, Enckhuysen en Medenblick, deese saake ernstelijk te
remonstreeren, en daar op een goede Resolutie van elke der selver te vorderen na inhoud van
de Commissie hier na volgende.
Commissie. De Heeren Mrs. François Vranck, Raad in den Hoogen Raade, Leonard Casembrood, Raad
in den Hove Provinciaal in Holland, en Henderik van Nispen, Generaal van de Munt, hen te
transporteeren binnen de Steeden, Hoorn, Enkhuysen en Medenblick, roerende de ongereegeltheeden
in het stuk van de Munt.
De Staaten van Holland en Westvriesland aanmerkende, dat tot redres van der saake op het stuk van
de Munt niet en sal moogen vrugtbaarlijk worden geprocedeert sulks den dienst der Landen en
Ingezeetenen vereischt, ten zy een iegelijk en eenparigen voet binnen de geunieerde Provincien,
immers voor het eerste binnen Holland en Westvriesland dies aangaande werde genoomen, soo wel
in het munten van de goude en Silvere Penningen, als om daar af te verantwoorden als het behoord,
hebben gecommitteert, en committeeren by deesen, Mrs. François Vranck, Raad in den Hoogen
Raade, Leonard Casembroodt, Raad in den Hove Provinciaal in Holland, en Heynderick van Nispen,
Generaal van der Munte, hen te transporteeren binnen der Steede van Hoorn, Enckhuysen en
Medenblick, ende de Vroedschappen aldaar de ongereegeltheeden van den Muntslag en den
aankleeve van dien te openen, met aanwysinge van de waaragtige oorsaaken en remedien, om
deselve op eenen eenparigen voet te doen beleiden, is het moogelijk in alle de Provincien, immers en
ten minsten in Holland en Westvriesland, als meest daar by geinteresseert, en instantelijk te
versoeken om de nieuwigheeden aldaar in het opregten van de Munt gepleegt, buiten ordre en
behoorlijke authoriteit af te doen, en soo verre de voorsz Steeden daar toe niet en soude weesen te
beweegen daar op aan te houden, dat syluiden ten minsten hen met’er daad in alles verbinden onder
de Sermente, ordre ende verantwoordinge, aangaande deselve Munte, na de oude gepriviligeerde
Munte tot Dordrecht, om me daar op de voorsz Munte by provisie getollereert te moogen worden,
sonder eenige verkortinge prejuditie of verminderinge van de voorsz Munte tot Dordrecht en de
geregtigheid van den Lande of de Stad Dordrecht voorsz, en daar op te vorderen absolute antwoord
in Geschrifte, doende van alles rapport aan de Staaten.
Gedaan in den Hage onder het Zeegel van de Staaten hier op gedrukt den 7 December des jaars
onses Heeren en Zaligmakers Jesu Christi 1599.
Maar alsoo de voorsz Gecommitteerden voor het scheiden van de Vergaderinge niet en zyn
weedergekeert, soo is het voorsz poinct gehouden in bedenken tot de naaste Vergaderinge, omme
alsdan daar op eindelijk te resolveeren.
(Resolutien 1599) (p. 626, 627).
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(1599) 22 november-18 december
Ordonnantie op het stuk van de Successie ab intestato voor de Steeden van Haarlem, Leyden,
Amsterdam, Alckmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Woerden, Naerden, Monnickendam, Medenblick,
Muyden ende Purmereynde, mitsgaders de andere Steeden, Heerlijkheeden, Eilanden, Dorpen en
Gehugten onder het Dykgraafschap van Rhynland, het Land van Woerden, en beoosten of benoorden
Rhynland en het Land van Woerden in Holland en Westvriesland geleegen, uitgesondert van
Waddinxveen, Boskoop, Reewyk, Sluypyck, Blommendaal en Middelburg met de appendentien van
dien, soo wel aan de Oost- als Westzyde van de Gouwe.
(De punten zijn niet overgenomen).
XIV.
Eindelijk, alle andere Successien, daar van hier vooren niet en is gedisponeert, sullen gereguleert
worden na de waarlijke beschreeven Regten, en de Leenen sullen succedeeren agtervolgende de
Leen-Regten, tot nog toe in den Lande van Holland en Westvriesland geobserveert.
Aldus gearresteert en beslooten in de Vergaderinge van de Staaten van Holland en Westvriesland
gehouden in den Hage in de maand van December 1599.
(22 november-18 december)(p. 628-630).
(1599) 21 december
Rapport van de Heeren en Mrs. François Vranck, Leonard Casembrood, Raaden in den Hoogen en
Provincialen Rade, en Heinderick van Nispen, Generaal der Munt, roerende haar besoigne en
weedervaaren tot Hoorn, Enkhuysen en Medenblik.
Is gehoort het rapport van de Gecommitteerden van de Staaten, den Heere Mr. François Vrancken,
Raad in den Hoogen Raade, Leonart Casembroot, Raad in den Hove Provinciaal, en Heynderick van
Nispen, Generaal van der Munte, aangaande haarluider besoigne en weedervaaren binnen Hoorn,
Enckhuysen en Medenblick, tot redres van de ongereegeltheid op het stuk van de Munt, en dat
deselve geen nader Resolutie had de konnen verkrygen dan volgende de Acte by de Magistraten van
de voorschreeve drie Steeden verleent op den naam van de Staaten van Westvriesland, daar in
syluiden hen schynen te conformeeren met de ordre die by de Provincien soude genoomen worden
op de forme en alloy van een eenparige Munte, mits dat het selve binnen twee maanden geschiede,
alsoo syluiden andersints verstaan te blyven in haar geheel, hebben de Gecommitteerde Raaden
verstaan, dat deselve Acte aan de Steeden niet sal overgesonden worden, overmits de voorsz Titul,
maar ter aanstaande Vergaderinge op het poinct van de beschryvinge sal worden gecommunieert.
(Resolutien 1599)(p. 639).
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1600
(1600) 3 maart
Ordre en Reglement voor den Generaal van de Munt in eenige Steeden van Westvriesland te
observeeren op het slaan van den dubbelden Ducaat, &c.
De Staaten van Holland, &c., vertoont zynde seekere Acte van Resolutie, op den naame van de
Magistraaten, ende de Steeden van Westvriesland, als Hoorn, Enckhuisen en Medenblik,
representeerende de Staaten van den selven Lande, gelijk het selve hier na is volgende.
De Magistraten en Steeden van Westvriesland, als Hoorn, Enkhuisen en Medenblik,
representeerende de Staaten van den selven Lande, gehoord hebbende de Propositie van
myne E. Heeren, de Commissarissen, als namentlijken François Francken, Raadsheer in den
Hoogen Raad, Leonard Casembroot, Raadsheer in den Provincialen Hove, en den Generaal
van Nispen, henluiden geremonstreert op het beleid en Instructie van de Munte, en willende
betoonen dat sy van herten gesint zyn alle disordre en confusie (soo veel hen mogelijk is) te
helpen weeren, hebben geresolveert en zyn te vreeden, dat den Waradyn, Muntmeester,
Assayer, Yzersnyder en andere Officiers en Gesellen van den Sermente, sullen worden
gecommitteert ende geëedigt om te dienen op gelijke Commissie, Eed en Instructie, dat ook
de Penningen sullen, worden gemaakt op alsulke ordre en Instructie van de valeur, allooi,
sneede en gewigte van de Penningen, als by de E, Heeren, Staaten-Generaal eenpaarlijk
goedgevonden en gearresteert sal worden, behoudelijk, dat die van Westvriesland sulks als
de andere Provincien sullen, moogen slaan tot gerief van haare Ingezetenen, neffens andere
Penningen, den dubbelden Ducaat met twee Hoofden, den Hongerschen Ducaat en den
Ryksdaler, op gelijke ordre booven geroert.
Item, indien eenige Penningen geslaagens mogten worden met de Wapenen van de
Provincien, dat ook daar by gevoegt sal worden het Wapen van Westvriesland.
En dat in het openen van de Busse van de Penningen die nu voortaan sullen worden,
geslaagen, gebruikt sullen worden, alsulke Generaals ofte Assayeurs, als by de andere
Provincien sal worden gedaan, ende dat ten overstaan van eenige Gedeputeerden uit de
Steeden van Westvriesland.
Welverstaande, indien by andere Provincien eenpaarlijk en preciselijk niet en werde gevolgt
de voet by de Generale Staaten gearresteert, en dat binnen bequaamen en behoorlijken tyde
de gebreeken niet en worden geredresseert, dat alsdan en in sulken gevalle die van
Westvriesland voorsz daar aan meede niet en sullen weesen gebonden, maar blyven in haar
geheel.
Aldus gedaan en geresolveert by de Magistraaten voornoemt, Staatsgewyse binnen der
Steede van Hoorn tot dien einde vergadert zynde, deesen 18 December 1599.
Onder stond,
Ter ordonnantie van myne voornoemde Heeren, geteekent by my als
Secretaris.
Geteekent, Laeckeman.
Acte van qualificatie der drie Steeden van het Noorderquartier geconsenteert.
Nadien de Edelen en Steeden van Holland het inhouden van de voorsz Acte niet en bevinden
gequalificeert als het versoek van de Gedeputeerden der selver Steeden, dat henluiden dubbelt daar
af sal geleevert worden, daar inne de Gedeputeerden der voorsz drie Steeden meede hebben
geconsenteert; en hebben de voorsz Heeren Edelen en Steden van Holland verklaard, dat sy het
inhouden van de voorsz Acte, soo wel aangaande de gestelde qualiteit der voornoemde drie
Steeden, als representeerende de Staaten van Westvriesland, als ook de Resolutie daar in vermeld,
niet en konnen toestaan nogte advoueren, gemerkt het selve soude strekken tot nadeel en prejuditie
van den voorsz Lande en Graaffelijkheid van Holland.
(Resolutien 1600-01)(p. 74, 75)
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(1600) 12 maart
Besoigne van de Gedeputeerden van eenige Steeden gehouden om den Muntslag op een eenpaarigen
voet te brengen, &c.
Op het dertiende poinct van de beschryvinge, is rapport gedaan van het gebesoigneerde van de
Raadsheeren Vrancken, Kasembroot, en den Muntmeester Generaal van Nispen, in de Steeden van
Hoorn, Enkhuisen en Medenblik, op het stuk van een eenpaarige ordre in den Muntslag; en
gevisiteert de Acte by den selven op den naame van de voorsz drie Steeden overgebragt: Waar op
gedelibereert zynde, is verstaan, dat die qualiteit by de voorsz Acte gebruikt, teegens de eenigheid
en geregtigheid der Landen is, en op hoope, dat in het stuk van de Munte in den Lande van Holland
en Westvriesland, een goede en eenpaarige ordre sal moogen geaccordeert worden, om daar na in
de Generaliteit een Resolutie te moogen vorderen, is goedgevonden, dat een van Haarlem,
Amsterdam, Gouda, Hoorn en Enkhuisen, met de Generaalmeesters van de Munte by der hand zynde
in besoigne souden treeden, om daar toe de noodsaakelijke ordre te raamen.
(Resolutien 1600-01)(p. 94).
(1600) 12 maart
Rapport van de Gecommitteerden over het besoigne met de Generaalmeesters van de Munte
gehouden, &c.
De voorsz Gecommitteerden gebesoigneert hebbende met de Generaalmeesters van Nispen en
Wyntges, hebben voor advis gerapporteert het geene hier na volgt.
De Generaalmeesters van de Munten der vereenigde Nederlanden, verstaan hebbende uit de
Heeren Gecommitteerden van de Edele Mogende Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland, dat deselve Edele Mogende Heeren Staaten aanmerkende, dat
nietteegenstaande diversche Remonstrantien by de voornoemde Generaalmeesters, en
ook by diversche Provincien, door haar E. Gecommitteerden aan de Edele Mog. Heeren
Staaten Generaal gedaan, om in het stuk van der Munte met den aankleeven van dien te
maaken, en eenpaarlijk door alle de vereenigde Nederlanden te doen onderhouden eene
goede en vaste voet en ordre, nogtans door de irresolutie van de voorsz respective
Provincien, tot nog toe daar in niet en is voorsien of eenige bequaame ordre mag worden
gesteld; en in gevalle de voorsz generaale Provincien binnen seekeren korten tyd daar toe
alsnog niet en soude konnen verstaan, dat in sulke gevalle de voorsz Edel Mogende Heeren
Staaten van Holland en Westvriesland genoodsaakt soude zyn, by haar selven en voor haare
Provincie in het particulier, of met soodandige ander Provincien als sig met haar Edele
Mogende souden willen conformeeren, te stellen en maaken alsulke ordre in het stuk van de
Munte, als haar Edele Mogende bevinden sullen tot conservatei van de Neeringe en
Koophandel, mitsgaders tot voordeel ende preservatie van meerder verloop en schaade van
alle de Ingezeetenen der selver Landen te behooren; versoekende oversulks de voorschreeve
Heeren Gecommitteerden, in den naame van de voornoemde Edele Mogende Heeren
Staaten van Holland en Westvriesland, volgende deselve Acte aan de voornoemde Generaals,
deselve Heeren Staaten hier in het stuk van de Munte dient geobserveert, als op den voet en
forme van Penningen die men soude moogen doen slaan tot gerief van de Koopluiden, soo
Oostwaards als Westwaards Traficqueerende, mitsgaders ook seekere Payementen, als heele
ende halve schellingen, enkelde en halve stuivers, tot gerief van de Gemeente, en
voornamentlijk of niet geraaden en waare ten aansien in diversche Munten, onder andere
Penningen werden geslaagen, dubbelde en enkelde Ducaaten, en Ryksdaalders, buiten den
voet van den jaare 1586, die nogtans buiten 's Lands willig zyn en getrokken worden , en
oversulks de Koopluiden deselve tot commoditeit van haare Traficque zyn soekende, daarom
insgelijks in de Munte van Holland en Westvriesland te doen maaken dubbelde en enkelde
Ducaaten met twee Hoofden, ook goude Kroonen en eenige Ryksdaalders, iet wat van den
voet van den jaare 1586 differeerende, en voorts te continueeren te doen maaken den
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Hongerschen Ducaat en Leeuwendaalder, en meede te maaken de respective Instructien,
daar op deselve Penningen voortaan soude moeten werden geslaagen,
Dunkt den Generaalmeesters voornoemt (onder behoorlijke en dienstwillige correctien) voor
eerst noodig te weesen, dat de Edele Mogende Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland, met den anderen in het voorsz stude van der Munte, en de ordre die men
provisioneelijk daar in soude willen stellen eens zyn, en dienvolgende, dat haar E. respective
Munt-Officieren beide werken op een eenpaarigen voet, soo in gewigte als alloye , ook alle
goude en silvere Penningen van den meesten tot den minsten, die men van meeninge soude
zyn voortaan te doen maaken, gemunt sullen worden van eenderhande Figure; ook alle
Munts-Officieren van beide de voorsz Munten, voorsien met eenderhande en eenpaarige
Instructien, en by Eede eenpaariglijken aan de Staaten van Holland en Westvriesland, en niet
simpelijk aan de eene of de andere particulierlijk verbonden, ten welken fine de voorgaande
Instructien van de respective Munt-Officieren soude dienen gerevideert en
gecorrigeert.
Dat ook de Munt-Bussen van soodanige goude en silvere Penningen, als op de voorsz
gemeene ordre soude worden geslaagen, beide soude worden geopent, gemaakt en
verantwoord ter presentie van de Meesters Generaals, ten overstaan van de Heeren van de
Reekeninge, en de Gedeputeerden van de Staaten van Holland en Westvriesland
conjunctim, ten einde de eene altyds mag zyn verseekert en kennisse hebben wat op de
andere Munte geschied, en of de gemeene ordre in allen deele volkoomentlijk en sonder
eenige infractie werd onderhouden, dan niet, om alsoo ten weederzyden alle jalousie en
abuysen te weeren en te voorkoomen.
En soo in toekoomende tyden geraaden werde bevonden iet wat in het stuk van de Munte te
veranderen, het zy in de gemeene ordre, in de figuren, gewigte of alloye van de Penningen ,
ofte ook dat men goed vonde eenige andere nieuwe Penningen, het zy goud of silver te doen
maaken, dat alle het selve sal geschieden met gemeen advis en consent van die van Holland
en Westvriesland, conjunctim en anders niet.
Dat ook alle goude en silvere Hooft-Penningen die alreede geslaagen zyn, of alsnog geslaagen
sullen worden, beneeden den voet van de Ordonnantie van den jaare 1586, in eenige
Provincien of particuliere Steeden deeser vereenigde Nederlanden, die sig niet en sullen
willen conformeeren met de provisioneele ordre by die van Holland en Westvriesland
gearresteert, egeen uitgesondert, verklaard sullen worden voor billioen, met groote en
swaare straffen te statueeren, niet alleen teegens alle de geene die soodanige Penningen of
Munten in het Land brengen, ontfangen of uitgeeven, maar ook teegens alle de geene die
eenige goude of silvere, fyne of harde Materialen sullen leeveren, of doen leeveren, op
soodanige Munt-Plaatsen, of eenig part of deel daar in hebben, het zy onder wat titul,
pretext of deksel het selve zy, of waar deselve woonagtig zyn, alwaar het ook dat het feit van
soodanige leeverantien, invoeringe of handelinge, eerst jaaren en daagen daar na werden
ontdekt.
Mits dat eenen bequaamen tyd sal worden geordonneert, binnen dewelke alle Penningen die
men van meeninge soude zyn te doen verklaaren voor billioen, sullen werden tot twee reisen
van twee maanden tot twee maanden gereduceert tot laageren pryse, en daar na op den tyd
daar toe te ordonneeren, volkoomentlijk voor billioen verklaard, en tot dien einde alsdan het
Placaat van nieuws te doen publiceeren.
En alsoo herwaards over uit Vyanden en andere omleggende Landen werden ingevoerd veele
ligte en geschrooide Philips-, Ryks- en Staaten-Daalders; ook groote meenigte van Fransche
Francken, en na het Descus, Testoenen en diversche andere soorten van silvere Penningen,
souden daarom de Generaalmeesters (onder correctie als vooren) noodig agten alle alsulke
ligte en geschrooide Penningen, die legtere sullen zyn als de Lyste daar op te maaken, te
doen verklaaren voor billioen; tot welken einde men soude doen maaken seekere gewigte
daar meede alle alsulke capitaale Penningen met haare gedeelten, die men van meeninge
soude zyn by het Placaat te tollereeren, soud en worden gewoogen en opgetoogen, in
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sulkder voegen als hier te Lande van den Spaanschen Reaal van agten met sijn gedeelte werd
geobserveert, mits deselve meede consenteerende alsulke behoorlijke remedie als de voorsz
Lyste sal meedebrengen.
Dat ook wel strictelijk werde verbooden voortaan te gebruiken sulke onbehoorlijk remedien
in het Goud, als hun dees daags wel abusivelijk hier te Lande werden getrokken, en daarom
geenderhande goude Penningen te ontfangen of uitgeven, dan op de remedie volgens de
voorsz Lyste, alsoo anders buiten alle twyffel alle goude en silvere Penninge, uit Vyanden en
andere omleggende Landen herwaarts overgebragt, deese Landen daar meede vervult, en
daar teegens van alle goede en sterke Munten gebloot sullen worden.
Belangende de Payementen by de Edele Mog. Heeren Staaten voornoemt geconcipieert te
doen maaken, souden de Generaalmeesters goedvinden te blyven op den voet en by het
Concept dies aangaande by henluiden den 23 October 1599 laatstleeden overgeleevert, ten
aansien niet goed en is t’elkens eenige veranderinge te maaken, ende daarom geraaden iet
wat voor de borst te houden, ten reguarde van het Sleyschat, want alhier dient
geconsidereert, dat ligtelijk eenige capitaale Penningen door de Traficque soude koomen te
rysen, daar door de Kooluiden of deselve capitaale Penningen ter Munte soo veel of meer
van het mark fijns soude ontfangen als van de voorsz Payementen; uit welke reedenen de
Edele Mog. Heeren Staaten voornoemt wel konnen considereeren, dat in sulken gevalle
geene Koopluiden op eenige Payementen iet wat soude alsdan begeeren te leeveren, ten
waare men deselve uit de gereserveerde Sleyschat nog iet wat liet genieten.
Ende alsoo de Generaalmeesters haar sulks genoegsaam houden onderregt, in gevalle de
Heeren van Holland en Westvriesland met den anderen in het stuk van de Munten konnen
verdraagen, en dienvolgende daar op eenige goede provisioneele ordre te maaken, dat die
van Zeeland sig gaerne met die van Holland en Westvriesland in het selve stuk sullen
conformeeren, als zynde naast deselve meede eene van de meeste negotieerende en
geinteresseerde Provincien; souden daarom de voorsz Generaalmeesters voor goed insien, in
gevalle sulks by de Staaten van Zeeland werde versogt, dat men haare Edele Mog. daar toe
soude admitteeren; en agten deselve Generaalmeesters, dat sulks gedaan zynde meest alle
de andere Provincien sullen moeten volgen, immers dat geene, dat by die van Holland,
Zeeland en Westvriesland, eensaamentlijk in het selve stuk sal worden beslooten, veel
bondiger sal weesen en te beeter onderhouden worden.
Ten laatsten konnen de Generaalmeesters niet laaten te adviseeren, in gevalle de
voornoemde Edele Mog. Heeren Staaten van meeninge soude zyn eenige bequaame en
goede provisioneele ordre in het stuk van de Munte, en appendentien van dien, te stellen,
dat in sulken gevalle de voorgaande Placaaten, soo in het stuk van de Munte als van de
Goud- en Silver-Smeeden, Inwelvers en diergelijke, met den eersten dienen gerevideert,
gecorrigeert en daar na van nieuws gepubliceert, sulks als de voorsz Generaals in haare
voorsz voorgaande Remonstrantie meede hebben geremonstreert.
Aldus geadviseert ten versoeke als vooren by de Meesters Generaals van de Munte
voornoemt, deese onderteekent hebbende den 11 Maart 1600.
Geteekent,
H. van Nispen en
N. Wyntjes.
Waar op gedelibereert zynde, is verstaan, dat op den voet van het selve advis in de Generaliteit
instantie gedaan sal worden, ten einde binnen ses weeken een iegelijk mag krygen volkoomen last,
om de abuisen in den Muntslag te helpen redresseeren en goede eenpaarige ordre te stellen, of dat
anders met de Gewillige ende Gelaste sal tot ordre moeten geprocedeert worden, en dat ter
naaster Vergaderinge op het voorsz advis vorder sal worden geprocedeert tot meesten dienste der
voornoemde Landen.
(Resolutien 1600-01)(p. 94-98).
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(1600) 12 maart
Geduurende het leeven van T. Sybrants, Kerkdienaar te Medemblik, aldaar nog een Kerkdienaar van
's Lands weegen te onderhouden uit de Rançoenpenningen.
(Index 1600-09: Kerkelijke zaken, 102/107)
(1600) 12 maart
Remonstrantie van de Gedeputeerden van de Noord-Hollandsche Sinod, noopende de jeegenwoordige
geleegentheid van de saake der Kerke binnen de Steede van Medenblick, &c.
Gedelibereert zynde op de Remonstrantie van de Gedeputeerden van de Noord-Hollandsche Sinode,
noopende de jeegenwoordige geleegentheid van de saake der Kerke binnen de Steede van
Medenblik, en dat de assistentie van de bedieninge der selver Kerke by leeninge van een Dienaar,
booven den Persoon van Taco Sybrantsz, Dienaar aldaar, seer beswaarlijk valt; hebben de Heeren
Staaten van Holland en Westvriesland, soo ten aansien van den grooten ouderdom van den
voornoemden Taco Sybrantsz, als andere goede consideratien, den welstand en eenigheid van de
Stad, Kerke, en Burgerye van Medenblik aangaande, verstaan en geordonneert, gelijk sy verstaan en
ordonneeren by deesen, dat geduurende het leeven van den voornoemden Taco Sybrantsz, aldaar
nog een Kerkendienaar van weegen het gemeene Land onderhouden sal worden uit de middelen van
de rantsoenen daar toe geordonneert.
(Resolutien 1600-01)(p. 197)
(1600) na 8 mei
Rapport aangaande de Verpagtinge van de gemeene Middelen, die ten naasten soo veel na proportie
heeft gerendeert als in den voorleeden jaare, mitsgaders het redres van de Capitaale Settinge, &c.
Is voorts vertoond, dat de Verpagtinge van de gemeene Middelen reedelijk wel is gesuccedeert, als
ten naasten na proportie soo veel uitbrengende als in den voorleeden jaare; dat ook het redres van
de Capitaale Settinge sulks is gedaan, dat jeegens de verminderinge ten naasten uit de nieuwe
tauxatie en verhooginge bevonden word geen verlies, maar nog eenig voordeel gedaan te zyn; dat
niet te min alle die geconsenteerde Contributien en Middelen niet en moogen strekken om de lasten
van den Oorloge, in den Staat van Oorloge en Propositie van den Raade van Staate begreepen, voor
den loopenden jaare te vervallen, en veel min de van deselve lasten, door de betaalinge die gedaan
is aan het Volk van Oorloge in de Forten van Rossum en Creve. coeur geweest zynde, het onderhoud
van de dertien Vaandelen daar uit in dienste der Landen gebleeven, en de defecten van de
gebreekige Consenten van de andere Provincien, uit welke Propositie en openinge, en namentlijk
meede uit het verhaal van den jeegenwoordigen beswaarlijken staat van de Collegien van de
Admiraliteit, soo in Holland als in Zeeland; te weeten, dat het agterweesen der selver begroot word
tot omtrent ses of seeven en twintig honderd duisend ponden, en de loopende seekere Lasten meer
als het apparent inkoomen, ongeveerlijk honderd duisend ponden ter maand, in deliberatie geleid is
of voor den Staat van den Lande best weesen sal, de Lasten soo te Waater als te Lande te
verminderen en te compenseeren met het Inkoomen, dan of men hen ten uittersten behoord te
evertueeren, en de Lasten nog swaarder voor eenige maanden te maaken, omme te sien of God
den Heere Almagtig deese Landen sijnen Goddelijken genade believe te continueeren en haar devoir
sulks zeegenen, dat de Lasten te Waater en te Lande, souden moogen ten opsien van den Lande van
Holland ende Zeeland vermindert worden met meerder dienst en reputatie der selver Landen, ook
afbreuk der Vyanden, om na het succes van dien nader geadviseert en geresolveert te worden op de
voorsz poincten tot meesten dienste der Landen: Waar op rypelijk gelet en de reedenen ter eender
en andere zyde van grooten gewigte en importantie bevonden zynde, is ten laatsten eendragtelijken
verstaan, dat insiende den Staat der vereenigde Nederlanden, lettende op het voorspoed en geluk,
dat God den Heere belieft heeft in deesen jaare te vergunnen, de groote confusie aan de zyde der
Vyanden weesende, soo ten opsigte van het miscontentement van een groot deel van haar Volk
van Oorloge, als van de Staaten en Gemeente door de disordre aldaar weesende, en het devoir dat
van des Vyands zyde gedaan word, soo om hem met meer Volks van Oorloge te Waater en te Lande
uit Spaignen, Italiën en andere Landen te versterken, als de Landen en Steeden, onder sijn geweld
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weesende, in ordre ende, volkoomen subjectie, ook tot het invoeren van de Middelen van
Contributien te beweegen, men behoord te arbeiden, ten einde sijne Excellencie wil rypelijk
examineren of niet doenlijk en sal weesen met eenige apparentie van goede uitkomste dien
Oorloge te brengen in Vlaanderen, en alsdaar te beleegeren de Stad van Duinkerken, aangesien
deselve de importantie over lange geoordeelt is, en nog geoordeelt word van alle de Plaatsen die
aangetast soude moogen worden, alsoo het succes van dien niet alleen een grote gerustheid en
contentement in de gemoederen der Gemeenten, en sonderlinge van het Zeevaarende Volk soude
maaken, maar ook veroorsaaken dat de lasten van den Oorloge te Waater wel de helft soude
moogen vermindert, en oversulks het vorder verloop in de saaken van de Admiraliteit gestuit
worden, dat ook een gedeelte van den Oorloge te Lande, tot laste van den selven Quartiere soude
moogen gebragt worden, en oversulks belet de noodsaakelijke verminderinge van de
jeegenwoordige lasten, dat de Stad van Oostende daar door van de blocqueeringe, daar meede
deselve jaar en dag gequelt is geweest, soude worden verlost, en dat ten minsten den Vyand
gedrongen soude worden sijn meeste geweld op sijn eigen Landen te brengen, tot verderf van dien,
voedinge van het miscontentement der Gemeente, en confusien, mitsgaders belettinge van de
invoeringe van de voorgeslaagen Contributien en Middelen aldaar, en
Ligtinge van drie
omme een saake van sulken apparenten voordeel van het gemeene beste,
duisend Soldaaten of en afbreuk des Vyands (in Godes naam) ernstelijk by de hand te neemen, en
Burgers uit de
Godes zeegen daar op te wagten, -Steeden hier na
[Nieuw Consent van vier honderd duisend guldens, omme de extraordinaris
volgende.
lasten van den Oorloge te helpen draagen.]
Dordregt
200 -- niettegenstaande wel verstaan word het selve veele swaarigheeden,
Haarlem
200 kosten en onseekerheeden subject te weesen, is eendragtelijk eerst by
Delft
200 raaminge, en na deliberatie van agt daagen, en communicatie met de beste
Leyden
200 discretie gedaan in de Steeden, eindelijk goedgevonden en geconsenteert,
Amsterdam
500 dat, omme de extraordinaris kosten daar toe noodig, te helpen vervallen
Gouda
150 (booven de gedraagen Consenten voor extraordinaris den loopenden jaare)
Rotterdam
200 den Lande van Holland en Westvriesland nog beswaart sullen moogen
Gornichem
150 worden met vier honderd duisend ponden, op hoope dat die van Zeeland,
Schiedam
100 Utrecht, en ook de andere Provincien, tot gelijk devoir in een saake van
Schoonhoven
50 sulken importantie en dienst hen sullen laaten beweegen; en ten einde het
Alkmaar
150 selve Exploict met reedelijke forcen by de hand genoomen, en
Hoorn
150 daarentusschen ter geleegener plaatse nog een vliegent Leeger van
Enkhuysen
150 Ruiteren en Knegten apart gehouden mag worden; is verstaan, dat by de
Edam
75 Steeden op de verdeelinge hier ter zyde gestelt, voor seekeren tyd
aangenoomen sullen worden omtrent drie duisend Soldaaten extraordinaris
Monnikendam
50
te ligten, die onderhouden sullen worden met seeven stuivers des daags,
en
daar inne begreepen het onderhoud van de Capiteinen en Officiers, en
Medenblik
50
sullen de Steeden gedient worden met de Waapenen uit de Armade weeder
gekoomen, mits dat sy deselve sullen doen schoon maaken t’haaren koste, en daar na restitueeren,
of sullen met Wapenen uit het Magazyn gedient worden, omme betaalt te worden in drie maanden
by gelijke portie; en is verstaan, dat alle moogelijke middelen gebruikt sullen worden, om sijne
Excellencie in sulken importanten Exploict te secundeeren, op vast betrouwen, dat God den Heere
Almagtig een gelukkige uitkomste verleenen sal, en dat booven alle andere ongerepartieerde lasten,
nog in dienst der Landen, ten einde voorsz sullen moogen aangenoomen werden de overgekoomen
Switsers, hoewel deselve buiten last in den Lande zyn gebragt; en omme de lasten van den Oorloge
voor het eerste te moogen vervallen, en alsoo de saake met 'ordre beginnen, is op het tweede poinct
van de beschryvinge verstaan, dat het geene de Steeden en andere Leeden en Persoonen den
Landen schuldig zyn, met den eersten betaalt, geinnet en geëxecuteert sal worden, (is het nood)
hebben voorts de Steeden belooft en vastelijk aangenoomen, de helft van het geene aan de capitaale
Impositie en verdubbleeringe van dien in de Steeden resteert, te doen opbrengen en betaalen een
derdendeel van dien binnen veertien daagen, een derdendeel binnen veertien daagen daar na, en
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het laatste derdendeel binnen gelijke veertien daagen daar aan, en dat voorts alle moogelijke
devoiren gedaan sullen worden, om met den aldereersten de weederhelft van de capitaale settinge
met de verdubbleeringe van dien, by de Ingezeetenen van de Steeden en Dorpen te doen opbrengen,
beneffens precise inninge der gemeene Middelen en Verpondingen, daar toe alle de Steeden belooft
hebben de goede hand te houden.
Ordre op de ligtinge van de vier honderd duisend guldens van nieuws geaccordeert op reedelijken
interest, &c.
En is daarenbooven tot vorderinge van den voorsz Exploicte, en het furnissement van de vier
honderd duisend ponden van nieuws geaccordeert, goedgevonden, geresolveert en geordonneert,
dat de Gecommitteerde Raaden over de Ontfangers en Rentmeesters sullen verdeelen de voorsz
somme van vier honderd duisend ponden, omme deselve op reedelijken interest in twee of meer
reisen te ligten, voor sulken tyd als best doenlijk, sal weesen; en dat by alle middelen daar toe
gearbeid sal worden, om de interessen van dien uit de inkoomen of verkoopinge van de Domeinen te
doen betaalen, en het remboursement uit sulke Impositie tot laste van de Scheepen en
Koopmanschappen, of anders als men na het succes van de voorsz Exploicten best sal bevinden.
Ligtinge van Oorlogsvolk te Waater tot besettinge van de Vlaamsche Havenen al in het convoyeeren
van, &c.
Is voorts verstaan, dat sijne Excellencie een parthye van den Volke van Oorloge te Waater dienende,
soo wel tot besettinge van de Vlaamsche Havenen als in het convoyeeren van Koopvaarders en
Visschers, soo haast de Stad Duinkerken beleid, sal weesen, sal moogen ligten in de Frontiersteeden
en Sterkten, om hen vorder jeegens den Vyand te Velde te versterken.
(Resolutien 1600-01)(p. 184-187).
(1600) 26 mei
Calculatie van Burgers by verscheide Steeden van Holland en Westvriesland aan te neemen, &c.
Dordregt
200 Uwer E. sullen ontwyffelijk uit haare Gedeputeerden, ter laatster Dagvaart
Haarlem
200 geweest zynde, hebben verstaan, dat tot weederstand, afbreuk des Vyands,
Delft
200 en voor eenige van der Landen dienste noodig bevonden is, dat Uwe E.
Leyden
200 aldaar soude doen gereed maaken, omme in der nood gebruikt te worden
Amsterdam
500 … kloeke Mannen gewapent voor de eene helft met Spiessen en Rustingen,
Gouda
150 een vierdepart met Musquetten en een vierdepart met Roers, en dat op de
Rotterdam
200 besoldinge ban seeven stuivers daags voor elk Hooft, mits dat daar uit de
Gornichem
150 Officiers van haar voordeel of hooger sullen worden betaalt; ende de
Schiedam
100 verdeelinge voorts sulks gemaakt, dat de Delft minste Soldaat daar uit
Schoonhoven
50 tusschen de vyf en ses stuivers daags mag genieten, welke Soldaten
Alkmaar
150 alleenlijken tot besettinge van de Steeden ende Forten voor eenen korten
tyd sullen gebruikt worden: Is derhalven onse ernstige begeerte, dat Uwe.
Hoorn
150
E. sulke ordre willen stellen, dat het voorsz Volk jeegens den 5 van de
Enkhuysen
150
maand Juny eerstkoomende mag gereed weesen, ten welken daage haare
Edam
75
besoldinge sal ingaan, en sullen Uw E. deese saake seer secreetelijk
Monnikendam
50
beleiden als der Landen dienst vereischt, en Uwe E. voorsz
en
Gecommitteerden sullen verklaaren de meeninge te weesen: Wat aangaat
Medenblik
50 de Wapenen voor dit Volk noodig, sullen Uwer E. aan de Raaden van de
Admiraliteit tot ….. verstaan, of sy uit de Vloote, soo van 's Lands als de gestorven Soldaten, soo veel
Wapenen hebben, daar meede Uwe E. souden weesen gedient, dewelke voor het schoonmaaken
sullen moogen gebruikt en daar na gestuurt worden: En indien Uwer E. met de Wapenen onder die
van de Admiraliteit tot ….. weesende, niet en soude konnen gedient weesen, sullen wy (des begeert
zynde) in Uwer E. uit het Magazyn met Wapenen voorsien, mits dat die in drie maanden sullen
worden betaalt.
(Resolutien 1600-01)(p. 195).
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(1600) 3 juni
Instructie voor de Gecommitteerde Raad A. Meinerts, na Haarlem, Enkhuisen en Medemblik tot
vordering van het transport van Ammunitie.
(Index 1600-09: Ammunitien, Vivres en Magazynen, 199/208).
(1600) 3 juni
Commissie voor de Heeren Gecommitteerden gaand na het Noorderquartier, om aldaar, &c.
Is geordonneert, dat Arent Meynertsz ende Cornelis Pietersz, haare Meede-Gecommitteerde
Raaden, Instructie sal geleevert worden als hier na is volgende.
Instructie voor den Heere Arent Meynertsz, Gecommitteerde Raad van de Staaten.
(Niet alle punten zijn overgenomen).
V.
Sal tot Medenblick twintig gelijke Scheepen ten minsten doen aanhouden, ballasten en vyftig groote
Pudzen te doen maaken en scheepen, en deselve doen afvaaren den 11 deeser met de Knegten
aldaar, na Maaze als vooren.
VII.
En soo verre binnen de voorsz Steede ende daar buiten soo veele Inlandsche Scheepen niet en sullen
weesen te bekoomen, te doen aanhouden en gebruiken gelijke Scheepen die van Bremen, Hamburg,
Embden of elders, sullen moogen weesen.
Gedaan in den Hage,
ut supra.
(Resolutien 1600-01)(p. 208, 209)
(1600) 7 juni
Acte van authorisatie en Commissie voor de Capiteinen in de respective Steeden aangenoomen, &c.
Zyn verleend by sijne Excellencie de Acten van Commissie en Authorisatie, voor de Capiteinen die
binnen de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam,
Gornichem, Schiedam, Schoonhoven, Alckmaar, Hoorn, Enckhuysen, Edam, Monnickendam,
Medenblick, zyn aangenomen, daar af het inhouden hier na volgt.
Eed te doen by de Officiers en Soldaaten der Steeden en Forten van de vereenigde Nederlanden, &c.
Alsoo volgende de Resolutie van de Heeren Staaten Generaal van Holland en Westvriesland,
goedgevonden is, dat voor seekeren korten tyd binnen de Steede van Amsterdam onder twee
Capiteinen in dienst genoomen sullen worden vyf honderd Soldaaten, om gebruikt te worden in de
besettinge van de Steeden en Forten van de vereenigde Nederlanden, en dienvolgende
Burgermeesteren en Regeerders der voornoemde Steede tot een van de voorsz Capiteinen
verkooren hebben N. N., committeeren en authoriseeren by deesen, om als Capitein de voorsz
Compagnie op te regten, daar in goede en bequaame Officiers en Soldaaten, volgende de Lyste hen
geleevert aan te neemen, daar over te commandeeren, Wagt, Ordre en Discipline te houden, en den
Articul-Brief en Ordonnantie van den Oorloge te doen onderhouden; waar op den voorsz Capitein,
Officiers en Soldaaten, den behoorlijken Eed sullen doen; het welk gedaan zynde, lasten en
ordonneeren wy allen en iegelijken die deesen aangaan sal, den voornoemden N. N. het effect van
deesen te laaten genieten na behooren.
Eed van de Officiers.
Wy beloven en zweeren de Heeren Staaten Generaal, en
van Holland en Westvriesland, gehouw en getrouw te
weesen, dat wy de Steeden en Forten, daar in wy geleid
of gebruikt sullen worden, getrouwelijk sullen bewaaren;
dat wy de Heeren Staaten, sijne Excellencie, en sulke
Oversten en andere Officieren, als over ons gesteld zyn of
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gesteld sullen worden, sullen gehoorsaamen, en agtervolgen
den Articul-Brief op onsen dienst gemaakt en nog te
maaken, ende voorts alles doen dat vroome en eerlijke
Soldaaten toestaat en behooren te doen.
Soo waarlijk moet ons
God Almagtig helpen.
Ordre aan de Magistraat van de Steeden, mits, &c.
En is geordonneert te schryven aan de Burgermeesteren en Regeerders van de voorsz Steeden, dat
men haarluider voorsz Acte van authorisatie oversende voor den Capitein over de Compagnie
Knegten aldaar aangenoomen.
(Resolutien 1600-01)(p. 215,216).
(1600) 8 juni
Memorie voor den Heer Arent Meynertsz, Gecommitteerde Raad van de Staaten.
Sal meede neemen de Acte van Commissie ende Patent van sijne Excellencie voor de Capiteinen over
de aangenoomen Compagnien tot Alckmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Monnickendam en
Medenblik, geaddresseert aan de Burgermeesteren en Regeerders van deselve Steeden respective,
met het Formulier van den Eed by hen beslooten, om daar op den Eed afgenoomen, gemonstert en
te vertrekken volgende het voorgaande schryvens en ter geordonneerde Plaatse, na inhoud van het
Patent van sijne Excellencie daar beneffens overgesonden.
Te weeten, de Knegten van Alkmaar op 's Gravenwaart, van Hoorn op Doesburg, van Enkhuysen op
Zutphen, van Edam na Bommenede, van Monnikendam en Medenblick, binnen Steenwyk.
Daar toe andere bequaame Scheepen gehaald sullen moeten worden.
Dat alle de aangehouden Smalscheepen , wyde Carveels, en die nog sullen weesen te gekrygen,
bequaam om door de Sluysen te passeeren, moogen worden aangehouden, geballast en den 11
deeser afgeschikt, volgende voorgaande last.
Sal nog soo veel Oxhoofden of Pypen, van die van de Admiraliteit doen gereed maaken tot Hoorn of
Enkhuysen, booven het voorgaande getal, als eenigsints sullen weesen te bekoomen, om neffens de
andere getransporteert te worden.
Dat alle gemaakte Posten en Pudzen meede gescheept moogen worden.
En sal pertinente Lyste doen maaken van de meenigte, grootte en bequaamheid van de
Smalscheepen, Carveels en Boots, die uit de Steeden van den Noorderquartiere afgeschikt sullen,
weesen, ook van de meenigte van de Oxhoofden, Pypen, Posten en Pudzen, en deselve alhier over
leeveren.
Van gelijken rapport doen, of de Knegten over de Steeden alhier gemonstert zyn , of deselve in volle
Waapenen en getaale zyn geweest, of tot wat getaale elks afgescheept, en met wat Waapenen.
Van Alkmaar op ’s Gravenwaart. Van Hoorn op Doesburg. Van Enckhuisen op Zutphen. Van Edam op
Bommenede. Van Monnikendam, Medenblick en Steenwyk.
Is geordonneert te schryven aan de Burgermeesteren en Regeerders van Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen,
Edam, Monnickendam en Medenblick, als volgt.
Gemerkt althans is geordonneert, dat de Knegten alom in den Quartiere aldaar
aangenoomen, den 11 deeser volgende voorgaande schryvens sullen embarqueeren, senden
Wy Uwer E. de Acte van Commissie en authorisatie van den Capitein aldaar, wiens naam
Uwer E. daar inne doen stellen sullen, om daar op den Eed te doen, daar toe Wy Uwer E. een
Formulier meede oversenden, en sullen Uwer E. de Monsteringe doen den 10 deeser, en
andere bequaame Scheepen doen huuren, om daar meede op 's Gravenwaart
getransporteert te worden, volgende de Patente van sijne Excellencie neffens deesen
gaande: Ons van Uwer E. devoir daar in gedaan , ende des Capiteins naam met den
eersten adverteerende.
(Resolutien 1600-01)(p. 216-217).
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(1600) 13 juli
Atterminatie aan Magdalena Jeronimus, ter somme van honderd vyftig ponden, &c.
Is geaccordeert Magdalena Jeronimus, Weduwe wylen Andries Bas, atterminatie van honderd en
vyftig ponden van veertig grooten het pond, tot de maand van Mey 1601, op de Acte van Borgtogte
van Doede Jansz van Medenblik.
(Resolutien 1600-01)(p. 250).
(1600) 31 augustus
Missive aan alle Steeden van Holland en Westvriesland, &c.
[Voor dit punt is het volgende geschreven : 31 augustus, p. 297: Op het versoek van Burgermeesteren
en Regeerders der Steede van Naerden, in den name van de gemeene Burgers aldaar, om voor deesen
jaare 1600 te moogen genieten alsulke quytscheldinge in de Verpondinge als binnen den voorleeden
jaare, is geapoincteert.
De Staaten, &c., hebben omme reedenen den Suppliant alhier gegunt en gecommitteert,
gunnen ende accordeeren by deesen, quytscheldinge van de twee derdendeelen, als
deselve in den voorleeden jaare nog genooten hebben; waar na den Ontfanger Generaal
hem sal hebben te reguleeren.]
Is geordonneert te schryven aan de Steeden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam,
Gouda, Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enckhuysen, Edam,
Monnikendam en Medemblik als vooren.
(Resolutien 1600-01)(p. 298).
(1600) 14 september
Verklaaringe van den Hertog van Ryswyk tot continuatie van sijn Capiteinschap, &c.
De Staaten, &c., gesien de verklaaringe van den Hertog van Ryswyck, dat sijn meininge en begeerte is
sijn Capiteinschap te continueeren, en te vreeden is van het Schout-Ampt van Medenblik afstand te
doen; hebben den voornoemden Ryswyk van het voorsz Schout-Ampt ontslaagen, en gehouden voor
gedeporteert.
(Resolutien 1600-01)(p. 325).
(1600) 16 oktober
Met de Lyst der Gevangen van Alkmaar en Medemblik te doen na behooren.
(Index 1600-09: Gevangens, 381/386).
(1600) 19 oktober
Lyste van de Gevangens van Alkmaar en Medenblik, &c.
Ende dat neffens de voorsz Brieven meede zyn ontfangen de Lyste van de Gevangenen van Alkmaar
en Medenblik, om daar in gedaan te worden na behooren.
(Resolutien 1600-01)(p. 386)
(1600) na 14 november
Noopende de twee honderd duisend guldens in plaatse van den ommeslag over de Los- en Lyfrenten
in de Steeden en Dorpen van Holland en Westvriesland gehypothequeert.
Item, ten voorsz fine is by de meeste stemmen van de Edelen en Steeden goedgevonden en
geaccordeert, dat onder de beslooten Steeden (den Hage daar onder begreepen) honderd duisend
ponden, en over de andere Steeden, Dorpen en Gehugten, gelijke honderd duisend ponden soude
worden omgeslaagen, op den voet als die andere twee honderd duisend ponden hier vooren geroert,
geconsenteert zyn, in plaatse van den versogten ommeslag van den agtsten Penning van alle
gehypotheecqueerde Losrenten en den sestienden Penning van alle gehypotheecqueerde Lyfrenten
in den voornoemden Lande van Holland en Westvriesland, tot laste van het gemeene Land, de
Domeinen, Steeden, Collegien, Dorpen ende Particulieren gehypotheecqueert, mits dat de Steeden
elks haar contingent in de voorsz honderd duisend ponden sullen moogen vinden, of by verhooginge
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van de Verpondinge aldaar, of by verkoopinge van Renten of ligtinge op Interest, sulks als onderlinge
in de naaste Vergaderinge sal worden verdraagen en geaccordeert, en dat by provisie de ligtinge en
anticipatie by de Steeden eenpaarlijk sal worden gedaan; en soo de Gedeputeerden der Steede van
Ter-Gouda, Schiedam, Hoorn, Enckhysen, Edam, Monnickendam en Medenblick, swaarigheid hebben
gemaakt hen in deesen te conformeeren, maar beeter gevonden de voorsz kortinge te accordeeren ;
soo zyn de Gecommitteerde Raaden gelast om by de voorsz Steeden devoir te doen, ten einde
deselve hen willen conformeeren.
(Resolutien 1600-01) (p. 473, 474).
(1600) 23 december
Commissie van Gecommitteerden, aangaande het restant van het Schoorsteengeld, mitsgaders
consent tot furnissement van de twee honderd duisend guldens, &c.
Zyn gecommitteert Duyck en Hooft, om hen na Kersmisse te transporteeren binnen Hoorn, aan de
Gecommitteerde Raaden alhier, en van deselve te vorderen de penningen die alsnog resteeren te
betaalen van de maand van November, als van het Schoorsteengeld, deselve voorts te vermaanen te
willen doen koomen, liquideeren van de voorgaande betaalingen: Dat meede de Steeden die alsnog
haarluider consent niet overgesonden hebben op het furnissement van de twee honderd duisend
gulden in redemptie van de kortinge van den agtsten Penning van de Losrenten, en den sestienden
Penning van de Lyfrenten, het consent daar af innegebragt mag worden: Die van den Collegie tot
Hoorn voorts te vermaanen, dat syluiden op de betaalinge van den tweeden Predikant tot
Medenblick, alsoo deselve Staatsgewys aldaar gesteld is tot dienste van de Kerke, dat meede deselve
tweede Dienaar mag genieten ses honderd gulden 's jaars, volgende de beloften dies aangaande
gedaan, alsoo hy tot Nierop soo veel heeft genooten.
(Resolutien 1600-01)(p. 494).
(1600) 30 december
Concept to het doen maaken nieuwe Galeyen, by sijne Excellencie en Burgermeesteren en Regeerders
van Dordrecht te besoigneeren, om het aanneemen van diversche Meesters te voltrekken.
Is geresolveert, dat alsoo het Concept gemaakt, omme daar na te doen maaken de nieuwe Galeyen,
by sijne Excellencie en den geenen dien de saake is gecommuniceert, bevonden word, dat in eenige
parthyen behoord verandert te worden tot dienste van den Lande, aan Burgermeesteren en de
Regeerders van Dordregt sal geschreeven worden, dat deselve den Timmerman Christiaan Stevensz,
die over het voorschreve Concept meede geweest is, en Burgermeesteren en Regeerders van
Rotterdam, Joris Adriaansz Timmerman, meede daar over geweest zynde, teegens Maandag 'savonds
toekoomende alhier willen schikken, om met den Timmerman uit Zeeland alhier aangekoomen,
Cornelis Cornelisz van Ter-Gouda, te saamen te trekken na Amsterdam, ende met den Meester
Timmerman aldaar te trekken na Hoorn, om aldaar met Pieter Jansz, Commissaris, Jan Pietersz
Schram, Burgermeester van Enckhuisen, en Gerbrand Jansz van Medenblick, met de
Gecommitteerden Aarnout Duyk de Jeude en Dr. Amelius van Rosendaal, op de voorsz Concepten te
besoigneeren, en het selve redresseeren als het behoord, omme daar na voorts by sijne Excellencie
ende de Heeren Staaten voorts in de saake geprocedeert te worden.
Instructie voor Aarnout Duyk de Jeude en Mr. Amelius van Rosendaal, Gecomitteerde Raaden van de
Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, van het geene deselve sullen hebben te vorderen soo
by Burgemeesteren van Amsterdam, het Collegie van de Gecommitteerde Raaden tot Hoorn, als by
eenige Steeden in Noord-Holland en Westvriesland.
Commissie voor de Heeren Gecommitteerden daar toe dienende.
Sullen hen eerst begeeven binnen de Steede van Amsterdam, en na aanbiedinge van haare Brieven
van Credentie verthoonen, dat na het scheiden van de Vergaderinge van de Heeren Staaten van
Holland en Westvriesland, sijne Excellencie aan het Collegie gesonden heeft een Persoon, hen
verstaande op het maaken van de Galeyen, ende dat deselve heeft overgeleevert twee Concepten
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niet accordeerende met het geene in de voornoemde Dagvaart beslooten is geweest, op het maaken
van deselve Galeyen, dat daarom goedgevonden is de saake te doen resumeeren, ten overstaan van
vyf of ses Meesters Timmerluiden daar in gebesoigneert hebbende, mitsgaders alsulke andere, als
Burgermeesteren van Amsterdam daar toe sullen believen te deputeeren, omme met de Meesters
Timmerluiden van Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, beneffens hen te rysen tot Hoorn, omme
aldaar de communicatie te houden, mits het meerendeel van de Persoonen, over de voorschreeve
Concepten geweest zynde, daar meest by de hand zyn.
Sullen na het overleeveren van de Brieven van Credentie doen de gewoonlijke geschiedenisse.
Sullen remonstreeren den hoogen nood ende gebrek van Geld daar inne de Landen zyn, soo om te
betaalen de ongerepartieerde Ruyteren en Knegten, als de lasten van den Leger van den loopenden
jaare resteerende.
Dat daarom noodig is promptelijk opgebragt te worden de Penningen van de gemeene Middelen,
Verpondingen, Capitaale Impositie en Schoorsteengeld eensaamentlijk, het geene resteert van de
Penningen op interest aldaar geligt of nog te ligten.
Ende namentlijk, dat noodig is vergoedinge van de Ordonnantie van dertig duisend gulden tot
Alckmaar gedifficulteert; item, de Ordonnantie tot Medenblik niet voldaan ter somme toe van ses of
agt duisend gulden.
Item, de drie en dertig duisend gulden van Schoorsteen ofte Haardsteederegeld, over de Steeden by
anticipatie beloofd.
Item, het gunt vorder van het Schoorsteengeld van de Steeden en Dorpen aldaar resteert.
Dat ook noodig is met den eersten de liquidatie gedaan, om jeegens de Generaliteit staat te moogen
maaken.
Sullen nog instantie doen, om te hebben voor de maanden van November en December ten minsten
veertig duisend gulden.
Sullen voorts het Collegie vertoonen in de laatste Dagvaart geaccordeert; te weeten, dat de Steeden
in de maanden van January, February en Maart, elke maand by anticipatie sullen opbrengen honderd
duisend ponden, ten einde besorgt mag worden het prompt furnissement van dien elker maand.
Sullen meede vertoonen dat tot vorderinge van de eenigheid in de Kerke van Medenblick
goedgevonden is aldaar een tweeden Kerkendienaar te doen beroepen, ende alsoo die van
Medenblik verklaard hebben op het onderhoud van den selven niet te konnen voorsien: Soo is by de
Heeren Staaten goedgevonden, dat den selven tweeden Kerkendienaar tot laste van het Land aldaar
onderhouden sal worden, en sullen daarom bevorderen, dat het selve onderhoud tot ses of vyf
honderd ponden toe mag worden gedaan.
Sullen meede het voornoemde Collegie remonstreeren, dat de Gecommitteerde Raaden seer noodig
vinden, dat by de beste en bequaamste middelen het geschil onder de Steeden ontstaan mag
worden needergeleid, op dat alle de Penningen tot den Oorloge gedestineert, soo te Water als te
Lande, te prompter mag opgebragt worden.
Sullen voorts hen addresseeren aan de Steeden van Hoorn, Enckhuysen, Edam, Monnikendam ende
Medemblik, ende aldaar na het overleeveren van de Credentie meede doen de gewoonlijke
gebiedenisse.
Sullen daar na vertoonen, dat in de laatste Dagvaart op het poinct van de beschryvinge, noopende
den omslag over alle Los- en Lyfrenten, het selve om veele reedenen niet eendragtelijk en heeft
konnen geaccordeert worden; maar dat in plaatse van dien by de meeste stemmen is geaccordeert
honderd duisend ponden over de beslooten Steeden (den Hage daar onder begreepen) en honderd
duisend ponden over de andere Steeden en Dorpen.
En gemerkt de Gedeputeerden der voorsz Steeden swaarigheid gemaakt hebben, hen met de Edelen
en geconsenteerde Steeden te conformeeren, dat sy daarom gelast zyn het selve consent aldaar te
vorderen, op dat de saake daar na mag worden beleid ten meesten dienste der Landen.
Sullen vertoonen dat daar toe over de Steeden een eenpaarig Middel in de naaste Dagvaart sal
worden geaccordeert, en dat middelertyd elke Stad haar contingent op reedelijken interest sal ligten.
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Sullen vertoonen, dat mits den hoogen nood van den Lande daar inne niet en behoord
gedifficulteerd te worden, bysonder aangesien niemand van de Steeden daar by particulier interest
kan pretendeeren.
Sullen voorts elke van de voorsz Steeden ernstelijken recommandeeren tot inninge van het
Haardsteedegeld, mitsgaders aan die van het Collegie, om in de maanden van January, February en
Maart, te doen furneeren haare portie in de honderd duisend ponden voor elke maand by anticipatie
geaccordeert, met verklaaringe, dat daar inne de voorschreeve honderd duisend ponden meede
sullen strekken.
Sullen Jan Gerbrantsz en Pieter Jansz, voor hen bescheiden en leeveren de Commissie en Instructie,
en ernstelijk vermaanen tot het volbrengen van dien.
Ende sullen binnen de Stad Hoorn beschryven of doen beschryven by het Collegie Pieter Jansz van
Hoorn, Jan Pietersz Schram, Burgermeester van Enckhuysen, en Gerbrant Jansz Medenblick, omme
met den selven de Meester Timmerluyden van Dordrecht, Amsterdam en Rotterdam, te resumeeren
het Concept gemaakt tot bouwinge van de Galeye, ende het selve te helpen redresseeren ten
meesten dienste van den Lande, doende daar op hooren in haare presentie den Meester Timmerman
van Medenblicq by sijne Excellencie gerecommandeert.
(Resolutien 1600-01) (p. 498-500).
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1601
(1601) 22 mei
Jr. Johan, Heer tot Schagen, &c., het Pluim graafschap van Medemblik en Mydorp te St. Maarten,
Enigenburg en Valkenburg in erfpagt voor tien guldens 's jaars van de jonge grauwe en ongemerkte
Swaanen
(Index 1600-09: Erfpagten, 166/179).
(1601) 22 mei
Jonckheer Johan, Heere tot Schagen, Barsingerhoorn, Harinkhuysen, Goudriaan, &c.
Op het versoek van Johan, Heere van Schagen, Goudriaan, &c. ten einde hem in een gracelijke
Erfpagt, ingaande ter expiratie van de loopende pagt van de Pagters, gegunt en geaccordeert soude
worden met het Pluymgraafschap van Medenblik en Mydorp tot St. Maarten, Engenburg en
Valckenberg, daar af de twee eerste elks voor drie ponden, en de derde voor tien schellingen van
twee grooten Vlaams zyn verpagt, expireerende met den jaare 1602; is den selven Pluymgraafschap
den voornoemde Suppliant in Erfpagt vergund op Erfpagts regt, ingaande ter expiratie van de
jegenwoordige huure respective, volgende het advis van die van de Reekeninge voor de somme
van tien ponden van xl. grooten, en dat alleenlijk van de jonge grauwe en ongemerkte Swaanen, &c.
hebben de Staaten volgende dien den Suppliant daar af verleend Brieven van Erfpagt als volgt.
Brieven van Erfpagt van het Pluymgraafschap van Westvriesland en Noordholland, &c.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerende de Staaten van
den selven Lande, Doen te weeten; Alsoo Jonkheer Johan, Heere tot Schagen, Barsingerhoorn,
Harinckhuysen, Goudriaan, &c. Ons te kennen gegeeven heeft, dat Ons meede is toekoomende dat
Pluymgraafschap van Westvriesland en Noordholland, het welk verpagt is aan den Dykgraaf van
Medenblick den 27 Mey 1599, voor den tyd van drie jaaren, 's jaars voor drie ponden van xl. grooten
het pond, van Nydorp den 15 July daar aan voor gelijke drie ponden 's jaars, en van Maarten
Dingenburgh en Valckenbergh, meede voor drie jaaren, voor tien schellingen van twee grooten den
schelling, versoekende hy Suppliant instantelijk, dat gemerkt in den voornoemde Lande van
Westvriesland en Noordholland sijne Jurisdictie alomme grensende is aan de Zuyder Zee ter plaatse
aldaar hy door sijne Gecommitteerdens op het voorsz Pluymgraafschap sal konnen doen reguard
neemen, Ons gelieven het voorsz Pluymgraafschap hem te accordeeren voor een gracelijk Erfpagt,
ingaande ter expiratie van des voornoemde Pagters loopende pagt;
SOO IS’T, Dat Wy de saake voorsz overgemerkt, hier op gehad het advis van die van de Reekeninge in
Holland, uit Onse regte weetenschap, volkoomen magt en authoriteit den Supplianten alhier het
voorsz Pluymgraafschap alomme ter voorsz plaatsen gegunt, geaccordeert en uitgegeeven
hebbende, gunnen, accordeeren en geeven uit by deesen in een eeuwige Erfpagt jaarlijks te saamen
voor de somme van tien ponden van xl. grooten het pond, te betaalen op Erfpagts regt, innegaande
ter expiratie van de voornoemde drie pagten respective, daar af het eerste jaar Erfpagts van den
Pluymgraafschappe als vooren omgekoomen sal zyn in den jaare 1603; onder welke Erfpagt alleenlijk
begreepen sullen zyn de jonge grauwe en ongemerkte Swanen, en sal den voornoemde Pluymgraaf
alsulke ordre daar in stellen en doen onderhouden dat de gemeene Swaanluyden van Oostvriesland
alle reedenen van klagten benoomen mogen worden, waar toe deese Onse Brieven van Erfpagt in de
Kamer van de Reekeninge sullen worden geregistreert.
Gegeeven in den Hage onder Onsen grooten Zegele hier aan gehangen op den 22 Mey des jaars ons
Heeren en Zaligmaakers 1601.
(Resolutien 1600-01)(p. 179, 180).
(1601) 10 april
Roerende het ontfangen van het inkoomende en uitgaande Convoy, in de plaats van andere
Middelen.
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In deliberatie geleit zynde uit het eerste Poinct van de beschryvinge, of men in den jegenwoordigen
hoogen nood der Landen tot dienste der gemeene saake, en omme de groote belastinge der selver,
en van de Collegien van der Admiraliteit soo van de oude schulden als de loopende equipagie en
aankleeven van dien te mogen vervallen, in plaats van de Middelen te vooren voorgeslagen
eensdeels gedifficulteert, als de Convoyen op de Goederen gaande van de eene van de geunieerde
Provincien op de andere, de verhooginge van een vierdepart van inkoomende en uitgaande
Convoyen, het Lastgeld op de Scheepen behouden reis doende, de Impositien op Verweryen, en den
vyf en twintigsten Penning van verscheide Waaren en Koopmanschappen die ter sleet of ten
gebruike verkogt worden, en andere diergelijke, sal mogen bewilligen en consenteeren, dat op de
vier overgesondene Lysten voor het inkoomende en uitgaande Convoy na inhoud van deselve Lysten,
soo wel van de inkoomende Goederen als van de geene die in de Landen althans zyn, en die daar in
gemaakt sullen worden, den taux in deselve vier Lysten uitgehaalt ontfangen sal worden, is by de
Edelen en meest alle de Steeden verstaan, dat sonder eenige apparentie van diversie van Neeringe,
en sonder groote quellagie of beswaarnisse van de Gemeente en Koopmanschap, tot merkelijken
dienst der Landen, de voorsz Lysten sullen mogen worden gepractiseert, die oversulks daar in
hebben bewilligt en geconsenteert volgende de raminge in de laatste Dagvaart daar van gedaan, aan
de Edelen en Steeden overgesonden.
Verklaaringe van de Gedeputeerden der Stad Amsterdam.
De Gedeputeerden der Stad van Amsterdam hebben verklaart dat haare Principalen seer wel
verstaan dienstig en noodig te weesen, de gemeene saake in den jegenwoordigen hoogen nood met
meer Middelen te vorderen, maar dat sy mits de kortheid des tyds niet volkoomelijk op deese saake
sulks hebben konnen delibereeren, dat eindelijk daar op alsnog soude mogen geresolveerd
worden.
Hebben voorts instantie gedaan dat met ernst nader gelet, geadviseert en eindelijk geresolveert sal
worden tot beneficie van het Middel op de Bieren, en tot weeringe van de frauden op het stuk van
de Bierstallen ten platten Lande, door dewelke de frauden meest gepleegt worden; daar op alsnog
verstaan is dat na de geleegentheid des Lands niet doenlijk en is de Bierstallen ten platten Lande
generalijk af te setten, maar dat de Bierstallen ter plaatsen in de Dorpen daar Bierstallen van nieuws
geduurende deesen oorlog opgestelt zyn, en omtrent de besloote Steeden, met goede ordre soude
mogen afgedaan worden; daar op de Edelen en Gedeputeerden van de Steeden aangenoomen
hebben ter naaster Vergaderinge te kommen geresolveert.
Roerende den voorgeslagen Impost op het storten van het Koorn in de Brouweryen.
Is meede by de Gedeputeerden van Amsterdam verklaart, dat haare Principalen verstaan dat men
een goede Impost soude behooren te stellen op het storten van het Koorn dat in de Brouweryen
geconsumeert word; het welk meede in deliberatie geleit zynde, is by de meeste stemmen verslaan,
dat nademaal de Bieren meer als eenige andere Waren of Goederen in de consumptie beswaart zyn,
dat nog in de laatste Vergaderinge op elke Tonne by de Tappers te slyten tien stuivers by
verhooginge gestelt is, en dat by deese Lysten de Granen ook tot laste van de Brouwers seer
beswaart worden, dat daaromme bedenkelijk is de Neeringe van het brouwen (weesende alreede in
merkelijke decadentie) vorder te beswaaren.
Aangaande het voorsien en wapenen van de Scheepen, soo ter Koopvaardye als Visscherye.
Is voorts by deselve Gedeputeerden verklaart, dat sy van haare Principalen gelast zyn instantie te
doen, ten einde de Scheepen soo wel op de Koopvaardy als Visscherye ter Zee vaarende, behooren
gemonteert en voorsien te worden elk na haar geleegentheid, met Geschut, Wapenen en Volk, ten
einde tot eere en dienst der Landen, en verseekeringe van de Navigatie, de Zee te vreyelijker mag
worden gebruikt tegens de Spaansche en Vlaamsche Zeeroovers, en dat de groote belastinge van de
Convoyen die men daar toe moet houden, mag vermindert worden, en alle vordere schaade met de
meeste eere en minste kosten verhoede, het welk by de Edele en meest alle de Steeden generaalijk
goet, dienstig en noodig bevonden is, en verstaan dat men ter naaster Vergaderinge de voorgaande
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Concepten sal resumeeren, en daar op eindelijk resolveeren; en hoewel de Gedeputeerden der
Steeden van Hoorn en Medenblik verklaarden dat haare Principaalen verstonden niet practicabel te
weesen de Scheepen op Hamburg, Noorweegen, Deenemarken, Oosten en Sweeden vaarende, met
Geschut en Wapenen anders te voorsien als tot nog toe gebruikt is; soo zyn sy nogtans, en generalijk
alle de Steeden ernstelijk versogt jegens de naaste Dagvaart op dit stuk te koomen volkoomentlijk
gelast.
Verklaringe van de Gedeputeerden der Stad Amsterdam, dat by voortgang van het versogte Middel
de Generaals van de Convoyen in alle Quartieren haar officie sullen doen.
Is meede by de Gedeputeerden van Amsterdam verklaart dat by voortgang van het voorsz versogte
Middel te meer noodig soude weesen dat de Generaals van de Convoyen in alle Provincien,
Quartieren en Steeden in het nakoomen en agtervolgen van haaren last en Instructie tot weeringe
van alle frauden souden moeten geassisteert en gehandhout worden, op dat by faute van dien
geen oorsaak gegeeven worde van diversie van Neeringe , het welk generaalijk by de Edelen en alle
de Steeden goedgevonden is.
Verklaringe van de Gedeputeerden der Steeden Haarlem en Goude.
De Gedeputeerden der Steeden van Haarlem en Goude hebben verklaart dat dit Middel ingewilligt
en geconsenteert zynde, sy op eenige Specien wat moderatie sullen versoeken, maar dat deselve
soodanig sal weesen, dat daar door het Middel niet sal veragtert worden.
Verklaringe van de Gedeputeerden der Stad Delft.
De Gedeputeerden van Delft hebben verklaart dat haare Principaalen, verslaan de geraamde
verdubbelinge van de Impositie op de Landen die met Tarwe bezaayd sullen worden te seer
beswaarlijk sullen vallen, aangesien sy by goede calculatie bevinden dat van de Landen in Delfland,
daar van een Last Tarwe gewonnen kan worden te vooren vier en twintig guldens van Impositie
wierd betaald, en dat daar op met goede discretie behoort gelet te worden.
Verklaringe van de Gedeputeerden der Stad Hoorn. Verklaringe van de Gedeputeerden der Stad
Enkhuysen.
De Gedeputeerden van Hoorn verstaan dat de Lysten sullen worden geresumeert, en op de
moderatie van de Oostersche Waaren gelet als na behooren.
De Gedeputeerden van Enkhuysen hebben verklaart gelast te weesen te versoeken moderatie in
reguard van Tarwe, Rogge en Zout, en eenige andere Steeden hebben versogt dat de Lysten
sullen worden geresumeert.
Resumptie van de Lyste. De Gedeputeerden der Stad Amsterdam ernstelijk versogt deese saake aan
haare Principalen te rapporteeren, recommandeeren, en vorderen.
De Lyste in volle Vergaderinge geresumeert zynde, hebben de Edele en Gedeputeerden van de
andere Steeden de Gedeputeerden der Stad Amsterdam ernstelijk versogt deese saake ten besten
aan haare Principaalen te willen rapporteeren, recommandeeren en vorderen, ten einde met de
minste veranderinge daar op ten spoedigsten een goede en vrugtbaarige Resolutie mag worden
genoomen, rypelijk overleggende dat alle Middelen van Consumptie ten uitterste in de naaste jaaren
beswaart en sulks verhoogt zyn, dat de belastinge en verhooginge van de Verpondinge, en
ommeslaagen over de onroerende Goederen, soo in de Steede als ten platten Lande, soo hoog
gereesen en met verscheide verhooginge beswaart zyn, dat onmoogelijk is deselve vorder te
beswaaren; dat de Impositie op de Hoornbeesten en bezaayde Landen meede sulks verhoogt en
beswaart is, dat deselve Impost tusschen vier en vyf honderd duisend ponden in het jaar alleenlijk,
tot laste van de platte Landen opbrengt; dat by dit voorgeslaagen Middel de Waaren en
Koopmanschappen die uit vreemde Landen koomende, weeder uit deese Landen gevoert worden na
vreemde Landen, niet een stuiver hooger gesteld en worden als te vooren is gebruikt, op dat geen
oorsaake van disput op de diversie van de Neeringe soude gegeeven worde; dat noopende de
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Goederen die binnen deese Landen geconsumeert worden, geen diversie van Neeringe ter oorsaake
van deese Impositie of belastinge sal moogen gepretendeert worden, aangesien ter cause van dien
niet een Last Greynen of van andere Goederen min in deese Landen sal worden geconsumeert als
sonder deese belastinge soude geschieden; dat de swarigheid van de Goederen althans in de Lande
weesende overwonnen zynde, de vordere practycque van het voorsz Middel niet soo veel moeyten
of belastinge sal weesen, als een van de Middelen te vooren voorgeslaagen, namentlijk van de
Convoyen van de eene Provincie op de ander, van de verhooginge der inkoomende en uitgaande
Convoyen tot een vierdepart van de Lastgelden, van de Verwerven, en van den vyf en twintigsten
Penning van de Waaren en Koopmanschappen die ter sleet of gebruik verkogt worden; en dat tot
conservatie van den welstand, dienst en reputatie der Landen soo bv de Ingezeetenen van dien als by
de Nagebuuren Koningen, Princen en Republicquen noodelijk meer Middelen moeten geconsenteert
worden om het Volk van Oorlog in ordre en dienst te moogen houden; en om hier op eindelijk tot
meesten dienst der Landen te resolveeren, is geordonneert dat nieuwe Vergaderinge gehouden sal
worden van Maandag toekoomende en veertien dagen, en dat alsdan de Gedeputeerden van
Amsterdam, eensaamentlijk de Gedeputeerden van alle de Steeden sullen koomen met volkoomen
last, omme in deese saake sulks te resolveeren tot meesten dienste der Landen.
(Resolutien 1600-01(p. 183-186)

(1601) 30 oktober
Octroy aan Burgemeesteren van Medemblik om de twee nieuw gekoore Burgemeesteren een jaar te
continueeren, die twee jaaren gedient heeft twee jaaren stil te staan (1397).
(Index 1600-09: Magistraatsbestellingen, 402/437)
(1601) 30 oktober
Jan Ronsenbergh, woonende tot Emmerick, geëximeert van het vierdepart van het inkoomen van drie
Huisen, staande in Amsterdam.
Op de Requeste gepresenteert by Jan Ronssenbergh, woonende tot Emmerick, omme te genieten
vrydom van het vierdepart van het inkoomen van drie Huysen, staande tot Amsterdam, hem
aangekoomen van Jan Jacobsz Beth, sijn Huysvrouwen overleeden Vader, omme verscheide
reedenen; De Staaten van Holland en Westvriesland gelet hebbende op de reedenen in de Requeste
geroert, en sonderling dat des Suppliants Vader en Moeder in den jaare 1567 zyn geweest VoesterVader en Moeder van de Religieuse-Verwanten deeser Landen aldaar doen exuleerende, en dat den
Suppliant hem in Holland heeft gehouden ten tyde de Spagnaarden de Steede Emmerick laatst
hebben geoccupeert, hebben den Suppliant geëximeert, gelijk sy eximeeren mits deesen, van het
vierdepart van het inkoomen van de drie Huysen in deesen geroert; lastende den Ontfanger en alle
andere deesen aangaande, hen hier na te reguleeren.
Medenblick, Octroy omme een derde en Oud-Burgermeester jaarlijks by de twee nieuwe gekooren
Burgemeesteren gecontinueert te worden.
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland en Westvriesland, representeerende de Staaten van
den selven Lande; Alsoo Burgermeesteren en Regeerders der Steede Medenblick Ons vertoont
hebben, hoe dat van allen ouden tyden, gelijk alsnog jegenwoordelijk de Steede Medenblick voorsz is
bediend geweest van twee Burgermeesteren, die van ouds Poortmeesteren of Raadsluyden
pleegen genaamt te worden, die alle jaar op den laatsten dag December of Jaarsavond, volgens
seekere Privilegie van Aalbrecht van Beyeren, &c. als Grave van Holland, &c. de Poorteren van
Medenblick op St. Matthys Apostels avond in den jaare 1397 verleend (daar af Extract neevens
hen Vertoog was gevoegt) verkooren en genomineert worden by dertig Mannen of Poorteren, daar
toe by loote uit honderd twintig de rykste Poorteren getrokken, en ge-eed by de oude of afgaande
Burgermeesteren, soo breeder by den geroerden Extracte is gebleeken; het is nu soo dat by verloop
van tyden, en veranderinge der saaken, de geleegentheid der selver Steede meede merkelijk is
veranderd, waar door al over lang wel verstaan is goed en noodig te zyn, dat het getal van twee
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geaugmenteert of vermeerdert mogt worden met nog een, en dat jaarlijks van de laatst verkoorne
een soude worden gecontinueert als Oudburgermeester, en alsoo dienen twee jaaren aan een
volgende, soo in veel Steeden word gedaan, en alsoo sy Supplianten soodanige augmentatie en
ordres voortaan gaarne souden sien, hebben hen daarom wel willen keeren tot Ons, dienstelijk
versoekende, dat Ons soude gelieven by forme van Octroy de Steede Medenblik te gunnen, dat
op den laatsten December nu naastkoomende de twee nieuw gekooren Burgermeesteren een uit de
jegenwoordige twee sullen moogen kiesen en continueeren voor nog een jaar, en dat daar na
voortaan van jaar tot jaar by den nieuw gekooren alsoo gedaan en vervolgt sal worden, mits dit
soodanigen Persoon die twee jaaren aan een gedient sal hebben, binnen gelijke twee jaaren niet
weeder tot het selve Ampt verkooren, of daar meede beswaart sal moogen worden, doende daar af
de Supplianten behandigen Onsen Brieve van Octroy in behoorlijke forme.
SOO IS’T, Dat Wy, op alles gelet en overgemerkt hebbende als na behooren, en geneegen weesende
ter beede en versoeke van Burgermeesteren en Regeerders der Steede van Medenblick voorsz, den
selven uit Onse regte wetenschap, volkoomen magt en authoriteit de voornoemde van Medenblick,
Supplianten alhier, gegunt, geoctroyeert en geauthoriseert hebben, gunnen, octroyeeren en
authoriseeren by deesen, dat laatsten December nu naastkoomende de twee nieuw gekooren
Burgermeesteren een uit de jeegenwoordige twee sullen moogen verkiesen en continueeren voor
nog een jaar, en dat daar na voortaan van jaar tot jaar by den nieuw gekooren Burgermeesteren
alsoo gedaan en vervolgt sal worden, mits dat soodanigen Persoon die twee jaaren aan een gedient
sal hebben, binnen gelijke twee jaaren niet weeder tot het selve Ampt verkooren of daar meede
beswaart sal moogen worden; lastende en beveelende een iegelijk die dit aangaan mag, hen na
deesen Onsen Octroye te reguleeren, en de voornoemde van Medenblick het effect van deesen
rustelijk en vreedelijk te laaten genieten.
Gegeeven in 's Gravenhage onder Onsen grooten Zegele hier aan gehangen den 31 October des jaars
ons Heeren en Zaligmaakers 1601.
(Resolutien 1600-01)(p. 437, 438).

(1601) 4 december
De Pagters van de Rondemaat te Dordrecht, Delft, Leyden, Amsterdam, Schoonhoven, Medemblik en
Enkhuysen, geremitteert het eene agtste der gesurcheerde pagt, mits een derde gereet, &c.
(Index 1600-09: Pagters, 455/494)
(1601) 4 december
Pagters van de Rondemaat tot Dordrecht, Delft, Leiden, Amsterdam, Schoonhoven, Medenblik en
Enkhuysen een agtstepart van haar pagt geremitteert, &c.
Op de Requeste van Harman Spiegel, Pagter van de Rondemaat tot Dordrecht, en Hendrik Florisz,
Pagter van de Rondemaat tot Leyden, beide geëxpireert dan laatsten Maart, is geappoincteert als
hier volgt.
De Staaten, &c. Hebben de Supplianten geremitteert als sy remitteeren by deesen het geregte
agtstepart van sijn beloofde pagt te voorens in surcheantie gehouden, en van het vorder, mits
betaalende een derdepart van de restanten gereed, vergunnen van de rest den tyd van drie halve
jaaren by egale portie, mits stellende cautie tot contentement van den Ontfanger, insgelijks aan den
Pagter tot Delft, insgelijks Claas Pietersz van Vierhuysen, mits doende den eed van meer verlooren te
hebben, geremitteert als vooren; insgelijks Cornelis Heindriksz Lyndrayer tot Schoonhoven; Willem
Jansz tot Medenblik.
(Resolutien 1600-01)(p. 494)
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1602
(1602) 7 januari
Salaris van de Ontfangers van het Capitaal voor de jaaren 1599 en 1600.
Is eindelijken geresolveert op het salaris van de Ontfangers van de Capitaale Leeninge voor twee
jaaren als volgt.
Dordrecht voor twee jaaren
Haarlem voor twee jaaren
Delft voor twee jaaren
Alkmaar voor twee jaaren
Hage voor twee jaaren

1050

0

0

1200

0

0

Leyden voor twee jaaren
Goude voor twee jaaren
Medenblik voor twee jaaren
Rotterdam voor twee jaaren
Hoorn voor twee jaaren
Enkhuisen voor twee jaaren
Amsterdam voor twee jaaren
Gornichem voor twee jaaren
Brielle voor twee jaaren
Schiedam
Edam
Monnickendam
Purmereinde voor twee jaaren

1400
900
900

0
0
0

0
0
0

1000

0

0

2000
600
800

0
0
0

0
0
0

500

0

0
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0

0

En gelast die van de Kamere van de Reekeninge en het Collegie tot Hoorn by dubbelt hier van te
adverteeren.
(Resolutien 2002-03)(p. 3).
(1602) 9 maart
Commissarissen, gaande op de Verpagtinge van de gemeene Middelen.
Zyn gecommitteert op de aanstaande Verpagtinge, Dordrecht, Geertruydenberge, Klundert, &c. den
Burgermeester Schilperoort van Delft en Comans van Alkmaar, Haarlem, Leyden met de Dorpen den
Burgermeester van Amsterdam Klaes Fransz, Delft, Rotterdam en Schiedam, Adriaen Joppen,
Amsterdam, Muyden, Weesp en Naarden Jonkheer Willem van Zuylen van Nyveld, Goude,
Schoonhoven, Woerden en Oudewater Klaes Adriaensz, Burgermeester van Leyden, Brielle met de
Eylanden een van Ter-Goude, Gorchum, Worchum, Heusden en Asperen een van Rotterdam met
eene van Hoorn, Alkmaar, Hoorn, Enckhuysen en Medenblik den Heere van Mathenesse, Edam
Monickendam en Purmerende den Burgermeester van Haerlem, Schoterbusch en de Eylanden
Wieringen, Texel &c. een van Gorchum ende een van Enkhuysen, met dien verstande, dat soo
iemand van de voorgenoemde niet soude konnen koomen te vaceeren, hy eene andere uit sijne Stad
in sijne plaatse sal moogen senden, mits de Heeren Gecommitteerde Raaden tydelijk daar van
adverteerende.
In de Instructie van de Commissarissen te stellen de Middelen die verpagt worden voor een jaar de
Pagters dienen gewaarschouwt.
Is geresolveert, dat men in de Instructie van de Commissarissen, gaande op de Verpagtinge, sal
stellen dat de Middelen die verpagt worden voor een jaar, de Pagters dienen gewaarschout, dat
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of de Heeren. Staaten goedvonden eenige van deselve te verhoogen, sy het selve sullen moeten
gehengen, sonder daar over iet te moogen pretendeeren.
(Resolutien 2002-03)(p. 96).
(1602) 12 maart
Tot de Vergadering van 11 Maart tien Edelen, vier van Dordrecht, drie van Haarlem, drie van Delft,
drie van Leyden, twee van Amsterdam, twee van Gouda , drie van Rotterdam, twee van Gorinchem ,
twee van Schiedam, een van Schoonhoven, een van Brielle, twee van Alkmaar, twee van Hoorn, twee
van Enkhuysen, een van Edam , . . . . van Monnikendam, een
van Medemblik en een van Purmerende.
(Index 1600-09: Commissien, 80/83)
(1602) 13 maart
Ondergelanden van het Hondsbosch.
In deliberatie geleid zynde het rapport van het Hondbosch, is verstaan van 's Lands weegen
Commissarissen op de aanstaande Vergaderinge van de Ondergelanden van het selve Hondsbosch,
die sal weesen den 17 deeser, gesonden sullen worden om in alles tot gemeenen beste de saake te
helpen dirigeeren, en om dat te beeter te effectueeren, dat de Steeden gewoonlijk zynde in de
voorsz Vergaderinge te compareeren, hen meede aldaar door hare Gedeputeerden te laaten vinden,
waar toe aan henluiden het dubbelt van het rapport van de laatste besoigne van de Commissarissen
geleevert is; de Steeden zyn deesen, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen en
Medenblik.
De Staaten van Holland en Westvriesland hebben gelast, gecommitteert en geauthoriseert,
lasten, committeeren en authoriseeren by deesen, Mr. Aemelmo van Rosendaal, Raad
ordinaris in den Hove van Holland, en Philips Doubleth, eerste Mr. van de Reekeninge, hen te
transporteeren van alhier uit den Hage, om den 15 deeser ’s avonds te moogen weesen tot
Alkmaar, en hen aldaar of daar de Vergaderinge van de contribuante Steeden en andere van
het Hondsbosch geleid sal weesen, meede in de Vergaderinge te presenteeren, en van het
gemeene Lands weegen stemmen, adviseeren en helpen resolveeren, in het geene syluiden
tot dienste van den Lande, verseekertheid en goede bewaaringe van de voorsz
Hondsbossche, en het geene daar van dependeert, bevinden sullen te behooren, en
sonderlinge wel te helpen letten, vorderen ende procureeren, dat de Vaart bequaam
gemaakt worde, om die noodelijke Materiaalen, dienende tot reparatie van den Hondsbosch
van Alkmaar te Water gebragt te moogen worden, soo na moogelijk is, ter plaatse die van
noode zyn, verbesigt te worden, van alle besoigne aldaar vallende, te houden goede notitie,
en aan de Heeren Staaten voornoemt te doen rapport.
(Resolutien 2002-03)(p. 104, 105)
(1602) 8 april
Instructien voor Mr. Rochus vanden Honaart, Aarnout Duyk de Jeude en François Hendriksz Oetgens,
elks apart Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland, van het geene in
de geannoteerde Steeden by Burgemeesteren der selver sal dienen gevordert.
Sal doen de complimenten, en na vertoonen, dat ten aansien in de Stad van Oostende, gestaadig
tagtig Vendelen Knegten gehouden moeten werden in Guarnisoen uit het resteerende Volk van
Oorloge te Velde, ende die van nieuws aangenoomen zyn, niet moogelijk en is soo sterk te Velde te
koomen als den dienst der Landen ende den Vyanden geleegentheid vereischt, dat daarom noodig is
op den voet van den jaare 1600 eenige Soldaaten in de Steeden promptelijk aan te neemen, te
weeten op de besoldinge voor de Capiteinen, Officiers en Soldaaten elk Hoofd voor Hoofd van
seeven stuivers daags, daar van de eene stuiver voor de Capiteinen, Officiers en Geappoincteerde
sal weesen, en voor elke Hoofd van de andere gemeene Soldaaten ses stuivers, of sulks als haare
Wapenen meriteeren, welke betaalinge precise van maand tot maand, ofte van halve maand tot
halve maand sal worden gedaan, uit de gereetste Middelen aldaar vallende.
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Dat de voorsz Soldaaten gewaapent ende van Vendelen voorsien sullen worden in de respective
Steeden, sonder dat daar van iet nogte ook eenig loopgeld tot der Landen laste sal worden betaald.
Dat die Vendels sullen weesen van drie honderd, twee honderd, honderd vyftig of honderd Hoofden,
en sal elk Vendel hebben een Capitein, een Vendrig over elke vyftig Soldaaten, een Corporaal en
twee Tromslaagers, en sal de eene helft met de Officiers gewaapent weesen met lang Geweer, en de
ander helft half met Musquetten en half met Roers.
Dat de voorschreeve Soldaaten gebruikt sullen worden in de Guarnisoenen van de Steeden ende
Sterkten van de Vereenigde Landen, maar niet in Oostende ofte te Velde.
Dat de Capiteinen van sijne Excellencie Commissies sullen ontfangen, ende daar op Eed doen, ende
t'saamentlijk met de Officieren ende Soldaaten den Articulbrief besweeren.
Dat de Steeden versogt worden goede Capiteinen ende Officieren te verkiesen, en te letten op de
recommandatie een iegelijk te doen, om deselve of andere hen aangenaamst en bequaamst te
neemen.
Dat die van Haarlem, Amsterdam en van de Steeden in der Noorderquartiere sullen gereed weesen,
om te monsteren den 10 Mey, ten welken daage de monsteringe geschieden, en de besoldinge
ingaan fal; ende dat daarentusschen de saake in de beste stilheid mag worden beleid, immers voor
nog twintig daagen na datum van deesen, ende van alle, de andere de monsteringe den 12 Mey.
Dat de Steeden willen letten, geene Soldaten, in actueelen dienst zynde, niet te gebruiken of aan te
neemen, maar andere goede bequaame Soldaaten.
Hier neffens aan alle de Steeden meedegegeeven Brieven van Credentie van de voorsz
Gedeputeerden geloof te ontstaan.
(Resolutien 1602-03)(p.146, 147).
(1602) 30 juli
H. Nolthenius, Medeblicensis Studen in het Collegie Theologie te Leyden, ontslaagen, mits aan
Holland en vooral Alkmaar verbonden blyve.
(Index 1600-09: Universiteit te Leyden, 244/273).
(1602) 4 september
Commissarissen op de Verpagting te Medemblik, het Gemaal aldaar en over Wanvarshoven en
Oostwou in ééne pagt te begrypen, en die buiten dat ressort Maalt, nog eens Impost te betaalen.
(Index 1600-09: Middelen ordinaris, 277/309).
(1602) 4 september
Medenblik roerende het Gemaal.
Dat in de Instructie van de Commissarissen gaande op de Verpagtinge tot Medenblick, gesteld sal
worden de Verpagtinge van het Gemaal aldaar te doen over Medenblick met de Jurisdictie van dien,
en Warwarshoven en Oostwou te saamen in eene Pagte te begrypen, en soo iemand buiten het selve
ressort ter Meulen gaat, den Impost nog eens sal moeten betaalen.
(Resolutien 1602-03)(p. 309).
(1602) 1 november
Salaris van de Ontfangers uit het Ruitergeld respective elks voor een jaar haars dienst.
Op het vertoog van de Gedeputeerden ter Auditie van des gemeene Lands Reekeninge, ten einde de
Gecommitteerde Raaden souden willen disponeeren op het salaris van de Ontfangers van het
Ruitergeld, op dat sy mogten procedeeren tot sluitinge van de Reekeningen van deselve Ontfangers,
is verstaan, geresolveert en gearresteert, dat de Ontfangers van het voorsz Ruitergeld respective elks
voor een jaar haars diensts genieten sullen, en hun in reekeninge geleeden worden als volgt.
Dordrecht voor een jaar
Haarlem, Delft, Alckmaar en Hage voor een jaar
Leyden voor een jaar
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300 0 0
350 0 0
400 0 0

Amsterdam voor een jaar
Goude en Medenblick voor een jaar
Rotterdam, Hoorn en Enckhuysen voor een jaar
Gornichem voor een jaar
Briele voor een jaar
Schiedam, Edam en Monnickendam voor een jaar
Purmereynde voor een jaar
Aldus gearresteert den 1 November 1602.
(1 november)(p.380).

600
250
275
200
225
150
75

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

(1602) 7 december
Pagter van de Wage tot Enkhuisen de anno 1599.
Op de Requeste van Symon Allertsz Koster van Medenblick, Pagter geweest anno 1599 van den
Impost op de Waage tot Enkhuysen, &c. voor ses maanden, April ingegaan; versoekende mits
de groote sterfte dien tyd aldaar regneerende gratie en quytscheldinge te moogen genieten als alle
de anderen ten dien oorsaake gedaan is, is geappoincteert.
De Staaten, &c., hebben den Suppliant alhier aan sijne Pagte van de Waage tot Enkhuysen,
ingegaan den eersten April 1599, om reedenen in dit versoek verhaald, geremitteert en
quytgescholden, remitteeren en schelden quyt mits deesen, de somme van honderd vyf en
seeventig ponden van veertig grooten, die hy aan de restante van deselve Pagt sal moogen
korten en inhouden, mits deesen met sijne bekentenisse overleeverende.
(Resolutien 1602-03)(p. 462, 463).
(1602) 9 december
Klagten van de Gedeputeerden van Delft gehoord.
De Gedeputeerden der Stad Delft in de Vergaderinge gekoomen zynde, en haare plaatse genoomen
hebbende, hebben haare reedenen van klagten binnen te doen, en hoe dat men by alle weegen
arbeiden haare Stads capitale Neeringe, weesende de Brouwerye, te brengen in decadentie, als wel
konde gespeurt worden aan de proceduuren by die van Rotterdam haare naaste gebuuren jegens
hen voorgenoomen, in het opstellen van twee stuivers op ieder Tonne Biers aldaar van Delft gebragt
en geconsumeert werdende, te betaalen by den Biersteeker die deselve Bieren verkoopt; Item, by
die van Schoonhoven de drie stuivers op elke Tonne gesteld hebben die van Delft daar gebragt
werden, het zy of se daar geconsumeert werden dan niet; Item, by Hoorn, Edam, Medenblick en
Purmereynd yder twee stuivers by den Biersteeker te betaalen, dat die van de Steeden Grave,
Gornichem en ook eenigsints tot Dordrecht de Delfsche Tonne by de Brouwers om een kleine prys
opgevolgt worden, en beslaagen met haare Bieren, en soo met Delfsche Merken uitgesleeten, om
alsoo de Bieren van Delft in veragtinge te brengen, weesende alle het selve jeegens de Unie
verbonden, Placaaten, Acten, Privilegien en Coustumen van den Lande, en jegens alle goede
Gebuurschap, versoekende sulks aan de Vergaderinge van de E. Heeren Staaten ordre daar jeegens
gesteld, ende sy in haare geregtigheid gemaincteneert te moogen werden, dewyle hen op gelijke
haare Remonstrantien ten verscheiden tyden aan de Magistraaten der Stad Utrecht, ende de Staaten
des Furstendoms Gelre, by dewelke respective de Bieren buiten de Provincie gebrouwen, en daar
gebragt en geconsumeert werdende, met seekeren Impost beswaard waaren, dadelijk afgedaan
werden, dan Rotterdam absent, is by die van Schoonhoven daar jegens verklaard, dat se wel
heffende waaren de drie stuivers op alle de Bieren, van buiten daar gebragt werdende, maar dat het
selve was na seekere haare oude Privilegie, daar by sy vermogten Hopgeld te neemen, en sulks in
plaatse van dien, dat ook die van Delft hen dies niet te beklaagen hadden, als niet eenen Bierstal te
Schoonhoven hebbende, alsoo de Burgeren van Schoonhoven de Bieren selfs tot Delft kogten, en soo
daar bragten en verkogten; de andere Steeden verklaarden gelijkelijk de twee stuivers opgesteld te
hebben, in kragte van de Resolutie van de Heeren Staaten op het afstaan van de vier en twintig
stuivers genoomen, en ook dat die van Delft geene reedenen van klagten en hadde, dewyle sy
255

haare Brouwers elks binnen haare Steeden gelijke last opgeleid hadden; op de klagten van de Tonnen
werde verklaard by de beschuldigde Steeden, dat men haar soude doen voorsien, en soo die van
Delft onder anderen meede klaagde, dat se in April voorleeden tot Rotterdam geweest waaren, en
versogt hadden haare swaarigheeden in de Vroedschappen te moogen remonstreeren, en daar toe
niet en hadde konnen koomen, is 's namiddags die van Rotterdam aangekoomen weesende, het
selve hen vermaand wat incivil te weesen, hebben die het selve alsoo geschied te zyn ontkent, en
gepresenteert, dat die van Delft soude gehoord worden als het hen believen soude, en soo
aangehouden werde, van weegen de Vergaderinge het selve met den eersten te moogen geschieden,
is den dag geraamt op Woensdag, weesende overmorgen voormiddag ten tien uuren, en de
geordonneert Brieven van weegen de Vergaderinge aan de Magistraaten van Rotterdam in de beste
forme, en met versoek van de saake te willen accommodeeren, geschreeven te werden, neffens de
Brieven van de Gedeputeerden der Stad Rotterdam ter Vergaderinge weesende, waar meede die van
Delft weederom vertrokken zyn, verklaarden geen last te hebben over eenige besoigne vorders te
staan, en soo het selve causeert het retardement van de geheele Dagvaart, is gelast nogmaals
Burgermeesteren en Regeerders van Delft geschreeven te worden, dat dewyle de saake nu soo verre
waaren gebragt, dat men niet en twyfelden aan het verdrag, sy niet langer door de absentie van
haare Steeden Gedeputeerden de saake van den Lande wilde retardeeren, nog deese solemneele
Vergaderinge vrugteloos ophouden, maar op morgen haare Gedeputeerden schikken, om neffens de
andere te besoigneeren, en daar meede doen cesseeren alle opspraaken die anders alreede uit
deese onluste tusschen de Steeden en Leeden veroorsaakt werden, ende dat men vertrouwde dat sy
als altyds haar getoond hebbende te weesen van de voornaamste en beste Patriotten haar in deesen
gevoeglijk en tractabel wilde laaten vinden.
(Resolutien 1602-03)(p. 463, 464).
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1603
(1603) 27 februari
Schagen geaccordeert eenen vrye Paardemarkt.
Op het versoek van Jonkheer Johan, Heere tot Schagen, Goudriaan, &c., omme in sijne Heerlijkheid
van Schagen te moogen opstellen en houden een vrye Paardemarkt sonder Tol jaarlijks te houden
agt daagen voor St. Jan Baptistendag, weesende den 17 Juny; is na het rapport van de Steeden
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen en Medenblik gehoord, het selve geaccordeert, ende hem Brieven van
Consent en Octroye daar toe verleent, sulks hier na volgt,
De Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland, &c. Doen te weeten: Dat alsoo Heere Johan,
Heere tot Schagen, Burchorn, Goudriaan, &c. Ons vertoont heeft als dat de Heerlijkheid van
Schagen is leggende midden in het Land, en ter plaatse daar men seer bequaamelijk eene
vrye Paardemarkt soude moogen opregten, als geleegen zynde drie mylen weegs tusschen de
Steeden Alkmaar, Hoorn en Medenblik, sulks dat deselve seer commodieus voor den
gemeenen Man sonder hinder of letsel van iemanden kan gedirigeert en aldaar gehouden
worden, ende dat hy Vertoonder niet gaarne hier inne iets soude willen statueeren, sonder
vooral daar te hebben onse authoriteit, dien hy daar inne na billijkheid begeert te
agnosceeren, versoekende daarom dat ons believen soude hem Vertoonder in de voorsz
Heerlijkheid van Schagen te vergunnen alsulken vrye Paardemarkt op den 17 Juny, agt
daagen voor St. Jan Baptistadag, te moogen opregten en jaarlijks doen houden, als den Heere
van Wassenaar binnen Valkenburg, Voorschooten en andere Plaatsen dies lange gehad
hebben, met alle prerogativen en geregtigheeden daar toe behoorig.
SOO IS’T, dat Wy de saake voorsz overgemerkt, en geneegen weesende ten versoeke van den
Heere van Schagen voornoemt, den selven uit onse regte weetenschap, volkoomen magt
ende authoriteit, vergunt, geconsenteert, is bewilligt en geoctroyeert hebben, vergunnen,
consenteeren, bewilligen en octroyeeren by deesen, een vrye Paardemarkt in sijne
Heerlijkheid van Schagen, jaarlijks gehouden te moogen worden op den 17 Juny, agt daagen
voor, St. Jan Baptistendag, met alsulke praerogativen en geregtigheeden (uitgefondert den
Tol) als de Heeren van Wassenaer binnen Valkenburg, Voorschoten en andere Plaatsen tot
nog toe gehad hebben, mits dat hy gehouden is deese onse vergunste, consente, bewilliginge
en Octroye in onse Kamere van de Reekeninge in Holland te doen visiteeren, interineeren en
registreeren als het behoord; het welk gedaan zynde, ontbieden en beveelen wy allen eenen
iegelijken dien deesen aangaan mag, dat sy den voornoemden Heere van Schagen van
deesen onsen Consente ende Octroye doen, laaten en gedoogen, rustelijken, vreedelijken en
volkoomentlijken genieten, sonder hem daar inne te doen of laaten geschieden eenig hinder,
letsel of empechement ter contrarie.
Gegeeven in den Hage onder onsen grooten, Zegel hier aan gehangen deesen 26
February in het jaar ons Heeren 1603.
(Resolutien 2002-03)(p. 560)
(1603) 6 maart
Resumptie van de Ordonnantien van de gemeene Middelen.
Zyn geresumeert de Ordonnantien van de Verpagtingen van de gemeene Lands Middelen, door de
Gecommitteerde Raaden volgende den last van de Heeren Staaten, en van de bevonden en
concurreerende swaarigheeden en difficulteiten aan de Vergaderinge gedaan rapport, die daar op
geresolveert en de correctien en verklaaringen laaten doen hebben, als by de respective
Ordonnantien te sien is, ook geprocedeert tot nominatie van de Commissarissen op de Verpagtinge
als volgt.
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Dordrecht. Geertruidenberge. Sevenbergen.
Rotterdam. Clundert.
Imoutsz, Burgermeester van Leyden.
Steenhuysen, Burgermeester van Alkmaar.
Haarlem. Leyden.
Corn. Frans Wittesz., Burgemeester van
Dordrecht.
Delft. Rotterdam. Schiedam. Hage.
Den Burgermeester Bicker, ofte
’t Hooft van Amsterdam.
Amsterdam. Weesp. Muyden. Naarden.
Schoterbosch, Burgemeester van Haarlem.
Gouda. Schoonhoven. Oudewater. Woerden.
Nieupoort.
Jonkheer Willem van Zuilen van Nyvelt.
Brielle. Putten. Overflacqué. Bommeneede.

Westvoorne.
Roos. Burgermeester van Rotterdam.
Gornichem. Worcum. Loevestein. Heusden.
Asperen. Heuckelum.
ende Leerdam. met Vianen. ende Ysselstein.
Aert Jacobsz, Burgermeester van Goude.
en eenen van Enkhuisen.
Alkmaar. Hoorn. Enkhuisen. Medemblik.
Den Burgermeester Schilperoort, van Delft.
Edam. Monnikendam. Purmereynde.
Dierhout, Burgermeester van Gornichem.
Wieringen. Texel. Oostvlieland. Westvlieland.
ende Ter-Schelling.
Klaas Dirksz Huygen, Pensionaris van Edam.

Is voorts geannoteert het geene goedgevonden werd den Commissarissen booven de extraordinaris
Instructie in laste te hebben, daar van het Dubbelt aan den Commis Doudyns geleevert is, om de
Instructien daar na te dresseeren.
(Resolutien 1602-03)(p. 569, 570)
(1603) 14 maart
De Gevangenen in ’s Lands dienst voor andere te Praefereeren , de Admiraliteit te Rotterdam den
Gevange Capitein van de Galey aldaar aan te seggen voor seekere neegen vryheid te procureeren, of
dat men hem sal ophangen; de andere Gevangen van de Galey te Amsterdam en in het Noorder
Quartier tegens de Gevangenen van Enkhuysen, Medemblik, Hoorn en Purmerende
te wisselen.
(Index 1600-09: Gevangens, 14 maart)(73/580).
(1603) 14 maart
Gevangenen by den Vyand te wisselen.
Gesien zynde de naamen van de Persoonen by den Vyand gevangen sittende, overgeleevert by de
Steeden, om jeegens de Gevangenen van de Spaansche Galeyen gekoomen en tot Rotterdam
sittende, te sien vry te maaken: Is volgende voorgaande Resolutie verstaan, dat de geene in 's Lands
dienste gevangen voor andere sullen geprefereert weesen, en sulks goedgevonden, de neegen
volgende die van de Admiraliteit tot Rotterdam aan te schryven, als van Dordrecht Isaacq Bastiaensz,
Thys Stuyvers, Robbrecht Willemsz, Arien Theunisz, van Ter-Gouda Hendrick Schoonhofman, Jan
Ariensz van Ter-Gouda, Job Lenertsz Schipper van Ter-Gouda, van Rotterdam Maarten Jansz en
Hendrick Teeuwen, ten einde sy den Capitein gekoomen van de Galeye, en daar nog gevangen
sittende souden aanseggen, dat sy binnen veertien daagen of ten langsten drie weeken, de voorsz
Persoonen vryheid, sonder betaalinge van kosten of rantçoen, souden hebben te procureeren, ofte
dat men hem soude ophangen, dog soo hy het selve konde doen, meede sonder kosten of rantçoen
ontslaan ende vry laaten vertrekken soude: Dat voorts de andere Gevangenen meede van de Galeye
gekoomen, sittende tot Amsterdam en in den Noorderquartiere, voor de Gevangenen van
Enckhuysen, Medenblick, Hoorn en Purmereynde, gehouden sullen worden, om daar jeegens soo
veel te wisselen als men sal konnen doen.
(Resolutien 1602-03)(p. 580, 581)
(1603) 8 september
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Pagters van de consumptie van het Zout de anno 1602. Quytscheldinge. En van de Pagters van den
voorschreeven Impost van de Consumptie van het Zout van den jaare geëxpireert den laatsten Maart
1603. Authorisatie op de Gecommitteerde Raaden.
Op de doleantie van de volgende Pagters van den Impost van de consumptie van het Zout van den
jaare innegegaan den eersten April 1602, en geëxpireert den laatsten Maart 1603 daar aan gevolgt, is
na het rapport van de Gecommitteerde Raaden verstaan, die gelast waaren, hen daar op te
informeeren, en by provisie op een gedeelte van de Pagt in surcheantie te houden, te disponeeren,
verstaan, dat in gevalle de respective Pagters, op wiens Requeste by provisioneele surcheantie
gedisponeert was, by Eede wilden verklaaren, meerder somme verlooren te hebben, als hen
in surchantie gehouden was, sy van de somme in surcheantie gehouden gratie en quytscheldinge
genieten, uitgesondert dat den Pagter van Leyden in plaatse van twee duisend vyf honderd
ponden in surcheantie gehouden, drie duisend ponden genieten sal, ende dienvolgende gehoord de
verklaaringe van de Pagters, is deselve geremitteert, te weeten Dirk Clementsz Coornhard, Pagter
van den voorsz Impost tot Amsterdam vier duisend ponden, den selven over Muyden twee honderd
ponden, Jacob Centen Pagter van den selven Impost en de Dorpen duisend ponden, Willem Jansz
Knyf Pagter van den selven Impost over Delft met de Dorpen twee duisend ponden, Willem Symonsz
de Wilde Pagter van den selven lmpost over Leyden en Rhynland drie duisend ponden, Thomas
Syvertsz Pagter van den selven Impost over Enkhuysen met de Dorpen duisend ponden, Joris Gerritsz
Pagter van den selven Impost over Alkmaar met de Dorpen, en meede over Hoorn met de Dorpen
twaalf honderd ponden, Symon Gerritsz Kat Pagter van den selven Impost onder Edam met de
Dorpen honderd en vyftig ponden, den Pagter van den selven Impost over Medenblik gelijke 150
ponden, Dirk Maartsz Pagter van den selven Impost over Schiedam met de Dorpen drie honderd
ponden, Gysbregt Thynansz Pagter van den selven Impost over ter Goude met de Dorpen ses
honderd ponden, Aelbregt Adriaansz Minne Pagter van den selven Impost over Schoonhooven met
de Dorpen vier honderd ponden, Jacob van Nes Pagter over den selven Impost van den Hage met de
Dorpen duisend ponden, Fredrik Jansz als Pagter van den Voorsz Impost over Gorchum met de
de Dorpen ses honderd ponden, en Hendrik Mathysz Pagter van den Impost van de twaalf stuivers op
de Tonne Zeep binnen Amsterdam, innegegaan den eersten Augusti 1602 agt honderd ponden; en
van de Pagters van den voorsz Impost van de Consumptie van het Zout van den jaare geëxpireert den
laatsten Maart 1603, op wiens versoek alhier niet en is gedisponeert, werden de Gecommitteerde
Raaden geauthoriseert op den voorsz voet en volgende deselve op haarluider respective versoek,
sulks eindelijken te disponeeren, als sy na geleegentheid en reedenen van elks versoek en klagten
bevinden sullen te behooren.
(Resolutien 2002-03)(p. 752, 753).
(1603) 11 september
A Pieters Dogter uit Grotebroek, Weduwe L. Ariens, over de pagt van het Bestiaal te Medemblik te
volstaan met twee Verpagtingen
(Index 1600-09: Pagters, 232/755).
(1603) 11 september
Aaf Pietersz Dogter, Weduwe van Ariensz, ontslaagen van de Pagt van het Bestiaal tot Medenblik,
ingegaan den 1 Augusty 1602.
Aef Pietersz Dogter uit Grootenbroek, Weduwe van Luytjen Ariensz, is geappoincteert.
De Staaten, &c. hebben omme reedenen in deesen, en dat nog aan de Suppliant, nogte de
Borgen by haare Man gesteld, eenig verhaal en is, deselve Suppliante vergund,
geconsenteert en geaccordeert over de Pagte, in het versoek te moogen volstaan met de
twee gedaane Verpagtinge, ontstan haar en haare Borgen, voor soo veel des nood zy, van de
eerste belofte van de Pagt, by haar Man gedaan.
(Resolutien 1602-03)(p. 755).
(1603) 11 september
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Commissarissen gaande op de Verpagtinge.
Gedelibereert zynde op de Commissarissen, die gaan soude op de aanstaande Verpagtinge, zyn
gecommitteert tot Dordrecht, Geertruydenberge, Sevenbergen met de Klundert, Maarten
Ruyghaver, Burgermeester van Haarlem; Cornelis Cornelisz Zoop, Burgermeester van Hoorn; Haarlem
ende Leyden, Barthout ende Cromhout; Delf, Rotterdam, Schiedam ende Hage Jonkcheer
Adriaan van Mathenesse, Amsterdam, Weesp, Muyden en Naarden Adriaan Joppen, Burgermeester
van Dordrecht, Goude, Schoonhoven, Oudewater, Woerden en Nieupoort Jonkheer Willem van
Zuylen van Nyvelt, Briele, Putten, Overflacqué, Bommene en de Westvoorne Hendrik Dirksz van
Santen, Gorchum, Worchum met Loevesteyn, Heusden, Asperen met Heukelum en Leerdam, Vyanen
met Ysselsteyn Hendrik Verbrugge, Burgermeester van ter Goude; Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen en
Medenblik Mr. Frank Duyck, Burgermeester der Stad Leyden, Edam, Monnikendam en Purmereynt
Fop Pietersz van der Meyde, de Eylanden Claas Dirksz Huych.
(Resolutien 1602-03)(p. 755, 756).
(1603) 11 september
De Commissarissen op de Verpagting te Medemblik, den Dyk oculair te inspecteeren, en op de
noodige reparatie adviseeren.
(Index 1600-09: Dyken, 232/756).
(1603) 11 september
Requeste van Burgermeesteren en Regeerders van Medenblick, raakende de inspectie oculair op de
gesteltenisse van den Dyk te neemen.
Op de Requeste van Burgermeesters ende Regeerders van Medenblik, is geappoincteert.
De Staaten, &c. hebben deesen gesteld in handen van den Commissaris, gaande op de
aanstaande Verpagtinge, omme by hen inspectie oculair op de gesteltenisse van den Dyk,
en noodelijke reparatie van deselve te informeeren, neemende tot sijnder assistentie Mr.
Adriaan Anthonisz, Ingenieur, en van alles te maaken Verbaal, en het selve met de Heeren
Gecommitteerde Raaden in het Collegie tot Hoorn, te communiceeren, der selver advis
neemen, ende aan de Vergaderinge van de Heeren Staaten te doen rapport, om het selve
gehoord, en de voorsz besoigne sien voorts gedaan te worden na behooren.
(Resolutien 1602-03)(p. 756).
(1603) Agste Middel, noopende de versogte Impositie den vyf en twintigsten Penning van alle Grove
Waaren.
Het agtste Middel, noopende de versogte Impositie van den vyf en twintigsten Penning van alle
grove Waaren, die in de voorsz Landen worden verbesigt, als Hout, Yser, Kalk, Steen, item, by de
Heeren Edelen en de meeste Steeden, op een praemie voor den aanstaanden jaare bewilligt, en
geconcenteert op alsulke Ordonnantieen als daar op sal worden gearresteert en beslooten.
Maar de Gedeputeerden der Steeden van Amsterdam, Hoorn en Enkhuisen hebben in het bewilligen
van groote swaarigheeden bevonden, en die van Edam en Medenblik hebben verstaan, dat het Hout
het welk tot de Scheepmaakerye verbesigt word, daar van behoort uitgeslooten.
En na dat eenige gecommitteert waaren, om op het selve Middel en Ordonnantie te concipieeren,
soo is by den selven sulks gedaan, waar van rapport ter Vergaderinge gehoord zynde, is goed
gevonden, dat jeegens de naaste Vergaderinge deselve Ordonnantie sal worden aan de Edelen en
Steeden overgesonden, en instantie gedaan, daar op een eintelijke Resolutie en Consent te hebben,
en het selve is alsoo gedaan, en de Ordonnantie geresumeert zynde, verstaan, dat jeegens de naaste
Dagvaart deselve overgesonden sal worden.
(Resolutien 1602-03)(p. 846).
(1603) 9 december
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Requeste van Pieter Aalbrechtsz, woonende tot Enkhuysen, Pagter geweest van het Gemaal over
Medenblick, om geremitteert te worden honderd vyftig ponden.
Op de Requeste van Pieter Aalbrechtsz Klok, woonende tot Enkhuysen, Pagter geweest van het
Gemaal over Medenblik, voor de ses maanden, geëxpireert den laatsten September 1602; is
geresolveert en geappoincteert.
De Staaten, &c. hebben om reedenen in het versoek den Suppliant geremitteert en
quytgescholden, remitteeren en schelden quyt by deesen de somme van honderd vyftig
ponden van veertig grooten het pond, mits het vordere restant van deselve Pagt promptelijk
betaalende.
(Resolutien 1602-03)(p. 869).
(1603) 12 december
Medenblik voor Fortificatie- en Zeewerken gesubsidieert vier duisend ponden.
Op de Requeste, gepresenteert by Burgermeesteren en Regeerders der Steede Meedenblik; is
geresolveert en geappoincteert.
De Staaten, &c. gehoort hebbende het rapport van den Commissaris, geweest zynde op de
Verpagtinge, en gesien het advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden in den Collegie tot
Hoorn, hebben de Supplianten tot subsidie en Zeewerken in deesen geroert, en mits dat
deselve in conformiteit van de Bierstallen daar van zynde, sullen worden opgemaakt,
geaccordeert uit de Contributien en Consenten van den toekoomende jaare 1604, te moogen
ontfangen de somme van eens vier duisend ponden van veertig grooten het pond,
welverstaande, dat deselve ten vollen niet en sullen worden betaald, voor en aleer blyken
sal, alle de Fortificatien en Zeewerken volgende de Bestekken voorsz opgemaakt en voldaan
te weesen.
(Resolutien 1602-03)(p. 872)
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1604
(1604) 24 februari
Het versogte Lastgeld op de Scheepen.
Het vierde Middel, te weeten het versogte Lastgeld tot een redelijke taux tot laste van de Scheepen
en Goederen die over Zee behouden reis in den aanstaanden jaare sullen doen, is by de Heeren
Edelen en de Gedeputeerden der Steeden Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Goude, Gornichem,
Schoonhoven, Briele, Alkmaar en Purmereynde, mits den hoogen nood bewilligt, maar de
Gedeputeerden der Steeden van Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Hoorn, Enkhuysen, Edam,
Monnickendam en Medenblick hebben daar in swaarigheid gemaakt, mits de sobere Navigatie,
kleine winninge en groot verlies in den loopenden jaare in veel parthyen van de Navigatie gevallen,
en dat sy daarom waaren bedugtende uit het selve Middel nog meer verminderinge der Navigatie,
soo ter Koopvaardye als Visscherye, en consequentelijk groote schaade en prejuditie der Landen.
(Resolutien 1604-06)(p. 56).
(1604) 24 februari
Roerende den vyftienden Penning van de groove Waaren, &c.
Het agtste Middel, noopende de versogte Impositie van den vyftienden Penning van alle groove
Waaren die in den Lande worden verbesigt, als Hout, Yser, Kalk, Steen, is by de Heeren Edelen en
meeste Steeden op een preuve voor den aanstaanden jare bewilligt en geconsenteert, op alsulke
Ordonnantie als daar op sal worden gearresteert en beslooten.
Maar de Gedeputeerden der Steeden van Amsterdam, Hoorn en Enkhuysen hebben in het bewilligen
van dien, groote swaarigheid bevonden, en die van Edam en Medenblik hebben verstaan, dat het
Hout het welk tot de Scheepmaakerye verbeesigt word, daar van behoord vry en exempt te weesen.
En na dat eenige gecommitteert waaren om op het selve Middel een Ordonnantie te concipieeren,
soo is by den selven sulks gedaan, waar van rapport ter Vergaderinge, gehoord zynde, is
goedgevonden, dat jeegens de naaste Vergaderinge deselve Ordonnantie sal worden aan de Edelen
en Steeden gesonden, en instantie gedaan om daar op een eindelijke Resolutie en consent te hebben
en het selve is alsoo gedaan, en de Ordonnantie geresumeert zynde, verstaan dat jeegens de naaste
Dagvaart deselve overgefonden sal worden.
(Resolutien 1604-06)(p. 60).
(1604) 24 februari
Roerende den veertigsten Penning van de verkoopinge der Schepen en Schuiten.
Het tiende Middel beroerende den veertigsten Penning van de Scheepen die verkogt worden, is by
de Heeren Edelen en de meeste Steeden geconsenteert voor een jaar op een preuve, mits dat de
Schuyten en Scheepen van kleinen pryse, als van twee honderd guldens en daar beneeden, daar van
vry sullen weesen, maar de Gedeputeerden der Steeden van Amsterdam, Goude, Rotterdam,
Schiedam, Hoorn, Enkhuysen, Monnickendam en de Medenblik hebben verklaard, dat haare
Principaalen verstaan dat de practycque van het selve Middel veele frauden soude weesen
onderworpen, en veroorsaaken het transport van de Scheepen uit deese Landen, en dat sy daarom
mits de apparente veranderinge der Scheepen in deese Landen, en consequentelijk van de Navigatie
en den aankleeve van dien, daar in niet en konnen bewilligen en consenteeren.
(Resolutien 1604-06)(p. 60, 61)
(1604) 8 maart
Nominatie Commissarissen gaande op de verpagtinge van des gemeene Lands Middelen in de
respective Quartieren.
Is ook geprocedeert tot nominatie van de Commissarissen gaande op de aanstaande verpagtinge van
de gemeene Middelen, en zyn gecommitteert de geene hier na elks op sijn Quartier genomineert, als
tot
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Dordrecht. Geertruidenberge. Clundert.
ende Sevenbergen,
Schilperoort, Burgermeester van Delft. ende
Dierhout, Burgermeester van Gornichem.
Haarlem. ende Leyden.
Jonkheer Johan vander Does,
Heere van Noortwyk.
Delft. Rotterdam. Schiedam ende Hage.
Oetgens, Burgermeester van Amsterdam.
Amsterdam. Weesp. Muyden. ende Naarden.
Wouter van Crayesteyn, Heere van Walmen.
Gouda. Schoonhoven. Woerden. Oudewater.
ende Nieupoort.
Ruighaver, Burgermeester van Haarlem.
Brielle. Putten. Overflacqué.
(Resolutien 1604-06)(p. 97, 98).

Goederede. ende Bommeneede.
Fop Pieterz van der Meyde, ofte
Adriaan Pietersz Walenburg.
Gornichem. Worcum. Heusden. Asperen. ende
Heuckelum.
Duyck, Burgermeester van Leyden.
Alkmaar. Hoorn. Enkhuisen ende Medenblik.
Den Heer van Warmont.
Edam. Monnikendam. ende Purmereynde.
Bruyn Woutersz Verdoes, Burgermeester van
Ter-Goude.
Texel. Wieringen. Vlieland ende Ter-Schelling.
Mr. Adriaan Berkhout, Raad en Pensionaris van
Monnickendam

(1604) 31 augustus
Nominatie der Commissarissen te gaan op de verpagtinge van des gemeene Lands Middelen in de
respective Quartieren.
Gedelibreert zynde op de Commissarissen, te gaan op de aanstaande Verpagtinge, zyn
gecommitteert in het Quartier van
Dordrectht, Geertruidenberge, Seevenbergen,
Putten, Overflacqué, Bommede, ende
ende De Clundert.
Wesvoorne.
Robbrecht Ewoutsz van Schilperoort, ende
Den Burgermeester Adriaan Pietersz
Pholpert Cornelisz. Mitsgaders om te letten op
Walenburg.
de Magazynen.
Gornichem, Worcum, Loevestein, Heusden,
Haarlem, ende Leyden.
Asperen, Heuckelum, Leerdam, Vianen ende
Wouter van Crayesteyn, Heere van Walmen.
Ysselstein.
ofte Adriaan Thonisz Repelaar.
Duyck, ende Burgermeester
Delft, Rotterdam, Schiedam ende Den Hage.
Schagen,
François Hendriksz Oetgens.
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, ende Medenblik.
Amsterdam, Weesp, Muyden ende Naarden.
Den Heere van Mathenes.
Hendrik Jansz van Woerden.
Edam, Monnikendam, ende Purmereynde.
Gouda, Schoonhoven, Woerden, Oudewater,
Willem Jan Aarsz.
ende Nieupoort.
Wieringen, Texel, Oost- en West-Vlieland ende
Jan de Wael.
Ter-Schelling.
Brielle,
Klaas Dirksz Huych.
(Resolutien 1604-06)(p. 255)
(1604) 29 november-10 december
Roerende de Propositie voor den jaare 1605.
Eerst is ter voorsz Vergaderinge op de eerste navolgende poincten van de beschryvinge,
mentioneerende van de Propositie der Heeren Raade van Staate, ende Middelen van Contributien,
openinge gedaan van de advisen soo uit Vyanden als andere Landen seedert het scheiden van de
laatste Dagvaart gekoomen, van der Vyanden voorneemen voor den toekoomenden jaare tot
afbreuk deeser Landen te Water en te Lande, ende daar na in deliberatie geleid zynde wat op de
voorschreeve propositie ende poincten dient gedaan, is by de Edelen en Steeden verstaan dat die
versoeken daar by gedaan, den Lande te seer beswaarlijk zyn, soo overmits de grootheid der selver,
en dat die loopende Middelen van Contributien geen sints en moogen strekken om deselve
versoeken te voldoen, als sonderling door het groot agterweesen daar in soo wel de Generaliteit als
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den Lande van Holland en Westvriesland vervallen zyn, en de seer groote lasten in de voorleede
jaaren, en namentlijk in de naaste ses jaaren gedraagen, waar door veel van de Comparanten
swarigheid hebben gemaakt op de versogte consenten te resolveeren sonder alvooren te weeten uit
wat Middelen deselve consenten soude mogen worden voldaan.
Maar nader vertoont zynde, soo uit de reedenen vervat in de voorsz propositie, als in de Brieven van
sijn Excellencie aan de Heeren Edelen ende Steeden gesonden, dat die veragteringe van een prompte
Resolutie den Staat van den Lande in deese conjuncture te seer schaadelijk soude weesen, soo wel
ten opsien van de andere vereenigde Provincien die te qualijker tot goede consenten soude konnen
beweegt worden, als ook dat het geene van de nabuurige Koningen, Princen en Republicquen tot
dienst deeser Landen verwagt worden, ondienstelijk soude worden veragtert, en sonderlinge dat
sonder tydelijke Resolutie en ordre, der Vyanden groot dessein niet en soude na behooren konnen
belet, gedifficulteert, nog veragtert worden, en het selve door de comparitie in de voorsz
Vergaderinge van de Heeren Raade van Staate voornoemt, en de mondelinge propositie der selver
nader met veel reedenen vertoont zynde, is eindelijk na veele en verscheide deliberatien, inductien
en omme vragen, op het behaagen van de Heeren Edelen en Steeden by maniere van Reces
goedgevonden op den geheelen inhoud van de voorsz propositie, en op het eerste, tweede, derde,
vierde, vyfde, sesde, negende en tiende poincten van de beschryvinge het geen hier na volgt.
(Niet alle punten zijn overgenomen).
X.
Versoek van de Gedeputeerden van Gornichem. Voor Gornichem alleen. Verzoek van Schiedam omme
verschoont te worden. Verklaaringe van de Gedeputeerde van Schoonhoven. Schoonhoven alleen.
Gedeputeerden van Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Monnikendam, Medenblick en Purmereinde
alleen. Roerende de vermaninge aan de voorsz difficulteerende Steeden Gornichem, Schiedam,
Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edem, Monnikendam, Medemblik ende Purmereynde.
Dies hebben de Gedeputeerden van Gornichem versogt, dat ten aansien syluiden op de Frontieren
geleegen zyn, en dat sy aldaar seer groote extraordinaris lasten van doortogten en wagten zyn
dragende booven andere, dat ook de groote Pest aldaar seer veel schaaden heeft veroorsaakt, op
haare geleegentheid goede insigte en consideratie soude genoomen worden.
Die van Schiedam hebben versogt in de laatste honderd duisend ponden verschoont te moogen
weesen, sustineerende dat deselve op de nieuwe Getimmerten in de Steeden soude behooren
gevonden te worden, te meer, aangesien worden sy door de quade sober Haringvangst, en het
verbranden van het Stadhuys aldaar seer veragtere zyn.
De Gedeputeerde van Schoonhoven heeft verklaart, dat ten aansien de Stad Schoonhoven op de
Frontieren van het Sticht van Utrecht is geleegen, ende door de ongelijkheid van de Middelen van
Holland en Utrecht seer groote schade in alle Neringen is lydende, haare Principalen versogten van
de voorsz drie honderd duisend ponden verschoont te moogen worden.
De Gedeputeerden der Steeden van Alckmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Monnickendam, Medenblik
ende Purmereynde, hebben verklaard, dat de Steeden aldaar, mits de groote lasten van de voorleede
jaaren, sobere Navigatie, Haringvaart en andere Neeringen, in sulken verloop Edam ende t'agterheid
zyn ekoomen, dat sy in de versogte drie honderd duisend ponden niet hebben konnen bewilligen.
Ende op de vermaaninge aan de Gedeputeerden van de voorsz difficulteerende Steeden gedaan, van
dat sonder het voorsz consent onmoogelijk is de saaken staande en buiten de uiterste confusie te
houden, en daarom versogt dat sy nog voor deese reis hen souden willen conformeeren, hebben
deselve Gedeputeerden belooft goed rapport ende devoir ten einde voorschreeve aan haare
Principalen te doen.
(Resolutien 1604-06)(p. 326-331).
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1605
(1605) 11 maart
Klaas Groen, oud Pagter tot Hoog-Carspel, vergund gratie en atterminatie, &c.
Jan Klaasz Groen, oud Pagter, woonagtig tot Hoog-Carspel, is vergunt, mits binnen veertien daagen
op sijne restanten bedragende duisend en vyftig ponden, betalende aan den Ontfanger tot
Medenblik honderd ponden, en aan den Ontfanger tot Enkhuysen twee honderd en vyftig ponden,
hem een derdepart van het vorder sal worden gequiteert, en voorts het vorder van den selven
restante te moogen betaalen op vier halve jaaren by egale portie, mits daar vooren caveerende tot
contentement.
(Resolutien 1604-06)(p. 440).
(1605) 2 mei
Weeringe van de byeenkomste der Jesuiten tot voedinge van de Afgodische Papisterye. Aan de
Officieren van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem,
Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen, Edam, Monnikendam, Medenblik, en
Hage.
Op de advertentie die men heeft van de Jesuiten uit Vyanden Land in deese Landen gekoomen, tot
voeding van de Afgodische van de byeen Papisterye; is gelast aan alle de Officieren van de Steeden
geschreeven te worden als volgt.
Alsoo Wy berigt worden, dat door de Vyanden van deese Landen de Jesuiten en andere den
ondergang der selver by alle weegen soekende, by die van de Universiteit te Loeven is te weege
gebragt, dat se eenige Jesuiten Studenten in deese Geunieerde Landen hebben gesonden, om alhier
alle quaade officien te doen, en dat ook by deselve deese laatste voorleeden Paasschen en andere
verscheide Steeden van deese Provincie van Holland en Westvriesland Vergaderingen en
Conventiculen, soo tot executie van haaren Afgodische dienst als anders in het Prediken en
onbehoorlijke vermaaningen te doen, zyn gehouden, tot groot nadenken van alle goede Patriotten
en voedinge van alle onwilligheid en onheil onder de Ingezeetenen t'haarder superstitie en dienste te
hooren, verleid wordende, behalven dat daar uit geschaapen soude weesen meerdere swaarigheid
te verwagten, hebben wy om nog tydelijken daar in te werden voorsien, Uwer E. sulks willen
aanschryven, en met eenen vermaanen en niet te min belasten, en ordonneeren in den uwen sulken
goeden toesigt te neemen, dat alle alsulke of gelijke Afgodische diensten doende Persoonen moogen
nagesogt, agterhaald, geapprehendeert, te regte gestelt, en na de ordre en Placaaten van den Lande
gestraft worden, eensaamentlijk meede worden gelet, dat alle heimelijke Vergaderingen,
Byeenkomsten, Conventiculen en andere Versamelingen by Placaate gedefendeert, moogen blyven
verhaald, of den geenen in alsulke t'saamenkomsten bevonden wordende, geadverteert na inhoud
van de Placaaten daar van zynde, op dat alsoo alle sorgen en nadenken, dat daar uit voor den Staat
van den Lande en verstooringe van de gerustigheid onder de goede Ingezeetenen mag weesen
geweert, daar toe wy nu en nogmaal anderwerf willen vermaand hebben, en ernstelijk bevoolen in
den uwen daar op alle goed reguard te neemen, wy sullen ons des verlaaten.
(Resolutien 1604-06) (p. 483-484).
(1605) 16 juni
Rapport van de Heeren Gedeputeerden, aangaande de bedykinge van het Oogmergat, &c.
Gehoord zynde het rapport van Jr. Adriaan, Heere van Mathenesse, Adriaan Repelaar, en Doed Jansz
Medenblik, noopende de visitatie by haar, volgende den appoinctemente van de Heeren Staaten
gedaan van het Oogmergat, is het versoek van de schamele Ingezetenen van het Oogh, soo veel de
versogte bedykinge aangaat, afgeslaagen; dan evenwel goedgevonden, op een preuve door den
Schout van Huysduinen, van de Huysduinsche zyde beginnende, tot honderd vyftig roeden lengte tot
Rietschuttinge te doen maaken, op alsulken voet ende kosten van omtrent vyf en twintig of dertig
stuivers de roede, als den selven Schout met de Heeren Commissarissen voornoemt is besprooken,
om te sien hoe hem dat soude willen schikken, ende dat den selven Schout daar van de sorge van de
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Schouwe optrekken, en het verhoogen soude aanneemen, en de kosten by het Land gedraagen
worden.
(Resolutien 1604-06) (p. 529).
(1605) 8 juli
Resumptie van de Ordonantien dienende tot de aanstaande verpagtinge van verscheide Imposten, en
het arrest van deselve. Commissarissen tot de aanstaande verpagtinge in verscheide Steeden en
Plaatsen gecommitteert, &c.
Volgende den last van de Heeren Staaten is geprocedeert tot resumptie van de Ordonnantien
dienende tot de aanstaande Verpagtinge, als van het Gemaal, het Bestiaal, twaalf stuivers van de
Zeep, consumptie van den Turf, ontgronding en uitvoeringe van Resumptie den Turf, en niet
goedgevonden daar in eenige merkelijke veranderinge te doen, nog in de combinatie van het Gemaal
te treeden, anders dan als hier volgt; te weeten, Kralinger-Polder te combineeren met Ryderwaart en
Ysselmonde, Beukelsdyk, Schiebroek, Blommersdyk en Kool, te combineeren met Rotterdam en
Hillegersbergen; Swammerdam te combineeren met Bodegraaven, en soo het met profyt gedaan kan
worden, waar toe by den Commissaris een preuve gedaan sal worden; by de Stad Leyden te
combineeren Soeterwoude, Hazerswoude, Leyderdorp, Oegstgeest, Koudekerk en Homade, dan soo
het selve met geen profyte kan gedaan worden, niet te doen. Item, dat alle de Commissarissen sullen
weesen gelast, na de Verpagtinge van den Impost van het Bestiaal gedaan, uit de Steeden niet te
vertrekken, voor sy de Vleeshouwers in presentie van den Pagter of sijnen Collecteur sullen hebben
geëedt op het Formulier, daar toe aan de Steeden voor deesen overgesonden, waar meede de
Ordonnantien zyn gehouden voor gearresteert; en voorts tot Commissarissen gecommitteert over
Dordrecht, Geertruydenberg, Klundert, Seevenbergen, Gornichem, Woudrichem, Loevesteyn,
Heusden, Asperen, Heukelom en Leerdam, Robrecht Eeuwoutsz Schilperoort; Haarlem, Amsterdam,
Muyden, Weesp, Naarden, Edam, Monnikendam en Purmereynde, Mr. Frank Duyk; Delft, Rotterdam,
Schiedam en den Hage, Hendrick Jansz van Woerden; Leyden, Gouda, Schoonhooven, Nieuwpoort,
Woerden, Oudewater en Vianen, Jonkheer Willem van Zuylen van Nyvelt; Briel, Putten, Overflacque;
Bommenede en Westboosur, Jan Jacobsz vander Ameyde, Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, Medenblik,
Wieringen, Texel, Westvlieland, Oostvlieland en der Schelling, Barthoult Cromhout.
Last aan den Commissaris tot Dordrecht, om den Impost van het Gemaal over den Alblasserwaart te
doen, &c.
Is meede goedgevonden den Commissaris tot Dordrecht, gaande op de Verpagtinge van het Gemaal,
te lasten, de Verpagtinge van den selven Impost over den Alblasserwaart te doen, dat se in de
Nieuwpoort niet en sullen moogen maalen, op poene van andermaal den vollen Impost te betaalen,
ter plaatse daar het Meel gebragt en gebakken sal worden.
(Resolutien 1604-06)(p. 551).
(1605) 6 september
Simon Anthonisz, geweesene Pagter van het Gemaal over de Steede Medenblik, geremitteert vier
honderd guldens, &c.
Simon Antonisz van Sybecarspel, Pagter geweest van het Gemaal over de Steede en Jurisdictie van
Meedenblik, van de Pagt ingegaan den eersten October 1603; is na deliberatie verstaan, geen
fondament van doleantie jeegens het Land te heffen, nogtans, mids de moeiten en lang vervolg van
de saake voor de Heeren Gecommitteerde Raaden in het Collegie tot Hoorn, is den selven voor eens
geremitteert de somme van vier honderd ponden van veertig grooten het pond, mits het vorder daar
van te betaalen zynde, promptelijk betaald.
(Resolutien 1604-06)(p. 621).
(1605) 14 september
Deputatie van Commissarissen in de respective Quartieren op de aanstaande Verpagtinge.
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Zyn gecommitteert Commissarissen op de Verpagtinge als volgt; Dordrecht, tot Geertruydenberge,
Steenbergen en de Klundert, Burgermeester Geltsack van Haarlem, en Burgermeester Nieuwburgh
van Alckmaar, Haarlem en Leyden, Hendrick Dircksz van Santen, Delft, Rotterdam, Schiedam en den
Hage, Adriaan Anthonisz Repelaar, Amsterdam, Weesp, Muyden ende Naarden, Vranck van
Toornvliet, Gouda, Schoonhoven, Oudewater, Nieupoort en Woerden, Jr. Willem van Zuylen van
Nyvelt, Brielle, Putten, Overflacqué, Bommenede en Westvoorne, Gysbrecht Aalbrechtsz,
Gornichem, Woudrichem, Loevesteyn, Heusden, Asperen, Heuckelom, Leerdam, Vianen en
Ysselsteyn, Burgermeester Walenburgh van Rotterdam, en Sonck van Hoorn, Alckmaar, Hoorn,
Enckhuysen en Medenblick, den Heere van Mathenes, Edam, Monnickendam, Purmereinde, Cornelis
Pietersz Hooft, Wieringen, Texel, Westvlieland, Oostvlieland ende Ter-Schellingh, Burgermeester
Maalson, van Enckhuysen.
(Resolutien 1604-06)(p. 634).
(1605) 15 september
Instructien voor de Generaals en Commisen tot ontdekkinge van de frauden. In de Vergaderinge van
den 21 October 1605. En zyn verdeelt een Generaal van Dordrecht over de Quartiere van Alkmaar, &c.
Van Delft over Haarlem, Leyden, Amsterdam, &c. Van Amsterdam over Delft, Gouda, Rotterdam, &c.
Van Alkmaar over Dordrecht, Gornichem, &c. Van Hoorn over het selve en Waterland.
Zyn gearresteert de Instructien voor de Generaals en Commisen , die volgende de geredresseerde
Ordonnantien van de Wynen, Bieren en Seep, in de respective Quartieren en Steeden sullen worden
gesteld tot weeringe van alle frauden, en voorts dat gesteld soude worden vyf Generaals, als een
over Dordrecht, Gornichem en dien Quartiere; eenen over Delft, Gouda, Rotterdam, Hage, Schiedam,
Brielle en dien Quartiere; een over Haarlem, Leyden, Amsterdam, Woerden, Weesp en dien
Quartiere; een over Hoorn, Enckhuysen, Edam, Monnickendam, Purmereynde en dien Quartiere, en
de laatste over Alckmaar, Medenblick, Schagen en de Eylanden: En daar toe dertien Commisen, als
binnen Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Gornichem, Alckmaar,
Hoorn, Enckhuysen, Medenblick en Weesp; ende voorts gedelibereert wien voor het eerste het
stellen van de Generaals en Commisen volgen soude, is verstaan tot Delft te sullen stellen een
Generaal en vier Commisen, Amsterdam een Generaal en een Commis, Dordrecht een Generaal,
Haarlem, Leyden, Rotterdam en Gornichem, elks eenen Commis, en in het Noorderquartier twee
Generaals en drie Commisen; als van de vier van Delft eenen tot Dordrecht, eenen tot Amsterdam,
eenen tot Haarlem ende eenen tot Weesp; een Commis van Amsterdam tot Rotterdam, Commis van
Haarlem tot Delft, Commis van Leyden Ter-Gouda, Commis van Rotterdam tot Alckmaar, Commis van
Gornichem tot Hoorn, Commis van Alckmaar tot Gornichem, Commis van Hoorn tot Enckhuysen, en
den Commis van Enckhuysen tot Medenblick, ende ook, de Generaals tot Weddens 's jaars sullen
genieten duisend ponden van veertig grooten het pond, booven haare Reiskosten van Schuyt- en
Waagen-Vragten, en de Commisen vyf honderd gelijke ponden, beide tot laste van den Lande; ende
zyn de Instructien van de Generaals en Commisen respective als volgt.
Instructien voor de Commisen Generaals tot onderhoudinge van de Ordonnantien van de gemeene
Middelen, mitsgaders de verhoedinge, ontdekkinge en straffinge van de frauden en contraventien
daar inne vallend, gecommitteert.
(De punten zijn niet overgenomen).
(Resolutien 1604-06)(p. 636-641).
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1606
(1606) Resumptie van de Ordonnantie en arrest op deselve Commissarissen op de Verpagtinge.
Syn voorts na het rapport van de Heeren Gedeputeerden op de resumptie van de Ordonnantie van
de Middelen, gebesoigneert hebbende, onder de correctien daar inne gedaan, gearresteert het
Placaat, Generale Ordonnantie, en de Particuliere van de Bieren, sulks die in April 1605 ingegaan,
verpagt waaren, ende gevolge van dien; nog Azyn, ronde Mate, met conditie die voor een jaar
te verpagten, Consumptie van het Zout, Brandhout, Paarden, &c., ook van nieuws daar sulks voor
deesen niet gedaan en is, den Impost op de Processen; ende dat gedaan, geprocedeert tot nominatie
van de Commissarissen op de Verpagtinge, als over
Dordrecht. Geertruydenberge, Sevenbergen,
Bommene, ende Westvoorne,
ende Clundert.
Pieter Adriaamsz Walenburg,
Vander Eyck, Burgermeester van Delft. ende
Gornichem, Worcum, met Loevesteyn,
Jacob Steenhuys.
Heusden, Asperen, met Heuckelum ende
Tot Alkmaar, Haarlem, ende Leyden,
Leerdam, Vyanen, met Ysselsteyn,
Boelisz, of Cromhout,
Aarnout Repelaar, ende Mr. Paulus Barroy.
Delft, Rotterdam, Schiedam, ende Den Hage,
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, ende Medenblik,
Ruighaver.
Den Heere Poelgeest.
Amsterdam, Weesp, Muyden, ende Naarden,
Edam, Monnikendam, ende Purmereynde,
Mr. Isack Nicolai.
Gysbrecht Aalbrechtsz. Van Ter-Gouda,
Gouda, Schoonhoven, Woerden, Oudewater,
Wieringen, Texel, Westvlieland, Oostvlieland,
ende Nieuwpoort,
ende Ter-Schellink.
Jr. Willem van Zuylen van Nievelt.
Floris van Blokhuisen.
Brielle, Putten, Overflaqué,
In de Instructien ende Billietten te stellen.
En voorts geordonneert den Impost van de Processen alom te Verpagten, daar het selve meer by
Pagte sal konnen gelden als by Collecte daar van gekoomen is; nog de Verpagtinge van de Paarden
over elk Quartier te doen, te weeten hier in den Hage over het Zuyder- en tot Alkmaar over het
Noorderquartier, Waterland en de Eylanden, en den Commissaris tot Edam te lasten sulks te
denuncieren.
(Resolutien 1604-06)(p. 814, 815).
(1606) Ordonnantie tot de Verpagtinge gearresteert.
Gehoord het rapport van de Gedeputeerden gebesoigneert hebbende op de resumptie van de
Ordonnantien op de aanstaande te verpagte Middelen, zyn deselve na eenige gedaane correctien
ge…sesteert, de wolle Laakenen op de gedaane verhooginge, de selve Waaren van nieuws, de Wynen
op de correctien in het …iende, en de royeeringe van het geheele seeventiende Arti…. mitsgaders dat
Placaat op de Sluyk-Tapperye is verbeetert, ….straffe; ende voorts gecommitteert de Commissarissen
opde Verpagtinge, als over
Dordrecht. Geertruydenberge, Sevenbergen,
Pieter Lenerts Busch, van Rotterdam.
ende Clundert.
Gornichem, Worcum, Loevesteyn, Heusden,
Mr. Jan Wittendaal, van Alkmaar.
Asperen, ende Heuckelum,
Haarlem, Leyden,
Adriaan Repelaar, ende Pieter Pietersz van
Sebastiaan Egbertsz, Burgemeester van
Hoorn.
Amsterdam.
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen, ende Medenblik,
Delft, Rotterdam, Schiedam, ende Den Hage,
Mathenes,
Ruighaver. van Haarlem.
Edam, Monnikendam, ende Purmereynde,
Amsterdam, Weesp, Muyden ende Naarden,
Jan Dirksz de Bruyn, van Ter Goude.
Klaas Cornelisz van Noorden.
Wieringen, Texel, Westvlieland, Oostvlieland
Gouda, Schoonhoven, Woerden, Oudewater,
ende Ter-Schellink.
ende Nieuwpoort,
Jan Jacobsz vander Ameide,
Jr. Willem van Zuylen van Nievelt.
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Brielle, Putten, Overflacqué, Bommene, ende
Westvoorne,
(Resolutien 1604-06) (p. 997, 998)
(1606) 21 november-5 december
Haarlem en Leyden begeeren Bewindhebberen uit den haare in die Compagnie, ook Rotterdam;
Hoorn meent de Vaart om Zout moet vrygelaaten; Enkhuysen staat
op de vryheid der Zoutvaart; Edam, Monnikendam en Medemblik als Hoorn en Enkhuysen; alle
deselve versogt van haare restrictien af te sien.
(Index 1600-09: Westindische Compagnie, 331/1098)
(1606) Verklaaringe van die van Edam, Monnikendam, en Medenblick.
Die van Edam, Monnikendam en Medenblik hebben haar gevoegt met Hoorn en Enkhuysen, ende
begeeren te weeten, hoe veel Scheepen syluiden in de Soutvaardere elks sullen hebben. Maar alsoo
die andere Steeden verstonden, dat die voorschreeve limitatien en restrictien van die van Hoorn en
de Enkhuysen, den voortgang van de voorschreeve geheele Compagnie soude beletten, soo zyn de
Gedeputeerden van de voorsz Steeden versogt, ten einde tot vorderinge van de voorsz Compagnie
deselve limitatien ende restrictien-soude laaten vaaren, en daar van desisteeren, maar soo syluiden
daar toe niet gelast te weesen, verklaarden, zyn versogt goed rapport te willen doen, als syluiden
belooft hebben
(Resolutien 1604-06)(p. 1098).
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1607
(1607) 23 februari
G. Lomanius, geweese Alumnus in het Collegie Theologie te Leyden, op de recommandatie van
Alkmaar en nominatie van Medemblik, ontslaagen, met eens vyftig gls. vereering voor Boeken.
(Index 1600-09: Universiteit te Leyden, 56/62).

1608
(1608) 26 januari
Weegens Hoorn één in plaats van een ander gesurrogeert.
(Index 1600-09: Admiraliteit in Westvriesland en het Noorder Quartier, 51/469)
26 januari
Aan Cornelis ……, wegens Enkhuysen W. Gerbrants.
(Index 1600-09: Admiraliteit in Westvriesland en het Noorder Quartier, 51/469)
26 januari
Aan K.K. Houttuyn van Edam J.J. Bree
(Index 1600-09: Admiraliteit in Westvriesland en het Noorder Quartier, 51/469)
26 januari-1 mei
In de plaats van Medemblik een ander gesurrogeert.
(Index 1600-09: Admiraliteit in Westvriesland en het Noorder Quartier, 51/469)(90/557)
(1608) 1 mei
De Steede Medemblik begiftigt met den eigendom van seeker Huis, Thuin en Waage.
(Index 1600-09: Huisen, 90/558).
(1608) 1 mei (transcriptie van handgeschreven document)
Die van Medenblick begiftight met het kasteel of huys, thuyn ende wage.
Op het versoek van burgemeesteren en regeerders d’ steede van Medenblick, zijn de selve begiftight,
met het kasteel of huys, thuyn ende wage aldaar, als volght.
De ridderschap &c., doen te weeten alsoo burgemeesteren ende regeerders der steede Medenblick
ons vertoont hebben, hoe dat zeedert die swaarigheyt, de selve stede en burgerije overgekomen, in
den jaare vijftien hondert aght en taghtigh, als den oversten Sonoij opt kasteel aldaar sijne wooninge
hadde, de selve burgerije alteyt een ongenoegen heeft gehadt over het selve huys in dier voegen,
dat zij onlanghs daar, naar tumultieusselijk te saamen loopende, eenige toorens ende middelmuyren
van dien respondeerende op de stadt, afgeworpen hebben gehadt, ende alhoewel het selve als nu
anders niet en is, dan een open huysinge, sonder eenige sterkten, hebben haar noghtans veele van
de burgers alteyt daar meede bekommert, insonderheyt als den vijandt Lingen, Lochem, ende Grol
verovert hebbende, pooghde tot in de Veluwe, ofte Over-ijssel of Vreesland, ende volgens tot aan de
Zuyder Zee door te breeken, vreesende dat hij selve bekoomende, lightelijk met binnenscheepen
of te schuyten, eenige entreprinse op de voorszeyde steede voorneemen, ende int werk stellen
soude moogen welke vreese vermeerdert werde, door de gelegentheyt van het huys, als staande
dight aan de Oosterpoort van de Stadt, voornamentlijk meede door het quaadt comportement van
Jr. Hertogh van Rijswijck het selve als Chasteleyn bewoonende ende groote gemeenschap houden de
met bittere papisten, die zij meenden dat heymelijk eenige van sulke ende andere gesellen, daar op
houden ende verbergen souden moogen, die van des vijandts voorneemen verwittight, ter
aankomste desselfs de poort overvallen, en houden, ende den vijandt alsoo voorts in de stadt helpen
souden moogen tot grondelijk verderf van alle inwoonders ende geene kleyne swaarigheyt van den
quartier aldaar, sulx de remonstranten, omme hun luyden te stillen, genoodsaakt waaren, soo wel by
daage als bij naghte waght te stellen bij den ingangh van het huys omme alteyt kennisse te moogen
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hebben van de geene daar op ofte afpasseerende ende verneemende daar na, dat den selven
Rijswijck vertrekken was ende het huys leedigh liet staan, ende dat niet te min de burgerije bevreest
bleef hadden de remonstranten raadsaam bevonden, het gants voorszeyde is te vertoonen aan de
Kamer van de Reekeningen, ende t’effens te versaeken, alsoo Jhr. Volckert Cornelisz officier der
selver Stadt, een goed ende getrouw man, verklaart hadde het selve huys wel te willen bewoonen,
als hij maar een kleyn tractementje daar toe moghte genieten, om buyten schade, ende ter eeren het
selve te besitten:/ dat haar geliefde moghte zijn omme den selven/: zoo tot gerustigheyt van de
burgers, als tot verseekerheyt, eere ende dienst van den land daar op te stellen, maar hebben het
selven qualijken, met eenigh tractement daar toe te geeven, kennen verstaan alsoo de graaffelijkheyt
wel groote kosten van onderhoud maar geenen dienst ofte nuttigheyt daar van konden hebben, sulx
het selve daar door, nu bij naast twee jaaren langh onbewoont is blijven staan, als het
jegenwoordelijk noght doe, binnen welken teijt, soo door onweeder als bij geboefte, groote schaden
daar aangedaan is in glasen, vensters, deuren, aan het dack ende andersints en meer der een oud
ruine dan een bequame woeninge gelijk is jae geschaapen geheelijk te vervallen, immers sal sonder
groote kosten, met weederom bequaam gemaakt kunnen werden omme eerlijk te bewoonen, niet
teegen staande binnen drie jaaren omtrent aght hondert guldens, op eene tijdt t’effens daar aan te
kosten gelegt zijn geweest, ende consinreerende de remonstranten, indien het vergaat dat het
jammer soude zijn alsoo het een antiquiteyt ofte oudt huys is, in dien het ook met execestive kosten
gerepareert ende daar na bewoont soude werden, met ofte van persoonen, humluyden ofte de
burgerije onaangenaam, datter als dan alteyt onlust ende ongenoegen blijven soude hadden gedaght
voor het landt profijtelijk ende eerlijk, ende voorde stadt soo onbequaam niet te zijn, dat het selve
huys aan de stadt geappropreert ofte toegeëygent, ende bij de remonstranten tot een eerlijk publyck
gebruyk, beregt ende geappleleert moghte werden, naamentlijk tot een doelhuys voorde schutterije,
alsoo men bequamelijk op de graght, aan de west zijde van dien/: die gevalt ende de Stadt toe
behoorende is:/ als ook aghter over den tuyn, boomen, planten ende de schietplaatse ordonneeren
soude moogen, daar de schutters en de aankoomende jught/: omme van het gebruyk der waapenen
niet te vervreemden:/ haar excercitie met de roers hebben, ende bij dit middel van schadelijke, ende
min eerlijke oeffeningen afgelokt souden moogen werden, dan alsoo het selve tot groote kosten
gedijen, ende de stadt te seer beswaarlijk vallen soude, ten waare zij tot vervallinge van deesen voor
eerst noodige kosten, als tot het jaarlijks onderhoudt eenighsints gesubvemeert wierde, soo hadden
de remonstranten goedt gevonden, hun tot onste keeren, ende bij verloogh van het gunt voorszeyde
is ons dienstelijk te versoeken, dat wij aght neemende, soo wel op de ontlastingen van de
graaffelijkheyt van de nodige reparatie en jaarlijks onderhoudt van het voorszeyde huys, als op de
gerustigheyt van de burgers der voorszeyde steede, geleefden de selve huylinge thuyn ende
appendentie van dien/: daar af noght geen nut voor het landt magh koomen :/ de voorszeyde steede
in vrij gebruyk ende volkoomen eygendom ten fine voorszeyde ofte andersints te gunnen ende
vorders in respect van de merkelijke kosten voor eerst, ende voort van tijdt tot tijdt daar aan te
doen, meede te doen restitueeren, ende genieten de wage der selver steede, die eertijdts bij de
praedecesseurs van des de remonstranten, aan de graaffelijkheyt overgegeven is voor de consessie
van een vrije weekmarkt /: de welke zij noogt in gebruyk, ofte tot eenige nuttigheyt van de stadt
hebben konnen brengen:/ oogh alsoo, dat uyt het inne koomen van de selve waage, jaarlijks aande
selve steede betaalt moet werden veertigh currente guldens, indien de selve soo veel ofte meer
opbrenght, maar geldt jaarlijks niet meer in paght als omtrent vijftigh guldens, subte dat het
overschot van dien jaarlijks om aght of tien guldens, ofte daar omtrent legveste doen is, ende
mitsdien veele minder als wel het ordinares onderhoudt van het huys, ende oversubte altijt halven
proffijtelijk voor de graaffelijkheyt soude zijn, gelijk wij selfs van de Kamer van de Reekeningen
naader bereght souden konnen werden, verkoopten derhalven de remonstranten, dat wij geen
swaarigheyt vinden souden in dit versoek ende het selve hunluyden geerne accordeeren, met
behoorlijk bescheydt daartoe dienende, welck versoek bij ons gesien zijnde, ende geneegen
weesende omme de goede burgerije ende inwoonderen der selver steede van Medenblick te stellen
in gerastheyt, ende buyten-vreese, van t eenigen tijden doen, het voorszeyde huyste geraaken in
ongemack, hadden wij daar op genoomen het advis, ende goed dunken van die van onse Kaamer
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van de Reekeningen, soo ontvare de selfve bereght te werden opde jegenwoordige gelegentheyt
van het voorszeyde huys, thuyn ende appendentie van dien, als van de onkosten, bijden
graaffelijkheyt eenige jaaren, in het repareeren van het selve gedragen mitsgaders meede op de
natuyre van de wage binnen der voorszeyde steede ende het jaarlijksche innekoomen van de selve
het welke alles bij ons gesien zijnde ende het advis van de voornoemde van de Kaamer onser
Reekeningen daar op verstaan hebben uyt onsen volder maght ende authoriteyt aan de steede van
Medenblick voor ende ten proffijte van de selve, liberalijken geschonken, gegeven ende
geconsereert, schenken, geeven ende confereeren bij deesen in vrijen eygendom het huys ofte
geweesene kasteel tot Medenblick voornoemd met de thuyn, ende alle andere oppendenteere
vandien mitsgaders ook de waage aldaar, omme bij de selve steede van nu af ten eeuwigen daagen
daar meede gedaan, ende gehandelt te werden, als met des voorszeyde steede eygene goederen,
behoudelijk noghtans, dat de supplianten gehouden sullen weesen, het voorszeyde huys ende thuyn
binnen twee of ten langhsten drie toekoomende jaaren te approprieeren ende accommodeeren tot
een doelhuys ende doelen ende de graaffelijkheyt van nu af ten eeuwigen daagen te houden
onthouden ende verleght van alsulcken renten van veertigh guldens ‘s jaars, als de voorszeyde
steede uyt den inkoomen vande wage voornoemd te ontfangen hadde, daar toe zij deese onse
brieven van gifte, gehouden sullen weesen ter Kamere onser Rekeningen voornoemd te
consenteeren omme aldaar geadviseert zijnde, te werden geintereneert en geregistreert naar
behooren, het welk gedaan, wij stellen de voorszeyde steede van Medenblick in eygendom, ende
possessie van den voorszeyde huyse, thuyn, wage ende alle appendenten van dien, ende lasten. Soo
die van de voornoemde Kamere van onser Reekeningen als allen anderen onsen officieren,
justieieren ende onderzaaten, de selve van de steede Medenblick, deese onse gifte volkomentlijk te
laaten genieten ende gebruyken, cesseerende allen hinder belet ende bekommeringe ter contrarie,
gegeven in Den Hage, onder onsen groote zeegele hier aan gehangen, in het jaar ons Heeren en
salighmakers duysend ses hondert en aght den eersten dagh mey.
(Resolutien 1607-1609)(p. 90 Oud Register)(pag. nr. in manuscript p. 68)

(1608) 16 juli
De Commissarissen op de Verpagting te Medemblik het Gemaal over Hoogwoud te doen, mits den
Pagter daar een Collecteur stelle om het maalen der Koorn moolen aldaar.
(Index 1600-09: Moolens, 151/---).
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1610
(1610) 8 februari
Laatste poinct van de beschryvinge, noopende de feitelijke proceduuren tot Utrecht gehouden.
Uyt het leste poinct van de beschryvinge is vorder van tyd tot tyd openinge gedaan van het geene
binnen Utrecht feytelijk was gepasseert voor de aankomste van sijn Excellencie en de
Gecommitteerden uyt de Vergaderinge van de Heeren Staaten Generaal en Raaden van Staate aldaar
gefonden, gelijk ook gedaan is van het geene sijn Excellencie en de Gecommitteerden van tyd tot tyd
by Missiven hebben geadviseert en van het gunt by den Heere Doct. Sebastiaan Egberts en Aelbert
Joachimi tot tweemaal van Utrecht alhier gesonden, is gerapporteert, ende ook wat by Mr. Hugo
Ruysch, Raad in den Provinciaalen Raade, Mr. Ancelmus Salmius, Scheepen, en Jacob van Medenblik,
Raad der Stad Utrecht, is geproponeert, in effecte daar toe tendeerende dat de Heeren Staaten
Generaal sijne Excellencie souden ontslaan van den Eed by den selven aan de Generaliteyt gedaan op
de Commissie en Instructie als Gouverneur van de Landschap van Utrecht, na inhoud van de
Credentie en Instructie by den selven overgeleevert, hier na geinfereert.
Waar op rypelijk gelet, en ook de Heeren Ambassadeurs van Gouverneur de Koningen van Vrankryk
en Groot-Brittannien, en den Raad van Staate alles gecommuniceert zynde, is geresolveert de voorsz
Gecommitteerden voor Resolutie en antwoord te geeven, en aan sijn Excellencie te schryven sulks
hier na volgt.
Is niet te vinden.
(Resolutien 1610-12)(p. 10, 11).
(1610) 8-11 september
Rapport van de Heeren Mrs. Simon van Veen en Amelius van Rosendaal, noopende haare Commissie
en verrigtinge op de Dyken, &c.
Is gehoord het rapport van de Heeren Raatsheeren, Mrs. Simon van Veen en Amelius van Rosendaal,
noopende haare Commissie en verrigtinge op de Dyken, eerst van tusschen Muyderbergh en
Naarden, daar sy de saaken gevonden hebben met het meeste pericul en vereisch van spoedige
voorsieninge, twyffelende nog, dat nietjeegenstaande haare gelaaten ordre, die saaken ende Werken
niet sulks worden gevordert als na de nood behoord, voorts op den Diemerdyk en Waaterlandsche
Dyken, ende daar gevonden de Waal wel overgegaan, en kloek in den arbeid om alles te brengen in
ordre, van daar op den Dyk van Zeevanck, de Dyken, en voorts tot Hoorn toe, daar sy het alles
gevonden hebben in goede poincten; wyders booven Hoorn na Leeck, ende soo tot Enkhuysen toe,
daar sy tot eenige plaatsen bevonden wel groote schaade geleeden te zyn, maar weederom
gebeetert en overwonnen; nog van Enkhuysen na Medenblik, daar sy gesien hebben den Geldersen
en Humans Hoecken, geweest te zyn in het uitterste gevaar, dan nu meest geredresseert en met de
rest beesig, binnen Medenblik meede groote pericule te zyn geweest, dan waaren doende met de
verbeeteringe die sy in deese en den toekoomenden jaare meenden volkoomentlijk te effectueeren;
op den Vriessen Dyk, daar sy bevonden hebben den Drechterschen Dyk wel te hebben de hoogte
maar niet de swaarte die er behoord; Wyders op den Santdyk, Koegras en Huysduynen, ende soo de
poincten daar van zyn meenigvuldig, werdende versogt die alles te stellen by geschrifte, en over te
leeveren gelijk sy aangenoomen hebben te doen.
(Resolutien 1610-12) (p. 39).
(1610) 18 februari
Drechterland Commissarissen, &c.
Op het vertoog van de Gecommitteerden van Drechterland, uit den naam en van weegen de
gemeene Ingezeetenen aldaar, noopende de schaade aan haar Dyken door den laatsten storm en
hooge vloed geleeden, zyn gelast de Heeren Gedeputeerden gaande op den Drechteren Dyk,
tusschen Medenblik en Schaagen, om en passant deese meede te visiteeren, te maaken Verbaal en
te doen rapport.
(Resolutien 1610-12) (p. 80)
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(1610) 10 maart
Nominatie Commissarissen tot de aanstaande Verpagtinge in de respective Quartieren.
Is geprocedeert tot nominatie van de Commissarissen gaande op de aanstaande Verpagtinge; en zyn
gecommitteert in de Quartiere van
Dordrecht,
Cornelis Frans Wittesz, Burgermeester van
Duyck, Burgermeester van Leyden ende
Dordrecht. ende
Stoop, Burgermeester van Alkmaar. Tot
Schilperoort van Delft. Ter-Goude.
Haarlem ende Leyden.
eenen van Amsterdam. Brielle en den Quartiere
Den Heere van Poelgeest,
van dien.
Delft. Rotterdam. Schiedam. ende Den Hage,
Jacob Jansz Roos, Burgermeester van
Ruyghaver, Burgermeester van Haarlem.
Rotterdam.
Tot Amsterdam.
en eenen van Gornichem. en de Quartiere van
dien
eenen van Schiedam en eenen van Hoorn,
Hoorn.
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik,
Den Heere van Opdam.
Tot Edam. Monnikendam. ende Purmereynde.
eenen van Ter-Goude. en van Den Brielle.
En op de Eilanden

van Wieringen, Texel, Vlieland, ende
Ter-Schelling.
Laurens de Lange, Burgermeester van
Schoonhoven.
van Wieringen, Texel, Vlieland, ende
Ter-Schelling.
Laurens de Lange, Burgermeester van
Schoonhoven.
Met generaale last, op de gevalle inundatien in de respectieve Quartieren, mitsgaders op de Provisen
in de Magazynen te letten, en te doen rapport.
(Resolutien 1610-12) (p. 129, 130).
(1610) 10 september
Rapport van de Heeren Veen en Rosendaal, Commissarissen tot het ondersoeken der Dyken ontrent
Muyden ende Naarden, en verder in Noordholland en Westvriesland.
Is gehoord het rapport van de Heeren Raadsheeren Meesters Simon van Veen en Amelius van
Roosendaal, noopende hunne Commissie en verrigtinge op de Dyken, eerst van tusschen
Muyderberg en Naarden, daar sy de saaken gevonden hebben met het meeste pericule en vereisch
van spoedige voorsieninge, twyffelende nog, dat nietjeegenstaande hunne gelaaten ordre, die saake
en Werken niet sulks werden gevordert als na de nood behoort, voorts op den Diemerdyk en
Waaterlandsche Dyken, en daar gevonden de Waalen wel overgegaan, en kloek in den arbeyd, om
alles te brengen in ordre; van daar op den Dyk van Zeevank en voorts tot Hoorn toe, daar se alles
gevonden hebben in goede Noordholland poincten; wyders booven Hoorn na Lecq, en soo tot
Enkhuysen toe, daar se tot eenige plaatsen bevonden wel groote schaade geleeden te zyn, maar
weederom verbetert en overwonnen, nog van Enkhuysen na Medemblik, daar se gesien hebben den
Gelderschen en Huysmans Hoeken geweest te zyn in het uiterste gevaar, dan nu meest
geredresseert, en met de rest besig, binnen Medenblik meede groot pericule te zyn geweest, dan
waaren doende met de verbeeteringen die se in deesen toekoomende jaare meenden
volkoomentlijk te effectueeren, op den Vriesschen Dyk, daar se bevonden hadden den Drechterschen
Dyk wel te hebben de hoogte maar niet de swaarte die daar behoord; wyders op den Santdyk,
Koegras en tot Huysduynen, en soo de poincten daar van zyn meenigvuldig, wierden sy versogt die
alles te stellen by geschrifte, en over te leeveren, gelijk se aangenoomen hebben te doen.
(Resolutien 1610-12) (p. 205).
(1610) 11 september
Commissarissen op de Verpagtinge.
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Mits het genaaken van den tyd van de Verpagtinge van des gemeene Lands Middelen, soo is
geprocedeeert tot nominatit van de Commissarissen in de respective Quartieren, en gecommitteert
in den Quartiere van
Dordrecht, Geertruidenberge, Clundert ende
Schoonhoven. Woerden. Oudewaater ende
Sevenbergen,
Nieuwpoort.
Hendrik Egbertsz vander Hal, Burgermeester
Hooft, Burgermeester van Amsterdam.
van Leyden. ende
Briele, Putten, Overflacqué, Bommenede, ende
Teylingen, Burgermeester van Alkmaar.
Westvoorne,
Haarlem. ende Leyden.
Meyde, Burgermeester van Rotterdam.
Den Heere van Assendelft,
Neercassel, Burgermeester van Gornichem.
Delft. Rotterdam. Schiedam, ende Den Hage,
Gornichem, Woudrichem. Loevesteyn,
Ruyghaver, Burgermeester van Haarlem.
Heusden, Asperen, Heuckelum, Leerdam,
Amsterdam. Weesp. Muyden ende Naarden.
Vianen end Ysselsteyn.
Repelaar, van Dordrecht. ende
Bouman, Burgermeester van Schiedam ende
Schilperoort, van Delft.
Cornelis Cornelisz Veen, Burgermeester van
Gouda.
Hoorn.
AlkAlkmaar, Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik,
Lenert Mathysz Backer, Burgermeester van Den
De Heere van Poelgeest.
Brielle.
Edam. Monnikendam ende Purmereynde.
Wieringen, Texel, Westvlieland, Oostvlieland
Werf, Burgermeester van Gouda.
ende Ter-Schelling.
end
Dirk Reyniersz, Burgermeester van
Schoonhoven.
(Resolutien 1610-12) (p. 206, 207)
(1610) 20 december
Goederen Fideicommis subject verkogt.
Op het versoek van Jan Ariensz woonende op Langedyk, als getrouwt hebbende Geertjen Dirks
Dogter, en Jan Arentsz, anders genaamt Schout Jan, tot Medenblik getrouwt hebbende Marytjen
Dirks, gesamentlijk met deselve Geertje Dirks en Marytjen Dirks haare Huysvrouwen, nagelaaten
Dogtere van wylen Lysbeth Herken zaliger, is na deliberatie geresolveert en geappoincteert.
De Staaten, &c. beweegt zynde door de reedenen in het versoek en andere haar Mog. Ed.
moveerende, hebben uit sonderlinge gratie en Souveraine magt geoctroyeert, geconsenteert
en geaccordeert, octroyeeren, consenteeren en accordeeren by deesen, dat de gedaane
verkoopinge van het Huys in het versoek geroerd, volkoomen effect sorteeren sal, en van
waarde zyn en, blyven ten eeuwigen daagen, nietjeegenstaande de verbintenisse van fidei
commis in het versoek verklaard, mits dat de Penningen (voor soo veel als de verbonden
gedeelten aangaat en geassubjecteert zyn) blyven sullen van alsulke natuure, en
onderworpen als te vooren, en noopende den verkogten Tuyn, werd de verkoopinge, meede
geaggreëert en geapprobeert, met conditie, dat soo deselve bevonden mogte werden fidei
commis subject, daaar inne sal gevolgt werden den voorsz voet van de Huysinge gedaan, &c.
(Resolutien 1610-12) (p. 229).
(1610) 22 december
De saake van Cornelis van Hil ende andere sijne Assistenten, is uitgestelt, tot dat het advis van den
Heere Advocaat Barnevelt daar op soude weesen verstaan.
Deesen dag zyn in presentie van Cornelis van Hille, Doed Jansz Medenblick, Cornelis Mattysz Schagen
en andere hunne Assistenten, gehoort Adolf Venatoir en Jan Evertsz, op het geene van Vrydag
voorleeden agt daagen, weesende den 10 deeser, t'hunnen nadeel mogte zyn geproponeert, gelijk
meede aan de andere zyde den voornoemden Hille, sustineerende Venatoir den Kerkenraad wettelijk
te weesen en sulks te willen beweeren, en onbehoorlijk den selven te willen afstellen, ende hem het
Rectorschap te doen verlaaten en uit de Stad te doen vertrekken, ende van Hille, dat den Kerkenraad
als onwettelijk behoorde verlaaten en de oude weederom hersteld te werden, en hy gereïntegreert
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tot den Kerkendienste als ontschuldig afgeset, dan is uitgesteld daar op te resolveeren, tot dat het
advis van den Heere Advocaat Oldenbarnevelt daar op soude weesen verstaan, om daar na
de saake in deliberatie gesteld zynde, gedaan te werden na men verstaan sal te behooren.
(Resolutien 1610-12) (p. 234)
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1611
(1611) 10 maart
Lecture schryvens uit Venetien, noopende de Constantinopelsche saaken, mitsgaders de afsendinge
van den Heere Haga na deselve Plaatse, &c.
Geleesen zynde seeker schryvens uit Venetien van den February, gekoomen van Jacomo Gysberti,
noopende de Constantinopelsche saaken; ende daar op in deliberatie gekoomen de afsendinge van
Haga na Constantiopolen, is by meest alle de Leeden, Rotterdam, Hoorn ende Medenblick
uitgesondert, verstaan, dat men by de Generaliteit sal sien te urgeeren de afsendinge van
Doctor Haga na den Grooten, Heere, omme aldaar als een Voorlooper van den principaalen
Ambassadeur, die men daar na met ordre schikken sal te procureeren de verlossinge van de
Gevangenen, en is het moogelijk, dat geene Capiteynen meer en worden gemaakt; en vorders in het
stuk van de Traficque het geene hy sal koomen te weege brengen, volgende de Instructie die
men hem daar op sal maaken moogen, mits hy gaan sal met kleynen Train, ten minsten kosten van
het Land.
(Resolutien 1610-12) (p. 274).
(1611) 15 maart
Commissarissen genomineert op de aanstaande verpagtinge van des gemeene Lands Middelen.
Is geprocedeert tot nominatie van de Commissarissen te gaan op de aanstaande verpagtinge van de
gemeene Middelen; en zyn gecommitteert in den Quartiere van
Dordrecht, Geertruidenberge, Sevenbergen
Westvoorne, ende Heenvliet.
ende Clundert
eenen van Rotterdam.
Den Heere van Poelgeest. ende
Gornichem. Woudrichem met Loevesteyn,
Steenhuisen, Burgermeester van Alkmaar.
Heusden, Asperen, Heuckelum, Leerdam,
Haarlem. ende Leyden.
Vianen ende Ysselsteyn.
Vander Dussen, Burgermeester van Delft.
Meynertsz, Burgermeester van Haarlem. ende
Delft. Rotterdam. Rotterdam. Schiedam. ende
Cornelis Cornelisz Veen, Burgermeester van
Den Hage,
Hoorn.
Jan Ysnoutsz van Nes, Burgermeester van
Alkmaar, Hoorn, Enkhuisen ende Medenblik,
Leyden.
Den Heere van Opdam.
Amsterdam, Weesp, Muyden ende Naarden.
Edam, Monnikendam ende Purmereynde.
Willem van Beveren. Burgermeester van
Pieter Trist, Burgemeester van Gouda.
Dordrecht.
ende Wieringen, Texel, Westvlieland,
Gouda. Schoonhoven. Woerden. Oudewater.
Oostvlieland, ende Ter-Schelling.
ende Nieuwpoort.
Neercassel, Burgermeester van Gornichem.
Roelof Egbertsz, Burgermeester van
Amsterdam.
Briele, Putten, Overflacqué, Bommede,

(Resolutien 1610-12) (p. 287).
(1611) 6 september
Biljet tot de aanstaande Verpagtinge gearresteert, mitsgaders de Heeren Commissarissen daar toe
gedeputeert.
Is gearresteert het Biljet dienende tot de aanstaande Verpagtinge, en met eenen tot Commissarissen
gecommitteert:
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Tot Dordrecht, Geertruidenberge, Clundert
ende Sevenbergen,
De Heeren van Poelgeest. ende Sonk,
Burgemeesteren van Hoorn.
Tot Haarlem ende Leyden.
Vander Dussen, Burgermeester van Delft.
Tot Delft. Rotterdam. Schiedam. ende Den
Hage,
Meynertsz, Burgermeester van Haarlem.
Tot Amsterdam, Weesp, Muyden. ende
Naarden.
Cornelis Frans Wittesz, Burgermeester van
Dordrecht.
Tot Gouda. Schoonhoven.

Woerden. Oudewater. ende Nieuwpoort.
Franck van Thorenvliet, Burgermeester van
Leyden.
In den Briele, Putten, Overflacqué, Bommede,
Westvoorne, ende Heenvliet.
Vander Meyde, Burgermeester van Rotterdam.
Tot Gorinchem. Woudrichem. Loevesteyn,
Heusden, Asperen, Heuckelum, Leerdam,
Vianen ende Ysselsteyn.
Schoonhoven, Burgermeester van Ter-Goude en
van Enkhuysen
Barson, Pensionaris.
Tot Alkmaar, Hoorn, Enk-

Enkhuisen ende Medembik,
François Hendriksz Oetgens. Burgermeester van
Amsterdam.
Tot Edam. Monnikendam. ende Purmereynde.
F. Cornelisz, Burgermeester van Gornichem.
(Resolutien 1610-12)(p. 450, 451).

En op de Eilanden van Wieringen, Texel,
Westvlieland, Oostvlieland, ende Ter-Schelling.
Adriaan Alewynsz, Burgermeester van
Schiedam.

(1611) 5 oktober
Rapport van de Heeren Commissarissen op de Verpagtinge tot Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen ende
Medenblick, &c.
Gehoord het rapport van de Heeren Commissarissen, op de Verpagtinge geweest zynde tot Alkmaar,
Hoorn, Enkhuysen en Medenblik, is gelast geschreeven te worden aan die van Alkmaar, dat se de
Pagters van den Impost van het Bestiaal willen besorgen te genieten het effect van sijne
Ordonnantie, en aan de drie andere Staaten te willen weeren de compositien in den Impost
van de Bieren, en andere binnen haare Steeden omgaande, aleer het selfde tot in andere Steeden als
by consequentie voortloope, irreparable schaade van den Lande.
(Resolutien 1610-12)(p. 472).
(1611) 25 november
Item, de Weduwe van Jan Cornelisz Jonker, de eene helft geremitteert.
Nog de Weduwe van Jan Cornelisz Joncker, Schout in sijn leeven van Oud-Carspel, de eene helft van
agt honderd ponden aan den Comptoire van Foreest tot Alckmaar, en de andere helft van honderd
vyftig ponden, aan den Ontfanger Sassem tot Medenblik resteerende, mits de andere helft tusschen
deesen en de naaste Vergaderinge betaalende.
(Resolutien 1610-12) (p. 526).
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1612
(1612) 7 maart
Deputatie van de Commissarissen om te gaan op de aanstaande Verpagtinge.
Is geprocedeert tot Deputatie van de Commissarissen, om te gaan op de aanstaande Verpagtinge, en
goedgevonden tot beeter mainctienement van de gemeene Middelen in elken Quartiere twee
Commisssarissen sullen worden gedeputeert, en zyn sulks in den Quartiere van
Dordrecht, Geertruidenberge, Sevenbergen
ende Clundert
Gedeputeert eenen van Hoorn.
Tot Leyden. ende Haarlem.
eenen uit de Edelen, als Den Heere van
Poelgeest. en eenen van Dordrecht.
Naarden eenen van Delft. en eenen van Leyden.
Tot Ter-Goude. Schoonhoven. Woerden ende
Oudewater.
eenen van Rotterdam. en eenen van Enkhuisen.
In den Briele, Putten, Overflacqué,
Bommenede, Westvoorne ende Heenvliet.
eenen van Schiedam.
en eenen van Edam.
Tot Gornichem. Woudrichem. met Loevesteyn,
Heusden, Asperen, Heuckelum, Leerdam,
Vianen.

Tot Delft. Rotterdam. Schiedam. ende Den
Hage,
. eenen van Amsterdam. ende Alkmaar.
Tot Amsterdam. Weesp. Muyden ende
Naarende Ysselsteyn. eenen van Ter-Goude.
en een uit Den Brielle.
Tot Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen ende
Medenblik, Den Heere van Opdam. en eenen
uit dien Quartiere.
Tot Edam, Monnikendam ende Purmereynde
eenen van Gornichem.
met eenen uit den Quartiere.
En op de Eilanden als Wieringen, Texel,
Westvlieland, Oostvlieland, ende Ter-Schelling.
eenen van Schoonhoven.
en eenen uit den Quartiere.

(Resolutien 1610-12) (p. 597, 598).
(1612) 20 maart
Den Heer van Obdam, Gecommitteerde op de Verpagtinge in het Noorder Quartier te volgen sijn
Instructie; en Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen en Medemblik geschreeven tot maintenu dier Pagters.
(Index 1610-27: Pagters, 64/629).
(1612) 20 maart
Beneficien van de Middelen in den Noorderquartiere.
Op het voorgedraagen van den Heere Advocaat Oldenbarneveldt, uit de Missive van den Heere van
Obdam, Gecommitteerde op de Verpagtinge in den Noorderquartiere, is geresolveert hen te worden
geschreeven, dat hy punctuelijk volge sijne Instructie, en aan de Steeden Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen
en Medenblik, dat se de Pagters in hunne geregtigheid, volgende de Ordonnantie, en in het
ontfangen van hunne volle geregtigheid willen maincteneeren; of dat anders de middelen met der
tyd geschaapen zyn, gantsch ende t'eenemaal in de assche te koomen en tot niet te loopen.
(Resolutien 1610-12) (p. 629, 630).
(1612) 13 juli
Commissarissen tot de Verpagtinge.
De Burgermeesteren en Regeerders der Steede van Weesp is op haar Vertoog vergunt authorisatie
en last op den Commissaris, staande op de aanstaande Verpagtinge, den Ontfanger Reael ende
Scheepenen der Steede Weesp, om opregte tauxatie t moogen doen van seekere margen Lands, of
soo veel de Steede voorsz daar toe noodig hebbe, tot het graaven van een Burgwal, en
accommodatie van haare vergrootinge, en geordonneert de Eygenaars van deselve margen Lands
hen met de tauxatie die gedaan sal worden, te consenteeren.
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Zyn gecommitteert de Commissarissen, die gaan sullen op de aanstaande Verpagtinge, als
In den Quartiere van Dordrecht.
eenen van Delft. ende Alkmaar.
In den Quartiere van Haarlem ende Amsterdam.
eenen van Dordrecht.
In den Quartiere van Delft.
Rotterdam,
In den Quartiere van Den Brielle.
eenen van Rotterdam.
In den Quartiere van Gornichem, &c.
eenen van Amsterdam. en eenen van TerGoude.
In den Quartiere van Alkmaar,
(Resolutien 1610-12) (p. 743, 744).

Schiedam. ende Den Hage,
eenen van Leyden.
In den Quartiere van Leyden.
Ter-Goude. Schoonhoven. Woerden.
Oudewaater. eenen van Haarlem. en eenen van
Enkhuysen.
In
Hoorn, Enkhuysen, Medenblik, Edam,
Monnikendam, Edam, Monnikendam ende
Purmereynde.
Den Heere van Opdam.
En op de Eilanden eenen van Gornichem.

(1612) 10 augustus
Nominatie van Commissarissen tot de Verpagtinge.
Is meede geprocedeert tot nominatie van de Commissarissen, gaan sullen op de aanstaande
Verpagtinge van de gemeene Middelen, te geschieden in September toekoomende, en zyn
gecommitteert in den Quartiere van
Dordrecht. Geertruidenberge, Clundert ende
Sevenbergen,
Haarlem. ende Leyden.
Den Heere van Duvenvoorde.
Over Delft. Rotterdam. Schiedam ende Den
Hage, eenen van Amsterdam.
Over Amsterdam. Weesp. Muyden. ende
Naarden.
eenen van Dordrecht.
Over Ter-Goude. Schoonhoven. Woerden.
Oudewaater. ende Nieuwpoort. eenen van
Leyden.
Over Briele, Putten, Overflacqué, Bommenede,
Westvoorne, ende Heenvliet.
eenen van Ter-Goude.
(Resolutien 1610-12) (p. 795, 796).

eenen van Haarlem, en eenen van Hoorn,
Over
Haar
Over Gornichem, Woudrichem, Loevesteyn,
Heusden, Asperen Heuckelum, Leerdam,
Vianen met Ysselsteyn.
eenen van Rotterdam. en eenen van Alkmaar.
Over Alkmaar, Hoorn, Enkhuysen ende
Medenblik, eenen van Delft.
Over Edam, Monnikendam ende Purmereynde
eenen van Schiedam,
Over Wieringen, Texel, Westvlieland,
Oostvlieland ende Ter-Schelling.
eenen van Schoonhoven.
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1613
(1613) 17-20 juli
Commissarissen te Hoorn, Enkhuysen en Dorpen daar omtrent, met Burgemeesteren van Hoorn
Enkhuysen en Medemblik te letten, of niet den Impost van de Turf over die Steeden en Dorpen in
combinatie te verpagten, onder proportioneel Rançoengeld voor den Armen, beurtelings verpagten,
des dan minder rendeerende, den Impost te betaalen aan de Pagter der Plaats daar de Turf word
geconsumeert.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 34/37).
(1613) 12 december
Opgehouden de plaats voor Amsterdam in het voorschreeve Collegie om de oppositie van Hoorn,
Enkhuysen en Medemblik.
(Index 1610-27: Admiraliteit in Westvriesland en het Noorderquartier, 146/397).

1616
(1616) 24 november-22 december
Ter naaster Verpagting de consumtie Turf te combineeren, de Steeden en Dorpen verpagt, te Hoorn,
Enkhuysen en Medemblik om de fraudes te beeter te weeren.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 41/205).

1617
(1617) 13 maart
De Pagters van de Turf te Medemblik gerenvoyeert aan het Collegie te Hoorn, om te letten op het
gebruik aldaar.
(Index 1610-27: Pagters, 59/276).
(1617) 12 juni
De Pagters van de Turf over Medemblik en onderhoorige Dorpen twee honderd guldens
geremitteerd.
(Index 1610-27: Pagters, 150/373).

1618
(1618) 25 juni
Het versoek van Medenblik om subsidie tot de Fortificatien; aan Commissarissen op de Verpagting
tot inspectie.
(Index 1610-27: Fortificatien, 160/655).
(1618) 25 juni
T. Kl Hollander, Zeevarends Man te Medemblik, pardon van sig in Deenschen dienst na Oost indien te
hebben geëngageert.
(Index 1610-27: Fortificatien, 160/655).
(1618) 13 oktober
De Magistraat van Amsterdam, Enkhuysen en Medemblik met alle devoir het sonken Fransch Schip
uit de grond te helpen.
(Index 1610-27: Scheepen van Oorlog, 297/788).
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1619
(1619) 6 februari
Schoon de Edelen sustineerden hier een beurt neevens de Steeden te hebben; gecontinueert J.
Paats; en op nieuws, in plaats van M. Semains, P. Nannings, Burgemeester van Medemblik.
(Index 1610-27: Reekenkamer Generaliteits, 23/901)
(1619) 7 februari
Op goedvinden van sijn Excellentie tot rust van Medemblik, Octroy aan deselve op de electie van
Burgemeesteren en Scheepenen.
(Index 1610-27: Magistraats bestellingen, 25/904).

1621
(1621) 18 januari
Aan de Burgemeesteren van Medemblik voor twee jaaren gecontinueert de pagt van de Bieren voor
het Somersaisoen, mits verhoogende na het Wintersaisoen volgens de Ordonnantie.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 13/310).
(1621) 20 april-8 mei
Op een Brief van Medemblik aan de Staaten Generaal om één uit haar Admiraliteit te Noordholland;
word abusif versogt, de Staaten Generaal kunnen niemand in de Admiraliteit stellen als op der
Provincien en niet van Particulieren; egter, om dat haar beurt is, in Holland geconsenteert versoek de
voordragte ter Generaliteit te doen.
(Index 1610-27: Admiraliteiten in het gemeen, 69/391).
(1621) 16 september
De Officieren en Pagters teegen de fraudes in de Dunnebieren volgens de Ordonnantie te waaken.
Medemblik den Impost der Bieren nog voor ses jaaren geaccordeert.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 183/520).
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1622
(1622) 18 maart
Medemblik voor de laatste reis continuatien der pagt van de Bieren voor nog ses maanden, mits de
Scheepsbieren getrouwelyk te heffen.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 47/667).
(1622) 21 april
Deliberatie op het voorsz redres generaal, Amsterdam en Medemblik declineeren het alsnog, een
presentatie aan deselve van geen vrugt sullende zyn, niet te doen.
(Index 1610-27: Verponding, 74/694).
(1622) 8 juli
Het rançoen regt van de Turf over Hoorn, Enkhuysen en Medemblik, te neemen na rato der
collectatie in elke plaats.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 107/730).
(1622) 22 juli
Om de difficulteit van Amsterdam en Medemblik alsnog opgehouden de conclusie van het redres
generaal der Verponding.
(Index 1610-27: Verponding, 119/743).
(1622) 14 september
Op den Brief van sijn Excellencie om te weeten wat Compagnien Burgers, en uit wat Steeden hy kan
ontbieden; verklaart Dordrecht te leeveren twee Compagnien van twee honderd
Koppen elk ; Haarlem twee Compagnien elk van honderd vyftig Koppen; Delft een Compagnie van
twee honderd Koppen ; Leyden een Compagnie van twee honderd Koppen; Amsterdam een
Compagnie van twee honderd Koppen; Gouda een Compagnie van honderd vyftig Koppen;
Rotterdam een Compagnie van honderd seeventig Koppen; Schiedam een van twee honderd twintig
Koppen, Schoonhoven een van honderd twintig Koppen ; Alkmaar, Hoorn, en Enkhuysen elk een
van honderd Koppen; Edam, Monnikendam, Purmerende elk een van vyftig Koppen; den Haag
twee Compagnien elk van honderd vyftig Koppen; Medemblik ongelast.
(Index 1610-27: Burgers, 141/767).
(1622) 6 december
Amsterdam en Medemblik in het generaal redres nog niet kunnende koomen, en Alkmaar het redres
voor geen profyt aansiende, het selve opgehouden.
(Index 1610-27: Verponding, 176/803).

1623
(1623) 21 februari-1 april
Praesenten, Edelen agt, Dordrecht drie, Haarlem drie, Delft, vier, Leyden vier, Amsterdam vier,
Gouda drie, Rotterdam vier, Gornichem een, Schiedam twee, Schoonhoven een, Brielle twee, Hoorn
twee, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnekendam twee, Medemblik twee, Purmerende twee.
(Index 1610-27: Vergadering, 6/7)(7/ 8).
(1623) 3 maart
Amsterdam en Medemblik nog difficulteerende het redres generaal te consenteeren, of aan de
Stadhouder te submitteeren, het selve opgehouden.
(Index 1610-27: Verponding, 17/19)
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(1623) 28 juni-5 augustus
Praesenten, Edelen agt, Dordrecht vier, Haarlem vier, Delft vyf, Leyden drie, Amsterdam vier, Gouda
drie, Rotterdam vier, Gorinchem drie, Schiedam twee, Schoonhoven een, Brielle drie, Alkmaar drie,
Hoorn vier, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee, Medemblik twee, Purmerende twee.
(Index 1610-27: Vergadering, 49/55)(50/56).
(1623) 13-30 september
Comparanten, Edelen ses, Dordrecht vier, Haarlem vier, Delft vyf, Leyden vyf, Amsterdam vyf, Gouda
drie, Rotterdam vier, Gorinchem twee, Schiedam drie, Schoonhoven twee, Brielle twee, Alkmaar drie,
Hoorn twee, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee, Medemblik twee, Purmerende twee.
(Index 1610-27: Vergadering, 92/108)(93/109).
(1623) 24 november
Consent in de arbitrage der differenten met Amsterdam over de jaaren vrydom voor de nieuw
Getimmerten by sijn Excellentie, des gelyke vrydom voor ander Leeden gelyk regt hebbende,
ongepraejudicieert Medemblik beswaar tegen het redres op de Landen.
(Index 1610-27: Verponding, 167/194).
(1623) 2 december
Syn Excellentie alleen of met assumtie van Neutraalen Medemblik en de andere Steeden van het
Noorder Quartier over de residentie van de Kamer en de administratie der Capitaalen van de
Westindische Compagnie te hooren, en examineeren of in de uitspraak dien aangaande duisterheid
is, soo ja, te interpreteeren.
(Index 1610-27: Westindische Compagnie, 176/205).
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1624
(1624) 7 mei
Medemblik tot conformiteit op het Bootergeld gemaant; ondertusschen de Ordonnantie in te stellen.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 56/294).
(1624) 2 augustus
De meerderheid consenteert daar in; des de Edelen meenen dat ook haar een plaats moet volgen,
Leyden en Gorinchem pretendeeren ook daar in een tourbeurt; Schoonhoven pretendeert ook een
plaats te Rotterdam; Hoorn, Enkhuysen, Munnickendam en Medemblik contradiceeren de plaats van
Amsterdam.
(Index 1610-27: Admiraliteit in het gemeen, 95/338)
(1624) 10 september-5 oktober
Comparanten, Edelen ses, Dordrecht drie, Haarlem vyf, Delft vyf, Leyden vier, Amsterdam vyf, Gouda
drie, Rotterdam vyf, Gorinchem twee, Schiedam twee, Schoonhoven twee, Brielle drie, Alkmaar drie,
Hoorn twee, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee, Medemblik twee, Purmerende twee.
(Index 1610-27: Vergadering, 105/349)(106/350).
(1624) 25 september
Opgehouden de plaats van Amsterdam in de Admiraliteit van Noord-Holland, om gelyke limitatie van
de Edelen; van Leyden en Gorinchem aan tourbeurten; en Schoonhoven te Rotterdam; Hoorn,
Enkhuysen, Monnikendam en Medemblik dat absolut difficulteerde.
(Index 1610-27: Admiraliteiten in het gemeen, 120/367)
(1624) 27 november-21 december
Comparanten, Edelen agt, Dordrecht drie, Haarlem vyf, Delft vier, Leyden vier, Amsterdam vyf,
Gouda drie, Rotterdam vier, Gorinchem twee, Schiedam een, Schoonhoven twee, Brielle twee,
Alkmaar drie, Hoorn twee, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee, Medemblik drie,
Purmerende twee.
(Index 1610-27: Vergadering, 136/385)(137/386).
(1624) 11 december
Sonder te bedisputeeren het regt van Hoorn, Enkhuysen en Medemblik tot het Munten, het selve te
reguleeren onder de Resolutie deeser Vergadering, waar in de drie Steeden stemmen, als
representeerende Hollands souvrainiteit, in de Unie en Regeering voor ééne Provincie bekent; ook in
te trekken de Stempel der geslaage Stuiver; en geen ongepermitteerde Penningen te munten, de
Generaals der Munt tot die intrekking geauthoriseert.
(Index 1610-27: Muntsaaken, 145/396).

1625
(1625) 7 maart
Te examineeren de Stukken van de Dyken van Medemblik, en de differenten daar over het Hof.
(Index 1610-27: Dyken, Dykagien, 19/431).
(1625) 6 mei
Amsterdam en Medemblik haar te bequaamen op de Weed-Asch en het Opleggeld der Graanen.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 67/487).
(1625) 2-25 juli
Comparanten, Edelen vyf, Dordrecht drie, Haarlem vier, Delft vyf, Leyden vier, Amsterdam vier,
Gouda twee, Rotterdam vyf, Gorinchem drie, Schiedam een, Schoonhoven twee, Brielle drie, Alkmaar
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drie, Hoorn drie, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee, Medemblik twee, Purmerende
twee.
(Index: 1610-27 Vergadering, 78/497).
(1625) 9 september-10 oktober
Comparanten, Edelen ses, Dordrecht vyf, Haarlem drie, Delft vyf, Leyden vier, Amsterdam ses, Gouda
vier, Rotterdam ses, Gorinchem twee, Schiedam twee, Schoonhoven twee, Brielle twee, Alkmaar
vier, Hoorn vier, Enkhuysen drie, Edam drie, Monnikendam twee, Medemblik twee, Purmerende
twee.
(Index 1610-27: Vergadering, 107/530).
(1625) 17 september
Opgehouden den Impost der bezaayde Landen; Hoorn difficulteert dan de twee stuivers op de Kaas,
en Medemblik de verhoging.
(Index 1610-27: Middelen ordinaris, 112/536).

1626
(1626) 16 juli
Amsterdam, Gorinchem en Purmereinde haar op het redres te bequaamen, en Medemblik daar op te
besenden.
(Index 1610-27: Verponding, 96/717).
(1626 1610-27) 20 juli
Morgen met Medemblik nader delibereeren op het redres generaal.
(Index 1610-27: Verponding, 103/724).
(1626) 21 juli
Medemblik niet zynde te disponeeren, nog opgehouden.
(Index 1610-27: Verponding, 104/725).
(1626) 24 november
Die van Medemblik by expresse om haare consideratien daar op te versoeken; inmiddels de saak vier
dagen uitstellen, des dan Medemblik haar niet verklaarende, te houden geene daar op te hebben.
(Index 1610-27: Verponding, 163/785)
(1626) 21 december
De instructie op het slaan van voorsz Duyt, te leeveren aan Hoorn, Enkhuysen en Medemblik.
(Index 1610-27: Muntsaaken, 31/644).

1627
(1627) 16 juni-3 augustus
Comparanten, Edelen seeven, Dordrecht vier, Haarlem vyf, Delft vyf, Leyden vier, Amsterdam ses,
Gouda drie, Rotterdam vyf, Gorinchem twee, Schiedam twee, Schoonhoven twee, Brielle twee,
Alkmaar drie, Hoorn drie, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee , Medemblik twee,
Purmerende een.
(Index 1610-27: Vergadering, 129/141)
(1627) 8 september-16 oktober
Comparanten, Edelen ses, Dordrecht vier, Haarlem vyf, Delft vier, Leyden vier, Amsterdam ses,
Gouda twee, Rotterdam drie, Gorinchem drie, Schiedam twee, Schoonhoven twee, Brielle drie,
Alkmaar drie, Hoorn drie, Enkhuysen drie, Edam twee, Monnikendam twee, Medemblik twee,
Purmereinde twee.
286

(Index 1610-27: Vergadering, 216/238)
(1627) 10 december
Opgehouden de beslissing der differenten daar over tusschen Alkmaar, Hoorn en Medemblik.
(Index 1610-27: Dyken, Dykagien, 293/32-).
(1627) 16 december
Medemblik protesteert teegen de handeling van de Vaart na Hoorn buiten haar consent.
(Index 1610-27: Vaarten, 302/334).
(1627) 22 december
Dit toekooment jaar in de Raad van Staate gecontinueert Sommelsdyk en de Rovere, ook Hoorn op
haar beurt voor te stellen een gequalificeert Persoon, onvermindert de sustenu van Medemblik om
de volgende beurt.
(Index 1610-27: Raad van Staate, 314/347).
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