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Folio 1 

 

Uutgeven anno XV
c
 ende LXXIII 

bij Meester Lourens lantmeter 

 

Rekeninge vande fabryckmeesters, die gheweest zijn 

bynnen der stede van Alcmaer inde ampliatye 

ende vergrotinge der vorseide stede, bij namen Evert 

Jannssen Stuling, Meester Lourens lantmeter, Christoffel 

Boot, Jacob Jannssen Dremmel, Dierick Janssen 

Langedijck ende Ghijsbrecht Paeu. Van alsulcke 

administratie van ontfanck ende uuytgeeff 

als die voornoemde fabryckmeesteren tvoorseide jaer gehadt 

hebben. Beghynnende in july anno XV
c
 drye ende tseventich 

ende expirerende ultimo decembris anno XV
c
 LXXIII 

vorseid. Ende dat in ponden, schellingen, peningen van 

xl grooten Vlaems tpondt etc. Eerst die 

rekeninge gehouden bij Chrystoffel Boot ende  

den uutgeven gedaen bij Meester Lourens Pieterssen 

lantmeeter als pennynckmeester ende fabryck als volcht: 

 

Eerst uutgeven 

 

Verclaringe van de meesters metselaers die ande Nyeuwelander 

Poort ende hinderdam inde Graft gewrocht hebben, 

beginnende den xiii july inde achte weeck. Zoe 

voor ende naer dierste commotie ofte turbel dat 

die viant voor Alcmaer quam als volcht: 

 

Cornelis Floryssen meester metselaer heeft gewrocht 

twee daegen tot xi s. sdaichs facit       xxii s. 

 

Somma lateris                     xxii s. 

 

Folio 1 verso 
 

Claes Franssen meester metselaer heeft gewrocht vier 

daegen ende drye schouft sdaichs x s. facit     ii l.      vii s.         viii d. 

 

Adriaen Maertsz. meester metselaer heeft gewrocht 

drye daegen ende een half tot ix s. sdaichs facit                    xxxi s.         viii d. 

 

Maerten Adriaenssen vier daegen ende een halff 

tot viii s. sdaichs facit                    xxxvi s. 

 

Willem Claessen drye daegen ende een half tot 



ix s. sdaichs facit             xxxi s.          vii d. 

 

Geryt Tommysz. drye daegen ende een 

halff tot ix s. sdaichs facit            xxxi s.         viii d. 

 

Geryt Woutersz. drye daegen ende een  

half tot viii s. sdaichs facit        xxviii s. 

 

 Somma lateris                       x l.      vi s. 

 

Folio 2 
 

Pieter Jacobsz. heeft mede gewrocht drye 

daegen ende een halff tot viii s. sdaichs facit               xxviii s. 

 

Marten Cryntsz. iii daegen ende een halff tot 

vi s. sdaichs facit                      xxi s. 

 

Dierick Claessen drye daegen ende een half tot 

vi s. sdaichs facit                 xxi s. 

 

Pieter Philipsz. twee daegen tot vi s. sdaichs facit               xii s. 

 

Jan Cornelis Maertssen meester metselaer twee dagen 

tot x s. sdaichs facit                   xx s. 

 

Claes Gerritsz. steenhouwer vier daegen tot 

viii s. sdaichs facit            xxxii s. 

 

Frans Claesz. een jongen vier daegen tot iii groot sdaichs        vi s. 

 

 Somma lateris                  vii l. 

 

Folio 2 verso 

 

Maerten Jansz. een jongen drye daegen tot iii groot 

sdaichs facit              iiii s.           iii d. 

 

Jacob Maertsz. meester steenhouwer heeft gewrocht 

soe naer ende voor den turbel an steenhouwen 

ande poorten ses daegen drye schooft tot 

x s. sdaichs facit                           iii l.      vii s.        viii d. 

 

Claes Thiemssen zijnen jongen vii daegen tot iii groot 

sdaichs soe voor ende naer gewrocht             x s.        viii d. 

 

Gerryt Janssen drye schouft van toffbreecken 



vande formmelen inde Kennemerpoort facit           iii s.       xiiii d. 

 

    Noch die opperknechts ende steendraegers 

 

Jan Maertsz. heeft gewrocht twee daegen 

tot vi s. sdaichs facit                   xii s. 

 

Ariaen Jannssen anderhalven dach tot vi s. sdaichs 

facit                 ix s. 

 

 Somma lateris             v l.    vii s.            vi d. 

 

Folio 3 
 

Heynrick Wybrantssen vier daegen ende een half tot vi s. 

sdaichs facit          xxvii s. 

 

Claes Jacobsz. drye daegen ende een halff tot vi s. facit            xxi s. 

 

Pieter Jacobssen drie daegen tot vi stuvers sdaichs facit     xviii s. 

 

Frans Franssen drye daegen ende een halff tot vi s. facit      xxi s. 

 

Lourensambert Dirickz. twee daegen tot vi s. sdaichs 

facit                xii s. 

 

Lourens Lourensz. drye daegen ende een 

halff tot vi s. sdaichs facit           xxi s. 

 

 Somma lateris                     vi l. 

 

Folio 3 verso  

  

Claes Heyndricxz. heeft gewrocht twee daegen  

tot vi s. sdaichs facit                                                                       xii s.   

   

Marten Janssen drye daegen ende een halff tot vi s.  

sdaichs facit                                                                                  xxi s.  

  

Claes Luyt ses daegen van steen te voeren met de  

schuyt tot vi s. sdaichs facit                                                               xxxvi s.  

   

   

                          Tymmerluyden die gewrocht hebben ande nyeuwe breg  

                          ende aen boslaeden ende elders in dese achte  

                          weeck zedert den vi july beghynnende als volcht  

   



Claes Wybrantsz. meester tymmerman heeft gewrocht  

soeven daegen een quartier tot xii s. sdaichs                        

facit                 iiii l.      vii s.  

   

Jan Claessen Wybrantsz. soon mede gewrocht soeven  

daegen een quartier tot iii s. sdaichs facit                                            xxi s.           xii d.  

   

Somma lateris                viii l.         xvii s.          xii d.  

 

Folio 4  

   

Lourens Miechielsz. heeft gewroocht vier daegen  

tot viii s. sdaichs  facit                                                                 xxxii s.   

   

Ghijsbrecht Adriaenssen twee daegen tot acht  

s. sdaichs facit                                                                               xvi s.  

   

Tommys Albertssen vijff daegen tot viii s. sdaichs  

facit                                                                                        ii l.  

   

Jan Jansz. negen daegen ende een halff tot viii s.  

sdaichs facit                                                                          iii l.      xvi s.  

   

Jan Pietersz. vijff daegen tot viii s. sdaichs facit                   ii l.  

   

Claes Gael, een dach van                                                              viii s.  

  

Somma lateris              x l.        xii s.  

 

Folio 4 verso 

 

Albert Dircxz. meester tymmerman vijff daegen tot x s. 

sdaichs facit                    ii l.         x s. 

 

Thommys Franssen seven daegen tot negen s. sdaichs 

facit                    iii l.       iii s. 

 

Dierick Kemmen seven daegen ende een half 

tot vii s. sdaichs facit                 iii l. 

 

Jan Jansz. wyselmaecker x daegen tot viii s. 

sdaichs facit                 iiii l. 

 

Jan Janssen soeven daegen tot viii s. sdaichs facit   ii l.     xvi s. 

 

Gerryt Dircxz. vier daegen tot vii s. 

sdaichs facit                    xxviii s. 



 

 Somma lateris                 xvi l.         xvii s. 

 

Folio 5  

 

Jan Thiemssen vi daegen tot viii s. sdaichs facit              ii l.      vii s. 

 

Claes Jacobsz. twee daegen tot viii s. sdaichs facit        xvi s. 

 

Creyn Teensz. van plancken te voeren een dach           v s. 

 

    Houtsaegers 

 

Oedewijn Luytsz. van twee daegen gesaecht te 

hebben op te tgroedt poepel boomen totte 

laeden van tgeschut sdaichs thien s. facit           xx s. 

 

Jan Jansz. houtsaeger des vorseide Oedewijns macker 

mede van twee daegen als voeren facit xx s. ende 

den selven noch van schuytenhuyer ii s. facit tsamen       xxii s. 

 

    Soedesetters, steeckers ende voerers etc. 

 

Jan Janssen soedesetter twee daegen ende een 

half tot ses s. sdaichs facit            xv s. 

 

 Somma lateris                     vi l.     vi s. 

 

Folio 5 verso  

 

Claes Willemsz. twee daegen ende een halff tot vi s. facit                    xv s.  

   

Geryt Flooren RoeRoe twee daegen ende een halff idem                       xv s.  

Douwen Pietersz. twee daegen tot vi s. facit                                            x s.  

   

Rycke Tommys twee daegen tot vi s. facit                                               x s.  

   

Floris Ziericxz. twee daegen tot iii s. facit                                             vi  s.  

   

Lourens Claesz. twee daegen tot v s. facit                                                x s.  

   

Adriaen Willemsz. van Lymmen twee daegen ende een halff  

tot vi  s. sdaichs facit                                                                               xv s.  

   

Aeriaen Cornelyssen van Barnyngerhorn twee  

daegen tot v s. sdaichs facit                                                                       x s.  

   



                Somma lateris          iiii l.      xi s.  

 

Folio 6  

   

Bartelmeus Maertsz. uut de Wyck soe voor den turbel  

ende naer in als ix daegen tot v s. sdaichs facit                     ii l.         v s.  

   

Betaelt opten xxvi july LXXIII desen naevolgende  

persoonen int offbreecken van de kalckovens buyten  

bij den oeverthoom door last vande  Gouverneur  

Cabbeliau ende den burgermeesteren elcx ander halff- 

ven dach tot ix persoonen. Int getal tot vi s.  

sdaichs facit. Als Albert Lambertsz., Zwaeger, Lourens  

Lourensz., Gerrit Cornelisz., Pieter Pietersz., Olbrant  

Jannssen, Claes Luyt, Henrick Jans ende Pieter  

Bocx compt als voorseide facit                                             iii l.      vii s.          viii d.  

   

Albert Lambertsz. betaelt van schuytehuyere twee  

daegen omme blaeuwe steen mede gevuort van Egmont                        iii s.  

   

                                 Noch andere diverse parsonen zoe voor ende nae den  

turbel die gewrocht hebben ende onbetaelt waeren  

overmits dat den viant voor Alcmaer quam  

dierste reyse doen Haerlem over gegaen was  

ende noch te betaelen stonden als volcht ende  

betaelt bij Meester Lourens als pennynckmeester opten xxvi
en

  

july LXXIII.  Eerst de parsoonen die inde  

abdye van Egmondt-Bynnen geweest zijndt 

omme hout balckens, steen ende meer andere  

materialen te haelen als volcht.  

   

Symon Cornelyssen heeft gewrocht ende gevaceert  

in als soe voor als naer den turbel acht daegen  

tot vi s. sdaichs facit                                                              ii l.     viii s.  

   

                Somma lateris          viii l.     iii s.         viii d.  

 

Folio 6 verso 
 

Claes Bruyntges ses daegen tot vi s. sdaichs facit     xxxvi s. 

 

Creyn Pietersz. acht daegen tot vi s. sdaichs facit               ii l.      viii s. 

 

Pieter Pieterssen acht daegen tot vi s. sdaichs facit              ii l.      viii s. 

 

Gerryt Cornelisz. acht daegen ut supra facit     ii l.      viii s. 

 



Lourens Lourensz. acht daegen ut supra facit    ii l.      viii s. 

 

Olbrant Jannssen ses daegen tot vi s. facit      xxxvi s. 

 

Jacob Cock vier daegen ende Dierick Lourens twee 

daegen facit vi daegen tot vi s. sdaichs facit     xxxvi s. 

noch deselve Dirck twee daegen facit           xii s. 

 

 Somma lateris                  xv l.    xii s. 

 

Folio 7 

 

Andries Besem ons knecht heeft gewrocht inde weeck 

voor den turbel ses daegen tot vi s. sdaichs facit    xxxvi s. 

 

Deselve noch ses daegen ende een halff naeden turbel 

tot vi s. sdaichs facit         xxxix s. 

 

Heynrick Jansz. sijn mede macker heeft gewrocht 

inde weeck voor den turbel ses daegen 

tot v s. sdaichs facit            xxx s. 

 

Desleve noch drye daegen ende een halff tot v s. 

sdaichs facit            xvii s.        viii d. 

 

Jan Franssen bengelmeester van de hooftmanschappen 

betaelt opten xxvi juli LXXIII voor xv 

sperren tot berrijen te maicken tstuck voor 

iii groot beloipt int gelt ------------------- xxii s. viii d. 

noch an spijckeren maeckt in als -------  xvii s. viii d. 

                                                                   tsamen              ii l. 

 

Deselve Jan Franssen noch betaelt voor xiiii daegen 

gewrocht bij de hooftmanschappen tot ses 

s. sdaichs facit soe vooer ende naer den tub 

turbel facit               iiii l.      iiii s. 

 

 Somma lateris                    xii l.     vi s.          viii d. 

 

Folio 7 verso 

   

Cornelis Franssen mede bengelmeester ende broder van Jan  

Franssen vorseid insgelycx betaelt voor xiiii daegen  

gevaceert bij de hooftmanschappen tot vi s. sdaichs  

facit                  iiii l.      iiii s.  

   

Cornelis Rens dijckmeester ende toesiender van de soede  



setters betaelt voor xiiii daegen tot vii s. 

sdaichs soe voor ende naer den turbel. facit             iiii l.    xviii s.  

   

Carsyffven betaelt opten xxvi
en 

 july LXXIII van  

schuyte huyere xi daegen inde abdye zijn schuy-  

te gebesycht tot iii groot sdaichs facit        xvii s.  

   

Anna Dircxs in Sinte Jacobsstraet betaelt opten xxvi
en

  

july LXXIII uuyt saecken van xlv pont ijser  

bij haer gelevert ande laeden van de cleyne  

goetelingen tpondt tot een s. facit     ii l.         v s.  

   

Claes Kyrie calck beslaeger betaelt opten  

xxvi
en  

july LXXIII uuyt saecke van xxx hoedt  

kalcxs mits daer inne gereeckent is  

tsement voor de hoedt van beslaen iii½ s.   

facit                   vi l.        ii s.         viii d.  

   

Welcke vorseide calck ende sement verwrocht is  

ande hinderdam ende ande Nyeuwelander Poorte  

   

Somma lateris              xviii l.      vi s .          viii d.  

   

Folio 8 

   

Cornelis Bartelmeusz. alias Slodder meester smydt betaelt  

opten xxvi
en

 july LXXIII van beslaen van de  

groote laeden tot de twee veltslangen  

van v daegen werckens sdaichs tot xii s. facit            iii l.  

   

Noch zijnen knecht mede hulper met namen Cor-  

nelis Hesselssen vi daegen tot iiii s. sdaichz facit               xxiiii s.  

   

Noch Heynrick Wolffertsz. mede ii daegen hem  

geholpen tot vi s. sdaichs facit          xii s.  

   

                          Verclaringe vande ii
en 

 betalinge gedaen opten tweeden august-  

                           i LXXIII als Evert Jansz. Stulinck, Jacob Jansz.  

                          Dremmel, Meester Lourens lantmeter ende Chrystoffel  

                          Boot fabrycken op de oude doelen beginnende  

                          inde x
en 

weecke als volcht  

   

              Eerst meester metselaers die aen die Nyeuwelander Poort  

              ende Kennemerpoort ende elders noch gewrocht hebben  

   

Corneliss Florissen meester metselaer heeft noch aen  

die Nyeuwelander Poort gewrocht vyff daegen  



ende een half tot xi s. sdaichs facit               iii l.            viii d.  

   

Claes Franssen meester metselaer vyff daegen tot  

x s. sdaichz facit        ii l        x s.  

   

Adriaen Maertssen meester metselaer vyff daegen ende  

een halff tot negen s. sdaichz facit               ii l.        ix s.         viii d.  

   

            Somma lateris                    xii l.   xvi s.  

   

Folio 8 verso 

 

Maerten Ariaensz. vijff daegen ende een halff tot viii s.  

sdaichs facit        ii l.      iiii s.  

   

Maerten Wijbrantsz. ii daegen tot viii s. sdaichs facit     xvi s.  

   

Willem Claessen vijff daegen ende een halff tot ix s.  

sdaichs facit       ii l.       ix s.          viii d.  

   

Gerryt Tommysz. vijff daegen ende een halff tot  

ix s. sdaichs facit      ii l.       ix s.          viii d.  

   

Gerryt Woutersz. vijff daegen ende een halff tot  

viii s. sdaichs facit      ii l.     iiii s.   

  

Pieter Jacobssen vijf daegen ende een halff  

tot viii s. sdaichs facit      ii l.      iiii s.  

   

Jan Cornelis Maertsz. meester vijf daegen tot x s. facit ii l.         x s.  

   

   

              Somma lateris        xiiii l.  xvii s.  

 

Folio 9 

 

Claes Gerritsz. steenhouwer van ses daegen steen  

gehouwen te hebben ande Nyeuwelander ende Kenne-  

merpoorte tot viii s. sdaichs facit    ii l.     viii s.  

   

Jacob Maertsz. meester steenhouwer van vijff daegen  

tot x s. sdaichs mede van steen gehouwen te hebben  

ande voorseide poorten facit     ii l.        x s.  

   

Claes Thiemssen sijn jongen mede vijff daegen tot  

iij groot sdaichs facit           vii s.          viii d.  

   



Frans Claessen vijff daegen een jongen ii½ s. facit       xii s.          viii d.  

Noch Maerten Jannssen mede ii½ s. sdaichs tot v dagen facit      xii s.          viii d.  

   

Willem Sauetsz. twee daegen tot ix s. sdaichs facit    xviii s.  

   

                 Noch opperknechts ende steendraegers  

   

Heynrick Wijbrantssen vijff daegen ende een  

halff tot vi s. sdaichs facit                xxxiii s.  

   

Claes Jacobsz. vijff daegen ende een halff tot  

vi s. sdaichs facit                 xxxiii s.  

   

              Somma lateris             x l.  xiiii s.         viii d.  

 

Folio 9 verso 

 

Frans Franssen vijff daegen ende een halff tot vi s. 

sdaichs facit                    xxxiii s. 

 

Claes Heynricxz. twee daegen tot vi s. sdaichs facit         xii s. 

 

Maerten Janssen vier daegen iii quartier tot vi s. 

sdaichs facit         xxviii s.          vii d. 

 

Swaeger mede twee daegen tot vi s. sdaichs facit        xii s. 

 

Claes Kyrie kalckbeslaeger betaelt noch voor 

dry hoedt kalcx te beslaen thoedt tot iii½ s. facit          x s.            vii d. 

 

    Noch tymmerluyden die gewrocht hebben ande nyeuwe breg 

    voor de Kennemerpoort ende ande wachthuysen op die 

    bolwercken an die laeden van tgeschut ende anders 

    als hier naer volcht 

 

 

Claes Wybrantssen meester tymmerman heeft gewrocht 

vijff daegen ende een halff tot xii s. sdaichs facit             iii l.       vi s. 

 

 Somma lateris                  viii l.    ii s.           iiii d. 

 

Folio 10 

 

Jan Claessen Wybrantsz. soon vijff daegen ende een 

halff tot iii s. sdaichs facit          xvii s.         viii d. 

 

Cornelis Voocht meester tymmerman ses daegen myn een 



schooft tot xii s. sdaichs facit                iii l.        ix s. 

 

Jan Jansz. ses daegen tot viii s. sdaichs facit    ii l.      viii s. 

 

Dirick Kemmen vijff daegen drye quartier 

tot viii s. sdaichs facit                  ii l.        vi s. 

 

Jacob Siemssen vijff daegen ende drye quartier 

tot viii s. sdaichs facit       ii l.        vi s. 

 

Ariaen Garbrants vijff daegen ende drye quartier 

tot vii s. sdaichs facit                  ii l.             iiii d. 

 

Jan Gerritsz. vijff daegen ende een schooft tot 

ix s. sdaichs facit       ii l.       vii s.          iiii d. 

 

 Somma lateris                  xv l.  xiiii s. 

 

Folio 10 verso  

 

Jan Gerrytsz. Albert Dircxssen, meester tymmerman ses  

daegen tot x s. sdaichs facit                iii l. 

Ghijsbert Ariaensz. drye daegen ende drye quartieren  

tot viii s. sdaichs facit          xxx s.  

 

Maerten Pietersz. meester tymmerman van Vianen heeft ghe- 

wrocht soe an laeden te maecken tottet geschut  

ix daegen ende een halff noch ande nyeuwe brugge  

ende ant huysken op de tonne acht daegen ende  

een halff compt in als tsamen achtien  

daegen tot x s. sdaichs facit                ix l.  

 

Tommys Albertsz. tymmerman ses daegen tot viii s.  

sdaichs facit                                                                           ii l.       xiii s.  

 

Geryt Dircxz. ses daegen tot viii s. sdaichs facit                   ii l.        viii s.  

   

Jan Janssen wijselmaecker ses daegen tot viii s. sdaichs  

facit                                                                                        ii l.        viii s.  

   

Somma lateris           xx l.    xiiii s.  

   

Folio 11   

 

Jan Pieterssen ses daegen tot viii s. sdaichs facit                  ii  l.       viii s.  

  

Jan Jansz. Foppen ses daegen tot viii s.sdaichs facit             ii  l.       viii s.  



  

Jan Gerrytsz. twee daegen ende een halff tot viii s.  

sdaichs facit                    xx s.  

 

Jan Jansz. Hartijser, Cornelis Almers, Pieter Jansz.  

betaelt elcx een dach van terrijnen met werck  

de Nyeuwe Breg sdaichs elcx viii s. noch werck  

ende dweijlen x s. compt tsamen                xxxiiii s.  

   

                                 Noch soedesetters, steeckers en soede voerers  

   

Geryt Flooren Roe Roe meester soedesetter van tgroen-  

ne bolwerck bij de nyeuwe Kennemerpoort  

heeft gewrocht vier daegen ende een halff  

tot vii s. sdaichs facit                                                                   xxxii s.  

     

Jan Jansz. van Castrycum mede soede setter vier  

daegen ende een halff tot ses s. sdaichs facit                  xxvii s.  

   

Pieter de Vryes anderhalven dach tot vi s. sdaichs facit                 ix s.  

   

Somma lateris             x l.        xviii s.  

 

Folio 11 verso 

 

Claes Cloot vier daegen ende een halff tot vi s. facit      xxvii s. 

 

Rijcke Tonnys vier daegen ende een half tot vi s. sdaichs facit  xxvii s. 

 

Huybert Janssen ses daegen ende een halff tot vi s. sdaichs facit     xxxix s. 

 

Florys Ziericxz. vier daegen ende een half tot iii s. sdaichs facit         xiii s.          viii d. 

 

Dierick Ruge Tonnis vier daegen ende een halff tot v s. sdaichz  

facit            xxii s.          viii d. 

 

Bouwen Pieterssen vier daegen ende een half tot v s. facit      xxii s.          viii d. 

 

Bastiaen Claessen vier daegen ende een halff tot iii½ s. facit      xv s.           xii d. 

 

 Somma lateris                 viii l.    vii s.           iiii d. 

 

Folio 12 

 

    Noch andere diversche particulieren uutgeven als volcht 

 

Cornelis Albertsz. Schout van Sonst dijckmeester ende 



toeziender opt Canysstraeten bolwerck aldaer 

ende elders gevaceert v daegen tot vii s. sdaichs 

facit xxxv s. noch de selve an corde betaelt omme 

daer mede te roeyen iiii s. xii d. facit tsamen              xxxix s.   ii d. 

 

Creyn Teensz., Marten Crijntsz. sijn soon elcx anderhal- 

ven dach gedolven omme de wortelen ende boomen 

uut te roeden in Henrick mollen boomgaert ommedat 

de kerren mochten op ende off comende vande  

vesten tot iii½ s. sdaichs tsamen            x s.           vii d. 

 

Carsijffven betaelt van schuytehuyere soeven daegen 

tot iii groot sdaichs facit              x s.          viii d. 

 

Alijt Pieters mede van ix daegen schuythuyre tot iii d. facit       xv s. 

 

Jan Pieterssen smydt inde Vergulde Cleyboor van achtien 

daegen schuythuyere tot iii groot facit     xxvii s. 

 

Maerten Reyersz. op de Quackelbreg van acht daegen 

Schuytehuyre tot iii d. sdaichs facit          xii s. 

 

Aert Maertsz. wedge op de Quackelbreg van vijf daegen 

ende een halff schuythuyere tot iii d. facit        viii s.          iiii d. 

 

Cornelis Cornelisz. Fenye van ix daegen tot iii d. 

schuythuyere facit            xiii s.         viii d. 

 

Rijcke Tommys mede xii daegen schuytehuyere tot iii d. facit   xviii s. 

 

Gerbrant Dwers mede van ses daegen tot iii d. facit         ix s. 

 

Deselve nocht betaelt voor  xxx sparren omme berryen 

off te maecken tot xi doits tstuck facit                ii l.              iiii d. 

 

Deselve noch betaelt voor een groote croowagen 

voor Andries Besem ons knecht steenmede 

te crooen opt stede erff facit            xvi s. 

 

 Somma lateris                        x l.    xix s.              ii d. 

 

Folio 12 verso 

                                     

Cornelis Bartelmeusz. alias Slodder meester smydt betaelt  

van de groote laede te beslaen totte cortouwe  

ende andere laeden meer tot vyff daegen ende  

een halff tot xii s. sdaichs facit                iii l.        v s.  



   

Noch zijn macker Cornelis Hesselssen vi daegen tot  

iiii s. sdaichs facit                                                         xxiiii s.  

   

Cornelis Symonsz. hoedemaecker betaelt van twee  

daegen een schooft tot v s. sdaichs van dat hij  

meester Adriaen den lantmeter geholpen meten ende  

anders facit                                                                          xi s.         iiii d. 

   

Pieter Bocx betaelt van een dach steenen gevooert  

te hebben an de Nyeuwelander poorte met de schuyte facit               vi s.  

   

Albert Maertssen smydt van de hoeve betaelt van zeekere  

plaeten ijseren gelevert an de groote laede bijden  

hoop van hem gecoft bij Meester Lourens lantmeter  

voor de somme van                                                                iii l.  

   

Jan Franssen bengelmeester van de hooftmanschappen vande  

kinderen betaelt voor seven daegen gevaceert te  

hebben tot vi s. sdaichs facit                                       ii l.        ii s.  

 

Somma lateris                       x l.   viii s.         iiii d. 

 

Folio 13   

   

Cornelis Franssen zijn broder vande vorseide Jan Franssen  

als mede bengelmeester betaelt uutsaeken als vooren  

gevaceert vii daegen tot vi s. sdaichs facit                            ii l.        ii s.  

   

Andries Besem ses daegen tot vi s. sdaichs gevaceert  

aen steen gevoort met de schuyt an de Nyeuwe- 

lander poort facit                                                                                xxxvi s.  

   

Heynrick Jansz. syn mede macker ses daegen tot v s.  

sdaichs gevaceert uutsaeken als voeren facit                  xxx s.  

   

Cornelis Rens dyckmeester ende toeziender op als  

betaelt voor vii daegen gevaceert tot vii s.  

sdaichs facit                                                                           ii l.       ix s. 

   

Dierick Gerrytsz. meester metselaer noch betaelt opten  

tweeden augusti LXXIII op rekeninge by Meester Lourens  

de somme van vii l. vi s. ende dat uutsaecken 

van topnemen van de blaeuwe stapsteenen in  

de Abdye van Egmont hen bestedet is te  

brengen alhier tAlcmaer opt stede erff bij  

Evert Janssen Stulinck ende Jacob Janssen Drem-  



mell fabryckmeesteren compt alhier de vorseide                 vii l.        vi s.  

blijkende bij de quyctantie hier off overgelevert in de date den  

ix augustie  LXXIII voorseid  

[in marge:] blijckt bij quitanci  

   

Deselve Dierick Gerrytsz.  metselaer opten ix
en

 augusti  

LXXIII noch op rekeninge geven by Meester Lourens de  

somme uutsaecken als voeren                                               iii l.       xii s.  

blijckende  by quyctany ut supra  

   

Somma lateris           xviii l.   xv s.  

   

Prima Somme    ii
c
lxxiii l.  xiii s.  

 

Folio 13 verso   

   

Verclaringe van de iii
e
 betalinge ghedaen opten  

negenden augusto LXXIII bij ons Evert Jansz.  

Stuling, Jacob Jannssen Dremmel, Meester lourens lant- 

meter ende Chrystoffell Boot fabrijckmeesteren  

op de oude doelen beghynnende in de xi weeck  

   

Eerst schants korffvemaeckers door last ende bevel  

vande Gouverneur Cabbeliau ende sindt alle dese  

angenomen bij den vorseide cabeliau als volcht omme schants- 

korven te maecken  

   

Vreryck Willemsz. van Alcmaer heeft gewrocht  

vi daegen lanck ende schants korffven gemaickt  

s daichs v s. facit                                                       xxx s.  

   

Cornelis Claessen alias Goetharte ses daegen idem       xxx s.  

   

Symon  Jannssen ses daegen idem                              xxx s.  

   

Barendt Garbrantsz. ses daegen idem                           xxx s.  

   

Thaems Jacobssen ses daegen idem                            xxx s.  

   

Somma lateris               vii l.       x s.  

 

Folio 14 

 

Gerryt Dircxssen ses daegen tot v s. s daichs facit        xxx s.  

   

Jacob Heynricxz. ses daegen  idem                              xxx s.  

   



Cornelis Symonsz. ses daegen idem                            xxx s.  

   

Cornelis Cornelisz. ses daegen idem                            xxx s.  

   

Gerryt Claessen zes daegen idem                                 xxx s.  

   

Cornelis Jannssen ses daegen idem                              xxx s.  

   

Jan Kryntsz. ses daegen idem                                      xxx s.  

   

Somma lateris              x l.     x s.  

   

Folio 14 verso 

 

Soedesetters ende soedesteeckers ende voerers  

dese xi weeck als volcht voor 't belech facit [einde tekst]  

 

Gerryt Flooren Roe Roe meester soedesetter heeft gewrocht  

ses daegen ende een half tot vii s. sdaichs facit           ii l.         v s.        viii d. 

   

Jan Jantsz. van Castrycum mede soedesetter ses  

daegen ende een halff tot vi s. sdaichs facit       xxxix s.  

   

Pieter de Vryes mede soedesetter ses daegen ende  

een halff tot vi s. sdaichs facit                                      xxxix s. 

   

Jan Jansz. van Egmondt ses daegen ende een halff  

tot vi s. sdaichs facit                                                    xxxix s.  

   

Claes Cloot van Alcmaer soedesetter vi daegen  

ende een halff tot vi s. sdaichs facit                              xxxix s.  

   

Rycke Tonnys van Alcmaer soedesetter ses daegen  

en een halff met sijn praemhuyere sdaichs vii s. facit        ii l.         v s.         viii d.  

   

Huybert Jansz. vande Nyeupoort drye daegen tot  

vi s. sdaichs facit                                                           xviii s.  

   

Somma lateris                    xii l.      v s.  

   

Folio 15  

   

Bartelmeus Maertsz. uuyt de wijck ses daegen tot  

ses s. sdaichs facit                                                                 xxxvi s.  

   

Bouwen Pieterz. stedenfoerer ses daegen ende een halff  

tot v s. sdaichs facit                                                    xxxii s.        viii d. 



noch deselve van vier daegen schuytehuyere        iiii s. 

   

Creyn Teeusz. van Alcmaer ses daegen ende een halff  

tot v s. sdaichs facit                                                     xxxii s.        viii d. 

noch van Schuythuyere vi½ dach sdaichs facit           vi s.        viii d. 

 

Dierick Ruge Tonnis ses daegen ende een halff tot  

vi s. sdaichs facit                                                             xxxii s.        viii d.  

   

Floris Ziericxz. vier daegen een schooft tot iii s.  

sdaichs facit                                                                      xii s.         xii d.  

   

Creyn Rengers betaelt van sijn vletye ofte  

praem schuythuyere gebesicht is xxvi dagen  

sdaechs een s. facit                                                     xxvi s.  

   

Cornelis Albertsz. schout van Soust dyckmeester ende  

toeziender op Canys strater bolwerck ende van  

de wercken seven daegen tot vii s. sdaichs facit         ii l.       ix s.  

   

Somma lateris                     xi l.      xi s.           xii d.  

  

Folio 15 verso 

   

Noch tymmerluyden die gewrocht hebben aen de homey[e]  

ende tnyeuwe wachthuysken op die nyeuwe breg  

ende aen die nyeuwe bregge ende elders in de[se]  

xi
en

 weeck vorseid ende aen die nyeuwe poorte dae[r]  

vande Kennemerpoort.  

   

Claes Wijbrantssen meester tymmerman heeft gewrocht  

ix daegen tot xii s. sdaichs facit                                              v l.     viii s.  

   

Wybrant Claessen zijn soon ix daegen tot iii s. facit               xxvii s.  

   

Cornelis Voocht meester tymmerman van ses daegen tot  

xii s. sdaichs facit                                                                   iii l.       xii s.      

   

Deselve noch betaelt voor vijftich toebereyde  

blaeden wageschot die verbesicht sijndt  

aen tnyeuwe wachthuysken op die nyeuwe  

breg ende hem daer vooren betaelt met het bereyden  

tsamen                                                                                     ii l.         x s.  

   

Jan Jansz. heeft gewrocht ses daegen tot acht  

s. sdaichs facit                                                                        ii l.      viii s.  

   



Adriaen Garbrantsz. ses daegen tot vii s. sdaichs facit          ii l.         ii s.  

   

Somma lateris          xvii l.    vii s.  

 

Folio 16 

   

Dierick Kemmen twee daegen ses quartier tot viii s. facit                 xviii s.  

   

Maerten Pietersz. van Vianen meester tymmerman heeft mede  

gewrocht vier daegen soe ande schyltwacht  

huyskens inne de strijckweringe ende bosschie-  

ters huyskens tot x s. sdaichs facit                                         ii l.  

   

Thonnys Albertsz. vijff daegen tot viii s. sdaichs  

facit                                                                                        ii l.  

 

Cornelis tymmerman alias Dooff twee daegen ende een  

halff tot viii s. sdaichs facit                                                                    xx s.  

   

Claes Wijbrantsz. betaelt van ii schuyten van hueyr  

die hij gebesicht heeft soe ande nyeuwe  

breg als elders in als facit                                                                     xxii s.  

 

Noch andere diverse uutgeven als volcht  

   

Cornelis Bartelmeusz. alias Slodder meester smydt  

van de groote asse te beslaen ande groote cortouwe  

   

Somma lateris           vii l.  

 

Folio 16 verso  

   

ende anders ses daegen tot xii s. sdaichs facit                      iii l.      xii s.  

Noch deselve sijn medehulper Cornelis Hesselssz.  

vi daegen tot iiii s. facit                                                                      xxiiii s.  

   

Pieter Barentsz. betaelt van soeden te oosen  

die ande west gesedt waeren ende tverlaet  

bij de Quaeckelbrugge up te nemen een dach facit                                  v s.  

   

Lambert Dircxssen betaelt ses daegen tot v s. sdaichs  

uutsaecken van te oosen met een ghyeter uut  

die vesten tegens tgroene bolwerck ende  

de wallen aen. rondt omme daer twerck met  

groene soeden besedt was facit                                                            xxx s.  

   

Jan Franssen bengelmeester vande hooftmanschappen heeft  



gevaceert vii daegen tot vi s. sdaichs facit                             ii l.        ii s.  

   

Cornelis Franssen zijn broder mede bengelmeester vande  

hooftmanschappen ende van de kinderen heeft  

gevaceert vii daegen tot vi s. sdaichs facit                             ii l.         ii s.  

   

Andryes Besem vi daegen van steen gevoort ende  

anders tot vi s. sdaichs facit                                                             xxxvi s.  

   

                                              xii l.     xi s.  

            Somma lateris                       ix l.     ii s          xii d.  

 

Folio 17  

 

Henryck Janssen zijn macker vi daegen tot v s. sdaichs  

uutsaecken als vooren facit                                                                  xxx s.  

   

Cornelis Rens dijckmeester ende toesiender vande soede  

setters ende anders tot vii s. sdaichs facit                               ii l.       ix s.  

   

Cornelis Lourensz. betaelt van groff touwe dat tot  

sijnent gehaelt is tot behoeuff omme daer  

mede de balckens te coppelen aen een die  

uut de abdye gebrocht zijndt facit an touwe                                        xiiii s.  

   

Dierick Florissen betaelt voor een kludt die hij  

den boomsluyter op Dronckenoort der boom gelevert  

heeft daer voeren betaelt                                                                         iii s.  

   

Carsyffven betaelt van schuythuyere vi daegen  

tot iii groot sdaichs facit                                                                          ix s.  

   

Pieter Pietersen. betaelt mede van vi daegen  

schuythuyere tot iii groot sdaichs facit                                                    ix s.  

   

Symon Janssen turffdraeger betaelt uutsaecken van  

ijser te cruyen ende voorts dat hij met de wagen  

omme gegaen is tcooper te vergaderen tot het  

geschut facit                                                                                              v s.         viii d.  

   

Somma lateris                      v l.  xix s.          viii d.  

 

Folio 17 verso 

 

Kemp Jacobssen schuytevoerder van Alcmaer betaelt 

uutsaecken van dat hij sestehalfhondert pont 

kleyn ijser ende wederomme gebrocht heeft van 



Hoorn groot ijser in de plaetse van schuyt 

vracht uut ende thuys twee s. thondert facit                 xi s. 

 

Claess Franssen ende Jan Cornelissen beyde metselaers 

betaelt uutsaecken van vijftich blaeuwe stap- 

steenen van hen luyden gecoft van twee soldaeten 

ondere tveendel van Meester Seigneur Cabeliau tot pro- 

ffijt vander stadt de welcke vorseide vijftich 

blaeuwe stap steenen bij hen luyden gelevert zijnt 

opt stede erff ende hen luyden daer voeren betaelt             ii l. 

 

Claes Gerrytsz. steenhouwer betaelt voor een 

arketraeff bij hem gelevert ande nyeuwe Kennemer- 

poort boven de boege bynnen de poorte van 

graeuwe bentemer steen, te weeten xxviii1/2 voet 

lanck de voet tot ii s. facit     ii l.     xvii s. 

 

Cornelis Florissen meester metselaer heeft noch gewrocht 

soe ande Kennemerlanderpoort ende Nyeuwelander poort 

tgeen daer aen tgewulfte te bestrijcken ende 

anders daeran noch resteerde te maecken 

vier daegen ende een halff tot xi s. sdaichs 

facit        ii l.       ix s.          viii d. 

 

Somma lateris                    vii l.  xvii s.          viii d. 

 

Folio 18 

 

Jan Cornelisz. meester metselaer mede een dach gewrocht 

uutsaecken als vooren verhaelt facit           x s. 

 

Heynrick Wybrantssen opperknecht heeft mede gewrocht 

vijff quarten sdaichs vi s. facit          vii s.       viii d. 

 

Jacob Maertssen meester steenhouwer betaelt van steen te 

houwen noch drye daegen ende een half tot x s. 

sdaichz facit         xxxv s. 

Noch zijnen jongen iii daegen ende een half tot iiii s. facit     xiiii s. 

 

Deselve Jacob Maertsz. met zijn jongen voirseid noch 

een dach gewrocht ande Nyeuwelander Poorte 

omme de formelen uut te breecken betaelt        xii s. 

 

Deselve Jacob Maertsz. noch betaelt van kaerssenpot 

aerde gebesicht te hebben omme te ghyeten duy- 

men ande poorten, breggen ende anders facit        vii s.         viii d. 

 



Wouter Zweerssen meester steenhouwer van de wapenen 

te houwen die voor de nyeuwe Kennemerlander 

poort wesen sullen als drye wapenen hem gegeven 

bij Meester Lourens lantmeter op rekenynge den 

ix
en

 augusto LXXIII de somme an gelde   ii l. 

 

Groote Garbrant Jansz. glaesemaecker alias Lanck- 

been betaelt bij Meester Lourens opten ix augusto 

LXXIII op rekenynge door last van burgermeesteren hij verdient 

heeft opt stadthuys ende elders ande glaesen 

gestopt ende vermaeckt de somme op rekenynge            vi l. 

blijct bij zijn quyctantye in date den ix augusti vorseid 

[in marge:] blijckt 

 

Somma lateris                     xii l.     vi s. 

 

Folio 19 verso  

   

Barendt Jacobssen van Alcmaer mede vijff daegen tot  

iii½ s. sdaichs facit                                                                                xvii s.         viii d.  

   

Ariaen Cornelisz. van Barnningerhorn idem                                         xvii s.         viii d.  

   

Cornelis Pieterssen van Barnningerhorn idem                                      xvii s.          viii d.  

   

Cornelis Melisz. glaesen ses daegen tot iii½ s. facit                              xxi s.  

   

Willem Jannssen van Alcmaer vijf daegen tot iii½ s. facit                   xvii s.         viii d.  

   

Claes Cornelisz. jonckeren soon iii daegen tot  

iii½ s. sdaichs facit                                                                                    x s.         viii d.  

   

Andere dyversche uutgeven als volcht  

   

Adriaen Mathijssen molenaer vande watermoelen  

op de Achtermeer betaelt uutsaecken gemalen  

   

Somma lateris                v l.        i s.          viii d.  

 

Folio 20  

   

te hebben onder nacht ende dach t dwaeter uuyt de  

zuyder nyeuwe vesten alle de parcken tot het  

cleyne blochuys toe die welcke opten xvi
en 

 

july LXXIII onder worde laeten loopen door  

groote nootsaecken alsoe doen die viant  

voor de stadt quam dyerste reyse, als voor  



iii weecken gemalen te hebben in als hen geven                    ii l.         x s.  

   

Barendt Jannssen van Sinte Pieters Carspel ende  

Jacob vande Keyns betaelt uutsaecken van dat  

hen luyden bestedet is geweest bij den hoop  

opte delven voor de Nyeuwelander Poort bij  

Meester Lourens Lantmeter ende de matery te  

werpen ende daer mede te vollen ende te stoppen  

die Nyeuwelander Poore vorseid voor de somme van           ii l.  

 

Deselve beyden vorseid noch betaelt van dat se luyden ghe-  

waeckt hebben bij de dam ande soutkeeten ende  

dye te verhoogen op dat se niet overloopen  

moechte van tScermer water ofte anders hadden  

alle de droege parcken weder omme ingeloopen  

somme desen beyden geven                                                                 xiiii s.  

   

Jan Franssen bengelmeester van den hooftmanschappen heeft  

gevaceert met de hooftmanschappen soe op  

de Gheest als bynnen ande vesten, vi½ dach  

tot vi s. sdaichs facit                                                                          xxxix s.  

   

Cornelis Franssen zijn broder uutsaecken als boven idem                xxxix s.  

   

Somma lateris                 ix l.      ii s.  

 

Folio 20 verso  

   

Cornelis Jansz. schrijnwerker van ix daegen als op- 

sycht gehadt ende bengelmeester van soedevoerers  

ende soededregers geweest tot vi s. sdaichs facit   ii l.    xiiii s.  

   

Cornelis Rentsz. dijckmeester toesiender op alle de  

wercken.Ende die bueren int werck te helpen.  

heeft gevaceert in als tot dat die stadt  

beleyt worde als opten xxi augusti xi daegen  

tot vijf s. daichs facit                 iii l.    xvii s.  

   

Cornelis Albertssen schout van Soust, dijckmeester  

ende toesiender opt  Canysstraterbolwerck omme 

dat met de bouren van buyten in zijn borst  

weeringe te gecrygen heeft gevaceert tott op  

xxi augusto soe tot dat die viant daer  

voor quam vijff daegen tot vii s. sdaegs facit                   xxxv s.  

   

Jan Janssen van Alcmaer betaelt met Jacob Henryks  

van een dach met die schuyte elsen slijten  



te haelen van Cranenbrouck                                                   x  s.  

   

Andries Besem betaelt van ses daegen steen, hout, vuylis  

ende anders gevoert opt stede erff tot vi s. facit                 xxxvi s.  

   

Henrick Janssen, zijn macker uutsaecken als vooren 

ses daegen tot v s. sdaichs facit           xxx s.  

   

Somma lateris                   xii l.      ii s.  

 

Folio 21  

   

Jacob Dircxsz., Cock Lourensz. ende Pieter Kystemaker 

sdaichs tevoeren eer die stadt beleyt  

worde van de twee rosmoelens steenen vande  

reguliers te haelen betaelt mydt de schuyten  

hueyre tsamen alle drye                                                           ix s.  

   

Cornelis Bartelmeusz. alias Slodder meester smydt  

betaelt acht daegen gevaceert tot xii s.  

sdaichs ande groote laede totte cortouwe  

te beslaen ende andere laeden ende wercken  

meer facit                  iiii l.      xvi s.  

   

Cornelis Helsselssen zijn medehulper uutsaecken  

als vooren heeft gevaceert in als xii daegen  

te weeten tot iiii s. facit                   ii l.      viii s.  

   

Jacob Maertsz. meester steenhouwer betaelt met Cornelis  

Floryssen meester metselaers opten xix augusto LXVIII  

elck een dach van gaten te houwen int rint- 

moelenshuys door bevel van Cabbeliau,  

den Gouverneur, omme daer door te moegen  

schieten. Cornelis Florisz. xi s. ende Jacob Maertsz.  

x s. ende noch Gerrit Wouterssen i dach van  

gaeten te houwen met heur luyden van acht s. compt  

tsamen                                                                               xxix s.  

   

Deselve meester Jacob Maertsz. noch betaelt soe voor tbe-  

leg als naer hij verdient heeft als volcht  

   

Somma lateris             ix l.      ii s.  

 

Folio 21 verso 

 

Eerst soe heeft den voorseide Meester Jacob gemaeckt 

twee groote vormmen; deene vorm tot die groote 



cortouwe ende dander tot de twee velt- 

slangen daer aen verdient                 xxxvi s. 

 

Noch een vorm tot een goetelinck daeraen  ver- 

dient met de steen. Daer toe gedaen          xii s. 

 

Noch een vorm tot een goetelinck bas met de 

steen daer toe gedaen            xii s. 

 

Noch heeft hij gevaceert ende gewrocht naer tbeleg 

ande boege van de breg bij de Vryessche Poort 

die inden storm vanden viant zeer geschoeten 

ende geschoert was. Die welck hij gestopt 

tgewulfte versien heeft in als met zijn knecht 

ofte jongen. Vijff daegen tot xii s. sdaichs facit             iii l. 

 

Cornelis Florissen meester metselaer heeft noch gevaceert 

in diverse reysen soe voor ende nae tbeleg 

als volcht: inden eersten heeft den vorseide Cornelis 

Florissen een halffven dach met een knecht gewrocht 

int logement vande Gouverneur Sonoy ande 

Langestraet van gaeten te stoppen die de viant 

daer van buyten inne geschoeten hadde facit          ix s.          vii d. 

 

Noch twee daegen met Cornelis Janssen elcx inde 

jonge schutters doolen gewrocht den vuyrheert 

ende ronts omme versien in als facit          xxx s. 

 

Noch een halve dach gewrocht bij Cornelis Florissen 

ten huyse van Jan Arysz. Predikant een gatt 

gestopt op sijn plaets daer voeren betaelt               v s.       viii d. 

 

Noch deselve Cornelis Florissen van drye daegen gewrocht 

ant ofbreecken van de Papentorn betaelt      xxiiii s. 

 

 Somma lateris                       ix l.     ix s. 

 

Folio 22 

   

Symon Symonssen wielmaecker betaelt bij Meester Lourens  

opten x
en

 augusti LXXIII voor tbeleg aen diverse  

nu met hem offgereeckent inden winter opten  

xxiii februaris LXXIII op den doolen bij ons fabryck- 

meesters als volcht; in den eersten aen croewagens  

te maecken ende te verstellen repareren daer  

aen hij verdient heeft                                                              xxxv s.           viii d.  

Noch van negen nyewe croewagens wyelen betaelt  



dat stuck tot iiii s. facit                                                                 xxxvi s.  

Noch van twee nyeuwe assen ande bierdraegers rol- 

waegen gemaeckt daer aen verdient met hout                           xxx s.  

Noch twee bosswyelen te verstellen daeraen verdient                      x s. 

Noch aen twee groote nyeuwe croowaegens die  

opt stede erff sijndt daer aen verdient  

van twee nyeuwe wijelen gemaict ende te  

verstellen in als                                                                          xxii s.  

Blijckt al breder blijckende bij sijn hant onderteyckent neffens 

partijen vorseide hier bij inden text overgelevert  

   

Claes Jacobssen de oude coster van de groote kerck  

betaelt op ten xxviii augusto LXXIII uutsaecken  

hij gelevert heeft gehadt den artellery  

meester drye nyeuwe turffmanden bij hem gemaect  

omme groote geschuts clooten daer inne teleggen.  

tot iiii s. facit                                                       ix s.  

Noch drie halve manden tot iii groot facit         iiii s. viii d.  

                                 Comptsamen                                          xiii s.         viii d. 

 

Bruyn den schipper wonende op Dronkenoort betaelt   

opten xvi augusto LXXIII bij ons fabryckmeesters int  

openbaer  hem bestedet de straetsteenen opten  

breecken ende bynnen de stadt te brengen voor de  

somme van ses guldens x s. Buyten de Vryessche  

Poorte omme aldaer tnye bolwerck te leggen  

dat doen begonnst worden al breder blijckende 

Blijckt bij zijn quictancie in date den xvi
en

 augusti anno  

LXXIII voorseide hierbij oevergelevert                                vi l.         x s.  

   

Somma lateris                   xiii l.   xvii s.  

   

Folio 22 verso   

   
Verclaringe vande v

en
 betalingen naer  tbeleg  

beghinnende opte xii
en

 october LXXIII bij ons  

Evert Jansz. Stuling, Jacob Jannsen Dremmel, 

Meester Lourens lantmeter ende Christoffel  Boot, 

fabryckmeesteren gedaen als volcht.  

 

Eerst  

 

Claes Wybrantsz. meester tymmerman heeft opte xii
en

   

october LXXIII stracx gevaceert naer dat den  

viant vertrocken was ende heeft  buyten de  

affgeschooten Vryessche Poorte gemaeck  een  

brugge met een stancketting vande brugge die de  



viant daer gelaeten hadde in als drye daegen  

ende een halff sdaicht xii s. facit      ii l.       ii s.  

   

Wybrant Claessen zijn soon  uutsaecken als vooren  

mede drye daege een halff tot iii s. facit                                                   x s.         viii d.  

   

Dierick Gerritsz. schoenmaecker betaelt van huyr  

van dry ossen huyden tot drye daegen gebesicht  

omme daer over te oosen de Vryessche Poorte  

omme tCooltuyndergat te oopenen dat met schuyten   

ende steen gesonckt was int beleg facit ----- xviii s.  

Noch van schuythuyere betaelt een Ariaen Jacobsz. op  

de Quaeckelbreg mede daer gebesicht bijden  

tymmerlieden ende oosers ende de dammen daer mede  

op te nemen vii daegen tot iii s. sdaichs facit ---- x s. viii d. 

Werk van beyde hecken betaelt van te hangen voor  

t gat den tymmermans knechts ende twee  

krammen met spyckers t samen------------viii s . 

Compt samen              xxxvi s.        viii d.  

 

Somma lateris                     iiii l.     ix s. 

  

Secunda Somme         cxci l.    xv s.          xiii d.  

 

Folio 23  

   
Verclaringe van de tymmerluyden die gewrocht hebben  

soe ande Rootorn, ande brugge buyten de Kennemer  

Poort ende aen laeden van geschut ende paelen  

te scherpen ande nyeuwe heye ende anders  

tot veele diverse plaetsen als de beplatinge  

te maecken ande Rootoorn, oick de beplatinghe  

an t nyeuwe Vryessche bolwerck inde vaert  

naer petten. Ende de oude bruggen op te  

nemen soe voor t Vortel Poortgen als bij de  

Vryessche Poorte. De brugge op te nemen over  

de vaert naer petten mitsgaders de groote  

paele daer uut te wynden. Ende anders meer  

tot veele diversche plaetsen als volcht  

sedert naer t beleg dat die viant vertrock was.  

   

                                               Tymmerluyden  

 

Cornelis Voocht meester tymmerman heeft gewrocht  

sedert  tvertreck van den viant voor Alcmaer  

tot de xxii november incluys LXXIII toe in als  

twintich daegen tot viii s. sdaichs facit            viii l.  



   

Reyger Cornelis zijn soon heeft mede als voeren te  

weeten twintich daegen gevaceert tot iiii s.  

sdaichs facit                                                                          iiii l.  

   

Ariaen Garbrantsz. Voochten knecht heeft gewrocht der- 

Thien daegen ende een halff tot v s. facit              iii l.      vii s.         viii d.  

   

Jacob Sijmonssen rooten marrye elff daegen tot vi s. 

sdaichs facit                                   iii l.       vi s.  

   

Dirck de Roede negen daegen tot vi s. sdaichs facit    ii l.    xiiii s. 

  

  Somma lateris                    xxi l.     vii s.           viii d.  

 

Folio 23verso 

  

Jan Gerrytsz. drye daegen tot vi s. sdaichs facit                                  xviii s.  

   

Maerten Pietersz. meester tymmerman heeft gewrocht ande  

wachthuysen ende buyten de Kennemerpoort  

ande breg ende elders acht daegen ende een  

half tot viii s. sdaechs facit                                                   iii l.      viii s.  

   

Steffen Jansz. zijn jongen mede acht daegen ende een half  

uutsaecken als vooren tot iii groot sdaichs facit                                      xii s.        viii d.          

   

Dierick Rongen soeven daegen ende een halff tot  

vi s. sdaichs facit                                                                    ii l.         v s.  

   

Symon wyelmaeckers soon op Rytsevoort vijff daegen  

ende een halff tot iiii s. sdaichs facit                                                      xx s.  

   

Lenaert Stoffelssen knecht ses daegen tot iiii s. facit                        xxiiii s.  

   

Jan Jansz. Vlasman twee daegen een halff tot v s.  facit                        xii s.         viii d.  

   

Somma lateris              x l.  

   

Folio 24  

 

Noch heyers de gewrocht ende geheyet hebben met  

de cleyne heye ande Rootooren an tBastilloent-  

yen aldaer gemaeckt int fondament te leggen  

ende anders etc.  

   

Gerrytyen Poeselaer heeft gewrocht vijff dagen  



tot v s. sdaichs facit                                                                              xxv s.  

   

Jan Adriaenssen Moleners vijff daegen tot v s. facit                         xxv s.  

 

Adriaen Muller zijn broder vijff daegen tot v s. facit                           xxv s.  

   

Steffen Jacobsz. vijff daegen tot v s. facit                                            xxv s.  

   

Maerten Kryntsz. vier dagen tot v s. sdaichs facit                                  xx s.  

                                                 

                                     Houtsaegers.  

 

Creyn Teeusz. ende Jan Pietersz. zijn macker  

betaelt uutsaecken van paelen te saegen diemen  

ande Roe Tooren ende ant Vryssche bolwerck  

gebesicht findt daer inde vaert naer Petten  

tesamen drye daegen tot  xvi s. facit                                      ii l.     viii s.  

 

Somma lateris                    viii l.    iiii s.                                  

   

Folio 24 verso 

 

Andries Besem heeft gevaceert ses daegen tot vi s.  

sdaichs uutsaecken van gemeen ordinaris werck  

als puyn gevoert int fondament ande Roetorn.  

Ende lancx de vesten aldaer tot de Wortelbreg  

toe ende elders oyck de hecken berecken pynnen  

ende balckons ende meer andere munitie van  

wapenen als knotssen ende spytss gebrocht van  

de vesten op stadthuys ende stee erff facit                       xxxvi s.  

   

Henrick Jannssen zijn mackers van tselffde werck ge-  

wrocht soeven daegen tot iiii s. sdaighs facit                                    xxviii s.  

   

Jacob Allertsz. mede van tselffde werck soeven daegen  

tot iiii s. sdaichs facit                                                                         xxviii s.   

   

Albert Joosten mede uutsaecken als voeren vii dagen facit              xxviii s.  

   

Claes Diercxz. uutsaecken als voeren mede drye  

daegen ende een halff facit                                                                   xiiii s.  

   

Dierick Willemsz. mede uutsaecken als voeren drye  

daegen ende een halff met sijn schuytehuyere  

tot v½ s. sdaichs facit                                                                   xix s.          iiii d.  

   

Somma lateris                   vii l.   xiii s.           iiii d.  



 

Folio 25 

 

Tymmerluyden die ande wachthuysen ende bosschieters-  

huysen gewrocht hebben beghynnende opten  

xxiii november als opt Groene bolwerck ende  

Canysburch, Engenlenburch ende Cleyne bolwerck.  

ande zuytzijde  ende aen tbolwerck buyten  

de Vryssche Poorte als volcht  

   

Maerten Pieterssen van Vianen meester tymmerman  

heeft gevaceert ande vorseide wachthuysen  

in als ende elders meer totten xxi december  

incluys met hen offgereeckent  soeventhien  

daegen tot viii s. sdaichs facit                                           vi l.     xvi s.  

   

Steven Janssen sijn soon mede uutsaecken als voeren verhaelt  

ende met hem off gereekent in als totten xxi
en

  

deeember toe incluys  net twintich daegen  

soe voer ende naer heeft gevaceert vijfthien  

daegen een schooft tot iiii groot sdaichs facit                         xxx s.        viii d.  

   

Dierck Rongen heeft gevaceert uutsaecken als boven  

verhaelt ende met hem offgereeckent in  

als totten xxi december toe incluys net  

twintich daegen soe voor enden naar sdaichs  

tot vi s. met sijn schuyte gebesicht facit                               vi l.  

   

Heynrick Zymonssen heeft gevaceert vyff daegen  

uutsaecken als voeren tot v s. sdaichs facit                          xxv s.  

   

Lenaert Wouterssen uutsaecken vyff daegen als  

vooren tot iiii s. sdaichs facit                                                      xx s.  

   

Somma lateris             xvi l.    xi s.          viii d.  

 

Folio 25 verso 

 

Ryedtdeckers ende andere meer, die de vorschreven wa[cht]- 

huyskens op de vorseide bolwercken met riedt 

gedeckt ende met cley ronts omme dychte gemaect, 

beghynnende den x-en december LXXIII als volcht: 

 

Willem Louwensz. decker betaelt voor acht daegen 

gewrocht tot viii s. sdaichs, facit              iii l.       iiii s. 

 

Pieter Willemsz. sijn soon, mede acht daegen uutsaecken 



als vooren sdaichs tot i s. facit        viii s. 

 

Frans Willemsz. decker, mede vijff daegen tot viii s.  

sdaichs uutsaecken als vooren facit    ii l. 

 

Jacob Kempen vijff daegen sdaichs i s., facit          v s. 

 

Claes Luyt decker mede gevaceert uutsaecken als  

vooren soeven daegen een halff tot viii s. sdaichs 

facit                  iii l. 

 

Somma lateris         viii l.   xvii s. 

 

Folio 26 

 

Heynrick Wybrantsz. soeven daegen ende een halff tot 

v s. sdaichs facit                xxxvii s.          viii d. 

 

Dierick Willemsz. twee daegen ende een halff tot v s. 

sdaichs facit            xii s.          viii d. 

 

An roepen Willem betaelt ii
c
 ½ tot vi s. thondert facit      xv s. 

An latten Willem betaelt ii
c
 myn viii voet tot xiiii s. thondert xxiiii s. 

Noch aen roepen Claes Luyt betaelt een halff hondert       iii s. 

 

Noch de vorseide riedtdeckers opten xxviii decembris betaelt 

uutsaecken als vooren als volcht: 

 

Willem Lourensz. decker heeft nog gevaceert met 

decken vijff daegen ende een halff tot ix s. sdaichs 

met zijn soon Pieter Willems vorseid facit   ii l.         ix s.         viii d. 

 

Frans Willemsz. mede noch gevaceert vijff daegen 

tot viii s. sdaichs facit      ii l. 

 

Claes Luyt decker mede vijff daegen ende 

een halff tot ix s. sdaichs met Jacob Kempen, 

facit         ii l.         ix s.          viii d. 

 

Somma lateris            xi l.       xi s. 

 

Folio 26 verso 

 

Dirck Willemsz. vier daegen tot v s. sdaichs facit         xx s. 

 

Henrick Wybrantsz. drye daegen tot v s. facit         xv s. 

 



Huge Gerryts heeft gelevert iiii½ praem met cley 

de praem voor ix s. facit      ii l.            viii d. 

 

Willem Lourens decker vorseid noch betaelt ii
c
 latten thondert 

tot xiiii s. facit  ------------------------------ xxviii s. 

Noch an xi sacken hoey int cley getreden – xxii s. 

Noch an roepen een half hondert ------------- iii s. 

    Comptsamen vorseid   ii l.          xiii s. 

 

De selve Willem Lourensz. vorseid decker noch betaelt opten 

xvii
en

 january LXXIIII voor negen voor deckriedts 

bij hem gelevert aen dese vorseide wachthuysen 

tot xx s. tvoor, blijckende bij sijn quyctancie in date 

vorseid hier bij overgelevert als inde text ver- 

melt facit        ix l. 

[in marge:] Blijckt 

 

Dewegen van Symon Heynes uut de Bernnebrouck betaelt uut- 

saecken als vooren voor xiiii½ voor riedt gecoft 

bij Meester Lourens van haer opten xvi decembris LXXIII ende 

tvoor. Al breder blijckende bij haer Soons quyctancie hier 

off over gelevert datum de eerste january LXXIII 

           xvi
en

 december anno LXXIII   xiiii l.          x s. 

[in marge:] Blijckt 

 

 Somma lateris            xxix l.       xviii s.       viii d. 

 

Folio 27 

 

Marten Pieterssen meester tymmerman van Vianen betaelt uut- 

saecken van ses bynten met een doere ende een (k)roesyn 

met sijn duymen ende hencselen bij hem gelevert 

ande wachthuysen op de bolwercken vorseide. Al 

breeder blijckende bij sijn quyctancie hierbij overgele- 

vert in date den vii jaunuary XV
c
 LXXIIII de  

somme van                   vi l. 

[in marge:] Blijckt 

 

   Tymmerluyden die opten xviii
en

 november begonnensten te wercken 

   aen tblochuys aende Vryessche Poorte omme de 

   stellingen te maecken omme te heijen ende aen de 

   nyeuwe groot heije te maecken ende anders als volcht 

 

Cornelis Voocht meester tymmerman heeft gevaceert twaelff 

daegen ende een halff tot viii s. sdaichs facit   v l. 

 

Reyer Cornelissen zijn zoon mede gevaceert twaelff 



daegen ende een halff tot iiii s. sdaichs facit    ii l.         x s. 

 

Jacob Grooten Marryen heeft gevaceert mede twaelff 

daegen ende halff tot vi s. sdaichs facit               iii l.       xv s. 

 

Dirck de Roede mede twaelff daegen ende een 

halff tot vi s. sdaichs als voeren facit               iii l.       xv s. 

 

Ariaen Garbrantsz. twaelff daegen ende een halff 

tot vii s. sdaichs facit                 iii l.         ii s.         viii d. 

 

 Somma lateris      xxiiii l.    ii s.          viii d. 

 

Folio 27 verso  

   

Gerryt Poeselaer vijff dagen tot v s. sdaichs facit                                xxv s.  

 

Abel Joosten acht daegen tot v s. sdaichs facit                      ii l.  

 

Jan Adriaensz. vier daegen tot v s. sdaichs facit                                    xx s.  

   

Tymmerluyden die opten vii
en

 december LXXIII begonsten weder te  

wercken ande heije an tnyeuwe blockhuys daer het  

gesoncken was voor de Vryessche poort soe de andere  

balckons te corten scherpen ende ande stellingen te  

maeken ende gemaekt noch een poorte met een  

stancketting ande zingel met een breg bevisten  

tblockhuys ende ander wercken meer als volcht  

   

Cornelis Voocht meester tymmerman heeft gevaceert uut-  

saeken vorseide thien daegen ende half tot  

viii s. sdaichs facit                                                                iiii l.      iiii s.  

 

Reyer Cornelisz. sijn soon thien daegen tot iiii s. facit          ii l.  

 

Adriaen Garbrantsz. mede uutsaecken als voeren thien  

daegen ende een halff tot v s. sdaichs facit                            ii l.        xii s.         viii d.  

     

Somma lateris               xiii l.       i s.          viii d.  

 

Folio 28  

   

Pieter Allertsz. heeft mede uutsaecken als vooren  

gevaceert thien daegen  ende halff tot vi s.  ende een halff  

tot v s. sdaichs facit                                                               ii l.      vii s.         viii d.  

 

Abel Joosten vii daegen tot v s. sdaichs facit                              xxxv s. 



  

Jan Claessen Dammes negen daegen tot v s. sdaichs facit    ii l.        v s.  

 

Cornelis Maertsz. ses daegen tot v s. sdaichs facit                        xxx s. 

  

Dirck de Roede vijff daegen een half tot vi s. sdaichs facit              xxxiii s.  

 

Gerryt Poeselaers drie daegen tot v s. sdaichs facit                           xv s.  

 

Jan Ariaens Molenaer vier daegen tot v s. sdaichs facit                    xx s.  

 

Creyn Kemmen twee daegen tot v s. sdaichs facit                               x s.  

 

Creyn Teeusz. vijff daegen tot v s. sdaichs facit                             xxv s.  

   

Somma lateris         xiiii l.      v s.         viii d. 

 

Folio 28 verso 

  

Gerryt Woutersz. heeft mede uutsaecken als vooren 

gevaceert vier daegen tot v s. sdaichs facit                                        xx s.  

   

                          Heijers de begonnst hebben teheijen opten xxix
en

 november  

LXXIII buyten de Vryessche poorte an tnyeuwe boll-  

werck aldaer. Int oosten gesoncken daermen palen  

van xx, xxi, xxii, xxiii, xxiii voeten lanck in heijen  

moeste, betaelt bij ons fabryck als volcht.  

   

Coman Ariaen capiteyn vande heijers heeft  

gevaceert int heijen ses daegen tot v s.  

sdaichs facit                                                                                 xxx s.  

    

Steffen Jacobssen vier daegen tot v s. sdaichs facit                           xx s.  

   

Symon Pieterssen vier daegen tot v s. facit                                        xx s. 

    

Ariaen  Ariaens ses daegen tot v s. facit                                          xxx s.  

    

Cloot op Rytsevoort ses daegen idem                                            xxx s.  

    

Adriaen Harcxssen vijff daegen ende een halff tot v s. facit              xxvii s.         viii d.    

   

Cornelis  Claessen ses daegen tot v s. facit                                           xxx s.  

 

Cornelis Martz. vijff daegen ende een halff tot v s. facit                     xxvii s.       viii d.  

  

Somma lateris                       xi l.      xv s.  



 

Folio 29   

             

Gerryt Woutersz. vier daegen ende een halff  tot v s. sdaichs facit      xxii s.          viii d.  

   

 Pieter Bocx ses daegen tot v s. sdaichs facit                         xxx s.  

   

Gerryt Poeselaer ses daegen  idem                                   xxx s.  

   

Jan Adriaenssen ses daegen idem                                       xxx s.  

   

Creyn Kemmen ses daegen idem                                      xxx s.  

   

Wilbordt Jannssen ses daegen idem                                  xxx s.  

   

Zevert Jacobssen ses daegen een half facit                                  xxxiii s.  

   

Jan Jacobsz. ses daegen tot v s. sdaichs                           xxx s.  

   

Jacob Evertsz. ses daegen idem                                       xxx s.  

   

Jacob Wylbortsz. ses daegen idem                                   xxx s.  

   

Zeger Bartelmeusz. ses daegen idem                                xxx s.  

  

Somma lateris          xvi l.        v s.        viii d.  

 

Folio 29 verso  

   

Cornelis Jansz. ses daegen tot v s. idem                   xxx s.  

 

Abel Joosten ses daegen idem                                          xxx s.  

Pieter Allertsz. ses daegen ende een halff facit                                 xxxiii s.  

   

Jan Janssen ses daegen ende een halff tot v s. facit                    xxxiii s. 

   

Noch diversche heijers die beghonnst hebben te heijen weder  

omme te heijen opten xv
en

 december LXXIII an dat vorseide  

blockhuys buyten de Vryessche Poorte oick  

mede insgelycxs geheijet ande beplatinge buyten  

derselver poorte aen weder sijeden die off  

geschooten toorens ende daer tegens over ant  

tblochuys als dese nae volgen personen als volcht  

   

Coman Ariaen Capitein vier daegen ende een  

halff gevaceert uutsaecken als voeren verhaelt  

tot v s. sdaechs facit                                                          xxii s.        viii d. 



   

Cloot op Rytsevoort mede iiii½ dach idem                                     xxii s.        viii d.  

   

Jan Adriaens iiii½ dach idem                                           xxii s.       viii d.  

   

Gerryt Poeselaer iiii½ dach idem                                                xxii s.       viii d.  

   

  Somma lateris                        x l.    xvi s.  

 

Folio 30  

   

Creyn Kemmen vier daegen ende een half tot v st. sdaichs facit     xxii s.         viii d. 

    

Zeger Bartelmeusz. iiii½ daegen idem                                            xxii s.         viii d.  

   

Cornelis Claessen iiii½ daegen idem                                               xxii s.         viii d.  

   

Pieter Bocx iiii½ daegen idem                                                              xxii s.         viii d.  

   

Creijn Teeusz. iiii½ daegen idem                                                    xxii s.        viii d. 

   

Ariaen Harcxssen iiii½ daegen idem                                                     xxii s.        viii d.  

   

Jan Jacobssen iiii½ daegen idem                                                          xxii s.        viii d.  

   

Jacob Bartelmeusz. iiii daegen idem                                                        xx s.  

   

Cornelis Maertsz. iiii ½daegen idem                                                      xxii s.       viii d.  

   

Gerrijt Wouterssen iiii½ daegen idem                                                    xxii s.       viii d.  

   

Jan Jacobssen iiii½ daegen idem            xxii s.      viii d. 

 

Jacob Bartelmeusz. iiii daegen idem             xx s. 

 

Cornelis Maertsz. iiii½ daegen idem           xxii s.      viii d. 

 

Gerryt Wouterssen iiii½ daegen idem          xxii s.      viii d. 

 

Jacob Evertsz. iiii½ daegen idem                                                            xxii s.       viii d. 

   

Somma lateris                  xii l.       v s.  

   

Folio 30 verso  

   

Symon Kemmen iiii½ daegen tot v s. sdaichs facit                             xxii s.          viii d.  

   



Maerten Allertsz. iiii½ daegen tot v s. facit                                         xxii s.          viii d.  

   

Cornelis Jannssen iiii½ daegen  tot v s. facit                                       xxii s.          viii d.  

   

Jan Janssen iiii½ daegen  idem                                                             xxii s.          viii d.  

   

                   Noch Tymmerluyden upten xvi
en

 december LXXIII wederomme  

                   begonnsten te wercken an de valbreggen bij de Geest-  

                   Poorte die selffe offte breecken ende weder te maken  

                   ende op rechten voor de Vryessche Poort aldaer  

                   se noch is ende hebben wederomme een nyeuwe breg  

gemaickt bij de voirseide Gheestpoort inde plaetse  

vande voirseide valbreg. Ende voorts paelen gescherpt  

ende de geheyde paelen ant bolwerck ende anders  

ronts omme gegordet ende anders meer als dese nae  

volgende parsoonen etc. 

  

Cornelis Voocht meester tymmerman heeft gevaceert in  

dyt vorseide werck in als tot Nyeuwe Jaers  

Dach toe x daegen tot viii s. sdaichs facit                           iiii l.  

   

Dierick de Roede mede uutsaecken als voeren thien daegen  

ende een halff tot vi  s. sdaichs facit                                    iii l.       iii s.  

   

Somma lateris           xi l.   xiii s.  

 

Folio 31  

  

Reyer Cornelisz. heeft mede gevaceert uutsaecken als  

vooren acht daegen ende een halff tot v s. facit                     ii l.        ii s.         viii d.  

   

Ariaen Garbrantsz. negen daegen ende een halff tot  

v s. facit                                     ii l.           vii s.         viii d.  

   

Jan Claessen vijff daegen ende een halff tot v s. facit                        xxvii s.         viii d.  

   

Pieter Allertsz. acht daegen en een halff tot v s. facit            ii l.         ii s.         viii d.  

   

Abell Joosten mede acht daegen ende een halff tot v s.  

sdaichs facit                                                                            ii l.         ii s.          viii d.  

   

Jan Cornelisz. acht daegen ende een half tot vi s. sdaichs  

facit                                                                                         ii l.        xii s.  

   

                                 Noch heyers die opten xx
e
 decembris LXXIII geheijt  

hebben buyten die Vryessche Poorte ant voorseide  

bolwerck aldaer ende aen die beplatinge voor  



de voorseide Vryessche Poorte ronts omme tot  

Nyeu Jaersdach incluys alsvolcht de personen etc. 

   

Steffen Jacobsz. heeft gevaceert uutsaecken als  

vooren vijff daegen tot v s. sdaichs facit                                              xxv s.  

   

Somma lateris                  xiii l.    xix s.         viii d.  

 

Folio 31 verso 

 

Coman Ariaen mede uutsaecken als voeren vijff daegen  

tot v s. facit           xxv s. 

 

Creyn Teeusz. acht daegen ende een halff soe uutsaecken  

van theijen als ander ander werck gedaen tot v s. sdaichs      ii l.        ii s.         viii d. 

 

Cornelis Janssen vier daegen ende een halff tot v s. sdaichs 

uutsaecken van theijen facit           xxii s.         viii d. 

 

Jan Jacobssen vijff daegen ende een halff tot v s. sdaichs       xvii s.        viii d. 

 

Gerryt wouterssen acht daegen ende een halff uutsaecken  

van theijen als  ander werck meer gedaen tot v s.  facit   ii l.          ii s.        viii d. 

 

Creyn Kemmen seven daegen uutsaecken van theijen ende 

ander werck daar onder gewrocht tot v s. facit       xxxv s. 

 

Symon Kemmen vijff daegen ende een halff tot v s. facit xxvii l.        viii s. (foutje fabrieksmr.) 

 

Cornelis Maertsz. mede vijff daegen ende een halff 

tot v s. sdaichs facit         xxvii s.         viii d. 

 

 Somma lateris                 xii l.             ii s.        viiii d. 

 

Folio 32 

 

Jan Ariaensz. heeft mede uutsaecken als vooren geheijt 

Ende ander werck meer gedaen tot vii½ dach tot 

v s. sdaichs facit                  xxxvii s.         viii d. 

 

Symon Cornelissen drie daegen en een half tot v s. facit     xvii s.          viii d. 

 

Gerryt Cornelissen drye daegen tot v s. facit         xv s. 

 

Gerryt Wylbordts drye daegen idem           xv s. 

 

Pieter Bocx vier daegen tot v s. facit          xx s. 



 

Cornelis Jellis twee daegen tot v s. facit           x s. 

 

Jan Oeitgens lijndraeyer betaelt van  cleyne corden 

tot de heije opten xxvi
en

 decembris           vii s.         viii d. 

 

    Noch andere diversche tymmerluyden die opten xvi decembris 

    LXXIII inde vorst een stuicketting van sparren 

    gemaeckt hebben beghynnende van de hoeck vande 

    Soudtketen off tot an cleyne bolwercx ben thoe 

    alle dese nae volgende parsonen etc. 

 

Allert IJffven meester tymmerman acht daegen ende een halff 

gevaceert uutsaecken als boven tot viii s. facit              iii l.      iiii s. 

 

 Somma lateris            ix l.     vi s.           viii d. 

 

Folio 32 verso  

   

Pieter Jansz. vyff daegen ende een halff uutsaecken  

als vooren gevaceert tot vi s. sdaichs facit                xxxiii s.  

   

Lourens Pietersz. zes daegen tot vi s. sdaichs facit                xxxvi s.  

   

Willem Claessen wijff daegen ende een halff tot v s. facit     xxvii s.         viii d.  

   

Ariaen Gerryts twee daegen tot vi s. sdaichs facit          xii s.  

   

Dirck Claessen twee daegen tot v s. facit             x s.  

   

Lambert Dircxssen twee daegen tot v s. facit            x s.  

   

Maerten Cryntsz. houtsaeger van sparren te saegen  

bij tstuck tot v doeits compt hem geven    ii l.      xiii s.  

   

Jan de Vryes houtsaeger van sparren te saegen  

bij tstuck tot v doeits facit                 xxviii s.  

   

Somma lateris             x l.    xix s.          viii d.  

   

Certia  somme             ii
c 
lxxiiii l.      vi s.           iiii d.  

 

Folio 33 

   

Reyger Reyersz. smydt op Rytsevoort heeft gelevert  

aen ijser werck tot behouff van de voorseide stanck-  

ettinck opten xx december LXXIII als volcht  



iiii½
c
 doubbelde middelnaegels tot x s. thondert facit     ii l.  v s.  

x
c
  middelnaegels tot v s. thondert facit          ii l.  x s.  

noch ii
c 
schottspijckers tot een braspennynck facit            ii½ s.  

noch iiii duymen wegende iiii pond negen doits tpondt  

ende ii
c
 kreckhencxsselen stuck een braspennynck  

tot wachthuyskens opt Mijnre broers blockhuys  

facit                   vii s. viii d.     

Blijckende bij sijn rekeninge  hier off overgelevert  

beloipt als boven verhaelt is                  v l.        v s.  

[in marge:] blijckende bij specificatie  

 

Deselve vorseide Reyer Reyersz. smydt op Rytsevoort  

noch betaelt van diverse ijserwerck ende  

spijckers, hencxsselen banden an tgeschut ge-  

levert  blijckende bij de specificatie mits-  

gaders de quyctantie in datum den xiii decembris  

LXIII hier bij overgelevert comp ter somme van              vi l.        v s.   x d.  

[in marge:] blijckende bij specificacie ende quitancie  

   

Dirck Jannssen smydt wonende opten Dijck mede betaelt  

uutsaecken van zeecker diverse ijserwerck  

bij hem gelevert ende gemaect dat welck  

an stadts werck gebesycht is als ande wacht-  

huysen ende elders. Al breder blijckende bij  

de specificatie ende quyctancie  in datum den  

xxv
en 

december LXXIII hier bij overgelevert  

compt naer vermoegen der selver              iiii l.       ix s.  ii d.  

[in marge:] blijckende bij specificacie ende quitancie  

  

  Somma  lateris           xv l.   xix s.          xii d.  

 

 Folio 33 verso 

  

               Houtsaegers  

   

Creyn Teeusz. ende Jan Pietersz. zijn macker allebeyde  

houtsaegers hebben begonnst te saegen opten xviii  

november LXXIII als volcht: Ande nyeuwe heye  

gesaecht een halven dach, noch drye daegen gesaecht  

ande laeden van tnyeuwe metalen geschut, noch  

vier daegen ende een half ande palen de geheijet  

sijndt ande Roe Toorn ende an tVryessche  

Bolwerck. Somma gevaceert uutsaecken als  

vorseid acht daegen tot xvi s. sdaichs hen beyden  

facit                  vi l.     viii s.  

   

Deselve Jan Pieterssen cum sociis houtsaegers hebben weder-  



omme begonnst te saegen opten xii december als  

twee daegen ende een halff ande laeden ant  

metalen geschut. Noch upten xviii
en

 decemberis  

anderhalffven en een quartier an sperren ende paelen  

gesaecht tot de wachthuysen compt  

gevaceert in als vier daeghen een quartier  

tot xvi s. sdaichs hen beyden               iii l.        vi s.  

   

Deselve Jan Pietersz. ende Marten Cryntsz. hebben weder-  

omme begonnst te saegen upten xix decembris de  

houten paelen die uut de Voormeer gecomen,  

de welcke geheijet sijndt een sdeel, ande Roe-  

Toorn ende voorts voor de Vryesschepoort,  

ande beplatinge aldaer aen weder zijeden ge-  

vaceert met gordens gesaeckt in als tot  

Nyeu Jaers Dach in cluys acht daegen ende  

een halff tot xvi s. sdaichs hen beyden facit             vi l.     xvi s.  

   

  Somma lateris          xvi ls xvi l.      x s.  

 

Folio 34 

 

Jan Franssen bengelmeester vande hooftmanschappen ende toe-  

siender inde Vryesschepoorte int legen vandien  

ende op delven ende elders gevaceert ande vesten  

hebben wij fabryckmeesters met hem off gereeckent  

dat hem compt, beghynnende vanden yersten de-  

cember off tot Nyeu Jaersdach toe in als xxii  

daegen tot ii s. sdaichs facit               vi l.      xii s.  

   

Cornelis Franssen zijn broder mede als bengelmeester  

ende toe ziender als uutsaecken als vooren  

verhaelt hebben wij fabryckmeesters alle mede  

offgereeckent opten laetsten decembris dat  

den vorseide Cornelis Franssen gevaceert heeft  

beghynnende vanden vi decembris off tot Nyeu  

Jaers Dach toe incluys in als xxiii dagen  

tot vi s. sdaichs facit                vi l.    xviii s.  

   

Deselve Cornelis Franssen noch betaelt uuyt-  

saecken bij hem verschoeten als vier tonnen  

gecoft omme berryen off te maecken. De  

tonne voor iiii s. facit           xii s.  

Noch iii
c
 spijckers, lasijsers thondert ii½ s. facit       vii s.         viii d.  

   

Somma lateris         xiiii l.      ix s.         viii d.  

   



Folio 34 verso 

   

Cornelis Bartelmeusz. alias Slodder meester smydt. Wij  

fabrijckmeesters hebben met hem gereeckent dat hij  

gevaceert heeft beghynnende den xiii decembris  

tot Nyeu Jaersdach incluys in als vijfthien  

daegen tot viii s. sdaichs soe an de laeden  

van tmetalen geschut ende anders facit                                vi l. 

 

Jan Kuijtman Slodders mackers mede hulpen uutsaecken  

als voeren betaelt voor xv daegen sdaichs  

tot iiii s. facit                                                                         iii l.  

   

Cheuwes Arents, Pieter Dircxssen ende Tonnys  

Jannssen als annemenrs vande halve maen hen  

luyden bestedet is int openbaer bij Meester  

Lourens ende Dirck Jannssen Langedijck fa-  

brijckmeesters voor de Vryessche Poorte van  

bynnen bij ons int tbeleg gemaeckt nu  

deselve weder te slechten ende toe te  

werpen mitsgaeders alle de vullis daer  

ommetrent gelegen mede daer in te brengen.  

Blijkende bij heuren quijctancie in date den  

vii
en

 january LXXIIII hier bij oever gelevert  

voor de somme van                                                            xxx l. 

   

Somma lateris                 xxxix l. 

 

Folio 35  

   

Andere diverse uutgeven als volcht  

   

Thonnijs Albertsz. meester tymmerman betaelt opten x january 

LXXIIII uutsaecken dat hij gewrocht heeft gehadt  

aen de nyeuwe laeden tottet metalen geschut  

drye daegen tot viii s. sdaichs facit                                                    xxiiii s.  

 

Tonnys de Koes heeft mede gevaceert uutsaecken van  

tselffde werck gevaceert vier daegen tot  

vi s. sdaichs facit                                                                                xxiiii s.  

   

Jan Claessen scheepbreeckers weduwe als Alijt Cornelis  

dochter hebben wij fabrijckmeesters alle met haer  

offgereeckent op de doolen uutsaecken van  

veele diversche dachgelden ende van uut  

scheeps houdt ende schuytenhuyere ende  

anders bij haer mans inden  z.g. de stadt  



gelevert. Al breder blijckende bij de  

specificatye inden text mitsgaders de  

quijctancye van haer hier bij daer van  

overgelevert van date den xviii february anno LXXIIII  

de somme van                                                                  xxvii l.    xiiii s.  

[in marge:] Blijckt 

  

Jan Heerts buyten de Gheestpoorte betaelt opten  

xxiiii
en

 december LXXIII bij hem gelevert ande  

bregge buyten de selve Gheestpoorte twee 

onderlaegen totte bregge bij Meester Cornelis  

Voocht tymmerman bedongen ende hem betaelt sijndt  

voor                                                                                                       xxii s.  

   

Somma lateris      xxxix l.     iiii s.  

   

Folio 35 verso  

     

Claes Wijbrantsz. meester tymmerman hebben wij fabrycken  

alle mede off gereeckent opte Doelen als dat  

hem noch quam vande stadt soe van zijn dach-  

gelden hij gevaceert hadde ende aen schuyt-  

hueyer. Al breeder blijckende bij sijn quyctancie  

in date den vii
en

 january XV
c 
LXXIIII hierbij  

over gelevert. Compt ter somme der selver  

quyctancie                                                                               x l.        ix s.        viii d.  

[in marge:] Blijckt  

   

Job Cornelisz. hoedemaecker betaelt van twee  

van twee beslaegen wyelen met een asse daer  

toegemaeckt tottet nyeuwe metalen geschut  

gebesicht ende een stuck daer op gelecht   

dat van tschip vande Graeve van Boussoit  

gecomen is ende den Job Cornelis vorseid  

daer vooren betaelt, blijckende bij sijn quictancie  

hier off daer van hier over gelevert in  

date den xxix november anno 1573 de somme van              iii l.       vii s.          viii d.  

[in marge:] Blijckt  

   

Pieter Ariaensz. cluyt schylder betaelt uut  

saecken van veele diverse patronen ende anders  

bij hem gemaeckt ende getrocken. Al breder  

blijckende bij sijn cedulle daer van zijnde  

ende hier bij oever gelevert etc. compt ter  

somme van                                                                             ii l.    xvi s.  

[in marge:] Blijckt  

   



Somma lateris         xvi l.   xiii s.  

 

Folio 36  

   

   

Lubbert Heynricxz. lijndraeyer betaelt uutsaecken van  

corde, touwen ende lijnden tot diverse stonden bij hem  

gelevert soe voor tbeleg als naer tbeleg.  Al  

breder blijckende onder des vorseide Lubbert Heyn-  

dricxssen zijn handt hier bij overgelevert  

bij specificatye daer inne verclaert compt ter  

somme van                                                                         viii l.      xv s.  

Al breder blijckende bij quyctantie van daten den xxv
en

 janu-  

ary XV
c
 anno LXXIIII  

[in marge:] Blijckt  

   

Jan Pietersz. smydt wonende inde Vergulden Cleeyboor  

betaelt uutsaecken van divers ijserwerck bij  

hem gelevert soe an tgeschut als ande nyeuwe  

poorten.  Al breeder blijckende bij sijn ceel  

int particulier houdende bij hem onderteyckent  

hier over gelevert. Compt ter somme van                             iii l.      xvi s.          xii d.  

[in marge:] Blijckt  

   

Pieter Jansz. van Amsterdam een soudaet onder  

capiteyn Jacques Hennebert heeft Meester Lourens  

lantmeeter fabryckmeester betaelt van coop  

van oudtijser.  Al breder blijckende bij quyctancie  

in datum op Michaelis dach anno LXXIIII hier  

daer van over gelevert ter somme van                                 iiii l.     xix s.  

 [in marge:] Blijckt  

  

  Somma lateris         xvii l.       x s.          xii d.        

         

 Folio 36 verso 

  

Garbrant Heycssen wagenaer op Rytsenvoort hebben  

wij fabrijckmeesteren mede off gereeckent op de Oude  

Doolen opten x january LXXIIII als volcht dat  

hem noch van de stadt quam van arbeytsloon  

 

Eerst een dach met de waegen steen gevoort vande  

mynrebroders clooster ande Kennemerpoorte hem  

noch van outs quam facit -------------------------------- xxv s.  

Den xvi decembris noch drye wagen vrachten met plancken  

gebrocht int boshuys voor  ----------------------------------vi s.  

Noch op date vorseid ii wagen vrachten van eeken plancken  



vande Quaeckelbreg gevoort opt groot bolwerck  

compt ter somme van  ---------------------------------------iiii s.  

Noch op datum vorseid twee waegens met riedt opt  

Canysstraeter bolwerck gevoort  --------------------------iiii s.  

Noch van xiiii palen te sleypen uut de oude vesten  

voor de gevangen poorte uuyt de grafte voor  

de wyelmaeckers doere  -------------------------------------iiii s.  

Opten xxx
en

 decembris heeft hij de halve cortouwe gesleept  

voor tsmydts doer omme in de laede te leggen  

ende noch een cleyn metalen stuck met een goe-  

telynck te brengen opt  tgroene bolwerck  

ende Mynre broeders bolwerck van sleypen in als -------xii s.  

Somma hem betaelt                            ii l.       xv s.  

   

Andries Besem ons knecht vant stede erff hebben  

wij fabryckmeesters mede off gereeckent als dat  

hem noch quam uutsaecken van sijn arbeyts- 

loon hij gevaceert heeft begynnende den xxii  

novembris LXXIII uutsaecken van paelen, hout,  

balckens, deelen ende tbedde daer tgeschut  

op hadde gestaen bij de Quaeckelbreg op ge-  

broecken. Ende de poorten van de  Halve maen als  

alle de bynten op gebroecken. Ende anders  

meer gewrocht ende alles op tstede erff  

gebrocht in als xi daegen tot v s. sdaechs facit                  ii l.      xv s.  

   

Somma lateris              v l.     x s.  

   

Folio 37  

   

Deselve Andries Besem vorseid heeft noch ses daegen  

gevaceert tot Nieujaersdach in andere diversche  

wercken tot v s. sdaichs facit                                             xxx s.  

   

Deselve noch betaelt voor twee ijseren bouten inde  

croowagens op t stede erff tot ii½ s. facit                       v s.  

   

Noch hebben wij de voorseide Andries Besem bij  

ons fabryckmeesteren vorseid toegevonden ende uut-  

gegeven voor alle zijn moeyten ende ge-  

trouwen dinst in t vorleden jaer bij ons  

gepleecht in als eens                                                          ii l.  

   

Jacob Albertsz. des vorseide Andryes Besem zijn  

macker mede betaelt uutsaecken als voeren  

verclaert hij mede xi daegen gevaceert heeft  

tot iiii s. sdaichs facit                                                       ii l.      iiii s.  



   

Noch ses daegen uutsaecken als voeren met Andries  

gewrocht tot iiii s. sdaichs tot Nyeujaersdach  

toe incluys compt facit                                            xxiiii s.  

   

Carsyffuen betaelt van schuytehuyeren drye  

daegen ende een halff tot  iii d. sdaichs gebe-  

sicht bij des vorseide Jacob Albertsz. int  

voorgaende werck facit                                                 v s.           xii d.  

   

Dierick de Roede een clout betaelt die hij den  

boom sluyter Pieter op Dronckenoort gedaen  

heeft opten xvi decembris anno LXXIII facit                  ii s.         viii d.  

   

Somma lateris            vii l.      xi s.           iiii d.  

 

Folio 37 verso 

   

Claes corneliszoon alias Neeltges scheebreeker heeft  

Meester Lourens lantmeter mede gereeckent opte  

oude Doelen opten laetsten january LXXIIII  

blijckende bij de rekening daer off sijnde dat  

den vorseide Claes Neeltges verschooten ende  

verleyt heeft gehadt voor de stadtsaecken  

aen diversche  partijen. Al breeder blijckende  

bij de rekenynge ende specificatie int  

particulier mitsgaders zijne quytancie bij datum  

den laetsten january LXXIIII hier bij ange-  

hecht ende hier oever gelevert ter somme  

van                    x l.    xiiii s.  

[in marge:] Blijckt  

   

 

Jan Breet dijkmeester genereal hebben wij fabryckmeesteren  

alle mede off gereeckent opten iii
en

 january  

anno LXXIIII op de oude schutters doelen dat hij  

gevaceert heeft gehadt begynnende  opten  

xxix
en  

may off anno LXXIII doemen de nyeuwe  

wercken beghonnsten ende de stadt te vergrooten  

tot opten xxi augusto LXXIII vorseide dat de  

stadt vanden viant belegert worde ende  

geslooten was beloipt ende met hem off gereec-  

kent is in als dat den vorseide Jan Breet  

gevaceert heeft an dachgelden lxxxviii dagen  

tot viii s. sdaichs hem toegevonden bij ons fabrijckmeesteren  

alle vorseide uutsaecken als dijckmeester ende  

toeziender op als dat die werckluyden  



van den angenomen parck de bestedet waeren  

elcx op sijn eijgen besteden parck brochte  

met namen op de bolwercken ende anders meer  

beloipt ter somme van           xxxii l.  

[in marge:] Dit voorseide artyckel  

compt in 't naevolgen-  

de artyckel   

 

Noch den selven Jan Breet bij ons fabriyckmeesteren  

hem toegevonden int toezien op als bij  

   

Somma lateris           x l.           xiiii s. 
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hem gedaen int beleg bij de wercken an de westen  

ende voor zyn caes ende broot hij niet en  

hadde int beleg gelycke alle andere vreemde  

lantluyden hadden de somme van ------------------------vi l.  

Sulcx dat hem compt an als de somme uutsaecken 

als voeren int lange verklaert is  --------------------xxxviii l.  

Den xv juny LXXIII bij Chrystoffel Boot alst blijckt  

in zijn uutgeven aldaer op folio xxxliii dat  

den vorseide Boot in zijn rekening als uutgeven brengt  

dat hij den vorseide Jan Breet gegeven heeft  

op rekeninge van zijn dachgelden de  

somme van -------------------------------------------------- iiii l.  

Noch den viii july bij Boot het op rekening geven ------iii l.  

[in marge:] Deze vii l. hij in sijn  

voorgaende rekeninge  

bij Christoffel Boot  

in uuytgift gebrocht  

folio xxxix  

 

Betalinge by Meester Lourens lantmeter gedaen bij diverse  

partyen aen desen vorseide Jan Breedt als dyckmeester als volcht  

   

Opten xxvi july heeft Meester Lourens hem gegeven op rekening  

noch van zijn dach gelden ---------------------------------------v l.  

opten ii
en

 augusti noch  -------------------------------------xxxvi s.  

opten ix
en

 augusto noch ------------------------------------------ii l.  

opten xvii augusto noch  ----------------------------------------xx s.  

opten xi
en

 september -------------------------------------------xxii s.  

opten xxiiii
en

 augusto noch ------------------------------------xxx s.  

opten xviii augusto noch ------------------------------------------ii l.  

opten laeste january LXXIIII  op de doelen hem-  

geven ---------------------------------------------------------xvi l. xii s.  



   

   

Somme bij Meester Lourens betaelt den  

vorseide aan Jan Breet uutsaecken 

als vorseide is ende Meester Lourens  

hier in uutgeven brengt tot  

de somme van                                              xxxi l. 

   

Cornelis Rensz. bengelmeester, dijckmeester ende toeziender  

vande soede setters wij fabryckmeesters vorseid  

hebben opten vi
en

 january LXXIIII met den  

vorseide Cornelis Rens off gereeckent van  

zijn dachgelden beghinnende opten xxv may 

 

Somma lateris                   xxxi l.    
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opten xx
en

 july incluys eindende dat den vorseide Cornelis  

Rens uutsaecken als voeren verhaelt gevaceert  

heeft in als xlv daegen en dachgelden tot  

vii s. sdaichs hen toegevonden bij ons fabryck vorseid  

beloipt ter somme van ----- xv l. xv s., hierop  

is den vorseide Cornelis Rens betaelt bij  

Christoffel Booth opten yersten juny LXXIII alst  

tselve blijckt op folio xxxviii bij des vorseide Boot  

uutgeven de somme van ------ vi l. xii s.  

noch aldaer op folio vorseid bijden vorseide Boot hem noch  

op rekening gedaen opten viii juli ------- iii l.  

[in marge:] Dese ix l. xii s. heeft  

Christoffel Boot fabryck-  

meester in uuytgheven  

gestelt in sijn andere  

rekeninge folio xxxix  

compt ergo Cornelis  

Rensz. hier niet met  

vi l. iii s.  

   

Opten xxiiii
en

 january LXXIIII heeft Meester Lourens lantmeter  

desen vorseide Cornelis Rens noch betaelt ende  

de reste die hem uutsaecken als boven verhaelt  

noch quam gegeven ter somme van                                      vi l.       iii s.  

   

Deselve vorseide Cornelis Rensz. noch betaelt op  

datum vorseid voor ses daegen tot vi s. sdaichs  

uutsaecken dat hij gevaceert heeft int  

voortbengelen de lantluyden die daer doende  



waeren int opruymen inde Vryessche Poorte  

rechts voor Kersmisse. Compt dat Meester Lourens  

hem noch betaelt heeft als boven verclaert is                                    xxxvi s.  

   

Gryete een vrouwe wonende opt stede tymmer erff  

betaelt uutsaecken van veele moeyten ende  

arbeyt gehadt in dyt jaer op stede erff  

voorseid soe int ontfangen van steen te tellen  

ende anders. Daer voor haer eens toegevonden  

bij ons fabrycken vorseid                                                       ii l.  

   

Somma lateris                      ix l.    xix s.  

 

Folio  39  

   

Errem Teeusz. haer schuyte gebesicht xiiii daegen  

lanc tot iii groot sdaichs bij Meester Lourens Cornelis  

Voocht tymmerman ande Vryessche Poorte int  

heyen van tselve werck aldaer gebruyckt  

ende haer betaelt is bij Meester Lourens                                               xxi s.  

   

De weduwe van Jan van Bergen betaelt bij Meester Lou-  

rens lantmeter uutsaecken dat Meester Cor-  

nelis Voocht vorseid gebesicht heeft haer  

craen ande vorseide Vryessche Poorte voor                                           vi s.  

   

Dierick Symonsz. schuytemaecker betaelt bij Meester  

Lourens uutsaecken van dat hij de stede  

haer schuyt gelapt heeft aen oncosten ende  

van arbeytsloon bij den vorseide lantmeeter hem  

gegeven is de somme van                                                                xxxviii s.    x d.  

   

Gerryt Tonnysz. meester metselaer betaelt bij Meester  

Lourens uutsaecken van dat hij rechts te  

vooren tbeleg off brack buyten voor de  

Vryessche Poorte de blaeuwe steenen vande  

muyre daermen op plach te sytten ende de  

klynckert mede off gebroecken tottet twater  

toe. Daer aen hij gevaceert heeft iiii daegen  

tot ix s. sdaichs mits dat hij de blaeuwe  

sijdt steenen op stede erff gebrocht  

heeft compt als boven verhaelt ter somme van                                  xxxvi s.     

   

Somma lateris              v l.       i s.             x d.  

   

Folio 39 verso 

   



Gerryt Dircxssen tymmerman heeft Meester Lourens lant-  

meeter noch betaelt opten xiii february LXXIIII  

als voor veele oude spijckers bijden vorseide Geryt  

Diericxssen gelevert int beleg vande stadt daer  

voor dat den vorseide lantmeeter betaelt heeft  

in prensentye van Ghijsbert Paeu ende Christoffel  

Booth op dOude Doelen ande vorseide Gerryt Dirxsz.  

de somme van                                                                                    xxxvi s.  

   

Henrick Jansz. ende Claes sijn macker hebben tesamen  

gevaceert ende gewrocht metter schuyte ende  

hout ende balckens van eenyge breggen ende anders  

opt stede erff gebrocht in als tsamen vierdaegen  

sdaichs tot vii s. tsamen beloipt haer betaelt  

is bij Meester Lourens facit                                                               xxviii s.  

   

Reyngnier slotemaecker daer mede hebben wij fabryck  

alle mede offgereeckent op de oude schutters  

doelen opten xx
en

 january LXXIIII van alle tgelden 

dat den vorseide Reyngnier van dit vorleden  

jaer XV
c
LXXIII gelevert heeft gehadt aen ijser-  

werck tot behouff vande stadt dat welck  

al breder int particulier bij specificatie  

blijckende is bij sijn rekenynge int particulier  

hier off overgelevert ter somme van --- xvii l. ix s.  

xii d. De welcke vorseide somme als xvii l. ix s.  

xii d. noch onbetaelt is overmits tgebreck  

van gelt. Ergo hier in uutgeven nichil  

Is betaelt bij Meester Lourens Pieterssen nu opten vi
en 

january  

anno LXXV aen den vorseide Reyngnier al breder blijckende  

bij de quyctancie hier off over gelevert ter somme  

vorseid facit                                                                        xvii l.       ix s.           xii d.  

[in marge:] blijckt  

  

Somma lateris           xx l.   xiii s.            xii d.  

 

Folio 40  

   

Jan Hulck smydt wonende op de zuytsyede van teynde  

van Luttick Outdorp hebben wij fabryckmeesters  

opten xxv
en  

january XV
c
 LXXIIII mede offgereeckent  

met zijn huysvrouwe genaempt Hillegont van alle  

tgeen dat bij haer vorseide man Jan Hulck van dit  

jaer vorleden jaer van LXXIII dat hij de  

stadt gelevert heeft aen veele diversche  

partijen dat welck al breder int particulier  

bij specificatie in sijn rekenyngen is blijckende  



die wij hier mede over leverende sijn beloipende  

ter somme van                                                                     lxix l.      xvi s.          iiii d.  

[in marge:] Blijckende bij quitancie  

ende specificatie  

memorie dat deese voorseide  

specificatie betaelt is  

tot anno LXXIII incluys bij  

deese tegewoordighe  

fabryckmeesters ende dit vor dit  

reste is betaelt bij den  

fabryckmeesters anno LXXIIII  

   

Den laetsten jannuary LXXIIII hier op betaelt bij Meester Lourens  

op rekenynge an gelde haer gegeven ------------------------------ iiii l.  

Den vii february LXXIIII noch hier op betaelt bij Meester Lourens  

op rekenynge an gelde sijn huysvrouwe  ---------------------------iiii l.  

Den xviii 
en 

february LXXIIII noch hier op betaelt bij Meester Lourens  

op rekenynge an gelde de huysvrouwe  ------------------------------iii l.  

   

Somme bij meester Lourens betaelt an gelde   

up dese vorseide somme net                                      xi l.  

   

Den xviii
en 

aprilis XV
c
 LXXIIII heeft Meester Lourens noch  

gereeckent met Hillegont des voirseide Jan Hulcxs  

huysvrouwe ende haer gelevert van stadts- 

wegen door last van burgermeesteren inde waege  

an oudt ijser xix
c
 lxxvii pont ijsers dat  

pont voor vii pennyngen beloipt int  

gelt met haer gereeckent heeft ter  

somme van-------------------------------------------- xliii l. v s.  

   

Rest hem noch zuver xv l. xi s. iiii d. dese vorseide xv l. 

xi s. iiii d. is betaelt worden bij mijnen heeren den  

burgermeesteren zoe ons des voorseide Jan Hulck  

zijn huysvrouwe verclaert heeft. Ergo  

hier van in uutgeven nyet                                                                          nyet  

   

Somma lateris                 xi l.  

 

Folio 40 verso 

 

Garbrant Jansz. glaesemaecker alias Langbeen 

wonende op de Leet after tVrouwencapelle heeft 

Meester Lourens opten laetsten january LXXIIII noch 

op rekeninge gegeven van zijn verdientloon 

van stadts wegen glaesen gemaeckt ende 

gerepareert te hebben overal an gelde de 



somme van               vi l. 

Blijckt bij zijn quyctantye hier bij oever gelevert inden 

text van date den laetsten january anno LXXIIII 

[in marge:] blijckt 

 

Deselve Garbrant Janssen glaesemaecker is noch betaelt 

worden opten xxiiii january LXXIIII uutsaecken 

als vooren bij Meester Lourens op rekeninge de 

somme van       ii l. 

Is dese ii l. begrepen inde quyctantye hier vooren verhaelt. 

 

Jan Dircxssen lantmeeter in Brouck op Langedijck 

hebben wij fabrycken als Evert Jansz. Stuling, 

Chrystoffel Boot, Meester Lourens bestedet opten 

xv
en

 december LXXIII op te delven aen weder sijeden 

vande singel voor de Vryessche Poorte ende 

de matery op t blochuys te brengen ende 

soe diep te maecken tot ses voet toe als 

de grafte is omme tblockhuys ende aen weder 

 

Somma lateris                viii l. 

 

Folio 41 

 

sijeden drye roeden wijt vande singel off ende is 

hem bij den hoop bestedet voor de somme eens 

alst loffbaerlicken op gelevert is voor 

xxiii l. te betalen alst opgelevert is. 

Dese voorseide Jan Dircxssen als annemer heeft dit 

off gereeckent met mijnen heeren den burgermeesteren 

ende is daeroff voldaen bij mijnen heeren burger- 

meesteren ende voorgeleeken mede uutsaecken als dat 

den vorseide Jan Dircxz. twerck niet loffbaerlyck 

opgelevert heeft gehadt, daer van hij met den 

mijnen heeren den burgermeesteren veraccordeert is 

als wij anders niet en weeten. Ergo daer 

omme alhier in onsen uutgeven daer van ghestelt.       Nyet 

 

Olbrant Jacobssen tEgmont op t Zee plach te 

woonen uutsaecken van zeekere canne 

speeren gecoft bij Meester Lourens tot behoeuff 

van een heye te maecken ende gordinge in 

presentie van Meester Lourens Cornelis Voocht 

meester tymmerman voor de somme van-----------vi gulden  ii s. viii d. 

Allbreder blijckende bij des vorseide Olbrant Jacobsz. 

sijn quyctantye in date den xxviii
en

 decembris LXXIIII 

hier bij over gelevert ter somme van              vi l.         ii s.        viii d. 



[in marge:] blijckt 

 

Somma lateris                      vi l.      ii s.          viii d. 

 

Folio 41 verso 

 

Jan Vrerycxz. van Zijbelhuysen cum sociis als annemers 

van tNoorder bolwerck bij de Mynrebroders clooster 

van de singel op te nemen als ix roeden  x voeten 

de  wij fabrycken vorseide hen es bestedet hebben 

voor xxiii gulden de Leede etc. Daer opdat 

vorseide werck heeft Meester Lourens ende Evert Jansz. 

Stuling tsamen op betaelt den vorseide Jan Vrerycx 

cum sociis als annemers als opten xv
en

 july LXXIII 

an gelde iii l. noch den xx
en

 july LXXIII an gelde  iii l. 

Comp ter somme van                vi l. 

Dit heeft den vorseide Jan Vrerycx cum sociis op rekeninge 

als boven verhaelt ontfangen van desen vorseide 

Meester Lourens ende Evert Jansz. ende de leste 

hebben se van burgermeesteren ontfangen ende van  

Christoffel Booth eenyge pennyngen mede off  ontfangen 

op dit voorseide werck als des voorseide Boots 

rekeninge. In sijn uutgeven wel claerlicke uut 

wyset bij haer luyden acquycte ofte quyctancye 

den selven Boot daer off over levert op sijne 

rekeninge dat welck men daer vinden sal. Etc. 

op folio xl aldaer in zijnen uutgeven des vorseide Boots 

[in marge:] Deesen uutgheven daer 

van Boot hier mentie 

maeckt heeft hij in 

uuytgeef gestelt in 

 sijn andere rekeninge 

folio xl belopende 

xxiiii l. xiii s. 

 

Cornelis Hartigs van Barnyngerhorn als dijckmeester 

ende annemer van eenyghe parcken ande nyeuwe 

vesten heeft Meester Lourens Pieterssen betaelt 

nu opten xvi novembrys LXXIIII uutsaecken dat 

den vorseide Cornelis Hartigs gevaceert heeft 

gehadt xxiiii daegen tot vi s.  sdaichs als  

toesiender ende ende meester int fondeeren van 

Canys straeter bolweck opdat een ider elcke 

annemer sijn materialen op zijn angenomen eygen 

perck moeste brengen. In ordren enden dyt 

al breder blijckende bij de quytancie hier van 

over gelevert ter somme van               vii l.      iiii s. 



[in marge:] Blijckt 

 

Somma lateris                  xiii l.   iiii s. 

 

Folio 42 

 

Noch bij Meester Lourens Pieterssen lantmeester betaelt 

Leenart den doolknecht van dOude Schutterie 

voor xx comparitien aldaer gehouden op de  

Doolen telcken x s. Soe voor bieren ende 

voor lycht ende anders alsoe wij daer op 

de voorseide Doolen met alle voorgaende pertijen 

hier vooren verclaert mede offgereeckent 

ende aldaer hen luyder betalinge gedaen 

hebben compt alhier in uutgeven de voorseide 

comparitien in als bedraegende      x l. 

 

Somme per somme 

 

Symon Symonsz. Wielmaecker op Rytsevoort wonende heeft 

Meester Lourens noch betaelt opten laesten january 

anno XV
c
 LXXIIII in presentie van Augustijn Pouwelsz. 

ende Jan Jacobsz. Palinckman uutsaecken van  

zeeckeren croewagens ende assen gemaeckt. All 

breeder blijckende bij de partijen int particulier 

hier daer off over gelevert onder des voorseide 

Symon Symonsz. zijn eygen handt ter somme van             vi l.     xiii s.          viii d. 

[in marge:] is geroyeert overmits 

tselfde in uuytgeven 

gestelt fol. xxii 

 

Quarta Somme       ii
c
 xv l.     iii s.            ii d. 

 

Folio 42 verso 

 

[Leeg] 

 

Folio 43  

   

Ander uutgeven bij Meester Lourens lantmeter  

gedaen ende bij hem int particulier uutgegeven sijnt  

in veele diversche cleyne partijen beghynnende  

den xxiiii augusto LXXIII doen de stadt beleyt  

ende geslooten was van veele diverse werck-  

luyden als tymmerluyden, metselaers, delvers, soede  

setters ende veel meer andere diverse werckluyden  

mitsgaders bij hen gecoft heeft an geelcooper  



tot de groote laeden cortouwe die int  

beleg gegoeten worde oick veel oude spijckers  

ende ijserwerk. Al breeder blijckende bij  

de partijen int particulier hier naer volgende  

verclaert soe wel int beleg, voor ende  

naer tbeleg. Daer ick Chrystoffell  

Booth gheen reghyster daer off gehouden  

hebbe dan is tselffde regyster daer off  

gehouden bij Meester Lourens Lantmeter vorseid als  

hier naer de partijen int particulier volgen  

mitsgaeders in kennisse van Jacob Jannssen  

Dremmell mede fabryck meester  

   

Uutgeven  

Jan Boon smydt heeft Meester Lourens betaelt op rekenynge  

van zijn verdientloon als dat den vorseide  

Boon smydt heeft ande Hollantsche knoutssen  

ofte buysen genoempt, de ijseren pennen gemaeckt  

daer off hem den vorseide Meester Lourens rekenninge  

gegeven heeft                                                                                      xxvii s.  

 

Zwaeger eenen genoempt is betaelt worden door  

Meester Lourens ter versaecke van wat bootscha-  

ppen te doen.                                                                                              i s.           iiii d.  

   

Cornelis Franssen ende Jan Franssen gebroders ende bengel-  

meesters van de hooftmanschappen hebben verschoeten  

gehadt tot berrijen, spijckeren ende anders meer  

dat twelck hen lyeden opten xxiiii augusto  

LXXIII betaelt is bij Meester Lourens vorseid                                     xxii s.          iiii d.  

   

Somma lateris                       ii l.      x s.           viii d.  

 

Folio 43 verso   

   

Dese navolgende tymmerluyden hebben begonnst te wercken  

int beleg opten xxiiii
en 

augusto an dyversche wercken  

zoe ande halve maen bij de Vryessche Poorte  

als ande huysen off te breecken bij de Vryessche  

Poorte.Ende eensdeels de cappe uuyt de  

spannange vande selve Vryessche Poorte mitsgaders  

de cappe van Sinte Pieters Poorte off te breecken.  

Ende anders meer de welcke betaelt sijndt door  

Meester Lourens Pieterssen, lantmeter, ende oick eenyghe  

meester metselaers die de Papentoorn ende anders  

off braecken mede int beleg als hiernaer volcht.  

   



   

Cornelis Voocht meester timmerman heeft gewrocht int  

tselve vorseide werck xi daegen sdaichs tot  

xii s. facit                                   vi l.      xii s.  

   

Reyger Cornelisz. Voochtes soon heeft mede gevaceert  

als vooren xi daegen tot vi s. sdaichs facit                  iii l.       vi s.  

   

Jan Gerritsz. Voochtes meester kneecht heeft gevaceert  

xiii daegen ende een halff tot viii s. sdaichs facit              v l.     viii s.  

   

Ariaen Garbrantsz. mede uutsaecken als voeren geva- 

ceert x daegen tot viii s. sdaighs facit                     iiii l.  

   

Jacob Symonsz. alias Grooten Maryen tymmerman mede uutsaecken  

als vooren. Ende oick de verckens pynnen met  

de rollen gemaeckt, oick de platte heeckels  

ende laeden ande yseren stucken gemaeckt ende dit  

alles int beleg gevaceert heeft xvi daegen  

tot viii s. sdaichs facit                      vi l.     viii s.  

 

Thonnys Albertsz. meester tymmerman mede uutsaecken als voeren  

gevaceert x daegen tot viii s. sdaichs facit                 iiii l.  

   

Somma lateris              xxix l.        xiiii s.  

   

Folio 44  

   

Jan Janssen an Sinte Jansstraete tymmerman heeft mede  

gevaceert uutsaecken als vooren x daegen  

tot viii s. sdaighs facit               iiii l.  

   

Maerten Pietersz. meester tymmerman van Vianen mede uut-  

saecken als vooren betaelt ix daegen tot  

viii s. sdaichs facit                 iii l.      xii s.  

   

Jacob Maertssen steenhouwer ende metselaer heeft geva-  

ceert int beleg inde muraige int off breecken  

viii daegen tot viii s. sdaichs facit               iii l.      iiii s.  

   

Claes Franssen metselaer mede uu saecken als voeren  

gevaceert viii daegen tot vi s. sdaichs facit    ii l.     viii s.  

   

Noch heeft meester Lourens opten xxiiii augusto LXXIII vorseid 

op rekenynge gegeven eenen meester Wouter van  

Campen inde Langestraat wonende ende dat  

van spytssen ende hollantsche knottssen ofte  



popelsyen te maecken met zijn knechts de  

somme op rekenynge                                                          viii l.  

   

Huybert Janssen de smydtsknecht van Dirckman  

op Luttyck Outdorp betaelt bij Meester Lourens uut-  

saecken den selven Huybert Janssen gewrocht  

heeft gehadt ende geholpen soe voor tbeleg  

als int beleg Slodder meester smydt omme de  

laeden van tgeschut te beslaen als ander werck  

meer in alles gevaceert xviiii daegen tot  

iiii s. sdaichs facit              iiii l.     xvi s.       

   

Jacob Heyndricxz. wonende inde Rydderstraete  opten  

iiii
en

 september LXXIII bij Meester Lourens betaelt voor  

xiiii½ pont root cooper tot iii groot tpont facit        xxi s.         viii d.  

   

Deselve noch betaelt voor een ketel wegende  

xvi½ pont tot iii groot tpont facit       xxiiii s.           xii d.  

 

Somma lateris        xxviii l.     vi s.          iiii d.  

 

 Folio 44 verso 

   

Henrick Jansz. in Sinte Pietersstraet betaelt bij Meester Lourens 

op datum vorseid voor oudtijser omme hagelgeschut 

oft te maecken bij den voorseide Henrick Janssen 

gelevert ende hem betaelt is        xxix s.          xii d. 

 

Jacob Jannssen Dremmel betaelt bij Meester Lourens vorseid 

voor vii pont geel cooper facit           vi s. 

 

Claes Gerrytsz. uut Broe De Wijck betaelt bij 

Meester Lourens uutsaecken van oude spijckers bij 

hem gelevert ter somme van               iii l.         xviii s. 

 

Jacob Heyndricxssen inde Rydderstraet betaelt bij Meester 

Lourens voor xxix pont root ende geel cooper 

bij hem gelevert ende daer voeren betaelt is 

bij Meester Lourens den vorseide Jacob              ii l.         i s. 

 

Jan Franssen bengelmeester betaelt bij Meester Lourens op 

rekenynge noch x s. bijden selven Jan Franssen 

verleyt ende verdient loon van dachgelden            x s. 

 

Jan Boon smydt betaelt bij Meester Lourens noch op rekenynge 

uutsaecken van pennen bijden selven Boon vorseid 

gemaeckt te hebben ande Hollantsche huysen 



ofte popelsyen als          xvi s. 

 

Zwaeger met sijn macker gegeven ende betaelt bij 

Meester Lourens uutsaecken voor heur luyden arbeyts- 

loon als tcooper gevoort te hebben tsamen        xvi s. 

 

Den trommelslaeger betaelt bij Meester Lourens uutsaecken 

dan den selven tot twee diversche reysen omme 

gekoepen heeft om tcooper te coopen facit          vi s. 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens uutsaecken van twee 

hondert spijckers die gebesicht zijndt ande 

nyeuwe spytssen die ijsers daer mede an te  

hechten facit             iii s. 

 

 Somma lateris                        x l.    v s.         vii d. 

 

Folio 45 

 

Cornelis Voocht tymmerman opten xi september LXXIII betaelt 

bij Meester Lourens uutsaecken de rosmolen int Jonge 

Baghijn hooff te stellen              v s.           xii d. 

 

Cornelis Rens opten xvi september LXXIII betaelt bij Meester 

Lourens op rekeninge ii l. uutsaecken van veele diverse 

dingen bij hem verschoeten an berryen, spijckers ende anders 

int beleg bij hem gedebourseert compt als vooren     ii l. 

 

Meester Wolter van Campen betaelt bij Meester Lourens uutsaecken 

op datum vorseid voor xvi pont geelcooper bijden 

selven gelevert daer voor Meester Lourens vorseid hem betaelt     xvi s. 

 

De houtsaegers betaelt bij Meester Lourens uutsaecken bij hen 

luyden gesaecht te hebben de laeden tot de 

groote cortouwe die int beleg gegoeten worden 

ende ander werck ande rosmolen int beleg bij hen 

luyden ghewrocht         xxiiii s. 

 

Vincent de Crueyer betaelt bij Meester Lourens uutsaecken 

van dat hij turff ende het cooper int bossghye- 

tershuys gecrooy heeft          xii s. 

 

Rijcke Tonnys betaelt bij Meester Lourens uutsaecken opten 

xxv
en

 september LXXIII van soeden te delven ende te 

steecken hem noch quam drye daegen tot vi s. 

sdaichs ende schuytehuyere te samen        xxii s. 

 



Jacob Willemsz. Cloot medebetaelt bij Meester Lourens 

als uutsaecken als vooren voor drye daegen 

tot vi s. sdaichs facit                    xviii s. 

 

Jan Willemsz. Clooten brooder twee daegen ende een halff 

mede uutsaecken als vooren soeden te settten tot 

vi s. sdaichs facit            xv s. 

 

Myeus Lourensz. mede van soeden te setten hem noch quam 

uutsaecken als voeren drye daegen tot 

vi s. sdaichs facit         xviii s. 

 

 Somma lateris                     viii l.       x s.         xii d. 

 

Folio 45 verso 

   
Jan Janssen betaelt bij Meester Lourens uutsaecken als voeren ver- 

haelt van soeden te setten hem noch quam vier daegen  

tot vi s. sdaichs facit                                                            xxiiii s. 

  

Ruyge Tonnys betaelt bij Meester Lourens mede hem noch quam  

 uutsaecken als voeren                                                                               x s.  

 

Bouven  in de Geestpoorte betaelt bij Meester Lourens  

van drye daegen arbeytsloon tot s. sdaichs facit          xv s.  

   

Andries een soudaet betaalt bij Meester Lourens uutsaecken  

van een clocke wegende xlviii pont tot de halve  

stuver tpondt facit                                                                               xxiiii s.  

   

Ariaen Maet buyten de Vryessche Poorte plach te  

woenen betaelt bij Meester Lourens uutsaecken van  

oude spijckers by hem gelevert ende vercoft zijnt  

voor iii l. vii s facit                                                                iii l.      xii s.  

 

Opten xxviii
en

 september LXXIII betaelt bij Meester Lourens 

noch eenen soldaet gelogeert sijnde tot Aeff 

Jan Doeven uutsaecken van iii
c
 lxxi pont ijser 

thondert pont voor xxvi s. hem betaelt comt ii½ s. 

daer en boven int gelach mitsgaders wagegelt 

vrij tsamen bij Meester Lourens betaelt is    v l. 

 

Bartelmeus Jansz. uut De Wijck betaelt bij Meester Lourens 

noch uutsaecken van dat hem noch quam van 

outs anderhalffven dach arbeytsloon tot v s. facit         vii s.         viii d. 

 

Pieter de Vryes betaelt bij Meester Lourens opten ii
en

 



octobrys uutsaecken van soeden te setten hem noch 

quam van outs drye daegen tot vi s. sdaichs facit      xvii s. 

 

Gerryt Floeren meester soedesetter betaelt bij Meester Lourens 

op datum vorseid uutsaecken als voeren dat hem noch 

quam vier daegen tot vii s. sdaichs facit               xxviii s. 

 

Somma lateris                  xiiii l.        xviii s.        viii d.  
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Cornelis Hesselssen Slodders macker betaelt bij Meester Lourens  

uutsaecken van dat den vorseide Cornelis Hesselssen  

gevaceert ende ghewrocht heeft met den vorseide  

slodder dat Meester Lourens  met hem off gereeckent  

heeft in als soe voor soe naer xxiiii daegen sdaichs 

iiii s. facit                                                                            iiii l.    xvi s.  

   

Huybert Jansz. Dirckmans knecht te vollen betaelt   

bij opten iii
en

 octobris bij Meester Lourens uutsaecken  

dat den voorseide Hubert Janssen gewrocht heeft  

met Dirckman sijn meester ant stede werck  

in als xxiiii daegen tot iiii s. sdaicht facit                            iiii l.     xvi s.  

   

Opten iiii october LXXIII soe heeft Meester Lourens offgereeckent  

met Cornelis Bartelmeusz. alias Slodder meester smydt  

dat hij an steede werck gevaceert ende ghe- 

wrocht heeft gehadt xxiiii daegen sdaichs  

tot xii s. facit ----  xiiii l. xii s.  hierop hem betaelt  

bij Meester Lourens op rekenynge iiii l. xvi s. De  

reste als ix l. xii s. is de vorseide Slodder betaelt  

worden opten iiii october LXXIII bij mijnen Heere den  

burgermeesteren compt hier bij Meester Lourens betaelt  

als vooren verclaert is facit                                                  iiii l.     xvi s.  

   

Loedewijn op De Leedt wonende opt eynde betaelt  

bij Meester Lourens uutsaecken van dat den selffden  

Loedewijn gevaceert heeft drye daegen ende een  

halff inde Voormeer  omme de else paelen heeft  

helpen haelen ende scherpen sdaichs tot vi s. facit         xxi s. 

   

Dignum santvoerder betaelt bij Meester Lourens uutsaecken  

dat den voorseide Dignum met sijn selffs vijffde gevac- 

eert heeft van de paelen buyten dye nyeuwe  

Kennemerpoort uut te haelen daer de stellinge  

op gemaect was omme de groote daar in te  

heyen etc.  Deselve paelen bij hem weder ingeslagen  



ende daer off een breg gemaeckt bij de Ridder- 

straat over de oude westen. Daeraen hij  

verdient heeft                                  xxi s. 

 

Somma lateris                    xvi l.      x s.  
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Opten vi
en 

october LXXIII betaelt bij Meester Lourens met Jacob 

Jannssen Dremmel uutsaecken een groot ijser dat 

ande breg bij de Vryessche Poorte gheweest hadde 

van een soudaet voor            iiii s. 

 

Cornelis Rensz. twee neven betaelt uutsaecken van 

dat se beyden an stede werck verdient hebben 

xxix s. opten viii september LXXIII in tbeleg facit     xxix s. 

 

Cornelis Franssen noch bij Meester Lourens op rekenynge ge- 

geven opten x
en

 october een tynnen daelder voor xxx s. 

facit            xxx s. 

 

Jan Hercxssen de waert inde Nyeupoort gegeven op 

rekenynge bij Meester Lourens van dat bier dat de 

tymmerluyden ende de houtsaegers gehaelt hebben alsoe 

luyden die boomen om gehouden hebben ende 

gesaecht tot teetgroedts op Cranenbrouck 

tot de laeden vande bossen facit           xv s. 

 

Voocht Meester Cornelis tymmerman ende Claes Neeltgis 

met haerluyder knechtss betaelt bij Meester Lourens 

opten laetsten octobrys uutsaecken als zij luyden 

de groote paelen buyten die Vryessche Poorte 

int Beghijn vande Pettemervaert uuythaelen 

hen luyden gegeven drye mengelen biers facit         vi s.           xii d. 

 

Claes Gerytsz. uut De Wijck betaelt bij Meester 

Lourens opten laetsten octobrys uutsaecken 

bij hem gelevert de reste van zijn oude spijc- 

kers voor xx s. facit            xx s. 

 

Adriaen Flucx betaelt bij Meester Lourens uutsaecken 

van iii daegen soeden gesedt tot vii s. sdaichs 

dat hem noch al quam voor tbeleg facit        xxi s. 

 

 Somma lateris                     vi l.      v s.           xii d. 
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Ruyge Tonnys betaelt bij Meester Lourens uutsaecken van dat de 

selven gewrocht ende geholpen den lantmeester buyten 

de Vryessche Poorte int off meeten van tblochuys 

aldaer facit               iii s. 

 

Noch opten laetsten octobris LXXIII bij Meester Lourens betaelt 

uutsaecken datmen die breg vanden vianden  die op 

de Meenter Breg stondt gebrocht hebben inde 

Groote Kerk facit            xv s. 

 

Claes Neeltges zijn macker betaelt opten laetsten octo- 

brys LXXIII uutsaecken van dat hij hem heeft 

gehulpen maecken de breggetyens soe op Dronc- 

ken Oort als op De Leet in als den selven 

Claes Neeltgens sijn macker betaelt                 xxxiii s. 

 

Noch heeft Meester Lourens betaelt van te bergen eenige 

eecken plancken de die soudaten anders verbrant 

souden hebben            iiii s.          viii d. 

 

Pieter Bosch betaelt bij Meester Lourens uutsaecken 

van dat den vorseide Pieter heeft heeft dat vullis 

wech gevoert dat hem bestedet was wech 

te voeren bij Evert Jansz. Stuling als fabryckmeester        xv s. 

 

Jan Janssen uut de Canysstraet betaelt bij Meester 

Lourens uutsaecken van dat den vorseide Jan Jansz. 

noch ten achteren was drie daegen soeden geset 

te hebben met Gerryt Flooren sdaichs tot vi s. 

ende betaelt nu opten xiii
en

 novembris de somme       xviii s. 

 

Dierick thijssen met Cent de Crueyer betaelt bij 

Meester Lourens uutsaecken van dat zij luyden hebben 

dat voor endt schoon gemaeckt hebben vande 

Spaensche breg ende inde kerck gebrocht facit       iiii s. 

 

Andries Besem betaelt bij Meester Lourens opten xiii
en

 

november LXXIII uutsaecken van een angenomen 

werck te weeten dat den voorseide Andryes 

Besem bestedet is bij den hoop bij ons fabryck- 

 

 Somma lateris          iiii l.    xii s.         viii d. 
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meesters als Stuling, Boot, Meester Lourens vorseid den Worteltoorn  

off te breecken tot inden gront endie  die aerde  



op te wal te schyeten voor de somme van                             vi l.  

   

Ruyge Tonnys betaelt bij Meester Lourens noch uutsaeken  

van een dach soeden gesedt hem noch restende was facit                      vi s.  

   

Opten xxiii
en

 november betaelt bij Meester Lourens eenen selden  

genoempt ter cause van oude spijckers gelevert                                    viii s.        viii d.  

   

Heynrick de hoedemaecker betaelt opten ii
en

 decembrys  

bij Meester Lourens uutsaeken van dat hij geholpen  

heeft Meester Henrick de Bossghieter int Jonge Baghijn  

Hooff de deelen opte breecken inde afterkerck                                        v s.  

   

Jan Dircxssen bij Jan  Claesz. sceepbreker betaelt bij Meester  

Lourens in presentye Jan Claessen vorseid ende Jan  

Jacobssen palinckrooper uutsaeken van schuyt  

hueyere in als xxvi s. facit                                                                  xxvi s.  

   

Neel  Jonckeren soon inde Canistraet plach te woenen  

betaelt bij Meester Lourens uutsaeken van dat haer  

soon heeft helpen soeden dregen vi daegen tot  

iiii s. sdaichs dat hem noch comende was al voor  

tbeleg facit                                                                                         xxiiii s.  

   

Noch bij Meester Lourens betaelt van arbeytsloon van  

barnhout dat geclooft worde voorden Gouverneur  

Sonoy opt Stede erff                                                                               iii s.  

   

Willem Louwen Decker opten xi december LXXIII betaelt  

bij Meester Lourens uutsaeken van schot spyckers  

bij hem gecoft de welcke gebesycht sijndt  

ande wacht huysen op de bolwercken facit                                             ix s.         iiii d.  

 

Olbrandt Jansz. op De Leedt betaelt bij Meester  

Lourens uutsaeken van dat den selffden Olbrant  

met Pieter Bosch de deelen van rondts omme  

de westen gehaelt heeft vande wachthuysgens  

ende gebrocht heeft ande Vryessche Poorte                                            xii s.        viii d.  

   

Somma lateris             x l.   xiiii s.         iiii d.  
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Cornelis Franssen betaelt bij Meester Lourens opten xi
en

 decembrys  

uutsaecken van sparren ende lege tonnen, spijckers  

omme barryen off te maeken ende van een breeck-  

hamer te samen in als                                                                            xvi s.  



   

Heynrick Arys Wouters van Huyswaert betaelt bij Meester Lourens  

uutsaecken van dat zij luyden hebben gevaceert elcx  

drye daegen een quartyer steengevoort van  

stede erff tot achter Jan Patges erff sdaichs iiii s. facit                       xxvi s.  

   

Isbrant Constabel met sijn mackers opten xiii
en

 decembrys  

LXXIII betaelt bij Meester Lourens uutsaecken van dat  

hij eenige deelen gebercht heeft                                                              iii s.        viii d.  

   

Cornelis Albertsz. met sijn macker betaelt bij Meester  

Lourens uutsaecken van dat sy luyden puyn ende  

halffve steen gevoert hebben ande barmte vande  

veste ende Roetooren bastylloentijen met schuyte  

hueyere te samen geven den beyden                                                   xviii s.  

Jacob Albertsz. mede uutsaecken als boven verclaert                         xvii s.  

Andries Besem mede uutsaecken als boven verclaert                         xxvi s.  

Heinrick Janssen macker mede als boven verclaert                              xvi s.  

   

Andries Willemsz. van Lymmen betaelt bij Meester Lourens  

uutsaecken van dat hij met Gerryt Flooren voor  

tbeleg den tijt van drye daegen soeden  

gesedt heeft sdaichs tot vi s. facit                                                        xviii s.  

   

Jacob Groote Marryen tymmerman betaelt bij Meester Lou-  

rens opten xiii decembris LXXIII uutsaecken  

van veele diversche wercken hij gewrocht  

heeft zedert den xviii
en

 november offbeghynnende  

tot Nyeu Jaersdach toe incluys in als xxv  

daegen tot vi s. sdaichs facit                                                vii l.        x s.  

   

Jan Rembrechtssen opte Leedt betaelt bij Meester  

Lourens uutsaecken van x ofte xii bont stroe  

bij den selven Jan vorseid gelevert op tVryessche  

bolwerck dat welck men noempt ende  

heet het Spaensche bolwerck uutsaecken  

datter veel  Spaenjaerden onder in begraven  

liggen die der bij ons fabrycken onder doen  

leggen sijndt  facit                                                                                  vii s.         viii d.  

   

Somma lateris          xiiii l.        xviii s.  
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Willem Louwen riedtdecker van de wachthuysen op de 

bollwercken, betaelt bij Meester Lourens uutsaecken bij den 

vorseide Willem gecoft heeft gehadt tot twee diverse 

reysen roepen, telcken voor xii s. facit    xxiiii s. 



 

Blanckert met zijn macker betaelt bij Meester Lourens 

uutsaecken van dat hij hout gebercht heeft, 

dat tot de laeden van tgeschut gemaect was                     ii s. 

 

Cornelis Rens betaelt bij Meester Lourens noch op rekeninge 

opten xx
en

 decembris LXXIII uutsaecken van dat 

hij verdient heeft voor tbeleg ii l. principa- 

licken verschoeten an berryen coecken voor de kinderen 

vande hooftmanschappen ende anders meer als voor  ii l. 

 

Groote Creyn betaelt bij meester Lourens opten xx
en

 decem- 

ber uutsaecken van dat den vorseide Creijn groen 

rijs gesneden heeft ande suyder vesten, dat 

welck ant spaensche blochuys gebesicht is 

int leggen van de soeden, facit                     vi s. 

 

Dierick Rongen de tymmerman noch betaelt bij Meester Lourens 

op rekening uutsaecken van zijn arbeytsloon          x s. 

 

Pieter Cluyt schylder betaelt bij Meester Lourens uut 

saecken de voorseide Cluyt gemaect heeft een caerte 

van tOosteynde van de stadt voor Monseigneur La Garde, facit          viii s. 

 

Cloot op Rytsevoort betaelt uutsaecken dat 

hem noch quam van outs soeden te steecken, 1 dach, facit       vi s. 

 

Ruyghe Thonnys met zijn mackers als Reijer Gerryts ende Jan Gerryts  

betaelt bij Meester Lourens 

uutsaecken van dat zijluyden de breg bij de Halve 

Maen hebben op gemaeckt ende hadden bedongen v l. xi s. 

blijckende bij haerluyden quyctancie in date den xv december  

LXXIII hier 

bij inde text over gelevert. Compt ter somme van             v l.       xi s. 

 

Jan Centen houtsaeger betaelt bij Meester Lourens uutsaecken van 

dat hij een nyeuwen bock heeft doen maecken meest 

van stede hout voor maeckeloon ende anders hem 

betaelt is bij Meester Lourens       xvii s.             ii d. 

 

Pieter Bocxs betaelt uutsaecken van dat hij 

de plancken ten eynde vande Ridderstraet ge- 

suyvert heeft gehadt vande vullis daerop 

geworpen was.             vi s. 

 

Somma lateris           xi l.       x s.             ii d. 
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Cornelis Symonssen hoedemaecker betaelt opten xxx decembris 

bij Meester Lourens uutsaecken van dry daegen ende een 

halff gevaceert te hebben met Meester Adriaen den 

lantmeeter int op nemen vande nyeuwe wal ende 

die diepte vande grafte tot v s. sdaichs, facit     xvii s.         viii d. 

 

Stoffell Lenaertsz. wielmaecker betaelt bij Meester 

Lourens uutsaecken van een ijseren moecker die 

fabrycken van hem geleent ende wech was geworden. 

daer voor hem een ander inde plaetse gelevert voor       xii s. 

 

Jacob Thomissen kystemaecker betaelt bij Meester Lourens 

uutsaecken van dat den selven uutgebroecken ende 

uutgenomen heeft inde Groote Kerck de cooperen 

pylaeren, facit           viii s. 

 

Jacob Jannssen Dremmel betaelt bij meester Lourens uut- 

saecken van dat den voorschreven Dremmel ver- 

schooten heeft gehadt van stadts wegen an 

mens in Sinte Jacob aldaer Meester Cornelis Voocht 

met zijn knechts an bier gehaelt hadden. In 

als xx s. in stadts werck, facit           xx s. 

 

Opten xxvi
en

 february LXXIIII betaelt bij Meester Lourens  

vande groote linden plancken, die inde Groote Kerck 

laegen, door bevel van Claes Hercxssen burger- 

meester. De selve te verleggen, facit          iii s.         viii d. 

 

Opten xii november LXXIII betaelt bij Meester Lourens Jan 

Uitgist linslaeger voor groff touwe viii s. uutsaecken  

gebesicht tselffde touwe omme balckens mede  

ghevlot, die men over al ghevonden heeft gehadt 

ende die opt stede erff gebrocht ende elders 

daer men die van doene hadde. Comp de selve      viii s. 

 

Cornelis Gelijs ende Balthijs Jelijs betaelt bij Meester 

Lourens uutsaecken van dat de beyden vorseide op 

Kersavont ghestopt hebben de gaeten ande 

syngel buyten de Vryessche Poorte op dat 

het waeter niet meer in Gheestmerambocht 

loepen en moechte. Elcx een dach, facit          x s. 

 

Noch op datum vorseide betaelt bij Meester Lourens Erm  

Teeusz. op Luttickoudorp uutsaecken van een 

nyeuwe dycke brede eeken plancke, die gesedt is  



anden Overtoom andie Huygen dijck op dat thooge 

water niet en moecht overloopen; daer voor betaelt     xxii s. 

 

Somma lateris              v l.       i s. 
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    Andere uutgeven bij Meester Lourens gedaen in veele cleyne 

    diversche partijen bij hem uutgegeven sijndt voor tbeleg 

    van Alcmaer beghynnende in ultimo mayo LXXIII als 

    hier naer volgt 

 

    Eerst 

Opten eersten juny verleyt LXXIII heeft Meester Lou- 

rens, Evert Janssen Stuling ende Jacob Janssen Drem- 

mel tesamen geweest tot Egmont inde 

abdye omme de steen te besien van vrachtende 

oncosten betaelt uut ende thuys tsamen        xiii s.         viii d. 

 

Opten iiii
en

 juny heeft Meester Lourens noch betaelt Jan 

Gerrytsz. de waert in Opmeer opt hoecxksen 

vande  Canysstraet van dat hij met Meester  

Adriaen lantmeter te samen aldaer verteert 

hebben          xxvii s. 

 

Opten v
en

 juny soe heeft Meester Lourens gecoft in presentye 

Jan Breedt dijckmeester vande wielmacker op 

Rytsevoort een sandt croewagen voor         xii s. 

 

Noch van een berrye bij Meester Lourens betaelt daer 

men de steen uut dAbdye droech voor         iiii s. 

 

Opten xvi
en

 juny betaelt Jan Ruyter Dircxk voor een 

tonne biers bij Meester Lourens gecoft voor Voocht 

den tymmerman met zijn knechten int ophangen 

ende doende waeren met den clocken. Daer 

vooren betaelt is bij Meester Lourens iii l. vii s. facit          iii l.       vii s. 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens van dat extra vra..s 

werck als hulpers alsmen die eerste groote 

gegoeten stuck uutgevoert hebben vi s. facit          vi s. 

Noch op date vorseid geven voor vijsellteleen 

daer men de muer vande mynre broeders mede 

omme gevijselt hebben betaelt              i s.         viii d. 

 

Opten xiiii
en

 juny betaelt op de Doolen bij Meester Lourens 

uutsaecken van dat besteden werck angenomen 



 

 Somma lateris                      vi l.      xi s. 
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bij Dierick Gerrytsz. ende Dirck Janssen omme de pannen 

vant bouhuys uut de adbye te haelen verleyt       xvii s. 

met meer ander wercken bestedet opt selve pas 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens op dato vorseid voor xxiiii 

mant turffs voor de bosghyeter mits dat Cent 

de Crueyer de daer gebrocht heeft tsamen in als   ii l.      viii s. 

 

Opten xix juny noch betaelt bij Meester Lourens snachts 

Als hij de boede in liet die van Hooren quam facit        iiii s. 

 

Noch op date vorseid betaelt bij Meester Lourens van dat 

loot ende ijser vande dammen aen de waech te voeren 

met het gelt van tijser              vi s. 

 

Noch den trommelslaeger betaelt bij Meester Lourens van 

dat hij de trom ommesloech omme eenyge percken 

te besteden geven              iiii s. 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens van tonne roepen van 

tbesteden vande vulliscuylen ende van coeck 

voor de steendraegers tsamen                     iiii s. 

 

Noch Jan Jan Claessen scheepbreker betaelt bij 

Meester Lourens van acht ijseren clooten facit         vi s. 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens alsmen de bosch uut 

het bossghietershuys gebrocht heeft an bier 

met Claes Wybrantsz. ende die wielmaker 

gedroncken in als tsamen              viii s. 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens vande wijncoop dat 

Dirck Gerrytsz. Leyenaer ende Dierick Janssen 

bedongen hadden in presentye van Evert Janssen 

ende Jacob Janssen Dremmel in Sinte Huybert 

an bier               x s. 

 

Opten xxvii juny betaelt bij Meester Lourens alsmen de 

beelden in tWytte Baghijnhoff geclooft heeft 

ii mengelen bier voor           iiii s.          viii d. 

 

Noch op St. Jansdach betaelt bij Meester Lourens van 



de clocken an stucken te smijten gegeven          ii s.            iiii d. 

 

Noch op date vorseid betaelt bij Meester Lourens ten 

presentie van  Paeu ende Dirck Jannsen Lange- 

Dijck de bosghyeter Meester Henrick verleyt              xxiiii s. 

 

Somma lateris                        vi l.  xvii s.          xii d. 
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Op St. Jansdach LXXIII betaelt bij Meester Lourens uut- 

saecken van vii manden turff voor de bosghyeter       xxi s. 

 

Noch sdaichs daeraen betaelt voor de bossghyeter 

voor xxx manden turffs voor de somme van    ii l.       xii s.        viii d. 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens Jan Claessen ende Claes 

Neeltgens uutsaecken van haerluyden heije mettet 

gereedtschap gebesicht inde voormeer omme 

de paelen daer mede in te heije geven         viii s.        viii d. 

 

Noch betaelt bij Meester Lourens dat hij op de Hoeuff tEgmont 

ende tot Heyloo gheweest is ende aldaer omme geel, 

root cooper te coopen. Betaelt van schuytvracht 

ende costen tsamen          xvii s. 

 

Noch gecoft ende betaelt bij Meester Lourens uutsaecken van 

xxi pont gheelcooper tot ix doeits gecoft van 

schout Jan van Coedijck facit        xxiii s.  x d. 

 

Noch gecoft van Martgen Luytgys tSchaegen xi pont 

gheelcooper tpondt een stuver facit           xi s. 

 

Noch van Bartelmeus slootmaecker tSchaegen voor 

xlviii pont geelcooper tpondt ix doeits facit    ii l.       xi s. 

 

Opten vi
en

 july betaelt bij Meester Lourens als Cornelis 

Floryssen ende Jacob Maertsz. alse luyden de  

blaeuwe poort ande Nyeuwelander  wrocht an bier         iiii s.          vii d. 

Noch betaelt bij Meester Lourens an bier opt et groedt 

als hij de groote popelen boomen omme te houden 

met Claes Jacobssen, Claes Neeltgens in als an bier       iiii s.          viii d. 

 

Noch opten xii july betaelt bij Meester Lourens als hij 

selffs vierde inde Nyeuwpoort ghynck omme thout 

te besichtigen dat tot de schanssen korffven 

diende verleyt an oncosten                          v s.   x d. 



 

Opten xiii
en

 july betaelt bij Meester Lourens  Meester Augustijn 

Pouwelsz. uutsaecken aldaer vanden coop vande 

schoone eeken plancken die wij fabrycken coften 

van een een vryess hout cooper ende de stadt hem 

loot an tgelt gaff met de vorseide plancken 

vlot het schip te doen ende anders. Daeraen 

oncosten op gegaan is facit in als                 ii l.        ii s.         viii d. 

 

 Somma lateris                  xii l.    vi s.             iiii d. 
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Opten vi
en

 augustus LXXIII betaelt bij Meester Lourens ten  

huyse van Jacob Reyersz. aen Pouwels Pieterssen  

kystemaecker van een berrye te verstellen gegeven                     ii s.          iiii d.  

 

Opten vii
en

  augusto betaelt bij Meester Lourens als men  

de formmelen uut de Nyeuwelander Poort  

gebrooecken hebben de metselaers gegeven twee  

vaenen byers facit                                                                        iii s.  

 

Noch gecoft bij Meester Lourens an papier omme zijn  

regyster van de fabryck daer inne te scrijven.                             iii s.  

   

Noch ander uutgeven bij Meester Lourens betaelt eenyge  

nottruftyge arbeytsluyden betalinge gedaen tot    

v  partijen telcken die datum hier nae volcht                                     

   

Opten xvi
en

 juny LXXIII betaelt bij Meester Lourens  

om noottruftige arbeytsluyden die hij betaelt  

heeft van arbeytsloon                                                            iii l.     xvi s. 

  

Opten laetste juny noch betaelt uutsaeken als  

boven bij Meester Lourens                                                    iii l.      xii s.  

 

Opte vii
en

 july noch betaelt uutsaeken als boven  

bij Meester Lourens uutgegeven                                              i l.      xvi s. 

Noch een weynich daernae betaelt bij Meester Lourens  

mede als uutsaecken als voeren                                                             vi s.           vii d. 

  

Noch den xxvi
en

 LXXIII augusto betaelt bij Meester Lou-  

rens uutsaecken als voeren nootdruftyghe  

arbeytsloon                                                                                        xxxvi s. 

  

Noch gecoft bij Meester Lourens van Dirck Jannssen Langedyck  

twee cooperen beckens wegende xxiii pont tot vii  



oerttgens tpont facit ---  ii l. iiii s.  hier op betaelt                       

bij Meester Lourens ande voorseide Dirck Jansz. twee blaeuwe  

drempelsteenen voor  xx s. hen vercoft de reste  

heeft bij hem an gelde nae gegeven alse                                                 xx s.          iiii d.  

 

Noch heeft Meester Lourens gecoft ende betaelt an  

pampier omme dese rekeninge daer inne te  

doen scrijven in als an pampier                                                    x s.  

   

Somma lateris                     xii l.       v s.         iiii d.      

   

Quinta Somme          ii
c
 ii l.          xvii s.            x d.  

 

Folio 51 verso 

 

Opten ix february XV
c
 LXXV stilo communi is  

voorts geresolueert bij de gemene vroedt- 

schaep dat Evert Jansz. Stuling, Lourens 

Pietersz. lantmeester, Christoffel Booth, 

Jacob Jannssen Dremmel, Ghijsberth 

Paeu ende derffgenamen van Dirck Jansz. 

Langedijck als fabryckmeesters die anno LXXIII 

elcx voor haer moeyten toegevonden thien 

gulden ende Meester Lourens noch daer vander 

rekenynge te maecken ende manuael te 

houden ses gulden compt te samen           lxvi l. 

 

 Somma per somme 

 

Somma totalis van allen dagen uuytgheven 

bedraecht ter somma van twaelf hondert acht 

ende tnegentich gulden vijftien stuvers dartich 

penninghen. 

 

Folio 52 

 

[Leeg] 

 

Folio 52 verso 

  

[Leeg] 

 

Folio 53   
 

[in marge:] 

Ontfanck anno XV
c
 

LXXIII bij Meester Lourens lantmeter  



 

 

Volcht hier naer den ontfanck van alsulcke  

penningen als bij den voorseide Meester Lourens  

Pietersz. lantmeter ontfangen sijndt als  

fabryckmeester beghynnende opten xxvi
en

 july  

anno XV
c
 ende LXXIII ende expirerende in  

february anno XV
c
 LXXIIII. Als penninckmeester 

bij hem ontfangen sijn als volcht  

   

Ontfanck  

   

Item in den eersten soe heeft Meester Lourens Pieterssen  

lantmeter vorseid opten xxvi
en

 july anno XV
c
 ende LXXIII  

ontfangen ende dat uut handen van Augustijn  

van Teylingen axsijsemeester de somme van hondert ende  

negentwintig gulden x s. facit                                        c xxix l.         x s. 

[in marge:] Blijckt bij aquite 

   

Opten ii
en

 augusti  july LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van Albert  

Cornelis Comes als burgermeester op de camer de  

somme van hondert negen ende dertig gulden x s.  

facit           c xxxix l.        x s. 

 [in marge:] Blijckt bij aquite Symon Cornelisz.  

over gelevert 

 

Opten ix
en

 augusti LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende uut handen van  

Ulbrant Jacobsz. secretaris van der  

stadt de somme van hondert guldens net facit                        c l.            

[in marge:] blijckt bij aquite op Lobbrant Coren 

welcken Lobbrant burgermeester Symon over- 

gelevert heeft 

Somma lateris    iii
c
 lxix l.     

   

Folio 53 verso  

   

Item opten xvi
en

 augusto LXXIII heeft den vorseide Meester  

Lourens noch ontfangen ende dat uut handen van  

Augustijn van Teijlingen acxcyse meester de somme van  

vijff ende dertich guldens xiiii s. noch heeft den  

 vorseide Meester Lourens ende Evert Jannssen Stuling te  

samen ontfangen van de vorseide Teijlingen de somme  

van ses guldens Compt tsamen dese vorseide  

twee partyen                                                                        xli l.    xiiii s.    

[in marge:] Blijckt bij aquite op Symon Cornelisz.  



   

Opten xxiiii
en

 augusti LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van Augustijn  

van Teijlingen acxcijsemeester de somme van ses ende  

twintich guldens x s.  iiii d. facit           xxvi l.        x s.          iiii d.  

[In marge:] blijckt bij aquite op Augustijn  

vanTeijlingen Simon Cornelis overgelevert   

   

Opten xxix
en

 augusti LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van de  

burgermeesters de somme van twaelff gulden facit             xii l.  

[In marge:] blijckt bij een cartabelle  

van burgermeestere Symon Cornelisz. overgelevert  

   

Opten iiii
en

 Septembris LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen vande  

burgermeesteren de somme van elff gulden ii s. facit           xi l.        ii s.  

   

Opten vi
en

 septembris LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uuthanden van Jan  

Reyersz. stedeboede van de burgermeesteren hem  

sonden de somme van xvii l. ii s. facit                                xvii l.         ii s.  

   

Somma lateris        cviii l.   viii s.            iiii d.  

 

Folio 54  

   

Opten viii
en

 septembris LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van de  

burgermeesters op de camer de somme van vier ende  

twintich gulden facit           xxiiii l.  

   

Opten vii
en

 septembris LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen Jan Reyersz.  

burgermeestersboede de somme van vier ende twintich  

gulden xii s. facit           xxiiii l.      xii s.  

   

Opten xi
en

 septembris LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van de  

burgermeesteren de somme van vijtien gulden facit            xv l.  

   

Opten xvi septembris LXXIII heeft den voorseide Meester  

Lourens noch ontfangen ende dat uut handen  

van de burgermeesteren de somme van thyen gulden facit    x l.  

 

Opten xxv
en

 septembris LXXIII heeft den  vorseide Meester    

Lourens noch ontfangen ende dat vuthanden vanden  



 burgermeesteren de somme van negen gulden xviii s. facit  ix l.    xviii s.  

   

Opten xxvii
e
 septembris LXXIII heeft den vorseide Meester  

Lourens noch ontfangen ende dat uut handen  

van de burgermeesters de somme van twaelff gulden  

negenthien stuivers ende een halff facit                               xii l.     xix s.         viii d.  

   

Opten laetsten septembrys LXXIII heeft den vorseide  

Meester Lourens noch ontfangen ende dat uuthanden  

burgermeesteren de somme van acht gulden iiii s. facit      viii l.      iiii s.  

 

Somma lateris                   c iiii l.          xiii s.          viii d.  

 

Folio 54 verso 

 

Opten iii
en

 octobrys LXXIII heeft de vorseide Meester Lourens 

noch ontfangen ende dat uut handen van de burger- 

meesters op haer camer daer dat nyeuwe tynnen- 

gelt mede in was de somme van dese hier off 

sent Meester Lourens dat hij op de selffde tij nyet ontfangen 

heeft vanden voorseide voorseide burgermeesteren ergo hier daer van 

in den ontfangen       Nychil 

 

Opten laesten octobris LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens 

noch ontfangen ende dat uut handen van  Augustijn 

van Teylingen axcysemeester de somme van ses gulden  

facit                  vi l. 

[in marge:] Blijck alst nae volgende 

 

Opten xiii novembrys LXXIII heeft den vorseide Meester Lourens 

noch ontfangen ende dat uut handen van 

Symon Cornelis Comes tresoerier de somme van 

ses guldden facit        vi l. 

[in marge:] Blijckt bij aquite sp….. 

handen op Augustijn van Teylingen 

 

Opten xxi
en

 novembrys LXXIII heeft de vorseide Meester Lou- 

rens noch ontfangen ende dat uut handen van  

de burgermeesters de somme van twintich guldens 

facit                  xx l. 

 

Opten xxiiii
en

 novembris LXXIII heeft de vorseide Meester Lourens 

noch ontfangen ende dat uut handen van 

Augustijn van Teylingen acxcysemeester de 

somme van eenentwintich gulden facit             xxi l. 

[in marge:] Blijck bij acquite op Augustijn 

van Teylingen Symon Cornelisz. overgelevert 



 

 Somma lateris                liiii l.  

 

Folio 55 

 

Opten ii decembris LXXIII heeft de vorseide Meester Lourens 

noch ontfangen ende dat uut handen van Symon 

Cornelis Comes, tresoirier, de somme van 

twintich gulden net facit              xx l. 

[in marge:] Blijckt bij aquite 

 

Opten vi
en

 decembrys LXXIII heeft de vorseide Meester Lourens 

noch ontfangen ende dat uut handen van Symon 

Cornelis Comes de somme van veertich gulden 

ende xvi s. facit                           xl l.      xvi s. 

[in marge:] Blijckt bij aquite 

 

Opten xi
en

 decembrys LXXIII heeft de vorseide Meester Lourens 

noch ontfangen ende dat uut handen Symon Cornelis 

Comes, tresoirier. De somme van acht gulden facit           viii l. 

[in marge:] Blijckt bij aquite 

 

Opten xiii
en

 decembrys LXXIII heeft de vorseide Meester  

Lourens noch ontfangen ende dat uut handen 

van Symon Cornelis Comes, tresoirier. De somme 

van twee ende dertich gulden xiii s. facit          xxxii l.     xiii s. 

[in marge:] Blijckt bij aquite 

 

Opten xx
en

 decembrys LXXIII heeft de vorseide Meester 

Lourens noch ontfangen ende dat uut 

handen vanden tresoirier Symon Cornelis 

Comes. De somme van vijftich guldens facit               l l. 

[in marge:] Blijckt bij aquite 

 

 Somma lateris                   cli l.     ix s. 

 

Folio 55 verso 

 

Opten xxviii
en 

decembrys LXXIII heeft den vorseide Meester  

Lourens noch ontfangen ende dat uut handen van  

Augustijn van Teylingen tresoirier de somme  

van veertig guldens facit                xl l.    

[in marge:] Blijckt bij aquite op Augustijn  

Symon Cornelisz. overgelevert  

   

Opten xxx
en

 decembrys LXXIII heeft den vorseide Meester  

Lourens noch ontfangen  ende dat uut handen  



van Augustijn van Teylingen, tresoirier. De  

somme van zes guldens facit                vi l.  

   

Opten iii
en 

january LXXIIII heeft de vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van  

Augustijn van Teylingen, tresoirier. De somme  

van acht gulden facit               viii l.  

[in marge:] Blijckt bij aquite op Augustijn  

Symon Cornelisz. overgelevert  

   

Opten x
en 

january LXXIIII heeft de vorseide Meester Lourens noch  

ontfangen ende dat uut handen van Augustijn van  

Teylingen, tresoirier. De somme van ses ende vijftich  

guldens facit                 lvi l.  

[in marge:] Blijckt bij aquite op Augustijn Wilcken burger-  

meester Symon Cornelisz. overgelevert hebben  

   

Opten xvii
en 

january LXXIIII heeft de vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van Augustijn  

van Teylingen, tresoirier. De somme van vijftich  

guldens facit                    l l.  

   

Opten xxiiii january LXXIIII heeft de vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van Augustijn  

   

Somma lateris         c lx l.  
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van Teylingen, tresoirier. De somme van vijftich guldens  

facit                     l l.  

  

Opten laetsten january LXIIII heeft noch de vorseide  

Meester Lourens ontfangen ende dat uut handen van  

Augustijn van Teylingen, tresoirier. De somme  

van vijftich guldens facit        l l.  

[in marge:] Ad idem  

   

Opten viii
en 

february january LXXIIII heeft noch de vorseide Meester  

Lourens onfangen ende dat uut handen van  

Augustijn van Teylingen als tresoirier de  

somme van vijftich guldens facit       l l.  

   

Opten xviii
en 

february LXXIIII heeft noch den vorseide  

Meester Lourens ontfangen ende dat uut handen  

van Augustijn van Teylingen als tresoirier  

de somme van vijftich guldens dertich  



guldens facit                xxx l.  

   

Opten xxvii
en 

december LXXIII heeft noch de vorseide Meester  

Lourens ontfangen ende dat uut handen van Dirck  

Jannssen Langedijck mede fabrycksmeester de welcke daer off  

zijn behoirlicke quyctancie off gelevert heeft de somme  

van vijff gulden xi s. anden tresoirier. Ende  

dat omme redenen die redenen als dat den  

vorseide Dirck Jannssen Langedijck de vorseide penningen  

gelicht heeft gehadt tot nootlijcke betalinge  

van stadt wegen onder sijn quytantie ende  

naemaels den Dirck Jannssen weder omme betaelt  

sijndt bij Meester Lourens als pennynckmeester ende Meester  

Lourens weder omme goet comen in zijn uutgeven  

te vollen als op folio xlviii verso ter somme al  

hier ontfangen als boven verhaelt      v l.       xi s.  

   

Somma lateris   c lxxxv l.     xi s.  

 

Folio 56 verso  

     

Opten xxviii
en

 july LXXIII heeft de vorseide Meester Lourens  

noch ontfangen ende dat uut handen van Symon  

Symon Cornelis Comes, tresoirier. De somma van  

twee guldens x s. facit      ii l.           x s.  

[in marge:] Blijkt bij aquite  

   

Opten xvi
en

 novembris XV
c 
LXXIIII heeft de voorseide Meester  

Lourens noch ontfangen ende dat uuthanden  

van Lubbrant Jacobsz. Coorn de somma van vijff ende  

twintich guldens facit            xxv l.  

   

               Ander extra ordinaris ontfanck  

               bijden selven Meester Lourens ontfangen als volcht  

   
Opten xxx

e
 mayus XV

c
 ende LXXIII heeft den vorseide Meester  

Lourens nocht ontfangen an gelde van veele  

diversche partijen als doen verscheenen was  

vande fruytboomen van de Clarissen boomgaert  

die bij hem vercoft waeren ter vooren opten  

derden marty LXXIII vorseid al breder blijckende  

bij de coop ceel daer van sijnde berustende  

onder den vorseide Meester Lourens ter somme in als bij  

hem daer off ontfangen heeft an gelde           xxi l.      xv s.  

   

Opten xiii
en

 novembris LXXIII heeft Meester Lourens noch ont-  

fangen ende dat uut handen van Claes Willemsz.,  



schoenmaecker, voor een eynde lynden plancke bij  

den voorseide Claes gecoft voor    ii l.        x s.  

   

Opten xxx
en

 december LXXIII heeft Meester Lourens noch  

ontfangen ende dat uut handen van Jan Reijersz.,  

tymmerman, van steen van stede erff bij Meester Lourens  

hem vercoft heeft ter somme van    ii l.     xvi s.          viii d.  

 

Somma lateris          liiii l.      xi s.          viii d.  

   

Folio 57  

   

Opten xviii
e
 february LXXIIII heeft Meester Lourens noch  

ontfangen ende dat uut handen vande weduwe  

van wijlen Jan Claessen, scheepbreecker op  

Dronckenoort, voor blaeuwe stap steenen bij  

den vorseide Meester Lourens haer gelevert ende  

vercoft ter somme van               xvi l.  

   

Noch heeft Meester Lourens ontfangen uut handen van  

Andryes Besem uutsaecken vande coop van  

tdack van thouten scheetgens huys gecoft van  

ons fabryck vorseid dat welck al breder  

verclaert staet op folio xliiii verso. In des  

vorseide Chrystoffell Booth sijnen ontfanck  

aldaer vermelde tals voor xiii weecken ter  

weeck x s. hij uut handen des vorseide  

Andries Besem ontfangen heeft. Compt  

alhier in ontfange ter somme van               vi l.         x s.  

   

Opten xxi december LXXIIII heeft noch den vorseide Meester  

Lourens Pietersz. lantmeter ontfangen ende dat  

uut handen van Lubbrant Coorn secretairis  

door bevel vande burgermeesteren Claes Hercxssen  

de somme van ses ende dertich guldens xvii½ s. omme  

daer mede noch te betalen eenige oude restanten  

vande fabryck de anno LXXIII verleden compt al  

hier in ontfangen de voorseide        xxxvi l.    xvii s.         viii d.  

  

Somma
 
lateris                 lvx l.    vii s.          viii d.  

 

Somma totalis              xii
c
 xlvi l.            xii d.  

   

Deesen ontfanghen vereffent tegens den uuyt-  

gheven bedraegende den uuytgheven ter somma van  

twaelf hondert acht ende t negentich pont vijftich s. 

dartien d. wort bevonden meer uuytgegheven als  



ontfanghen ter somma twee ende vyftich gulden vijfien . 

i d. Aldus gedaen op burgemeesters kamer  

   

Folio 57 verso  

   

bij ons ondergescreven visitatuers actum den xiiii
en

  

july XV
c
 LXXV  

   

Jacob Dircxz.                                           Philips Cornelisz.  

   

Wybrant Albertsz.                         Mathijs Reyersz.  

   

                                                               Cornelis Heindricksz. Rabbi  


