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[in marge erboven:] Ontfanck    

 

Copie 

 Eerst 

 

Upten iii
en

 augustus ontfangen uuyt handen 

van Meester Gerryt vander Nyenburch dat 

die van Winckel op gebrocht hebben die 

somme van        c l. 

vande fortifficatie 

 

Noch ontfangen uuyt handen van Jan 

Vrericxz. uuyt Brouck van morgengelt 

vande gelden opte morgen opten iiii
en 

augusti anno XV
c
 LXXIII die somme van              xc l. 

[in marge:] Op rekening morgengelt 

 

Noch ontfangen van Heynrick Thueniszn uuyt 

Suytscherwoude upten iiii
en

 augusti anno LXXIII 

vanden capitael impositie die somme van    l  g.             ii s. 

[in marge:] Capitael impositie 

  

Ontfangen upten v
en

 augusti anno 73 uuyt 

handen van Willem Claesz. ende Heynrick  

Willemsz. van Graft vande gelden opt morgen 

die somme van         c l. 

[in marge:] Morgengelt 

 

Ontfangen upten v
en

 augusti anno 73 uuyt 

handen van Aeuel Gerrytsz. van Nuwe Nye- 

rop vande C
en

 penning die somme van             cii l.      xviii s. 

[in marge:] C
en

 penning 

 

Noch ontfangen vande C
en

 penning opten vi
en 

augusti anno LXXIII uut handen van Claes 

Cornelisz. van Lambertschaegen die somme van         xviii l.         xviii s. 

[in marge:] C
en

 penning 

 

Noch een recepisse van Harmen vander 

Meere van xxxvii gulden x s. 
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Ontfangen van Symon Bartholomeusz. 



van Calverdijck die somme van lix gulden 

xv s. een oortgen opten vii
en

 augusti op 

reekeninge vande provanden van heure percken  

anden nyeuwe vesten               lix g.            xv s.             i ortgen 

[in marge:] Calverdijck vande fortificatie 

 

Ontfangen bij mijn van Lendeert Gerrytsz. 

ende Gerryt Willemsz. van Zuytschermer 

vande gulden opte morgen upten viii
en

 augusti 

die somme van       l g. 

[in marge:] Zuytschermer  

                   morgengelt    

 

Noch ontfangen bij mijn uuyt handen van Jan 

Claesz. ende Jan Claesz. beyde van Noortscher- 

mer opten viii
en

 augusti anno LXXIII van 

morgengelt die somme van       c xxxv g. 

[in marge:] Morgengelt 

 

Noch ontfangen opten viii
en

 augusti anno 

LXXIII uuyt handen van Wouter Pietersz. 

uuyt Zuytscherwoude van wegen die ge- 

meente vant morgengelt die somme van    c g. 

[in marge:] Morgengelt 

 

Noch vanden zelven ontfangen upten 

selven dach vande fortifficatie die somme van           lvi g.           xv s. 

[in marge:] Fortificatie 

 

Ontfangen van Phillips Pietersz. van Sinte Maer- 

ten vanwegen die gemeente op reekeninge  

vande gelden upte morgen ofte leeninge 

opten ix
en

 augusti die somme van           xcix g.            ix s. 

[in marge:] Morgengelt 

 

Noch ontfangen uuyt handen van Garbrant 

Pietersz. van Valckooch vanwegen die ge- 

 

 

Folio 2 - 3879/5443 

 

meenten van Sinte Maerten, Eenigenburch ende 

Valckoegh in volle betalinge vande fortificatie die somme van vijftich gulden   

                  lx  g. 

[in marge:] mits dat zij de arbey- 

ders sullen affhouden van   

tarbeytsloon 



  

Noch upten selven dach van meester Uuyteburch 

van wegen sijn gemeente up rekeninge vant mor- 

gengelt, die somme van       vijftich g. 

 

Ontfangen bij mijn opten x
en

 augusti van  

Allert Jacopsz. ende Pieter Pietersz. van 

Woggenum van wegen huer gemeente die somme 

van lxxiii gulden v s. up reekeninge vanden hon- 

dersten penninck dus hyer          lxxiii g.             v s. 

[in marge:] C
e
 penninck 

 

Ontfangen upten xi
en

 augusti uuyt handen 

van Pieter Jansz. ende Gerryt Jansz. van 

Oudtkerspel van weghen huer gemeente 

op reekeninge vande leeninge die somme van           lxii g. 

[in marge:] vande leeninge no beijt ii pliech van xxxiii 

pont vlaems vercoft te 

hebben die die men corten 

sullen vande schilttaelen 

volgende dordonnantie vande Staeten 

 

Noch ontfangen van de fortifficatie van die 

van Warmenhuysen als ou. te Jan ende Jan Crijnz. 

Hesis opten xii
en

 augusti anno LXXIII op 

reeckeninge die somme van      vijftich g. 

[in marge:] fortifficatie 

 

Noch ontfangen opten xii
en

 augusti uuyt 

handen van Dirick Andriesz. ende Claes Claesz., 

buyerluyden tot Uuytgeest, uuyten naem van 

huere gemeente op rekeninge van alle tgundt 

zijluyden schulden ende ten achteren sijn soe vande 

leeninghe als anders die somme van              cl g. 

 

Summa                        xiiii
c
 viii l.         ii s.         een oortgen 

Somme                        xiiii
c
 viii g.          ii s.     i ortge 
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    Uuytgeven 

 

Opten iii
en

 Augusti betaelt Thoenis Pie- 

tersz. Van Outkarspel op reeckening vant 

parck van Ackersloot lanck vi½ roeden en is 

de 58
e
 bestedinge, die somme van    i½ l. 



 

Noch betaelt opten iiii
en

 augusti anno LXXIII in 

handen van Harmen Aertsz. Die somme van             xii g. 

op reeckeninge veur last van burgermeesteren 

[in marge:]  Harmen Byersteecker 

 

Noch betaelt opten selven dach in handen van 

Cornelis Hartochs op rekening upt xi
e
 parck              ix g. 

vande steede 

van zijn werk veur last van burgermeesteren 

[in marge:] Cornelis Hartochs 

 

Noch betaelt Jan Pietersz. smit ende Dirck 

Jansz. smit die somme van v l. x s. blijc- 

kende bij ordonancy ende quytancy vanden burger- 

meesteren upten iiii
en

 augusti anno 73 dus hyer       v l.            x s. 

[in marge:] de smits 

 

Noch betaelt Pil Everstz. ende Jan Cornelisz. 

van Barsinghorn op reeckeninge deur last ende 

bevel vande burgermeesteren op reeckeninge den iiii
en

 

augusti anno XV
c
 LXXIII die somme van              xii l. 

 

Noch betaelt Henicke Hartochs van Barsing- 

horn  deur bevel vande burgermeesteren als 

vooren op reeckeninge den iiii
en

 augusti anno 

LXXIII die somme van                xii l. 

 

Noch betaelt in handen van Pieter Eevertsz. 

opten iiii
en

 augusti anno LXXIII deur be- 

vel vanden burgermeesteren die somme van            viii g. 
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Noch betaelt opten iiii
en

 augusti anno LXXIII 

deur bevel van burgermeesteren in handen van 

Frans Pietersz. opt parck van Coedijck                    ii g. 

 

Noch betaelt deur bevel van burgermeesteren 

opten v
en

 augusti anno LXXIII in handen van 

Symon Jansz. brains van Sinte Maerten die somme van     iiii g.    xviii s.  

   xiiii s. 

Noch betaelt Lambert Jans van Petten op reec- 

ening van sijne gemeente parck van wee- 

gen de steede vande penningen vande hondersten 

 



penning opten vi
en

 augustie anno LXXIII die 

somme van                 xxi g.             x s. 

 

Noch betaelt Magdaleen Daniels opten vi
en

 

aprilis anno LXXIII op reeckening van haer 

provande aen diversche dijckers ende arbeyts- 

luyden bij geleyt die somme van                   v g. 

deur last van burgermeesteren 

 

Noch betaelt bij ordonnancievan burger- 

meesteren opten vi
en

 augusti in handen van Heynrick 

Pouwelsz., Jan Reyersz., Jan Pietersz. ende Jan 

Willemsz., schippers, die somme van xx gulden 

viii s. van zeeckere xxxiiii lasten rogs 

bij heurluyden van Enchuysen tot Alcmaer gebrocht         xx g.           viii s. 

 

Noch betaelt in handen van mijn secretarys 

die somme van lxxix gulden xix s. een ortgen 

ter cause van zeeckere verteerde costen bij 

Joncheer Dirck Sonoy zedert den xxvi
en

 

july totten lesten in huelen tot Alcmaer 

int gemeen landts affairen verteert, blijckende 

bij specificatie ende ordonnancie met quytancie            lxxix g.        xix s.              i oertgen 
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Noch bij mijn betaelt in handen van Piet 

Han deur last ende bevel vande burgermeesteren 

opten vii
en

 augusti, opt xv
e
 en xvi

en
 

parck vande steede die somme van                x g.      vii½ s. 

 

Noch opten viii
en

 augusti betaelt in handen van 

Hans Meester Gerriten, diender, die somme van             vi g. 

Noch den selven Hans gegeven opten xii
en

 augusti   ii g. 

 

Noch betaelt opten viii
en

 augusti in handen  

van Gerryt Corenz. Backer die somme van 

xx gulden op reeckening van zijn penningen vande pro- 

vanden bij hem gelevert opt xiiii
en

 parck van 

Wormer op Symon Jansz. van Sinte Maerten 

deur last vande burgermeesteren              xx g. 

 

Noch betaelt bij mijn opten viii
en

 augusti in 

handen van Allert Jansz., Jacop Baertsz. ende 

Symon Claesz. schipper tot alckmaer ter cau- 

se van xxxii last eyeren, quartier rogge 



bij henluyden van Enchuysen tot Alckmaer 

gebrocht. Blijckende bij ordonnancie en quytancie 

tlast tot xii st. facit                xix g.        vii s. 

 

Noch betaelt IJsbrant Heynricsz. op reekening 

vant xix
e
 parck van hoogwoudt ende Eerst- 

woude, opten viii
en

 augusti van provande 

van wegen Jan Zegersz.              xiii g. 

noch betaelt den zelven een opten x
en

 augusti             iii g. 

 

Noch betaelt Willem Zegersz. opten selven 

dach op reeckening vant iii
e
 parck toeco- 

mende Wessaenen die somme van              xii g. 
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Noch Jan Zegersz. upten zelven dach op 

reeckening vant xix
en

 parck van Hoocht- 

woude ende Eerstwoude die somme van              vi g. 

 

Noch betaelt up ten viii
en

 augusti deur last 

ende bevel vanden burgermeesteren in handen van 

Pieter Hartochs vant xxv
e
 parck van 

Aeckersloot up reeckening noch           xviii g. 

 

Noch betaelt opten viii
en

 augusti anno 73 

deur last ende bevel van den burgermeesteren opt 

xi
e
 parck van Sinte Maerten, Valckoech ende 

Eenigenburch Claes Pouwelsz. op reeckening  

die somme van                 iiii g. 

 

Noch betaelt upten ix
en

 augusti anno LXXIII 

bij ordonnancie van burgermeesteren ende datter 

causse van zeeckere vrachten so van sant 

ende steen te voeren bij  t calff aldaer tbolwerck 

gemaect wordt, die somme van           clxii l. 

 

Noch opten selven dach betaelt in handen van 

van Maerten Ruychaver tresorier vanden 

oorloge. Bij zijn quytancie die somme van          iiii
c
 l l. 

 

Noch betaelt bij quytancie als vooren in handen 

vanden voornoemde tresorier ofte zijne gecom- 

mitteerde, die somme van               ii
c
 l l. 

 

Noch betaelt upten x
en

 augusti anno LXXIII 



in handen van Dirck Willemsz. Sunt ende Claes 

Cornelisz. deur ordonnancië van burgermeesteren die 

somme van       xi l.      xvii s. 
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Noch betaelt upten xi
en

 augusti in handen van Claes 

Pouwelsz. van Crabbedam opte parcken van 

Sinte Maerten die somme van          liiii s. 

 

Noch betaelt upten xii
en

 augusti anno LXXIII 

in handen van Dirck Claesz. van Mijldijck als 

annemer vant eerste parck van de steede bijt 

bolwerck upt Ritsevoort die steede competerende 

ter goeder reeckening deur last van de burgermeesteren  x g. 

 

Noch betaelt upten xii
en

 augusti anno LXXIII 

in handen van Claes Jacopsz. van Barsinger- 

horn opt  lvi
e
 parck toegevallen die van  

Wessaenen up reeckening                xii g. 

 

Noch betaelt upten selven dach in handen van 

Hans Leeuwen fori[er] van hopman Jacques 

die somme van                viii g. 

bij ordonnacieende quytancie 

 

Noch upten selven dach in handen van Heinc 

ke Hartochs,  Pieter  Eevertsz. ende Jan Cornelis- 

z. op reeckening van haere parcken tamen         xxviii g.         iii s.   een oortgen 

bij last vande burgermeesteren    

 

Noch betaelt upten xii
en

 augusti anno voorseid in 

handen van Cornelis [Lou] ris ende Aernt Louris- 

z. ter goeder reeckening van seecker hout gele- 

vert aen diversche werckluyden vande vesten die 

die somme van                xx g. 

 

Noch betaelt opten selven dach in handen vande 

tresorier van der oorloghe Maerten Ruijchaver 

ter  presentie van Meester Gerryt vanden Nyenburch        lxx g. 
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    Ontfanct 

    Eerst 



 

Over c l
en

 gulden op die schiltalen 

omgeslaegen anno LXXII waervan 

die quote portie der stede Alcmaer 

bedraecht                    xxi
c
 xii g.        xv s.    x d. 

 

Noch vande ende  upten morgen ommegeslagen anno 

LXXII voorseid alwaer Alcmaer staet met 

vi
c
 lxv morgens daervan zij hebben 

opgebrocht vii
c
 lvii gulden iii½ s. ergo 

     xcii gulden iii½ s. 

Noch die achtermeer van xxxi½ morgen nichil 

     xiii gulden x s. 

[in marge:]  staet toe letten upte geestelicke morgens  

het welck Meester Geraert vanden Nieuburch heeft  

ontfangen die daer  voir responderen zal ergo hier nichil ] 

 

Noch soe es de c
e
 penning ommegeslaegen 

anno LXXII waervan die meubele 

goeden van de subiecten bedraecht iii
c
 xxxvii 

gulden xi s. ii penningen, die huysen onder 

den ressorte der stede voorseid xxxii
c
 li gulden 

xi stuvers, die landen onder voorseide ban 

over vi
c
 lxv morgen xxv

c
 xxv gulden vi s. 

xv penningen, achtervolgende tvoirgaende 

quoyer compt ten samen ter somme              vi
m

 i
c
 xiiii g.         ix s. 

 

Noch vande gulden upt morgen anno LXXIII 

ommegeslagen over vi
c
 lxv morgen vi

c
 lxv 

gulden hier off getogen dien xcii gulden iii s. 

int voergaende jaer toner gegeven bij vi
c
 lxv s. 

Meester Gerart van Nieuburch ergo hier 

noch die achtermeer groot xxxi½ morgen 

xiii gulden  x s.                xiii g.          x s. 

[in marge:] staet te letten upte geestelicke morgens 

 

Somma lateris         viii
m

 ix
c
 v g.  ix s.   vi d. 
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Noch ontfangen van Lobbrant Jacobsz. 

Coren als ontfangen vande [ly...en] by 

persie gestelt die somme van  xi
c
     xii gulden 

[in marge:] Bij Affermatie 

 

Noch van Dirck van Foreest rentmeester 



van geestelijke ende fugitiven goeden  

die somme van                     x
c
 xxix g.        vii s. 

In kantlijn: 

[in marge: ] Bij affer matie 

 

Noch ene schiltalen by de Staten van 

Noorthollant anno LXXIII omgeslaegen 

als te wetene xi
c
 xlv schilden elcke 

schilt xv s. ter welck compt voir 

ses weken ten somme van           v
m

  c lii g.           xi s. 

 

Noch ontfangen uuyt handen van 

Augustijn van Teylingen ontfangen 

vande janposten die somme van      xvi
c
 g.  

 [in marge:]Bij affermatie 

 

Somma lateris    viii
m

 viii
c
 xciii g.         xvii s. 

 

Sommaring  somma van alle die ontfanck  bedraegt 

die somma van               xvii
m

 vii
c
 xcix g.         vi s.      vi d. 

 

Nota dat hyer noch gestelt wort 

xvii
c
 lvi  gulden xviii s. een halve als 

restanten van s. Meester Geraert vande 

Nieuburch bij Hans Colderman van  

die van Schaegen ontfangen ende 

alsoe die stede niet en weet off 

zij die restanten van Meester Geraert 

die stede van Alcmaer te laste 

willen leggen dan s. Meester Geraert 

ergo hier in dubio 

 

Noch zoe stelt die stede hier in ontfang 

 dat zij eensdeels uuyt die stempel ontfangen 

heeft ende noch te ontfangen staet                iiii
c
 lxxv g. 

 

Folio 2 – 3887/5451 

 

Noch zoe heeft die stede van Alcmaer 

ontfangen uuyt handen van Augustijn 

van Teylingen impostmeester die somme van         iiii
c
 l g. 

 

Noch uuyt handen van Fredericq vander 

Zevender, rentmeester vande Vroonlanden, 

etc. die somme van het welck gee.ylen 

eert…. tot v offlossinge vande munte in 

tinne achtervolgende dordonancivande zijne 



Furstliche Genade ende den  tresorier generael van 

Zuythollant daer van zijnde 
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    Uuytgeeff 

 

Extract van uuytet  regyster gehouden bij Fredericq 

van der Zevender rentmeester generael 

van Westvrieslant ende Geraert vande 

Nyenburch als gecommiteert bij sekere 

opene brieven vande duerluchtige 

hooch geboren Furst, mijn Edele Heere den 

Prinsche van Orangien, Grave 

van Nassau etc., stadthouder ende 

capiteyn generael der Coninclijcke  majesteit 

over Hollant, Zeellant, Westvrieslant 

ende Utrecht gegeven tot Dillenburch 

die xiiii
en

 juny XV
c
 twee ende 

tzeventich omme te vervallen de 

oncosten vanden soldaten tot bescherminisse 

vant gemeen welvaren ende des 

vaderlants belooft binnen tscaers 

te restitueren gemant in ponden, 

schellingen ende penningen van xl grooten Vlaems 

tpont 

 

[in marge:] Alcmaer 

Beroerende alleenlijck die leeninge 

dat die goede gemene burgers der   

stede van Alcmaer den gemeene 

sake toegedaen geleent hebben 

      

 

Jan Jansz. Steenhuys by leninge 

angestelt de thienden july XV
c 
LXXII 

die somme van hondert vijftig ponden 

adus hier die selve        cl l. 

[in marge:] In statie 

 

Claes Harcxz.  burgermeester in leninge 

angetelt den xiii july ses silveren croesen 

wegende drie pond min drie loot trois 

gewichte tloot gerekent op achtien 

stuvers belopende in gelde 

 



Somma lateris             cl l. 
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lxxxiii pont xiiii s. ende in gelereede  

penningen iiii l. vi s. te samen acht en 

tachtig ponden aldus hier die selve                 lxxxviii l. 

 

Jacob van Teylingen in leninge aengetelt 

den xiiii
en

 july anno voirseid die somme 

van vijftich ponden aldus hier de  

selve         l  l. 

 

Claes Heynricxz. van Edam 

wonende in de Langestraat 

Alcmaer in leninge aengetelt 

de voirseide xiiii
en

 july die somme van 

hondert ponden aldus hier die selve     c  l. 

 

Pieter Jorisz. in leeninge aengetelt 

den voirseide xiiii
en

 july de somme 

van hondert ponden aldus hier  

die selve         c  l. 

 

Neel Jans Verburch in leninge als 

voren aengetelt den voirseide xiiii
en

 

july de somme van hondert ponden 

aldus hier die selve        c  l. 

 

Trijn Meester Melis weduwe in leninge 

als voren aengetelt den voirseide xiiii
e n

 

july die somme van vijftich ponden  

dus hier die selve         l  l. 

 

Somma lateris      iiii
c
 lxxxviii  l. 
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Pieter Jansz. Gulden Wage  in  

leninge als voren aengetelt den 

voirseide xiiii
en

 july die somme van 

sevenendartich ponden dus hier 

die selve            xxxvii l. 

 

Maritgen Nollemans in leninge als 



als voren aengetelt den voirseide xiiii
en

 

july die somme van veertich ponden 

munte voirseid dus hier die selve               xl l. 

 

Griet Jansdr.  in leeninge als  

voren aengetelt den voirseide xiiii
en

  

july die somme van veertich  

ponden dus hier die selve                 xl l. 

 

Jan Adriaensz. in leninge als  

voren aengetelt den xiiii
en

 july 

die somme van vijfentwintich  

ponden dus hier selve die selve             xxv l. 

 

Jacob Dircxz. burgermeester, in leninge 

als voren aengetelt die somme van 

vijftich ponden dus hier die selve       l l. 

 

Gryet en Alijt Mathijsdr. in  

leninge ten daege als voren aen- 

getelt die somme van vijftich ponden 

dus hier die selve                    l l. 

 

 Somma lateris               ii
c
 xlii g.  
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Mathys Reyersz. (Raephorst) in leninge den 

xv
en

 july anno voirseid aengetelt die 

somme van hondert ponden dus 

hier die selve                   c  l. 

 

Arys Symonsz. in leninge als voren 

die somme van vijfentwintich ponden 

aengetelt dus hier die selve             xxv  l. 

 

Willem Laeckeman in leninge 

ende date als voren aengetelt die 

somme van vijftich ponden. Aldus  

hier die selve                    l  l. 

 

Lubbert Jansz. (Coren) in leninge ende  

date als voren aengetelt die somma 

van xxxii ponden dus hier  

die selve             xxxii  l. 

 



Aelbert Nannen in leninge ende  

date als voren aengetelt die somme  

van veertich ponden dus hier  

die selve        xl l. 

 

Augustijn Pauwelsz. in leninge 

ende date als voren aengetelt die 

somme van vijftich ponden, dus 

hier die selve          l l. 

 

Somma lateris             ii
c 
xcvii g. 
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Pauwels Augustijnsz. in 

leninge ende date als voren aen 

getelt die somme van gelijcke vijftich 

ponden dus hier die selve     l l. 

 

Souwe Dircxdr. in leninge ende 

date als voren angetelt die somme 

van hondert ponden, dus hier 

die selve     c l. 

 

Symon Cornelisz. in leninge ende 

date als voren angetelt die somme 

van hondert ponden, aldus hyer 

die selve     c l. 

 

Cornelis Melisz. in leninge ende 

date alsboven angetelt die somme  

van vijftich ponden, aldus hier 

die selve      l l. 

 

Maerten Lobbrantsz. in leninge den 

xvi
e
 july voirseid angetelt die 

somme van drie hondert ponden, aldus 

hier die selve                       
 
iii

c
 
 
l. 

 

Floris van Teylingen in leninge aen- 

getelt die xvi july anno voirseid die 

somme van hondert vijffentwintich 

ponden, dus hier die selve                    c xxv l. 

 

 Somma lateris            vii
c
 xxv g. 

 



 

Folio 6 verso – 3896/5460 

 

Augustijn van Teylingen in leninge 

ende date als boven angetelt die somme  

van hondert ponden, dus hier die 

selve                    c l. 

 

Garbrant Cornelisz. in leninge 

ten daege voirseid angetelt vijff 

ende tseventich ponden, dus hyer 

die selve             lxxv l. 

 

Meester Geraert vander Nyeuburch 

in leninge tot Enchuysen in 

handen ende onder die recipisse van 

Jonckheer Diedrich Sonoy lieutenant 

angetelt twee hondert ponden 

die selve recipisse gedateert den 

xix july anno voirseid, begrypende 

meerder somme aldus hier die selve    ii
c
 l. 

 

Fredericq vander Zevender rentmeester 

voirnoemd in leninge onder die voirseide 

recipisse van Joncheer Diedrich 

Sonoy mette selve Nyenburch 

aengetelt gelijcke twee 

hondert ponden, dus hier 

die selve                  ii
c
 l. 

 

Jan Jacobsz. brouwer in leninge 

 

 Somma lateris           v
c 
lxxv g. 

 

 

Folio 7 – 3897/5461   
 

als voren den xxv july anno 

voirseid angetelt die somme van 

vijftich hondert ponden, dus hyer die selve               c l. 

 

Jacob Madder in leeninge als 

voren den xxvi july anno voirseid 

angetelt die somme van vijftich 

ponden, dus hyer die selve       l l. 

 

Anthonis Heertgesz. in leeninge 



als voren den xxviii
en

 july anno 

voirseid angetelt de somme van vijftich 

ponden, dus hier die selve       l l. 

 

Meester Adriaen Anthonisz. lantmeter 

ten daige voorseid in leeninge als 

voren angetelt gelijcke vijftich 

ponden, dus hyer die selve        l l. 

 

Jan Claess. ten selven daege in 

leeninge als voren aengetelt die 

somme van twee hondert ponden ende 

vijftich, aldus hyer die selve              ii
c
 l l. 

 

Matheus Claesz. burgermeester van alcmaer 

ten voirseide daege in leeninge 

 

  lateris                       v
c
 g. 

 

 

Folio 7 verso  - 3898/5462 
 

als voren angetelt die somme van  

vijff ende tseventich ponden, dus 

hyer die selve              lxxv l. 

 

Aelbert Cornelisz.  (Coomans) burgemeester met 

zijn huijsvrouwe susters ten 

selven daege in leeninge als 

voren angetelt die somme van twee  

hondert vijftich ponden, dus hier die 

selve                 ii
c
 l l. 

 

Harck mijn heers Jansz. ten 

selven daege in leeninge als 

voren angetelt die somme van 

hondert ponden, dus hyer die 

selve          c l. 

Jan Reijersz. ten vorige daege in 

leenine als voren angetelt die 

somme van hondert ponden, dus hyer 

die selve        c l. 

 

Sedert die xviii 
en

 september 

anno voirseid noch gelijcke 

hondert ponden in leeninge 

als voren angetelt, aldus 



hyer mede die selve       c l. 

 

lateris    vi 
c
 xxv g. 

 

Folio 8 – 3899/5463  
 

Jacob Reijersz. Waerdendel in 

leeninge als voren den xxix
en

 july 

anno XV
c
 LXXII voirseid angetelt die 

somme van twee hondert ponden, 

dus hier die selve       ii
c
 l. 

 

IJsbrant Allertsz. in leeninge ten 

voirseide daege angetelt twee 

hondert ponden, dus hier die selve    ii
c
 l. 

 

Griete Michiels in leeninge als 

vooren den eersten augusti anno 

voirseid angetelt vijftich ponden, dus 

hyer die selve                     l l. 

 

Cornelis Willemsz. Croon in leeninge 

ten voirseide daege den silver 

gelevert vijf en veertich ponden 

vier schellingen zes penningen,  dus 

hyer die selve                xlv l.      iiii s.            vi d. 

 

Juffrouwe Hester van Rollant weduwe 

wijlen Van Sonnevelt in leeninge 

als voren ten voirseide daege bij 

Mathijs Reijersz. angetelt die 

somme van vijff hondert vier en tsestich 

ponden, dus hyer die selve       v
c
 lxiiii l. 

 

lateris      x
c
 lvxii l.     iiii s. 

 

 

Folio 8 verso  - 3900/5464 
 

Aeff Jan Doenen weduwe ten 

selven daege in leeningen als 

voiren angetelt die somme van vijff 

ende twintich ponden, dus hyer die selve            xxv l. 

 

Garbrant Ruijgh in leeninge 

als voren ten selven daege angetelt 

die somme van vijffentwintich ponden, 



dus hyer die selve              xxv l. 

 

Meester Jacob van Thorenburch in 

leeninge ten voorseide daege angetelt 

die somme van vijftich ponden, dus 

hyer die selve                     l l. 

 

laeteris            i
c
 g. 

 

i
e
 Sommarum Somme       iiii

m
 vii

c
 lxi l.      iiii s.  vi d. 

 

 

Folio 9  -3901/5465 
 

Verclaringe van tgundt dat de stede  

van Alkmaer uuytgeleyt ende verscoten  

heeft tot behouff vant gemeen lant 

van Hollant 

 

Gesonder inden eersten an victuaille 

tot behouff vande soldaten leggende  

tot Sparendam ende daer omtrent, blijckende  

bij ordonnantie daervan sijnde van date  

den achten septembris XV
c
 LXXII         ii

c
 xc g.        xvii s.          vii p. 

[in marge: ] Blijckt 

 

Noch betaelt Claes Haricxz., burger-  

meester, van xii schapen gesonden tot  

behouff vant leger tot Haerlem,  

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van  

date den xx
en

 augusti LXXII die  

somme van             xxxi g.          xv s. 

 

Jacob Aeriansz. Boegel biersteker  

betaelt van twee tonnen moeselaer  

gedroncken bijde hutchien van capiteyn  

Duyvel, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den vi
en

 septembris  

LXXII                  iiii g.          viii s. 

 

Van verscheyden wagenvrachten  

ende loepers te voet ende te paerde  

omme te vernemen wat aenslagen  

dat dye Spanjaers souden willen  

doen, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie  

van date den xxi
en

 augusti LXXII       l g.        xv s. 

[in marge:] Blijckt 



 

Maerten  Pieterz. wagenaer van dat  

hij capiteyn Trier van Alcmaer tot  

Haerlem gevoert heeft, blijckende bij  

ordonnantie ende quyctantie van die lesten  

septembris anno XV
c
 LXXII                  iii g.        xiii s. 

 

lateris                 iii
c
 lxxxi g.      ix½ s. 

 

 

Folio 9 verso -3902/5466 

 

Frans van Teylingen, secretaris, van  

verschoten penningen die hij Jacob  

Simonsz., scuytvoerder, gegeven heeft  

om zekere berrien ende granen te  

voeren op Saerdam om een bolwerkck  

aldaer te macken, blijckende bij ordonnantie  

ende quyctantie van date den viii
en

 october  

LXXII                viii g.         xvii s.               i oertge 

 

Noch Jochim Joris, waert int  

Gulden Hooft, betaelt van verteerde  

costen bij captiteyn Trier met zijn 

familie aldaer verteert, blijckende  

bij ordonnantie ende quyctantie van date  

den xxviii
en

 septembris LXXII                                         c xii g.  Boler s. 

 

Baert Gerritz. ende Jacob Bartelmiesz.,  

schuytvoerders, ter cause dat zij  

met twee schuyten capiteyn  

Treslong met zijn volck tot Hoorn  

gevoert hebben, blijckende bij ordonnantie  

ende quyctantie van date den xxviii
en

 sep- 

tembris LXXII       iii g.        x s. 

 

Dirck Gerritsz. van Saerdam van  

een reyse van wegen die staeten  

gedaen tot Lantsmeer ende daer omtrent  

omme aldaer etlycke penningen vande schippers  

te lichten up interest, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

ii
en

 oktobris XV
c
 LXXII             iii s. 

 

Noch van verteerde costen bij mijn  

heere van Batenburch met zijn familie  

ende paerden tot Alcmaer verteert,  



blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xiiii
en

 septembris LXXII           xxx g.            i s. 

 

lateris    i
c
 lviii g.      i oertgen   

 

 

Folio 10 – 3903/5467  

 

Jerominus Cornelisz. van een reys  

bij hem gedaen deur onthyet van  

Reynier Cant, commissaris ende die  

burgermeester van Haerlem, gedaen in de 

Haege met zekere besloten missiven  

ande staten, blijckende bij ordonnantie  

ende quyctantie van date den iii
en

 octobris   

LXXII                 l s. 

 

Claes Garbrantz. van sekere caes  

gelevert tot behouff van tleger voir  

Haerlem, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den xvi
en

 septembris 

LXXII                   xx g. min iii p. 

[in marge:] Blijckt 

 

Cornelia Jansdr., waerdinne in  

Sinte Huybert buyten Alcmaer, van  

verteerde costen bij capiteyn Trier  

met zijn familie aldaer verteert, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie  

van date den xxii septembris LXXII             x g.          xvi s.  

 

Cornelis Gerritz. Bosschut van dat  

hij in de tocht in den Haegh en in  

die Santpoort geweest es om  

tgescut te bewaeren, blijckende  

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

 xv
en

 septembris LXXII              iiii s.   

   

Cornelis Heynricxz. stuerman ende Jan  

Cornelisz. wagenaers van dat  

zij seker cruyt ende geweer van Petten  

gehaelt hebben dat aldaer angecomen  

was met een pinck ende van mijn  

heer van Batenburch tot Haerlem te  

voeren mitsgaders van een Horense  

reys van wegen Cornelis Loeffsz.etc,.  

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date  



den xvi
en

 septembris LXXII                vii g. 

 

lateris          xcl g.        v s.              xiii p. 

 

 

Folio 10 verso - 3904/5468 
 

Huybert Florisz. backer van een 

quartier rogs met wannen ende malen 

tot behouff vant leger voir Haerlem, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den x
en

 septembris LXXII             xxvii g.         xix s. 

 

Egbert Jansz. ende Jacob Bartelmies- 

z., schuytvoerders, ter cause dat 

zij vier engelsche soldaten gevoert 

hebben tot Schaegen bijde andere 

soldaten van capiteyn Trier, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xix
en

 septembris LXXII            xx s.   

 

 Jong Tijsz. van een reys gedaen buyten 

om met een pinck om an mijn heer 

Vande Marck te reysen tot Delft 

om knechten te hebben up Saerdam, 

achtervolgende tscrijven van Hans 

Colderman ende noch van een reys bij 

hem gedaen tot diversche plaetsen om 

te vernemen nae tleger vande 

Spanjaerts, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xii
en

 augusti  

LXXII                    v g.          x s. 

[in marge:] Blijckt 

 

Clement Fransz. Cuyper van xv harinck 

tonnen gesonden met sout nae tleger 

van Haerlem, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den ii septembris 

LXXII die somme van       v g.          vi s.       i blanck 

[in marge:] Blijckt 

 

Cornelis Roelen, waert int Varcken, 

van verteerde costen bij xii lansknechten 

bij de commissaris tot sijnen huyse gesonden 

gedaen, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date vi
en

 de augusti LXXII            viii g.        viii s. 

 



lateris                 xxxix g.          xvi s.               i oort 

 

 

Folio 11- 3905/5469  
 

Jochim Goris, waert Int Gulden 

Hooft, van verteerde costen bij 

twee boden gedaen die de tijdinge 

brochten van Haerlem, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den 

laesten augusti LXXII             xx s. 

 

Reyer Cornelisz., stadtbode, van 

broot gebrocht int leger inde  

Santpoort met seker geweer aldaer 

te brengen, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den xiii
en 

augusti LXXII         xvii g.       iiii½ s.  

 

Jan Heynricxsz. cum sociis van 

zekere schuytvrachten ende reysen 

zoe tot Hoorn, Purmereynt ende 

Saerdam gedaen mitte knechten 

van cappiteyn Duyvel, Cornelis 

Loeffsz., blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xii augusti 

LXXII                 iiii g.       xviii s. 

 

Meester Andries Cloeck, waert Int Gulden  

Vlies, van verteerde costen bij Joncheer 

Pieter de Rijck met vier personen 

comende van Haerlem tot sijne huyse 

gedaen blijckende, bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den v
en 

augusti LXXII          l½ s. 

 

Frans van Teylingen, secretaris, van 

verschoten peningen van vracht 

ende seeckere munitie van oirloge 

te brengen tot Haerlem, blijckende  

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xii
en

 

augusti                  xxxiiii s. 

 

lateris        xxvii g.      xi s. 

 

 

Folio 11 verso – 3906/5470  
 

Cornelis Moeriaen van ii halve  



aemen deel wijns gesconken den 

oeversten Lasarus Moeller, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den  

xxvii
en  

july LXXII             xxx g. 

 

Claes IJsbrantsz. van dat hij geloepen 

heeft tot Heyloe, Egmont, Outdorp 

ende Sinte Pancraes om sekere 

wagens te haelen voir die bagagie 

ende siecken van Lazarus Moeller nae  

Haerlem te vaeren, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xvi
en

 

augusti LXXII           xvi s. 

 

Pieter Jansz. cum sociis, scuytvoerders,  

van sekere knechten gevoert te hebben 

van Alcmaer tot Averhorn, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xiii
en 

augusti  LXXII                iiii g.      xvi s.  

 

Frans van Teylingen, secretaris, van verschoten 

penningen omme die dorpen te doen insi- 

nueren als dat zij alhier hoer gout 

ende silver van de kercken soude brengen, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den vii
en

 augustie LXXII               xi g.           ix s.      i oort

  

 

Claes Aeriansz. Kip, capiteyn vande 

burgers knechten, van een maent 

soudie bij hem ende sijn lieutenant, 

vaendrich, bevelhebbers, tromslagers  

ende andere knechten verdient, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

ix augusti LXXII       vii
c
  lxii  l.          x s.  

lateris                   viii
c
 ix g.        xi s.    i oort 

    

 

Folio 12 – 3907/5471  
 

Dirck Smaling, schout van Egmont 

up zee, van een schuyt die de gemeente 

van Egmont gehuyert heeft omme 

daer mede te reysen nae Den Briel 

met sekere besloten missiven ande 

Grave van Lumen, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxx
en 



july LXXII       v g. 

 

Claes IJsbrantsz. ende Boel Jacobsz. 

ter cause dat zij lxxv wagens 

gehaelt hebben uuyte dorpen omme 

die Bremer knechten nae Haerlem 

te brengen, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xxv july LXXII             xxviii s. 

 

Dirck Willemsz., schuytvoerder, van 

dat hij mit zijn macker en loeper 

van Haerlem,van Alcmaer tot  

Knollendam met die schuyt gevoert 

heeft, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xxvi july LXXII         xx s. 

 

Jan van Hoorn, wagenaer, van dat 

hij sekere capiteynen ende vaendrichx 

ghins ende weer gevoert heeft van 

Alcmaer tot Enckhuysen, bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xxviii july 

LXXII         v g. 

 

Aerian Theusz., waert upte Drie 

Spronck buyten Alcmaer, van 

sekere verteerde costen ende byer 

bij eenyge knechten aldaer gedaen, bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxviii 

juny LXXII        x g. 

 

 lateris              xxii g.    viii s. 

 

 

Folio12 verso  - 3908/5472 
 

Cornelis Heynricxsz., stuerman, van 

sekere reysen soe tot Medenblick 

an Ruychaver, voorts van Medenblick 

tot Hoorn an Lazarus Moeller ende 

noch van een reys gins ende weer 

gedaen tot Enckhuysen mitte vaendrich 

ende zijn volck, bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xii july LXXII            viii g. 

[in marge:] Blijckt 

 

Aelbert Arisz., wagenaer, van 

diversche reysen bij hem gedaen 



zoe tot Leyden, Enckhuysen, Inde 

wijck ende elders, bij declaratie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den 

xxiii july LXXII            xiiii g.       viii s. 

 

Wouter Gerritsz., schipper, van een reys 

bij hem met zijn macker gedaen op 

Scaerdam om te vernemen off daer 

eenyge knechten thooft hadden om 

nae Alcmaer te trecken, bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xvi july 

LXXII            xxiii s. 

 

Jan Jacobsz. coopman van diversche 

reysen bij hem gedaen zoe mitte 

commissaris Holbeeck ende vaendragers 

ende anders, bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den xvi july LXXII        xxv g.        xiiii s. 

 

Jan Aeriansz., caescoper, van xx pont lonts 

gelevert tot behouff vande Alcmaer 

soldaten die nae Den Haech souden 

reysen tegens den Spaengaerden, bij 

ordonnnantie ende quictantie vande ix
en

 december LXXII 

        iii g. 

 lateris                 lii g.        v s. 

 

 

Folio 13 -3909/5473  
 

Jaep Heynricxdr. van xxviii½ pont 

lonts, t pont iii s. bij Claes Holbeeck 

deur onthiet vande commissaris Mostaert 

tot haeren huyse gehaelt, blijckende 

bij  ordonnantie ende quyctantie den x
en

 july LXXII iiii g.         v½ s. 

Doedt Jansz., apteker, van vijftich 

pont lonts bij capiteyn Spiegel 

tot sijnen huyse gehaelt daer 

die stede voir gestaen heeft, blijckende 

ordonnantie ende quyctantie van date den 

xiii july LXXII               viii g.        xv s. 

 

Gryet Michielsdr., soutsietster, van 

xxv sacken souts die sac xxviii s. 

facit xxxv gulden ende van draechloon met 

byergelt, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den laesten augusti 



LXXII              xxxv g.     iiii½ s. 

 

Isbrant Jacobsz. , heereman, van een 

reys gedaen tot Enchuysen om 

selver boscruyt te copen voor den 

oeversten Lasarus Moeller leggende 

up Saerdam, blijckende bij ordonnantie 

ende quictantie van date den xii october 

LXXII             xxii s. 

 

Frans van Teylingen van verscoten penningen in handen van 

Jan Dircxsz.  Lock, Cornelis Fransz. ende 

Claes Bartelmiesz. van reysen an 

alle die dorpen omtrent Alcmaer 

 

  lateris         xxlix g.   xlix g.      vii s. 

 

Folio 13 verso -3910/5474 

 

gelegen omme binnen xxiiii uren hoer 

verclaringe te brengen wat penningen 

zij betaelt hebben zedert may 

lestleden etc. achtervolgende tbescrijven 

vande Staten, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie den xxviii
en

 octobris LXXII       iii g.       xvi s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verschoten 

penningen van bier den knechten gesonden 

soe van Lazarus Moeller het  

Alcmaer vaendel, het Horense vaendel 

Cornelis Loeffsz. ende andere huysluyden 

Vaendels doen die Spanjaerts 

bij Haerlem inden Hout ende op Spaerendam 

laegen van veertich tonnen biers 

ende waegenvrachten, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date dan xxvi 

july LXXII               xcii g. 

 

Jan Jacopsz. Coopman, Jan van Hoorn 

ende Jan Gerritsz. Cuyper elcx negen 

gulden dat zij geschut ende anders 

gevoert hebben doemen die spanjaers 

vervolchden inden Haegen. Noch Jan 

van Hoorn ende Jan Gerritsz. Cuyper 

elcx vier gulden dat zij stelt man 

tot voir Haerlem gescut gevoert 

hebben alleer Haerlem omgegaen was. 



Noch Jan Jacopsz. Coopman dat hij mit 

zijn paert tot Santpoort gereden heeft, 

Noch Jan Gerritsz. Cuyper dat hij  

mit zijn paert tot Swarte Velt 

gereden heeft, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den iii december LXXII       xxxvii g. 

 

 lateris     i
c
 xxxii g.     xvi s. 

 

 

Folio 14 -3911/5475  
 

Claes Aeriansz. Rip, capiteyn, van 

sekere lont ende soldaten die 

inde monsterceel niet en stonden, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van dat den ix
en

 augusti LXXII                xii g. min een sloetgis 

 

Claes Bastiaensz., voerman, van 

sekere kaes int leger tot 

Sparendam te voeren, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctancie van date den 

xi decembris LXXII            xxx s. 

 

Jan Jacobsz., schuytvoerder, van  

omtrent  xxx soldaten met zijn 

schuyt tot Hoorn gebrocht te hebben, 

blijckende bij ordonnancie ende quyctancie 

van date den lesten augusti LXXII          xxx s. 

 

Aerian Claesz., schuytvoerder ende Claes 

IJsbrantsz. van schuytvracht enden vacatien 

tot Nyeuwedam gedaen, blijckende 

bij ordonnancie ende quyctancie van date den 

x
en

 octobris LXXII die somme van     iii g.          x s. 

Jan Jacobsz. Coopman van sekere 

wagenvracht inden Haech ende 

wederom tot Alcmaer gedaen met 

capiteyn Trier ende noch van een 

Schaeger reys met den selven 

Trier, noch van twee wagenvrachten 

met capiteyn Treslong tot Haerlem, 

blijckende bij ordonnancie ende quyctancie 

van date den xii
en

 octobris LXXII            xxiii g.        xv s. 

 

 lateris           xlii g.     ii½ s. 

 



 

Folio 14 verso -3912/5476 
 

Pieter Jansz. schuytvoerder cum sociis 

van schuytvracht met Lazarius 

Moeller tot Enchuysen gevoert, 

blijckende bij ordonnancie ende quyctancie 

van date den xiii octobris LXXII                 iii g. 

 

Cornelis Maertsz. ende Willem Claesz., 

schuytvoerders, van schuytvrachten 

van drie foriers van Hoorn tot 

Alcmaer gebrocht te hebben ende den 

peninckmeester vande Fürstliche Genade tot nyeuwendam, 

blijckende bij ordonnancie ende quyctancie van 

date den lesten octrobris LXXII          xliii s. 

 

Claes Harcxsz. ende Jacob van 

Waerdendel van verteerde costen 

opten dachvaert vande Staten tot 

Haerlem, blijckende bij ordonnancie ende 

quyctancie van date den xviii
en

 augusti 

LXXII               xxx g.        xi s.     i d. 

 

Dirck Willemsz. ende Jacob Bartelmies- 

z. van schuytvrachten mette bagagie 

vande  oeversten tot Alcmaer gevoert, 

blijckende bij ordonnancie ende quyctancie van 

date den x
en

 augusti LXXII, de somme van      xlviii s. 

 

Claes harcxsz. burgermeester ende 

Cornelis Willemsz. Croon van 

wagenvrachten ende verteerde costen 

inde dachvaert tot Enchuysen 

gedaen beroerende sekere penningen 

tot furnissement vande huechten, 

blijckende bij ordonnancie ende quyctancie van date 

den iii
en

 augusti LXXII      vi g.         ii s. 

 

 lateris         xliii g.      iiii s.  ix d. 

 

 

Folio 15 – 3913/5477 
 

Cornelis Roelen, waert int Varcken, 

van sekeere costen van drie paerden 

ende twee dienaers van Monsieur de 



Sinte Allegunde tot sijnen huyse 

gedaen. Blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den iii
en

 decembris 

LXXII        ii g.          ii s. 

 

Jacob Jansz., vischcoper, dat hij up 

Saerdam die knechten gesoetelt heeft 

ende hem die knechten ontnomen hebben. 

Blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den iii
en 

decembris LXXII     iii g.       xvi s. 

 

Pieter Calff ende Maerten Jansz., scuytluyden, 

van dat zij drie sacken gort met 

xxxiii paer schaemelen int leger tot 

Nyeuwendam met een hantsliesgen 

gebrocht hebben.Van date den xxvi 

novembris LXXII            xxx s. 

 

Lobbrant Jacobsz. van verschoten penningen 

van sekere oncosten bij Lazarus Moeller 

tot Meester Geraert vander Nijenburch 

gedaen. Blijckende bij specyficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den xxii
en

  

novembris LXII              xvii g.     xv½ s. 

 

Jan Cornelisz. ende Cornelis Heynricxz. 

van wagenvrachten van tvolck vande 

Excellentie tot Haerlem ende een Bremersche 

capiteyn mede tot Haerlem. Blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

iiii
en

 decembris LXXII               vii g.          x s. 

 

lateris      xxxiii g.       xiii½ s.  

 

 

Folio15verso - 3914/5478 

 

Jan Jacobsz. Coopman van vier 

wagenvrachten van zijn Fürstliche Genades volck 

tot Haerlem gevoert te hebben ende 

andere oncosten, breder blijckende 

bij de ordonnantie ende quyctantie van date 

den xiii decembris LXXII               xv g.         iii s. 

 

Cornelis Jansz. Gorter van drie 

sacken gort gesonden tot behouff 



vant leger tot Nyeuwendam. Blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xx
en

 decembris LXXII die somme van                x g.      xvi s. 

 

Cornelis Mellen wagenaer dat zij 

den trompetter van zijne Fürstliche Genade tot 

Haerlem gebrocht heef met zijn 

wagen. Blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den x
en

 decembris LXXII            l s. 

 

Jheronimus Cornelisz. van dat hij 

gelopen heeft in diversche dorpen om 

haer te insinueren dat zij etlycke 

slesen opbrengen souden om die victuaillen 

tot Nyeuwendam te voeren int leger aldaer. 

Blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xxviii
en

 novembris LXXII     ii g. 

 

Pieter Theusz.,waert inde Hollantsche 

Tuyn,van verteerde costen tot sijnen huyse 

gedaen bijde wagenluyden die de 

soldaten omtrent Sint Jansmisse tot Alcmaer 

brochten met die wagen. Blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxviii 

juny anno LXXII              xxv g.    iiii½ s. 

 

lateris             lv g.      xiii½ s. 

 

 

Folio 16 - 3915/5479 
 

Meyns Jansdr., waert inne in Sint 

Jacob, van verteerde costen bij twee 

commissarissen ende wagenluyden die 

soldaten omtrent Sint Jansmisse tot 

Alcmaer mit die wagen brochten. 

Blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xii july LXXII              viii g.          v s. 

 

Floris van Teylingen van verschoten 

penningen in handen van Pieter Pietersz., 

schuytvoerder van Hoorn, dat hij een 

dienaer vande Lantgrave van Hessen 

met zijn consorten tot Hoorn met die 

scuyt gevoert heeft. Noch van twee 

cappiteynen die zij tot verscheyden 

reysen tot Hoorn mit die schuyt gebrocht 



hebben. Blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xx decembris LXXII   ii g.           v s. 

 

Jochim Goris, waert int Gulden Hooft, 

van verteerde costen bij capiteyn 

Trier met zijn volck gedaen. Blijckende 

bij specifficatie,ordonnantie ende quyctantie 

van date den xii
en

 octobris LXXII      v g.         xi s. 

 

Meester Andries Cloeck,waert int Gulden 

Vlies, van verteerde costen bij tvolck 

ende paerden van mijn heer van Batenburg 

tot sijnen huyse gedaen. Blijkende bij 

specifficatie,ordonnantie ende quyctantie van 

date den xvi
en

 septembris anno LXXII                ii g.            x s. 

 

Noch die selve Cloeck van verteerde 

 

lateris         xviii g.       xi s.  

 

 

Folio 16 verso - 3916/5980 
 

costen gedaen bij Lazarus Moeller 

met sijn paerden ende hopman Pruijs 

met zijn volck, blijckende bij speciyficatie 

ordonnantie ende quyctantie van date den 

xvi augusti LXXII            xxiii g.        vii s.     i oert 

 

Cornelis Willemsz. vroetschap van 

verteerde costen ende schuytvrachten 

gedaen op een dachvaert vande Waterlantsche 

steden tot Enchuysen, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xii augusti 

LXXII                  iiii g.          iiii s. 

Jacob van Waerdendel ende Claes 

Harcxsz., vroetschap, van een reyse 

gedaen tot Dordrecht opte dachvaert 

van alle die groote ende cleyne steden, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van  

date den leste july LXXII                  l g.   i braspenning 

 

Maritgen Gerritsdr., waert inne in 

Coelen, van verteerde costen tot haere 

huyse gedaen bijden Engelsche knechten 

gecomen met capiteyn Trier, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 



xx
en

 septembris LXXII                  xxxviii g.        ix s. 

 

lateris         i
c 
xvi g.     i½ s. 

 

 

Folio17 – 3917/5481 

 

Verclaringe van sekere penningen bij de stede 

van Alcmaer betaelt inde plaetse van 

haer quote portie vanden schiltalen vanden 

cl duysent gulden waer vande haer quote 

portie bedraecht offgetogen haer gratie 

die somme van xxi xii gulden x stuyvers v penningen 

 

Inden eersten betaelt in handen van 

Maerten Ruychaver, tresorier vanden 

oirloge, die somma van xi
c
 iiii gulden xvii 

stuyvers i blanck, blijckende bij specyficatie 

ende quyctantie van date den xxviii
en 

octobris LXXII          xi
c
 iiii g.      xvii s.     i blanck 

[in marge:] blijckt  

 

Dirck van Teijlingen, rentmeester, betaelt 

an gelde in verminderinge vande 

schiltalen, blijckende bij sijn recipisse 

van date den xxviii
en

 novembris LXXII        iiii
c
 v l.          ii s. 

 

Noch betaelt deur onthiet van Maerten 

Ruychaver, tresorier vanden oirloge, in 

handen van Mathijs Limbeeck ende Symon 

Varenhorst, hopluyden, blijckende  

bij quyctantie van date den xvi
en 

novembris 

LXXII                  xl g. 

[in marge:] blijckt  

 

Noch aen Laecken gelevert tot Hoorn in 

handen van Joncheer Diedrich Sonoy 

tot betaelinge vande soldaten, blijckende 

bij zijn quyctantie van date den v
en

 decembris 

LXXII                         ii
c 
lii g.     xviii s. 

[in marge:] + 

 

Huybert Florisz. backer van xiii sacken 

ende een quartier rog bij hem gelevert 

tot behouff vant leger tot Spaerdam, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xx
en

 decembris LXXII           lxvi g.   xix½ s. 



[in marge:] blijckt   

 

lateris           xviii
c 
lxiiii g.    xvii s.    i oort 

 

 

Folio17 verso -3918/5483 
 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten 

penningen van hars, van swavel, van 

schamelen gort ende anders gebrocht 

tot behouff vant leger tot Nyeuwendam, 

breder blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xxiv
en

 novembris 

LXXII                    c g.  xxxii s.             [v? p.] 

[in marge:] blijckt  

 

Cornelis Dircxsz., olyslaeger, van 

veertich pont oly gelevert tot behouff 

vant leger tot Nieuwendam, breder 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xxix
en

 novembris LXXII             viii g.      xviii s. 

[ in marge: blijckt ] 

 

laterys           i
c
 x g.        x s.            x p. 

 

Somma cum vant gene bij die van Alcmaer verleyt ism 

voort gemeen lant, blijckende hier vooren compt ter 

somme soe van      iiii
 m 

iii g.         xix s. 

[in marge:] ii
de

. sommarum  

 

 

Folio 18 – 3919/5484 
 

Betalinge gedaen bij Symon Cornelisz., 

tresorier der stede van Alcmaer vande 

incompsten vande C
e
 penning tot behouff vant 

leger tot Egmont 

 

Pieter Calff van dat hij mit die 

geweldige provoost geloepen heeft 

an diverschen dorpen als Graft, Rijp, 

Wormer ende andere, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den vi
en

  

january LXXIII                      xx s. 

[in marge:] blijckt 

 

Aelbert Dircxsz. ende Thoenis Fransz., 



tymmerluyden, van oncosten gedaen van 

tmaecken vande raeden van tgescut ende 

sekere kisten om victuaille in te leggen,  

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xii january LXXIII                 lxiiii g.         xi s.    vii d.  

 

Jacob Thoenisz. van iiii
c
 lvi pont lonts 

gelevert tot behouff vant leger tot 

Egmont thondert pont voir vii½ gulden, 

blijcken bij ordonnantie, recipyse ende 

quyttantie van date den xiii january LXXIII         xxxiiii g.        iiii s. 

 

Jan Cornelisz. Slootgis van twee verndels 

butter gelevert tot  behouff vant leger 

tot Egmont, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xiii
en

 january LXXIII         xiiii g.      viii s.     i bl. 

 

Allert Cornelisz., stoeldrayer, ende Jan 

Franss., kistemaker, van sekere oncosten 

zoe van laden, sacken hijsen ende anders 

tot behouff vant leger, blijckende bij 

recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date 

den xvi january LXXIII              xiiii g.  xvi½ s. 

 

lateris            i
c
 xxxiii g.                     ii p. 

 

 

Folio 18 verso – 3920/5485 
 

Claes IJsbrantsz. van tweemael opte 

Hoeff gelopen te hebben deur bevel 

van Rijswijck, munsterhee,r blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xvi 

january LXXIII           xviii s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren, secretaris, van 

verscoten penningen, van verteerde costen 

gedaen bij twee soldaten die van Hoorn 

tot Alcmaer boscruyt brochten, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xvi january LXXIII              xx s. 

 

Jan van Hoorn van dat hij victuaille mit 

die sleese int leger tot Egmont 

gebrocht heeft, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xvi january 

LXXIII             xxv s. 



 

Reyer Reyersz., smit, Claes Jansz. 

smit, Symon Symonsz.,wielmaker, 

ende Stoffel Lenaertsz., wielmaker, 

van seker ijserwerck ende wielen tot 

behouff ende om tgescut op wielen te 

stellen, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xvi january LXXIII        lxxxvii g.         iii s.      i bl. 

 

Gerrit Floren dat hij tot vijff reysen 

het Spaensche leger besichtet heeft 

om condtschap te hebben, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xix
en

 january LXXIII                 iiii g. 

 

Cornelis Symonsz. van een reys inden 

Briel gedaen blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den xxi january LXXIII              iiii g.         ii s. 

 

lateris       xcviii g.      ix s.             iiii p. 

 

 

Folio 19 -  3921/5186 
 

Ghijsbert Pau Jansz. van verschoten 

penningen van arbeyts loon tot onderhout 

vant gescut deur bevel van Joncheer 

Diedrich Sonoy aen Willem van 

Roeten, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie  

van date den xx
en

 january LXXIII           xviii g. 

 

PhilipsCornelisz., schout van Westsanen, 

van een halff vat butter bij hem 

gelevert int leger tot Egmont deur 

bevel van Sonoy, blijckende bij ordonnantie  

ende quyctantie van date den xxii january 

LXXIII         x g.          x s. 

 

Mary Quacker van ii
c
  lxxxix pont 

Lont, thondert pont voir ses gulden v s., 

tot behouff vant leger tot Egmont,  

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende  

quyctantie van date den xxi january LXXIII          xviii g.       i 

braspenning 

 

Aecht Harcken van achthien sacken 

haver ende een halve bij Ruychaver 



ende Sonoy tot haeren huyse gehaelt, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie  

ende quyctantie van date den xvi january 

LXXIII                 xvi g.         xv s. 

 

Dirck Willemsz., smit, van seker 

ijserwerck gelevert tot behouff 

vant geschut van Joncheer Diedrich 

Sonoy, blijckende bij specifficatie, ordonnantie  

ende quyctantie van date den xx january 

LXXIII                   xvi g.        viii s.     v p. 

 

Gerrit Floren van dat hij tot vijff 

 

lateris        lxxix g.   xiiii s.   v p.  

 

 

Folio 19 verso – 3922/5487 
 

diversche reysen tot Castricom ende 

elders gelopen heeft om condtschap 

te hebben vant Spaensche leger, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xxx
en

 january LXXIII                iii g.        xvi s. 

 

Jan Claesz., wagenaer, van dat hij 

een bode met placcate van Zijne 

Excellentie met die wagen tot Medenblick 

gebrocht heeft ende noch Jan Cornelis- 

z. van dat hij die heer van Manderslo 

met een wagen van Alcmaer tot int Ooch 

gevoert heeft, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den v
en

 february LXXIII            vi g.          x s. 

 

Jacob Thoenisz., apteker, van viii
c 
xxviii 

pont lonts, het hondert voir achtalve 

gulden, tot behouff vant leger van 

Egmont, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxi 

january LXXIII            lxii g.              ii s. 

 

Dirck Cornelisz., tymmerman, van 

een halff vat butter tot behouff vant 

leger tot Egmont, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den vii february 

LXXIII               xii g.    vii½ s. 

 



Jan Dircxsz., Jan Arisz., Sel ende Lambert 

Jansz. van ses halff vaten butter 

ende van xxi pont overwicht tot 

behouff vant leger tot Egmont gelevert, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den vii
en

 february LXXIII         lxxiii g.        xi½ s. 

 

Philips Cornelisz., scout van Westzanen, 

 

lateris     i
c 
lviii g.     vii s. 

 

 

Folio 20 – 3923/5488 
 

van dat hij mit zijn consorten 

die galeye leggende tot Saerdam inde 

gront uuytgewonnen ende tot Alcmaer 

gebrocht te hebben met noch ii bassen, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xvii
en

 february LXXIII          xxiiii g. 

 

Harck Claesz., suyvelcoper, van drie 

halff vaten butter met seker overwicht 

tot behouff vant leger tot Egmont gelevert, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den iii
en

 february LXXIII                xl g.      xi½ s. 

 

Dirck Willemsz. smit van ii½ 
c
 hagels 

van viercant ijser gemaict tot behouff 

vant leger gescut van Sonoy, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xii
en

 february LXXIII                  iiii g.    vii p. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verschoten 

penningen in handen van Jelis Jansz. ende 

Jan Dircxsz. van Assendelft dat zij deur 

bevel van Gerrit Verlaen als capiteyn 

het Spaensche leger leggende inde Wijck 

ende voir Haerlem besichticht hebben, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xviii 

january LXXIII      ii g. 

 

Jan Heerts van dat hij een brieff 

inhoudende die resolutie vande water- 

steden die zij gemaict hadden upte 

swaericheyt van tplaccaet vande 

uuytvoeringe vande victuaille, blijckende 



bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

v
en

 february LXXIII      iii g.          v s. 

 

lateris        lxxiii g.    xvi s.             xv p. 

 

 

Folio 20 verso -3924/5489 

 

Cornelis Pietersz., scoutgen, dat hij vier 

bassen van Saerdam gebercht heeft 

ende tot Alcmaer gebrocht, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den vi 

february LXXIII      iii g. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

van een halff aen rinsche wijn ende 

seker vleys deur bevel van Sonoy 

tot den uuytvaert van Fock Abels, capiteyn, 

gesonden, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xi february LXXIII            xvii g.           x s. 

 

Griete Claes Joosten van verteerde costen 

bij een bevelhebber van Sonoy gedaen, 

die haestich aen sijne Excellentie wesen 

moste,  blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xvii xx february LXXIII      xviii s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten 

Penningen, van drie halff vaten butter ende 

een verndel tot behouff vant leger 

tot Egmont gegaen met die overwicht, 

blijckende bij bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xvii february LXXIII           xliii g.        vi s. 

 

Jan Gerritsz. cuyper van dat hij Cornelis 

vander Nyeuburch ende Hans Colderman 

met die wagen tot Bergen ende andere 

dorpen gevoert heeft, die welcke 

den selven dorpen belasten  haer wagens 

int leger te bestellen, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den  

xiiii
en

 february  LXXIII            xx s. 

 

lateris          lxv g.       xiiii s. 

 

 

Folio 21 – 3925/5490 



 

Isbrant Jacobsz., stadtmeter, van verscoten  

penningen ende verteerde costen bij hem 

ende sijne adjunct gedaen doen zij die  

rog deur bevel van Sonoy uuyt  

Huysduynen haelen souden, blijckende  

bij specifficatie ordonnantie ende quyctantie  

van date den d iii
en

 maert LXXIII      xi g.          ix s. 

 

Gerrit Floren van dat hij eens  

tot Assendelft gelopen heeft om  

condtschap vant Spaensche leger  

te hebben, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den xx
en

 february LXXIII          xx s. 

 

Cornelis Jansz. ende Maerten Jansz., ter  

cause dat zij die lieutenant vande geweldige  

provoost met een boden van zijne Fürstliche Genade  

met die schuyt tot Enchuysen gebrocht  

hebben, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie  

van date den vi
en

 maert LXXIII               l s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten  

penningen tot behouff vant reperen vande  

twee galeyen zoe van arbeytsloon,  

houtwerck ende ijserwerck, blijckende  

bij specifficatie ordonnantie ende quyctantie van  

date den xxx
en

 maert LXXIII         xxxvii g.      iii½ s. 

 

Cornelis Jansz. Reusgen ende Cornelis Jansz.  

Stoock van dat zij nae Huysduynen gereyst  

zijn deur bevel van Sonoy om van  

daer tot Alcmaer sekere rog te brengen  

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date  

den xiiii maert LXXIII                    xxxii s. 

 

lateris            liii g.    xiiii s.          viii p. 

 

Folio 21verso – 3926/5491 

 

Sybrant Claesz. van Akersloot van  

twee halff vaten butter ende seker  

overwicht gelevert tot behouff van 

 tleger tot Egmont, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den v
en

 february LXXIII        xxvi g.          i s. 

 

Eyllert Foppen van sekere keersen  



tot sijnen huyse gehaelt tot behouff  

van Sonoy opte Hoeff wesende,  

blijckende bij specifficatie ordonnantie 

ende quyctantie van date den xx
en

 february  

LXXIII                 vi g.  xiii½ s. 

 

Jan Broer ende Cornelis Jansz. dat  

zij cappiteyn Goossen van Barnevelt  

met zijn geselschap tot Edam mit  

die schuyt gevoert hebben, blijckende  

bij ordonnantie ende quyctantie van date  

den xxi maert LXXIII         xxx s. 

 

Jochim Goris, waert int Gulden Hooft,  

vande verteerde costen bij de voirseide capiteyn  

Goossen tot zijne huyse gedaen, blijckende  

bij ordonnantie ende quyctantie van date den  

xix
en

 maert LXXIII                 iii g.          x s. 

 

Cornelis Fransz. cuyper van dat  

hij een missive tot Huysduynen  

brochten aen den officier om te weten  

watde schepen daer voir bij geseylt  

waeren, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den xxv
 
maert  

LXXIII                    xxxi½ s. 

 

lateris      xxxix g.      vi s.  

 

 

Folio 22 – 3927/5492 
 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten  

penningen van vier lichters te sincken  

tot Wormerveer, breder blijckende  

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie  

van date den xxix
en

 maert LXXIII              xvi g. 

 

Dirck Jacobsz. van Crommenier-  

Dijck cum sociis van sekere butter  

gelevert tot behouff vant leger tot  

Egmont, blijckende bij recipisse, drie  

ordonnantiën ende quyctantie van date den ii
en

  

ende iii
en

 aprilis LXXIII         ii
c
 xviii g.           x s.     i oertgen 

 

Mary Quacken van c lxxix pont lonts, 

thondert pont voir ses gulden, tot behouff  



vant leger tot Egmont, blijckende  

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van  

date den xxiiii
en

 maert LXXIII      x g.       xiiii s.     i blanck. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten  

penningen van scuytvrachten van dat zij die  

soldaten van hopman Duyvel ende Jacob  

Taemsz. van Hoorn, tot Purmereynt  

van Alcmaer gevoert hebben, blijckende  

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xviii
en

  

maert LXXIII                  xv g.        viii s. 

 

Lobbrant Jacobsz. voirseide van verscoten  

penningen van schuytvrachten die hopman  

Coenert met zijn soldaten vande Huygendijck  

tot Edam gevoert hebben, blijckende bij  

ordonnantie ende quyctantie van date  

den xii
en

 maert LXXIII                xii g. 

 

lateris     ii
c
 lxxii g.    xiiii s.  
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Borrit Gerritsz., schipper, van dat hij 

mit zijn schuyt victuallie gebrocht 

heeft nae die Diemerdijck, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xxx
en

 

maert LXXIII                vii g. 

 

Jacob Thoenisz., apotheker, van negen 

hondert xvii pont lont, thondert voir 

seven gulden, gelevert tot behouff vant 

leger tot Egmont, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxiiii
en

 

marty LXXIII                         lxiiii g.      v½ s. 

IJsbrant Willemz., kannegieter, van  

een balanse ende gewichten tot behouff 

vant leger tot Egmont gelevert, 

blijckende bij recipissie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den x
en

 april LXXIII            iiii g.     vii s. 

 

Jochim Joris, waert int Gulden Hooft, 

van verteerde costen bij commissaris 

Rijswijck met zijn volck ende paerden 

gedaen, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den ix
en

 april LXXIII              xii g.      viii s. 



 

Jan Meynaertsz., sceepbreker, van een 

slytschip gesoncken tot Wormerveer, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den lesten 

marty LXXIII            xxxviii g.         x s. 

 

Jan Pietersz. Bruyntgen ende andere 

schuytluyden dat zij die soldaten van 

capiteyn Ruychaver ende Jacques 

Hennebaert met haar schuyten tot Saerdam 

gevoert hebben, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den x
en

 april LXXIII            lxviii g.          x s.       i blanc 

 

 lateris       i
c
 xcv g.        i s.              iiii d. 

 

 

Folio 23 -3929/5494 
 

Reyer Cornelisz., stadtbode, van verschoten 

Penningen, van glaesen gegaen tot behouff van 

Sonoy wesende tot Alcmaer, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xv 

aprilis LXXIII          xxiiii s. 

 

Cornelis Jansdr., waertinne in Sinte Huybert, 

van verteerde costen tot haeren huyse 

gedaen bij drie paerden ende anderen, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xxix
en

 

aprilis LXXIII          xviii s. 

 

Jacob Claesz., Jacob Allertsz. cum sociis, 

van sekere hantcaes bij haer gelevert 

tot behouff vant leger tot Egmont, 

blijckende bij ordonnantie, recipisse ende 

quyctantie van date den v
en

 january LXXIII         c xxv g.      vi½ s. 

 

Jan Trijn Boelen, Trijn Claesdr. cum sociis, 

van sekere hantcaes bij haar gelevert  

tot behouff vant leger tot Egmont, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie 

van date den iii
en

 april LXXIII      iii
c
 xxix g.     xviii s.           iii p. 

 

Symon Jansz. ende Meynnert Dircxsz. 

cum sociis, van seker hantcaes ende 

cautert tot behouff vant leger tot 

Egmont gelevert, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den viii
en

 



april LXXIII               xcv g.                iiii p. 

 

Aerian Reyersz. Groen ende Maerten 

Pouwelsz., van seker butter gelevert 

tot  behouff vant leger tot Egmont, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende 

quyctantie van date den viii
en

 april LXXIII     v
c
 lxxix g.      viii s.           viii p. 

 

 lateris            xi
c
 xxxiii g.   xvi s.    min i p. 
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Lobbrant Jacobsz. Coren, secretaris, van  

verscoten penningen van sekere laeckende gesonden 

tot Hoorn tot betalinge vande soldaten, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende 

quyctantie van date dan v
en

 january LXXIII         ii
c
 lii g.     xviii s. 

[in marge:] nota 

 

Mary Quacken van iiii
c
 xxvi pont lonts, 

thondert voir seven gulden, tot behouff 

vant legert tot Egmont gelevert, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende 

quyctantie van date den xiii april LXXIII           xxx g.          x s. 

 

Claes Willemsz. van Schorel cum 

sociis van sekere hantcaes ende  

butter tot behouff vant leger tot  

Egmont gelevert, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxviii 

april LXXIII              c xxi g.       xvi s.      i oert 

 

Mary Quacken van hondert lxxi pont 

Lonts, het hondert voir seven gulden, tot 

behouff vant leger tot Egmont 

gelevert, blijckende bij recipisse, ordonnantie 

ende quyctantie van date den v
en

 marty LXXIII   xi g.        xix s.       xiii p. 

 

Heynrick Cornelisz. int boomtgen van 

922 pont hantcaes, het hondert pont 

voir vijff g. min drie s., bij hem gelevert 

tot behoeff vant leger tot Egmont, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende 

quyctantie van date den x
en

 may LXXIII           xliii g.      xiii s. 

 

Jacob Anthoensz. van 205 pont lonts, 



thondert pont voor seven gulden tien stuvers, 

bij hem gelevert tot behoeff vant leger 

tot Egmont, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xiii may 

anno XV
c
 LXXIII                  xv g.    vii½ s. 

 

 lateris           iiii
c
 lxxvii g.     iiii s.           viii p. 
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Mary Quacken van drie hondert pont 

lonts, thondert pont voir seven gulden, 

bij haer gelevert tot behouff vant 

leger tot Egmont, blijckende bij recipisse 

ordonnantie ende quyctantie van date den xiii
en 

may 

anno XV
c 
LXXIII               xxi g. 

 

Baert Symonsz. van vijftich mant 

turff, twee tonnen ende een verndel 

bier tot behouff van Sonoy gelevert, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van  

date den xx
en  

aprilis LXXIII      ix g.         ii s. 

 

Jan Cornelisz. van xii
c 
xl pont hantcaes, 

het hondert  voir iiii gulden xii½ s., bij 

hem tot behouff vant leger tot 

Egmont gelevert, blijckende bij 

recipisse, ordonnantie ende quyctantie van 

date den xv
en  

may LXXIII     vii g.        vii s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten 

Penningen, van sekere Pettemer scuyten 

ende praemen sant gesonden anden 

admirael tot sinckinge vande scepen 

bij Schellinckwoudt, blijckende bij  

specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van  

date den XV
en 

may anno LXXIII            xvii g.       xix s.     i d. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

van vijff aenien ende drie quartier rinsche 

wijn elck hem voir xxi gulden tot behouff  

van Sonoy wesen tot op die hoeff ende int 

oude hoff gelevert, blijckende bij ordonnantie  

ende quyctantie van date den xxiiii decembris 

anno XV
c 
LXXIII            c xx g.        xv s. 

 



Maerten Jacobsz., suyvelcoper, van twaelff 

hondert acht pont hantcaes, elcke hondert pont 

voir vijff gulden, bij hem gelevert tot behouff 

vant leger tot Egmont, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xv
en 

may 

LXXIII                  lx g.       viii s. 

 

lateris             ii
c 
lxxxvi g.       xi s.            iix p. 
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Dirck Cornelisz. over die geest van  

3058 pont hantcaes, het hondert pont 

voir vijff gulden, bij hem gelevert tot 

behoeff vant leger tot Egmont, blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van 

date den xviii
en 

may anno XV
c 
LXXIII          c lii g.     xviii s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten 

Penningen, van diversche brieven te draegen 

zoe tot Moninckedam, Medenblick ende 

elders deur bevel van Joncheer 

Charles de Boisot, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie  van date den xv
en 

may 

LXXIII                iiii g.        iiii s. 

 

Jacob Dircxsz., Jacob Aeriansz. Boegel 

ende Cornelis Garbrantsz. Ruych, 

provantmeesters vant leger tot Egmont, 

van versceyden oncosten bij haer gedaen 

zoe van coren te draegen, pie eten backen 

als anders, blijckende bij specifficatie,  

ordonnantie ende quyctantie van date den xx 

may LXXIII            vi
c  

xxi g.         iii s.       i oert 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

in handen van sekere boden die van wegen 

Charles de Boisot brieven gedraegen hebben  

tot diversche plaet ----- 

 

Meester Andries Cloeck, waert int Gulden Vlies, 

van verteerde costen tot zijnen huysen 

gedaen bij de dienaers van mijn heer 

Joncheer Charles de Boisot, blijckende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van  

date den xxi may LXXIII       c lxxiii g.      xiii s.       i d.min 



 

Cornelis Fransz. Cuyper van dat hij een 

brieff van wegen Boisot aen Frederick 

Ottensz., commissaris vande staten, tot Schellincwout 

gedraegen heeft, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xxi
en  

may LXXIII        xxx s. 

 

  lateris        ix
c 
iii g.    viii s.  ix p. 
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Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten 

penningen in handen van verscheyden scuytluyden 

die de ballast gevoert hebben anden admirael 

tot sinckinge vande schepen bij Schellincwout, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie 

van date den xxv
en  

may LXXIII          lxxx g.      viii s. 

 

Noch van vier schepen die gesoncken zijn 

tot Wormerveer tot preservatie van het  

gemeen lant 

[in marge:] + 

 

Noch van acht lasten min 9 sac roggen ende tarv elcke last 

van  liiii gout gulden bijde stede van Alcmaer 

gelevert tot behouff vant  leger tot Egmont 

ende daar voir an gelt betaelt         v
c  

lxi g.       viii s. 

 

Meester Nannins van Foreest .................................. 

van verscoten penningen ende verteerde costen 

gedaen in een Delffsche reyse van wegen 

die Staten van Noort Hollant daer inne 

zij gevaceert hebben etc. xiiii daegen, blijckende 

bij specifficatie ordonnantie ende quyctantie van 

date den xxv
en  

may LXXIII           xxviii g.           ii s. 

Allert Jansz.  ende Allert Maertensz. 

van 2399 pont hantcaes, elcke hondert 

voir vier gulden, gelevert tot behoeff 

vant leger van Egmont, blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van 

date den lesten  marty anno XV
c 
LXXIII           xc

 
v xix s. 

 

Meester. Nannins van Foreest ende Aelbert 

Cornelisz. van verscoten penningen ende verteerde 

costen gedaen zoe op een Delffsche reyse 

van wegen die Staten van Noorthollant 



als op drie diversche  Enchuyser reysen 

bij haer gedaen achtervolgende het bescrijven 

vande die van Enchuysen, breder blijckende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den xxv
en  

aprilis anno LXXIII          xlviii g.      xvii s.       i oort 

 

 

Lateris behalen die boven gescreven 

articulen sonder somme -- vii
c 
vi g.    iiii s.   i oort 
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Jan Jansz.Steenhuys ende Matijs Reyersz. 

van verteerde costen ende verschoten penningen 

van wagenvrachten ende verteerde costen 

gedaen op een Enchuyser reys doe zij 

die xxv
c
 gulden opbrochten tot toerustingen 

van oorlochs schepen, blijckende bij recipisse 

ordonnantie ende quyctantie van date den 

i
en 

 juny anno LXXIII                vi g.     xviii s. 

 

Augustijn Pauwelsz. van verteerde 

costen tot zijne huyse gedaen bij Gerrit 

Heynricksz. de Vos, artilrymeester van Sonoy, 

blijckende bij recipisse ordonnantie ende quyctantie 

van date den x
en

 april anno LXXIII       seven g.      vier s. 

 

Jacob Anthonisz. van iii
c
 x pont lonts, 

het hondert pont voir achtalve gulden, tot 

behoeft vant leger tEgmont gelevert, blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date 

den ii
en

 juny LXXIII        xxiii g.         v s. 

 

 lateris   xxxvii g.     vii s. 

 

Somma cum vande betalingen gedaen bij Simon 

Cornelisz., tresorier der stede van Alcmaer, 

bedraegende                    iiii
m

 vii
c
 xiiii g.            xii s.          xii p. 

 

[in marge:] iii
e
 Sommarium 

 

Jacob Thoenisz. van ii
c
 xciii pont lont, 

thondert pont thondert pont voir achtalve 

gulden, gelevert tot behoeff vande soldaten die 

nae die Diemerdijck vertrocken, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den viii
en

 



juny LXXIII           xxii g. min een halve s. 

 

Reyer Cornelisz. ende Gerrit Baertsz. van een 

ton lubicx bier ende twee tonnen ysrael 

gelevert tot behoeft vande soldaten van 

hopman Johan Scheffer, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date die vii
en

 juny LXXII           xiii g.      viii s. 

 

Jacob Anthoniszoon van ii
c
 xviii pont lonts, 

thondert pont tot achtalve gulden, gelevert 

tot behoeft vant leger tot Egmont, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie 

van date den viii
en

 juny LXXIII           xvi g.        vii s. 

 

 Somma lateris    lixxxix g.   xiiii s. 
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Cornelis Lourisz. van iiii
c
 lxxvi pont, 

lont thondert pont voir vi½ gulden, gelevert 

tot behoeff vant leger tot Egmont, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie 

van date den ix
en

 juny LXXIII           xxx g.     xviii s.  xiii p. 

 

Aerian Gerritsz., scuytvoerder, cum 

sociis ter cause dat zij die soldaten 

van hopman Coenraert mitsgaders 

etlicke penjoniers, berrien ende anders 

tot Moninckedam gevoert hebben, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xiii 

july anno LXXIII            xix g.        xv s. 

 

Pieter Menten van Egmont op Zee 

van een halff vat ende vierde kuitgens 

butter met die overwicht bij hem gelevert 

tot behoeff vant leger op Diemerdijck, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xiii
en

 juny anno LXXIII          xxvii g.   xvii ii s.     i oertgen 

 

Jan Pietersz., biersteker, van twee tonnen 

bier gelevert tot behoeff vande soldaten 

die buyten Alcmaer laegen, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den x
en

 

december LXXIII             iiii g.      viii s. 

 

Sybrant Gerritsz., backer, van wittebroot 



ende tarvbroot gelevert tot behoeff 

vande soldaten van Lazarus Moeller tot 

Santvoort, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den x septembris LXXIII        xxx s. 

 

Jacob Anthonisz. van v
c
 xv pont lonts, 

thondert pont voir negendalve gulden, bij 

hem gelevert tot behoeff vant leger 

opten Diemerdijck, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xv
en

 junii LXXIII           xliii g.      xv½ s. 

 

Jan Dircxz. van een reys van wegen 

 

 Somma lateris    cxxvii g.        ix s.            ix p. 
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die staten van Noorthollant met missiven 

aen Excellentie , blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xv
en

 juny LXXIII             vii g. 

 

Claes Jansz. ende Symon Cornelisz., schippers, 

ter cause dat zij zekere proviande tot 

Schellinckwout int provanthuys gebrocht hebben, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xvii juny LXXIII    v g. 

 

Reijer Baerten, schipper, cum sociis van 

dat zij die soldaten van hopman Scheffer 

tot Scheteldoecxhaven gebrocht hebben, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xvii 

juny LXXIII           xxi g.       vii s. 

 

Jacob Thoenisz. van ii
c
 xxxvi pont lonts, 

thondert pont acht gulden vijff stuivers, 

gelevert tot behoeff vant leger op 

Diemerdijck, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xix
en

 juny LXXIII            xix g.         ix s. 

 

Kempe Jacobsz. ende Aerian Allertsz. 

van dat zij luyden zekere cordewagens, 

manden, oosvaten ende lont anden Diemerdijck 

gevoert hebben, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xxii juny LXXIII         xxii s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen, 

van sekere butter ende caes gesonden nae 



den Diemerdijck, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xix
en

 juny LXXIII        ii
c
 iii g.        vii s.  iiii p. 

 

IJsbrant Jacobsz. heereman van verscoten 

penningen van sekere instrumenten gesonden 

aen den Diemerdijck met die scuytvrachten, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie 

van date den xvii juny LXXIII           xvi g.        viii½ s. 

 

Cornelis Lourisz. van ii
c
 xcvi pont lonts, 

thondert pont acht gulden vijff stuivers, gelevert 

tot behoeff vant leger tot Egmont, blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date 

den xxii juny LXXIII        xxiiii g.     viii½ s. 

 

 Somma lateris  ii
c
 lxxxvi g.      iii s.              i oertgen 
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Jacob Anthonisz. van iii
c
xv pont lont, 

thondert pont voir negendalve gulden, bij 

hem gelevert tot behoeff vant leger 

tot Egmont, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxii 

juny LXXIII             xxvi g.      xv½ s. 

 

Pieter Calff van dat hij een maent voir 

timmerman gewrocht heeft upten Diemerdijck 

int leger, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xxiii
en

 juny LXXIII              xv g. 

 

Taems Claesz. van verscoten penningen van 

cordewagens gesonden nae die Diemerdijck, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie 

van date den xxix
en

 juny LXXIII    xi g.        vii s. 

Symon Jan cum sociis, corfmakers, van xxxiii 

manden gesonden an den Diemerdijck, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xxvii
en

 juny 

LXXIII       v g.     xv½
  
s. 

 

Jochim Gorisz., waert int Gulden Hooft, van 

verteerde costen tot zijnen huyse gedaen bij 

vijff hopluyden die gaen souden aen mijn heer 

van Batenburch, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxx
en

 

juny LXXIII       vi g.         x s. 



 

Symon Cornelisz., scipper, van een post met brieven 

aen Sonoy te voeren ende van een schip te helpen 

brengen tot Schellincwaudt, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den lesten juny LXXIII  ii g. 

 

Meester Andries Cloeck, waert int Gulden Vlies, van 

verteerde costen tot zijne huyse gedaen bijde 

soldaten van Joncheer Charles de Boisot, blijckende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van date den 

eersten july LXXIII        c xxxv g.         ii s.      i d. 

 

Somma lateris                   ii
c 
ii g.        x s.              i d. 

 

Folio 27 verso -  3938/5506 
 

Jacob Reyersz. van zeker hout ende oosvaten 

gelevert tot behoeff vant leger upten Diemerdijck, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van date 

den ii
en

 july LXXIII      x g.          x s. 

 

Jan Claesz. van siecken soldaten te voeren tot 

Scagen ende Langedijck, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den ii
en

 july LXXIII         xxv s. 

 

Gerrit Symonsz. van dat hij xlix cordewagens 

upten Diemerdijck gevoert heeft, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den ii
en

 july LXXIII    xlviii s. 

 

Jacob Velman van een bode van zijne Fürstliche Genade missive 

hebbende gevoert te hebben tot Monnickedam, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den ii
en

 july LXXIII    xxv s. 

 

Dirick Symonsz., sceepmaker, van repareren van 

een galeye ende roeyscuyt tot die gemene 

saecken, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den iii
en 

july LXXIII              l s. 

 

Cornelis Laurisz. van ii
c 
lxiii pont lonts, thondert 

voir vii½  gulden gelevert tot behoeff vant leger 

up Diemerdijck, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den vi
en

 july LXXIII            xix g.  xiiii½ s. 

 

Kempe Jacobsz. van twee soldaten gecomen vande 

Excellentie te voeren tot Purmerent ,blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den vi
en

 july LXXIII      xii s. 

 



Cornelis Jansz. Moerjaen ende Janitgen Symonsdr. 

van ix kannen rinsche wijn, die kan viii s., tot 

behoeff van Boisot gelevert, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xx
en

 april LXXIII              iii g.       xii s. 

 

Gerrit Jansz. van zekere siecke soldaten te 

voeren nae Scagen ende oick om te sien off die 

scheepen tot Wormerveer gesoncken noch vast laegen, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xii
en

 july anno XV
c 
LXXIII        xxv s. 

 

Somma lateris              xx xliii g.     i½ s. 
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Cornelis Laurisz. van iiii
c 
xxxi pont lont, thondert 

viii gulden v s. gelevert tot behoeff vant leger tot 

Egmont ende Heyloe, blijckende bij recipisse, ordonnantie ende 

quyctantie van date den xv
en

 july LXXIII        xxxv g.         xi s. 

 

Jochim Jorisz., waert int Gulden Hooft, van verteerde 

costen tot zijn huyse gedaen bij Joncheer Diedrich 

Sonnoy ende Phillips vander Aa, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xv
en

 july LXXIII  xi g. 

 

Claes Jansz. ende Maerten Jansz. van dat zij Dirick 

Jansz. Renx met een burgermeester van Purmerent 

gevoert hebben upte Zaenen om inspectie te nemen 

deur bevel van Joncheer Diedrich Sonnoy, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xvi
en

 july LXXIII    xxx s. 

 

Cornelis Jansz. schuytvoerder van dat hij Sonoy 

met zijn schuyt upten Diemerdijck gevoert heeft, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date den xvi
en

 

july LXXIII          xxx s. 

Aerian Claesz. van zekere siecke soldaten met 

die scuyt tot Scagen te voeren, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xix
en

 july XV
c
 

LXXIII                x s. 

 

Meester Joost Cornelisz., cyrurgijn, van een soldaet 

te genesen die upten Diemerdijck in zijn arm 

gescoten was deur bevel van Frederick Ottisz., 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xvii
en

 july LXXIII               xv g. 

 



Allert Cornelisz., stoeldrayer, van xxx staelen 

ende xxx hooffden gesonden an den Diemerdijck 

om cnysen daer off te maicken, elcke stael 

iii s. ende elcke hooft i½ s., blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xx
en

 july anno XV
c 
LXXIII vi g.       xv s. 

 

Somma lateris          lxxi g.  xvi s. 

 

 

Folio 28 verso -3940/5508 
 

Mary Quacken van xcviii pont lont, thondert 

voir achtalve gulden gelevert tot behoeff vant 

leger van Egmont ende Heyloe, blijckende bij 

recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date den 

xxii july LXXIII                vii g.        vii s. 

 

Megens Jansdr. van verteerde costen tot 

haer huyse gedaen bij den constapel genaempt 

Greger Pagel van Danswijck met zijn volck, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date den xx
en

 

july LXXIII             lix s. 

 

Jacob Antonisz. van xlix pont lonts gelevert 

tot behoeff vande soldaten tot Alcmae,r elcke hondert 

pont voir zeeven oortgis, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xxiiii
en

 july LXXIII           iiii g.         v s. een blanck 

 

Cornelis Heynricksz. ende Pieter Fransz., wagen- 

luyden, van dat zij een bode vande Excellentie tot Horen 

ende Joncheer Charles van Boisot tot Egmont Binnen 

ende upte Hoeff ende weder tot Alcmaer gevoert 

hebben met die wagen, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xxv july LXXIII     ii g.     xviii s. 

 

Meester Nannins van Foreest, van verscoten penningen ende 

verteerde costen gedaen op een reys an dExcellentie 

ter versoecke vande Wa(t)erlantsche steden ende noch 

op een dachvaert op Diemerdijck bij Sonoy, blijckende 

bij specificatie, ordonnantie ende quyctantie van date den 

lesten july XV
c
 LXXIII             viii g.           ix s. 

 

Reijer Cornelisz. van geloopen te hebben deur 

bevel van Cabbeliou tot Assendelver veer om te 

vernemen hoet met Haerlem stondt ende tot Scagen 

ende anderen dorpen dat zij schansers saude bestellen, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date den 



xxx july LXXIII          xlviii  s. 

 

Somma lateris     xxviii g.     vii s.                  i oertgen 

 

 

Folio 29 – 3941/5509 

 

Cornelis Taedisz. om tot Assendelft te lopen ende 

te vernemen hoet met Haerlem stonde, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xxviii xxx july 

LXXIII              xv s. 

 

Doede Cytges, van tot vier reyssen tot Assendelft 

gelopen te hebben om condtschap te vernemen 

ende eens op te Diemerdijck met missiven aen 

Sonoy ende noch van verleyt gelt van scuytvracht 

xxiiii s., blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den lesten july LXXIII     v g.      iiii s. 

 

Cornelis Laurisz. van viii
c  

lxiii pont lonts, thondert 

pont voir acht gulden, een stoter gelevert in handen 

van Gerrit Heynricksz. de Vos, artelrymeester, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den v
en

 augusti  

LXXIII               lxx g.         ii s.  iii d. 

 

Jacob Anthonisz. van iii
c 
xcv pont lonts, thondert 

pont negendalve gulden, gelevert in handen vande 

veltweyffels van hopman Cabbeliou ende Ruychaver, 

blijckende bij twee recipissen, ordonnantiën ende quyctantiën 

van date iii
en

 augusti LXXIII          xxxiii g.     xi½ s. 

 

Gerrit Diricksz. van ii
c 
ix pont lonts, thondert 

pont negendalve gulden, gelevert in handen 

van Gerrit Heynricksz. die Vos, artelrymeester, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie 

van date den vii
en

 augusti LXXIII            xvii g.        xv s. 

Cornelis Laurisz. van iii
c
 lxxxii pont lont, thondert 

pont vi gulden x s., gelevert in handen van Gerrit 

Heynricksz. de Vos, artelrymeester vant leger tot 

Egmont, blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie 

van date den xv aprilis LXXIII           xxiiii g.       xvi s. 

 

Cornelis Laurisz. van iii
c 
xcv pont lonts, 

thondert pont vi gulden x stuvers, gelevert tot behoeff 

als voren, blijckende bij recipisse, ordonnantie ende 

quyctantie van date den iiii
en

 may LXXIII          xxv g.        xiii s. 

 



Jacob Anthonisz. van ii
c
 lxi pont lonts, thondert 

pont vii gulden x stuvers, tot behoeff als voren, blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date den 

ii
en

 may XV
C
 LXXIII               xx g.          iii s. 

 

 Somma lateris     c lxxv xcviii g.             vii d.  

 

 

Folio 29 verso -3942/5510 
 

Jacob Anthonisz. van iiii
c
 xxi pont lonts, thondert 

pont vii gulden, tot behoeff als boven, blijckende bij 

recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date den xxv
en

 

aprilis LXXIII              xxix g.    vii½ s. 

 

Jacob Anthonisz. van iii
c 
lii pont lonts, thondert 

pont ix gulden, tot behoeff ende in handen als voren, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie
 
ende quyctantie van 

date den vii
en

 septembris LXXIII           xxxi g.   xiii½ s. 

 

Mary Quacken van xvii½ pont meelcruyt, tpont v s., 

gelevert in handen vande voorseide Gerrit de Vos, blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date den v
en

 

septembris LXXIII      iiii g.       xvi s.        i oertgen 

 

Cornelis Reyersz. ende Jacob Claesz. van een reys 

deur bevel van Sonoy aen die van Medenblick, Horen 

ende Enchuysen gedaen blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den x
en

 january LXXIII    iiii g.        ix s.       i blanck 

            

  

Jan Reyersz. van viii halve vaten ende een vierendeel 

butter gelevert tot behoeff vant leger tot Egmont, 

elck halff vat xii gulden xv s., blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den 27 january 73         c viii g. min 1 d. 

 

Jan Dircksz. ende Erin Theusdr. van x halff 

vaten butter, elcke halff vat xiii gulden, met die over- 

wicht gelevert tot behoeff als voren, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xxx
en

 january  

LXXIII       c xxxiiii g.         ii s.         xvii d.  

              

Aelbert Dircksz., tymmerman, van arbeytsloon gemaict 

aent geschut int leger tEgmont, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xx
en

 february LXXIII  iii g.        vii s. 

 

Willem Harpersz. van clxxxi pont boscruyt, tpont 



ix stuivers, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den ii
en   

aprilis LXXIII            lxxxi g.          ix s. 

 

Allert Gerritsz. ende Meynert Diricksz. van broot ende 

caes gelevert ande capiteyn vanden Roeybaers van 

Edam, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date  

den xxi aprilis LXXIII               iii g.          v s.   vii d. 

 

Somma lateris        iiii
c
 g.     xi s.              v d.  

 

 

Folio 30 -3943/5511 
 

Jacob Jansz. van over die Geest van xii
c
viii pont 

Hantcaes, thondert iiii gulden xi stuvers, gelevert tot behoeff 

vant legert toot Egmont, blijckende bij recipisse, 

ordonnantie ende quyctantie van date den iiii
en

 may XV
c
  

LXXIII               liiii g.       xix s. 

 

Jan Aeriansz., stadtbode, van sekeren dorpen te 

insinueren om schansers te scicken bij de Santpoort, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date xx may  

LXXIII                iiii g.    xviii s. 

 

Jan Pietersz., scuytvoerder, van Joncheer Charles de 

Boisot met die schuyt tot Monnickedam te vaeren alzoe 

tquaet weder was, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den iii
en

 juny LXXIII             iiii g.         v s. 

 

Pieter Bruynsz., schipper, van die schansers upten 

Diemerdijck te brengen, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den iiii
en 

juny XV
c 
LXXIII   xxxvi s. 

 

Andries Jansz. cum sociis van dat zij sekere victuaille 

gevoert hebben anden Diemerdijck, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date iii
en

 july  

LXXIII                 xxiiii g. 

Willem Claesz. ende Jacob Maertsz. van een missive 

an Sonoy upten Diemerdijck te brengen, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xvii
en

 july  

LXXIII          ii g. 

 

Olbrant Jacobsz. van  Egmont up Zee van xlvi 

pont boscruyt tot behoeff vant gemeen lant 

gelevert, tpont xi stuvers, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den viii
en

 augusti  LXXIII        xxiii g. 

 



Jacob Reyersz. van zekere ossvaten ende lont gelevert 

tot behoeff vant leger upten Diemerdijck, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xix
en

 augusti 

LXXIII                xv g .     ii½ s. 

 

Remmet Dircksz., wagenaer, van dat hij van  

Jacob Cabeliou gehuert es geweest om met 

missiven te reysen aen Sonoy, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xxiiii july LXXIII             ii g.      xvii s. 

 

Aelbert Cornelisz. Comans van verscoten penningen an verscheyden 

saecken tgemene lant roerende, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xv july LXXIII   xxi g.        vii s.  i d. 

 

 Somma lateris       cliiii g.     iiii s.      v d. 
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Floris van Teylingen van verschoten penningen tot behoeff 

vant gemeen lant verscoten, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xv
en

 augusti  

LXXIII                   x g.       xvi s.      i oertgen 

 

Dirck Cater van verscoten penningen ende verteerde 

costen int Oude Hoff bij Joncheer Diedrich Sonoy, 

Charles van Boisot ende mijn heer Van der Aa gedaen, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date den xx
en

 

augusti LXXIII           clxiii g.        xii s.  

 

Symon  Cornelisz., Olbrant Jansz. cum sociis, schippers, 

van dat zij elcx ii groote scuyten met sant upt Calff 

gevoert hebben, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xxv
en

 augusti LXXIII          xxiiii g. 

 

Cornelis Laurisz. van iiii
c 
lxii pont lonts, thondert 

acht gulden, gelevert in handen van  Gerrit Heynricksz. 

de Vos, artelrymeester, blijckende bij recipisse, ordonnantie 

ende quyctantie van date den xxviii
en

 augusti XV
c  

LXXIII           xxxvi g.       xix s.  

 

Jan Cornelisz. Nes van xvii dozijn codtzen te maken 

elcke dozijn ii gulden, blijckende bij ordonnantie ende  quyctantie 

van date den xx
en

 septembris LXXIII       xxxiiii g. 

 

Griet Jansdr. de weduwe van Jan Hubertsz. 

van vleschen ende vleslylgen tot behoeff vande soldaten 



int beleg gelevert, blijckende bij  ordon specificatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxvi septembris  

LXXIII         v g.          xii s.  

 

Jan Reyersz. timmerman van verscoten penninghen van 

scepen in Dronckenoortder ende Lutkoudorper boom te 

ordonneren, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xxvi septembris LXXIII              iiii g.         v  s.      i oertgen 

 

Aerian Jansdr. van ses hondert xl pont ongel, 

thondert negen gulden, gelevert int beleg 

tot kaerssen voir die wacht, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

iii
en

 octobris XV
c 
LXXIII             lvii g.         xi s.   

 

Somma lateris   iii
c
xxxvi g.     xv½ s.   

 

 

Folio 31- 3945/5513 

 

Cornelis  Huygen, lijndrayer, van xxiiii pont lonts 

bij hem gelevert tot behoeff vant tgemeen lant, 

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date 

den iii
en

 octobris LXXIII          xxx s.   

 

Cornelis Reyersz. van sekere leersen gelevert tot 

behoeff vande wacht, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den xx
en

 octobris LXXIII          lxix g.          v s.   

 

Vrenck Reyersz., biersteker, van twee tonnen 

biers tot behoeff vande soldaten inden  schans vande ton, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date den xxviii
en

 

augusti LXXIII               viii g. 

 

Jacob Anthoenisz., apteker, van cliii pont lont, 

thondert pont elff gulden, gelevert in handen 

van Gerrit de Vos artelrymeester, blijckende bij 

recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date den 

xxi
en

 septembris LXXIII             xvi g.    xvi½ s.  

 

Gerrit Dircksz., lijndrayer, van ii
c 
xvi pont lont, 

thondert voir xii gulden, gelevert in handen als 

voren, blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van 

date den i octobris LXXIII           xxvi g. 

 

Gerrit Dircksz., lijndrayer, van zeker tau ende 

teer bij hem int beleg die stede gelevert, 



blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van  

date den vi octobris LXXIII         xxviii g.         iii s.          een blanck 

 

Cornelis Laurisz., goutsmit, van clxxvii pont 

ongel, thondert pont xix gulden, gelevert om kaerssen te  

maken voir die wacht, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xxi
en

 octobris LXXIII                   xv g.      xviii½ s.   

 

Dirck Willemsz. ende Gerrit Jansz. van dat zij 

capiteyn compagnie met die scuyt tot Medenblyck 

gevoert hebben, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xxvi
en

 octobris LXXIII      xxxvi s.  

 

Somma lateris   c lxvii g.      ix s.            xii d. 
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Hans Coenraedt, snier, van arbeytsloon van cleeren 

te maken voir die Franchois, die vaendrich ende 

twee boden die int beleg inquaemen, blijckende bij 

specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van date den xxi 
en 

 

octobris LXXIII                xvii g.       vii s. 

 

Cornelis Symonsz., kannegieter, van arbeytsloon van  

clooten ende tinnen daelders te gieten mitsgaders vant 

tin bij hem daer toegelevert, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxiii octobris  

LXXIII           lxxxiiii g.       xv s. 

 

Garbrant Willemsz. Dwars van sekere sparren 

ende anders in den storm gelevert, blijckende bij 

ordonnantie specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den ii
en  

octobris LXXIII            xiiii g.        xi s. 

 

Cornelis Reyersz. van zekere kaersen gelevert 

voir die wacht, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den iii
en

 
 
novembris LXXIII    xxxv g.       xii s. 

Jan Hulck, smit, van zeker ijserwerck ende spijckers 

om zekere instrumenten tot wederstant vande viant 

int beleg gemaict, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den x
en 

novembris LXXIII  c ii g.        vii s.       i oertgen 

 

Syvert van Boeckholt van zekere gerembour- 

seerden penningen bij hem tot meerder somme 

uuytgeleyt van verteerde costen ende vrachten gedaen 

int vervolgen van zijn betalinge van sekere 

rogge tot lasten vande State gecost, blijckende bij 



ordonnantie ende quyctantie van date den x
en 

novembris 

LXXIII              xxxii g.        iii s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

an verscheyden persoonen tot resistentie vande viant 

int tijde vant beleg, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xii
en 

novembris 

LXXIII            c xxiii g.        iiii s   v d. 

 

Somma lateris      iiii
c 
x g.        i s.          vxx d.    
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Meester
 
 Nanius van vijff diversche reysen tot Horen 

gedaen zoe ande Staten als anden gouverneur 

Sonoy, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xv
en 

novembris LXXIII           xxiii g.        viii s.       i blanck 

 

Jacob Anthoenisz. van xlv pont lonts, thondert 

x gulden, gelevert in handen van Gerrit 

Heinrichsz. artelrymeester, blijckende bij recipisse, ordonnantie 

ende quyctantie van date den xix
en 

 novembris LXXIII     iiii g.           x s.  

 

Jan Jansz. ende Garbrant Pietersz. van  

gevangens tot ses scuyten toe van Horen tot 

Alcmaer te brengen, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xxi
en 

novembris LXXIII      x g. 

 

Thijs Jacobsz., Jacob Joppen, Abraham Arentsz.  

ende Heynrick Jansz., troomslagers, van elcx drie 

maenten die stede gedient te hebben tot vi gulden 

ter maent elcx, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xvi
en

 novembris LXXIII           lxxii g. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscooten penningen 

an cruyt, cloten, lont ende anders tot behoeff vant 

gemeen lant gelevert, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xx
en 

novembris 

LXXIII         c g.           i s.  xii d. 

 

Jan Cornelisz., Cornelis Wautersz. ende Pauwels 

Pietersz., kistemakers, van zekere dootkisten gelevert 

voir de soldaten inden storm gescooten ende int beleg 

gestorven, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date den xx
en

 
 
novembris LXXIII           xliiii g.         xvii s. 

 



Lobbrant Jacobsz. Coren van verscooten penningen 

aen xiii boschieters die de stede int beleg, 

sommige iii maenden ende sommige vierdalff maent 

gedient hebben tot x gulden ter maent elcx, blijckende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van date den 

xxvi
en 

novembris LXXIII     iiii 
c 
xxx g. 

 

Somma lateris          vi
 c 

lxxxiiii g.    xvii½ s. 
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Hopman Coenraet van Stienwijck tot betaelinge 

van zijn soldaten ende een nieuwe vaendel, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xiiii
en

 novembris 

LXXIII              vii
c
 lxxxiiii g.          x s. 

 

Floris Laurisz. Wildeman van zeker wittebroot ende 

taruwe btoot gelevert zoe tot behoeff van Sonoy als 

Boisot, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den vii
en 

july LXXIII             xxix g.         ix s.    v d. 

 

Andries Cloeck, waert int Gulden Vlies, van verteerde 

costen tot zijne huyse gedaen bij vijff lijffscutten 

vande gouverneur Sonoy, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xv
en

 novembris   

LXXIII              xxxv g.         iii s. 

 

Jochim Jorisz., waert int Gulden Hooft, van verteerde 

costen tot zijnen huyse gedaen bij negen lijffscutten 

vande gouverneur Sonoy, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xx
en

 novembris   

LXXIII              lxvi g.          x s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen an vlas ende 

werck gelevert in tijde van beleg tot behoeff 

vande hoepen ende lont, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den v
en

 octobris LXXIII         xxxii g.        viii½ s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen an diversche 

persoonen gedaen die zeker werck ende sluyck gelevert 

hebben tot behoeff vande schepen die den tocht upt huys 

vande rinmolen gedaen hebben, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den vii
en

 septembris 

anno XV
c
 LXXIII            lxxiiii g.   ii s.     v d. 

 

Gerrit Oliffsz. van twee duysent twee pont loot 



en cloten ende hagel int beleg te gieten, thondert 

pont van xvi s. ende noch van zeeven vormen, blijckende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van date den 20 novembris 73  

                xviii g.          ii s.    vi d. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen, van 

laecken ende andere dingen gelevert tot behoeff van 

twee edeluyden die int beleg binnen Alcmaer 

quamen, blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende 

quyctantie van date den 24 novembris 73         lxiiii g.     xix½ s. 

 

Somma lateris    xi
c 
iiii g.   xv s.   v d.  
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Meester Jelis Augustijnsz. van xlii soldaten die 

int beleg ende inde storm gescoten waren, gecureert 

heeft van elcke persoon vijff gulden, blijckende bij taccoort, 

specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van date den 

xxiiii
en

 novembris LXXIII            ii
c 
x g. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

van vlas gelevert om lont te maken tot behoeff 

vande gemene saecke, blijckende bij ordonnantie, specifficatie 

ende quyctantie van date den xxvi septembris 73          lxii g.       iiii s.      i oertgen 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen aen 

sekere boden, int beleg ingecomen ende uuytgereyst, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den xx
en

 novembris LXXIII    cli g.       xix s. 

 

Meyns Jansdr. van verteerde costen tot haer 

huyse gedaen van ses lijffscutten vande gouverneur 

Sonoy, blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie 

van date den xx
en

 novembris LXXIII       xxxvi g.          v s. 

 

IJsbrant Willemsz., kannegieter, van arbeytsloon 

van viii 
m. 

pont loot int beleg an clooten ende hagel, 

te vergieten thondert pont xvi s., mitsgaders 

van lxxxi pont tin aen tinne daelders gegoten 

tpont iiii s., blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xx
en

 novembris LXXIII          lxxx g.        iiii s. 

 

Die weduwe van Reyer, bode, van zekere 

vellen voir ende int beleg gelevert voir die 

bosschieters, blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende 



quyctantie van date den xx
en

 novembris LXXIII  xiii g.         iii s. 

 

Dignum, santvoerder, cum sociis van tnegentich 

pramen sant die upt Calff gevoert zijn, elcke 

praem tot ii s. een blanck, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den xx
en

 novembris 73             xii g.      vii½ s. 

 

Somma lateris                v
c 
lxvi g.      ii s.             xii d. 
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Martien Gerritsdr.  in coelen van verleerde costen 

tot haeren huyse gedaen by monsieur De la  

Garde ende  zijn familie, blijcken bij specyficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date die xxv
en

  

novembris 73            iii
c 
xvi g.      xiii s. 

 

Pieter Calff, Jan Willemsz. Coster cum sociis vande   

soldaten van hopman Conraet van Steenwyck 

uuyt Alcmaer tot Avenhorn met negen scuyten 

te brengen, blijckende bij ordonnantie en quyctantie van 

date den xxvii
en

 novembris  XV
c 
LXXIII    xxii½  g. 

 

Pieter Calff,  Jan Willemsz. Coster cum sociis, schippers, 

van xii scuyten sant opt Calff te brengen,  blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den  

27 novembris 73           xxiii g.        x s. 

  

Lobbrant Coren Jacobsz. van verscoten penningen in 

handen van diverssche scoenmaeckers die voir die 

soldaten int beleg scoenen gemaict hebben, blijckende 

bij specyficatie, regyster, ordonnantie ende quyctantie van 

date den  23 novembris 73                                       ii
c
 lxxxi g.        iii s. 

 

Lobbrant  Jacobsz. Coren van  verscoten  penningen  bij hem 

in handen van  diverssche houtkopers gedebourseert die zeker 

hout int beleg gelevert hebben, blijckende bij 

specyficatie, ordonnantie ende quyctantie  van date den 

xxv
en

 novembris  XV
c 
LXXIII          iiii

c 
xxvii g.              v s.       i d. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen aen 

diversche persoonen tot behoeft vant gemeen lant 

verscoten, blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie 

van date den 25
en

 novemb ris 73    lx g.           xi d. 

 

Cornelis Pietersz., scuytvoerder, van een edelman 



van monsieur De la Garde met die scuyt te brengen 

tot Purmerent ende Edam, blijckende bij ordonnantie 

en quyctantie van date den xv
en

 novembris 73    xxvi s. 

 

Somma latetris              xi
c  

xxix g.         ii s.         xiii d. 
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Jacob Anthonisz. van 927½ pont lonts int beleg 

toe te maecken, thondert pont vier g. viertien s. 

als te wetene xxx stuvers van elcke hondert 

van spinnen, xxx stuvers an asch, viii stuvers an vier ses 

stuvers van droege ende xx stuvers an arbeyts- 

loon, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den lesten novembris LXXIII              xliii g.        ix s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verschoten penningen 

in handen van sekere aptekers ende 

cyrurgijns die de soldaten int beleg 

gescoten gecureert hebben, blijckende bij 

speciyficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den lesten novembris LXXIII    
             

c xc g. 
   

     xi s.              i d. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

in handen van sekere Smits, slootmakers 

en kistemakers ten cause van seker 

ijserwerck, laden ende verstellen der soldaten- 

koers, blijckende  bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den lesten novembris 73        529 g.        15 s. 

 

Gerrit Heynricxsz. de Vos, artilrymeester, 

van twee reysen gedaen ande Staten 

tot Horen met scuytvrachten ende verteerde 

costen, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date de xxv
en

 novembris LXXIII      xi g.            x s. 

 

Cornelis Lourisz. van cxv pont lonts 

thondert pont xii g.  gelevert in handen 

van Gerrit Heynricxsz,. artilrymeester, blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date 

den vii
en

 octobris LXXIII                 xiii g.       xvi s. 

 

Jacob Anthonisz. ende Cornelis Lourisz. 

van iiii l pont lont, thondert pont ix g., 

gelevert tot behoeft als voren,  blijckende 

bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie van date  



den i
en

 decembris L XXIII         xl g.        x s.  

 

Cornelis Lourisz. van iiii
c 
xcv pont lonts, 

thondert pont voir ix g. x s., gelevert in  

handen als voren, blijckende by recipisse, ordonnantie  

ende quyctantie van date den i
en

 decembris LXXIII         xlvii g. 

 

Somma lateris          viii
c 
lxxvi g.      xi s.   xx d. 
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Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten 

penningen  in handen van zekere wielmakers 

ende stoedrayers die zekere hout ende 

andere dingen int beleg gelevert hebben, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie 

van date den 2 decembris 73               lxx g.        vi s. 

 

Baert Symonsz. van vier tonnen bier,  

de ton ii g., gelevert tot behoeff 

van Joncheer Charles van Boisot, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xv
en

 

may anno XV
c
 LXXIII                 viii g. 

 

Maerten Lobbantsz. van verscoten 

penningen gedaen tot die betalinge van verteerde 

costen bij Rijswijck, muntsterheer, int 

Gulden Hooft verteert, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den ii
en

 

marty LXXIII                xxx g. 

 

Jochim Joris, waert int Gulden Hooft, 

van verteerde costen tot zynen huyse 

gedaen bij negen lijffscutten vande Gouverneur   

Sonoy, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date ii
en

  augusti LXXIII            xxiiii g.        vi s. 

Heynrick Olphertsz., slootmaker, van 

sekere ijsere pennen tot behoeff vande 

cnysen ende ander ijserwerck, blijckende bij  

specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den iiii
en

 octobris LXXIII       ix g.       xiii s.       i blanck 

 

Pieter Jansz. Haen van sekere vierpijlen 

salpeter, oly, peck, swavel gelevert 

tot vier pijlen, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den xiii septembris 73     ii g.         xiiii s. 



 

Tryn Frans Claes Vlaen van vii tonnen ende een 

halff bier gelevert tot die arbeytsluyden 

vant cleyne bolwerck ,blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den vi septembris 

XV
c
 LXXIII                xxii g.          x s. 

 

Jacob Claesz. van een tonne bier gelevert 

tot darbeytsluyden ande Soutketen, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den  

7 septembris 73                      ii g.          ii s. 

 

Somma lateris      clxix g.      xi s.                  i blank 
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Jan Jansz., Willem Jansz. cum sociis 

vande schans corven ande Rode toren met 

aerde te vollen, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den 30 augusti 

XV
c
 LXXIII                   iii g. 

 

Wouter Sweertsz. van cnysen ende spietsen  

te maken int beleg, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxx 

octobris anno XV
c
 LXXIII            xliii g.             vi s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

in handen vande diversche personen ten tijde 

vant beleg zoe van hout, malenkoers 

ende anders, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den iiii decembris LXXII      lxxxiii g.            ix s. 

 

Meijnnert Jacobsz. Groot van iiii½ tonne 

bier ende vacatien gedaen doemen die 

lichters soncken tot Wormerveer, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den x
en 

aprilis LXXIII                xii g.           xii s. 

 

IJsbrant Cornelisz. vande forier van hopman 

Coenraert van Stienwijck met die scuyt 

tot Grosthuysen te voeren, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den v
en

 decembris 

LXXIII              xx s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

in handen van diversche noottruftige 



personen int beleg gescoten, blijckende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie 

van date den v
en

 decembris LXXIII            xxi g.         v½ s. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

bij hem an diversche personen zoe arbeytylick 

als anderen verscoten, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den v
en

  

decembris73             xlviii g.        xvi s.    i oertgen

  

 

Albert Cornelisz. Comans tresor van 

verteerde costen ende verscoten penningen in diversche 

reysen bij hem met mijnheer Vander 

Aa gedaen, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den x
en 

augusti XV
c
 LVXIII                 c xxxvii g.          vii s.  

 

Somma lateris        iii
c
 l xxv  g.      ix xvi s.     i blanck  i oertgen 
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Claes Cornelisz., sceepbreker, ter 

cause van sekere plancken, breek- 

ijsers, hantbomen, berrien ende andere 

instrumenten gesonden nae den Diemer- 

dijck, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den xii juni LXXIII        xxxii g.           xii s.           i d. 

 

Gerrit Heynricxz. de Vos, artilrymeester, 

van een reys tot Horen ande Staten  

gedaen om cruyt te hebben, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

v
en

 augusti LXXIII      v g. 

 

Jan Jansz. Kistemaker van sekere kodzen 

ende spietsen int beleg te maken, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

vii
en

 decembris LXXIII              xix g.        xvii s. 

 

Joncheer Jacob Cabellau als gouverneur 

over Alcmaer van verteerde costen 

ende onderhout van hem ende zijnen dienderen, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van  

date den vii
en

 decembris LVIII          v
c
 ix g.       xviii s. 

                                             



Gerrit Cornelisz., backer van cum sociis, 

van sekere broden gelevert tot behoeff 

vande schans vande ton, blijckende bij ordonnantie  

ende quyctantie van date den x novembris LXXIII      xxxiiii g.           vi s.         i oertgen 

 

Meester Maerten van vijff soldaten int beleg 

gescoten te cureren, blijckende bij ordonnantie ende 

quyctantie van date den viii decembris LXXIII   ix g.         xii s. 

 

Jacob Anthonisz. van seker vlas bij 

hem int beleg gecoft om lonten voir 

die soldaten te maken, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den x octobris  

LXXIII               ciiii g.            vi s.     vii d. 

 

Jacob Anthonisz. van sekere aptekerien 

tot zijnen huyse gehaelt bij de veltscherer 

van Duyvel voir die soldaten int beleg 

gescoten, blijckende bij specifficatie, ordonnantie  

ende quyctantie van date den ix decembris LXXIII             xi g.            v s. 

 

Pieter Jansz., passementwercker, van  

seker sijden knopen, stricken ende passementen 

gelevert tot behoeff vande franchois edelman 

die int beleg was ingecomen, blijckende  

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den ix
en

 decembris LXXIII               xv g.         xiiii s. 

 

Somma lateris             vii
c 
xlii g.            xi s.                 i oertgen 
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Cornelis Fransz. ende Jan Fransz. van diversche  

dorpen deur bevel van commissarissen te  

insinueren om te aenhoiren sulcke propositie 

als die voorseide commissarissen haerluyden van  

wegen zijne Fürstliche Genade willen voirhouden, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den ix decembris XV
c
 LXXIII    vi g.          xiii s.      i oertgen 

 

Jan Claesz., scheepbreker, van seker 

hout int beleg tot wederstant vande 

gelevert, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den 

ix
en

 decembris XV
c
 LVVIII               xc g. 



 

Meester Jacob van Foreest, doctoor inde 

Medicijnen, van diversche soldaten int  

beleg te cureren, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den x
en

 decembris 

XV
en

 LXXIII                 xii g.  

 

Somma lateris                c viii g.     xiii s.     i oertgen 

 

   iiii
a  

   Somma per  Somma bedraegt     viii
m

  ii
c
 xi g.          ii s.            vx d. 

 

 

  Aernt Claesz., waert inde Drie 

  Lantknechten, van verteerde costen tot zijne 

  huyse gedaen bij sekere ruyteren die 

  int gemeen lants saecken uuyt hadden 

geweest achtervolgende de ordonnantie vande 

gouverneur Sonoy, blijckende bij speci ordonnantie 

ende quyctantie van date den xvi decembris LXXIII xii g. 

 

Gerrit  Danielsz. van seker teer ende 

hout tot zijnen huyse ten tijde vant 

beleg gehaelt, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xvi 

decembris XV
c
 LXXIII     lxv g.       ix½ s. 

 

Franchois Carteau, waert int Gulden Vlies, 

van verteerde costen tot zijnen huyse gedaen 

bij sekere ruyteren die inde gemeen  

saecken uuytgeweest hadden achtervolgende 

die ordonnantie vande gouverneur Sonoy, blijckende  

bij ordonnantie ende quyctantie van date den xvi 

decembris XV
c
 LXXIII           xxvii g. 

 

Somma         ciiii g.     ix½ s. 
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Wouter Sweertsz. van drie vormen int 

beleg voir die nieuwe gegoten metalen 

stucken te maicken, blijckende bij ordonantie 

ende quyctantie van date den xvi december LXXIII         lix s. 

 

Claes Garbrantsz. ende Pieter Cornelisz. 

cum socio van tsestich lasten zoe 

rogge als mout voir die arme burgerie 



ende vreemdelingen ten tijde vant beleg 

te malen, elcke last tot xxxii s., 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xvi december XV
c
 LXXIII         xcvi g. 

 

Claes Cornelisz., scheepbreker, van 

seker hout bij hem ten tijde vant 

beleg tot wederstant vanden viant 

gelevert, blijckende bij specifficatie 

ordonnantie ende quyctantie van date den xvi
en

  

december XV
c
 LXXIII        cl xviii g. 

 

Augustijn Pauwelsz van verteerde costen 

tot zijnen huyse gedaen bij twee boden 

van Schermer die int beleg ingecomen 

zijn, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xv
en

 december LXXIII              xii g. 

 

Dirck Pietersz., bierstoker, van sekere 

tonnen bier bij hem gelevert tot behoeff 

van Monsieur De la Garde ende Cabelliau, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende  

quyctantie van date den xv
en

 december LXXIII           xvi g.        v½ s. 

 

Philips Cornelisz. van duysent pont carl 

Cruyt, tpont ix½ s., bij hem int beleg 

gelevert in handen van Gerrit Heynricxsz. 

de Vos, artilrymeester, blijckende bij recipisse 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxv
en

  

octobris XV
c
 LXXIII      iiii

c
 lxxv g. 

 

Dirck Cater van verscoten penningen ten 

tijde vant beleg in handen van diversche 

arbeytsluyden, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den x
en

  

december XV
c
 LXXIII               vii g.          ii s. 

 

 Somma lateris          viii
c
 xxxiii g.      vii s. 
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Lobbrant Jacobsz. Coren van verschoten penningen 

ten tijde vant beleg ende anders tot  

behoeff van tgemeen lant verschoten, blijckende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den x
en

 decembris LXXIII             lxxi g.       xiii½ s. 

 



Jochim Joris, waert int Gulden Hooft, van 

verteerde costen tot  zijnen huyse gedaen 

bijden geweldige provoost deur bevel 

vande Gouverneur Sonoy, blijckende bij 

ordonnantie ende quyctantie van date den xxi
en

 

decembris LXXIII                viii g.          ii s. 

 

Pieter Michielsz., conchierge van tstathuys, 

van een maent lang xl gevangens 

te bewaeren ende die cost te geven, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende 

quyctantie van date den xxi decembris LXXIII       lxxxviii g.          xiii s.       i d. 

 

Gregory Jongeling, coopman van Rije, 

van seker interest ende oncosten hem toe 

gevonden voir tonberen van viii
c
 lxxxiiii 

g. als reste van rog bij die van Alcmaer  

deur last vande Staten gecost, blijckende 

bij ordonnantie ende quyctantie van date den 

xiiii
en

 decembris LXXIII       cvi g. 

 

Maerten Pietersz. van int beleg uuyt 

te reysen met missive an Sonoy ende 

die Staten om succoers ende ontset te 

soecken,  blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den xx
en

 decembris XV
c
 LXXIII             xx g. 

 

Lambert Jansz. van verscoten penningen 

an seker arbeytsluyden die int beleg 

ande Halve maen gewrocht hebben ende 

van seven weken toesicht te hebben ende 

sekere wercken te ordonneren tot 

wederstant vande viant, blijckende bij ordonnantie 

ende quyctantie van date den xx decembris LXXIII           lxx g.           x s. 

 

Guerte Claesdr. ende Haesgen Cornelis- 

dr. van sekere rinsche wijn tot 

behoeff van mijne heere van Boisot 

gelevert, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie 

van date den x
en

 octobris LXXIII      vi g.          xi s. 
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Geert Thoensdr. van sekere aptekerien 

tot haeren huyse gehaelt bij diversche 

veltscheerders om te cureren etlicke 



soldaten int beleg geschoten, blijckende bij 

specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den xx
en

 decembris LXXIII       iii g.        xvii s.         i blanc 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verschoten 

penningen in handen van diversche backers 

die int beleg gebacken hebben voir die 

schamele burgers ende vreemdelingen, 

blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende 

quyctantie van date den xx
en

 decembris LXXIII                 iiii
c
 g.           i s. 

 

Jacob Anthonisz. van hondert pont lont gelevert 

in handen van Gerrit de Vos, artilrymeester,  

blijckende bij recipisse, ordonnantie ende quyctantie 

van date den xxiii decembris LXXIII     ix g.          x s. 

 

Harman Jansz., smit, van sekere laden te 

beslaen int beleg, pennen te maicken tot 

die cnysen ende anders, blijckende bij specifficatie, 

ordonnantie ende quyctantie van date den xx
en

 

decembris LXXIII                 xx g.       xix s.     v d. 

 

Cornelis Lourisz. van seker touw, vogellyn 

ende lyck int beleg gelevert, blijckende bij 

specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den xx
en

 decembris LXXIII     iii g.         xv s. 

 

Claes Bartelmiesz. van een reys tot 

Horen gedaen aen die commissarissen van 

zijne Fürstliche Genade deur bevel vande Gouverneur 

Sonoy, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van 

date dan xx
en

 decembris LXXIII            xlii s. 

 

Jacob Anthonisz. van cxvi pont werck, 

thondert pont tot iiii g., gelevert int 

beleg tot den tocht opt Runmollershuys, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date 

den xxi decembris LXXIII                iiii g.         xii s. 

 

Karsijffen van sekere sparren, interest van 

een scuyt int beleg tot wederstant vande 

viant gebroken ende anders, blijckende bij 

specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van 

date den x
en

 decembris LXXIII               xiii g.          vi s. 
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Lobbrant Coren van verscoten penningen ten 

tijde vant beleg in handen van diversche 

personen, blijckende bij specifficatie, ordonnantie 

ende quyctantie van date den xx decembris LXXIII  xx g.           xv s.          i d. 

 

Maerten Pietersz. van dat hij de burgermeesteren 

ten tijde vant beleg als capiteyn in 

goede ordre gestelt ende gehouden heeft, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date  

den xx
en

 decembris LXXIII       x g. 

 

Gerrit Heynricxsz. de Vos, artilrymeester, 

van verscoten penningen ende verteerde costen 

gedaen op een reys tot Enchuysen om 

cruyt te becomen, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den ii january LXXIIII              xi g.   ii s.   

 

Bruyntgen, schipper, vande eerste custinge 

van zijn schip int beleg verbrant 

opten tocht van tRinmoellers huys, 

blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van date  

den ii
en

 january LXXIIII              xxx g. 

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten penningen 

in handen van diversche personen die seker 

hoy int beleg gelevert hebben, zoe voir 

die ruyteren als voir de moellers, blijkende 

bij specifficatie, ordonnantie ende quyctantie van  

date den xx
en

 decembris LXXIII           cxxx g. 

 

Cornelis Lourisz., lijndrayer, van ii
c
 lvi pont 

Lont, thondert pont ix gulde,n mitsgaders van 

verscoten penningen tot ander lont blij gelevert in 

handen van Gerrit Heynricxsz. de Vos, 

artilrymeester, blijckende bij recipisse, ordonnantie ende  

quyctantie van date den v
en

 january LXXIIII          xxvi g.             i s.  

 

Adriaen Falkoen, dienaer van Cabeliau, van 

verscoten penningen zoe aen vleys, broot, wijn 

ende anders gelevert tot behoeft vande voorseide 

Cabeliau, blijckende bij specifficatie, ordonnantie ende  

quyctantie van date den ii
en

 january LXXIIII           lii g.            v s.        i blanc 

 

 

Folio 38 verso – 3960/5528 
 



Borrit Dircxdr. van verteerde costen tot haere 

huyse gedaen bij sekere ruyters die in een 

tocht uuytgeweest hadden deur bevel van de 

gouverneur Sonoy, blijckende bij ordonnantie ende  

quyctantie van date den v
en

 january LXXIIII             v g.  

 

Willem van Sonnenberch van een 

gratuyteyt hem toegevonden bij den  

gouverneur Sonoy ter cause dat hij 

het gouvernement int beleg overmits 

die seckte van Cabelliau bewaert  

heeft, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie van  

date den        c g.  

 

Jacob Aerjansz. Boegel van vier tonnen 

bier gelevert tot behoeff van galeye 

die de schepen convoyeerde om bij tCalff 

te sincken, blijckende bij ordonnantie ende quyctantie  

van date den xx july LXXIII     x g.  

 

Lobbrant Jacobsz. Coren van verscoten  

penningen in handen van diversche personen,  

die sekere waeren in 't beleg gelevert  

hadden, blijkende bij specifficatie, ordonnantie  

ende quyctantie van date den decembris LXXIII         xiiii g.      xvi s.   

 

 

 

===================================== 

REKENING FOLIO 39-46v ONTBREEKT 

 

================================ 

          

Folio 47 - 3977/5546           

 

Verklaringe van sekere costen die de 

    stede ende burgers gehadt hebben van 

    diversche soldaten 

 

Inden eersten vande soldaten van Steltman 

Wijbet Robol, Jan Claesz. Spiegel ende 

Holbeeck, die starck waeren omtrent 

viii
c
 mannen ende zijn binnen Alcmaer 

gecomen upten xx
en

  juni anno LXXII de 

welcke alsoe zij upten burgeren costen 

wel seven weken waeren hebben stijff 

verteert met dranck                  x
m

 g. 



 

Daer nae zoe zijn binnen Alcmaer 

gecomen Cornelis Loefsz., het Horense 

vaendel, die van Schaegen, Barsingerhorn, 

die van Warmenhuysen ende die scout 

van Westzanen ende zijn nae Den Haegh 

getoegen ende wederom tot Alckmaer  

gecomen alsoe zij luyden verstroyt waren 

omtrent Santvoort ende hebben wel  

stijff verteert den tijt van omtrent 

xiiii daegen             iiii
m

  g. 

 

Daer nae Lazarus Moeller met die andere 

vaendels nae Sparendam getogen den tijt 

van omtrent drie weken met Cornelis 

Loefsz., het vaendel van Horen, Warmen- 

huysen ende Westzanen ende hebben wel  

stijff verteert                                   viii
m 

 g. 

[in marge:] 

Hiermede bij te voegen die oncosten bij 

die van tRitsefoort ende over de Geest geleden 

bijde knechten van Crock Fockabel Trier 

 

Noch Ruychaver gehadt binnen Alcmaer 

den tijt van omtrent vijff weken  

met meer dan iii
c
 l soldaten ende wel 

cl wijffven ende hebben wel stijfff verteert              vi
m 

g. 

 

Noch vande soldaten die de stede betaelt  

heeft voir vier maenden inde  

plaetse van haer derdeman meer als  

andere stede ofte dorpen daer die 

stede wel te coste off gehadt heeft                          iiii
m

 g. 

   

Somma lateris      xxxii
m 

g. 

 

 

Folio 47 verso – 3978/5547 

Noch zoe heeft die stede voorseid tot 

onderhout van heer Guillaume Mostert als 

lieutenant over Alcmaer van wegen zijne Fürstliche Genade 

ende zijne dienaers te coste gehadt    x
c 
g. 

 

Noch zoe heeft die voorseide stede geduerende 

het beleg ende daer voir ende nae onder- 

houden sonder eenyge leeninge den tijt 

van achtien seventien weken als vande xvi augusti 



tot den xiii december LXXIII vier vaendelen, 

knechten met die ruyteren dat alleen in 

leninge ter weeck soude bedragen xiii
c
 xlvi 

gulden volgende tregister van Maerten 

Ruychaver, tresorier, compt voir xvii weken                     xxii
m

 viii
c
 lxxxii [g?.] 

Hier buyten es noch tgeen dat die burgers 

boven die leninge der soldaten noch wel 

meer costen gehadt hebben alsoe die 

selve soldaten met allen zeer veel 

wijven ende kinderen hadden 

 

Noch zoe heeft die stede deur bevel  

vande gouverneur Sonoy ende anders  

met den xvi
en

  juli ingenomen seventien 

vaendelen die de burgers sonder leninge 

onderhouden hebben ende compt die selve 

seven vaendels ter weeck tot leninge xxi
c 

gulden ergo hier voir anderhalff weeck     xxxi
c
 l g. 

 

Noch zoe heeft die stede deur bevel 

vande gouverneur Sonoy die twee 

vaendelen als tvaendel van hopman  

Jacob Cabbeliau ende Dirck Duyvel 

aengetelt den ix ende x
en

 decembris LXXIII 

alzoe zij gemunstert waeren,  

blijckende bij de regysters daer van zijnde     viii
c
 lxxi  xvi g.  xix s. 

[in marge:]  II
e
 es gestellt onder den 

uuytgeeff decembris 73, 

 

Somma lateris    xxvii
m

  viii
c
  iii lcxviii  g.    xix s. 

   

 

Folio 48 – 3979/5548 

 

Andere verclaringe van cruyt ende 

loodt by de stede van Alcmaer gelevert 

tot behoeff van het gemeen lant  

 

Up Saerdam gelevert an Lazarus 

Moeller, oeverste, een halff vatt cruyt 

wegende cxxx pont elcke pont x s.  facit           lxv g. 

 

Noch lv pont loot thondert pont liiii s. facit         xxx s. 

 

Noch Lazarus Moeller gesonden inde 

Santpoort een halff vat cruyt wegende 

cxxx pont,  tpont x s,. als voren facit             lxv g. 

XLIII 



 

Noch die selve aen carlcruyt  ixxx 

pont tpont  x s.  facit              xv  g. 

 

Noch die selve Lazarus Moeller gesonden 

cv pont carlcruyt tpont als voren facit               lii g.         x s. 

 

Noch Cornelis  Fransz., dyckgraeff, gelevert, 

blijckende bij zyn recipisse, xlix pont 

cruyt, tpont x stuvers, facit                       xxiiii g.           x s. 

 

Noch Gerrit  vander Laen Claesz. blijckende  

bij sijn recipisse van date den viii
en

 

decembris LXXII  xviii pont tpont x s.     ix g. 

 

Noch gelevert die veltvreyfsel  van 

hopman Ruychaver, blijckende bij recipisse 

van date den lesten decembris LXXII  vyftig  

pont tpont x  stuvers   facit              xxvi g. 

 

Noch gelevert Dirck Oliffsz. tot 

behoeff vant volck tot Schagen, blijckende 

by recipisse van date den vii
en

 January 

LXXIII acht pont cruyt tpont xi s.  facit   viii g. 

 

Noch gelevert hopman Jacques 

Hennebert, blijckende bij recipisse van 

date den lesten decembris LXXII  veertig 

pont cruyt, tpont x s., facit        xx g. 

 

Somma  lateris   ii
c 
lxxxi g.       x s. 

 

 

Folio 48 verso -3980/5549 
 

Noch Gerrit vander Laen Claesz. 

gelevert, blijckende bij recipisse van date 

den xvii
en

 january LXXIII, thien pont carl- 

cruyt, tpont x s. facit                             v g. 

 

Noch Cornelis Aelbertsz. scrijver vande 

gouverneur Sonoy gelevert, blijckende bij 

recipisse van date den iiii
en

 january XV
c
 

LXXIII, vier hondert lxxx pont cruyt, tpont 

x stuivers facit             ii
c
 xl g. 

 

Noch gelevert die lieutenant van Ripperda 



deur ordonnantie van Cornelis Aelbertsz., 

scrijver vande gouverneur Sonoy, blijckende 

bij ordonnantie vande selven Cornelis Aelbertsz. 

van date den iiii
en 

january LXXIII hondert 

xxv pont cruyt, tpont x stuvers facit              lxii g.           x s. 

 

Noch gelevert Meester Joost Oortijser, scrijver 

vant Alcmaer vaendel, blijckende bij 

recipisse xl pont cruyt, tpont x s. facit              xx g. 

 

Noch Jacob van Medemblick, hopman 

vant Alcmaer vaendel gelevert, 

blijckende bij sijn recipisse van date 

den v
en

 february LXXIII hondert achtien 

pont cruyt, tpont x s. facit               lvx g. 

 

Noch meester Joost, scrijver, gelevert blijckende 

bij sijn recipisse van date den xvii 

aprilis LXXIII tachtich pont cruyt tpont 

x st.  facit                   xl g. 

 

Noch gelevert Gerrit Heynricxsz. de 

Vos artelrymeester een scuinitgen carlcruyt 

wegende lvi pont, tpont x s., blijckende 

bij recipisse van date den xxvi maert 

LXXIII             xxviii g. 

 

Noch hopman Crock doen hij met 

zijn soldaten nae Saerdam trecken 

soude, gelevert lvi pont cruyt, tpont 

x stuvers facit            xxviii g. 

 

Somma lateris        iiii
c
 lxxxii g.       x s. 

 

Folio 49 – 3981/5550 
 

Gesonden nae Horen tot behoeff vant gemeen 

lant opten vi
en 

ende xiiii
en  

juny LXXIII drie 

duysent pont loot,  thondert pont voir liiii s., facit         lxxxi g. 

 

Noch bij Tate Gerritsz. anden Diemerdijck 

gesonden opten xxvii juny LXXIII twee 

duysent xliiii pont loot, thondert pont 

als voren,  facit                 lv g.      iiii s. 

 

Cornelis Symonsz., kannegieter, heeft int 

beleg vergoten aen haegel, roer cloten 



ende groote cloten tot wederstant vande 

viant ,vijff duysent thondert ende lxx pont 

loot, thondert pont als voren, facit                  c xxxix g.        xiil s.      i bl. 

 

 

Gerrit Oliffsz., kannegieter, heeft mede 

int beleg aen hagel ende cloten vergoten 

twee duysent twee pont, thondert pont 

als voren, facit              liiii g.           i s. 

 

Noch zoe heeft IJsbrant Willemsz., 

kannegieter, int beleg aen haegel, roercloten 

ende groote clooten vergoten acht duysent 

pont loot, thondert pont als voren, facit        ii
c 
xvi g. 

 

Noch zoe heeft die stede int beleg 

verschoten aen cruyt dat zij opgedaen ende 

selffs betaelt hadden vijff duysent pont 

cruyt, elcke pont x s., facit           ii
m

 v
c 
g.  

[in marge:] is gestelt onder den uuytgeeff den 73 

 

Noch zoe heeft die stede int beleg tot 

nootelick onderhout van etlicke soldaten den 

schamelen burgers ende vreemdelingen de 

nacht ende dach ande wallen mosten arbeyden 

ende waecken opgenomen van haere burgers 

daer van zij belooft heeft betalinge 

te doen xlii
m  

ii
c  

lxxv pont hantcaes, 

thondert pont gestuneert tot iiii gulden v st. facit   xvii
c
 
 
lxviii g.     ii½. s. 

[in marge:] is gestelt onder den uuytgeeff de anno 74 

 

noch v
c 
xi pont cautert tschippont vi gulden facit          x g.     iiii½ s. 

breder blijckende bij tregyster vanden selve caes 

daer van sijnde 

 

 

Folio 49 verso -3982/5551 
Noch zoe hebben die van Alcmaer inde 

belegering haerder stadt geslagen 

in tinnen munte tot vernoeginge ende 

in betalinge vande soldaten ende ruyteren  

die zij binnen hadden in garnisoen elcx 

nae advenant zijne leninge ende nae 

uuytwijsen die raatselen daer van zijnde 

monterende tot die somme van          x
m

 
 
iiii

c 
lxviii g.       xi s. 

 

Noch zoe hebben die van Alcmaer 



betaelt die leninge vande lijffsculten 

vande gouverneur Sonoy den tijt van 

acht weken, blijckende bij recipisse vande 

secretaris vanden selven gouverneur 

hyer bij overgeleyt die somme van                 iii
c 
g. 

 

LEEG TOT 51 

 

Folio 51 -3985/5554 
 

In dese voirgaende rekening es zijn 

niet begrepen die overtallige costen 

die de poirteren gewoont hebbende inde 

voirstede geleden hebben zoe in 

decembris anno XV
c
 LXXII als januario 

XV
c
 LXXIII van diversche deurtochten van 

knechten als van Jacob Cabbeliau, Fock, 

Abels, Ruychaver, Ripperda ende 

meer ander vertoeffden tot onverwinlicke 

schade der selven poirteren         viii
m

 g. 

 

Noch oick diversche schuyten die int 

beleg tot perservatie vande stadt ende 

wederstant vande viant gesoncken zijn 

 

 

 

3987/5559 

 

    Copie 

 

Noch wordt hyer in uuytgheeff gesteld tgeene 

burgermeesteren int beleg naeden storm den soldaten tot een 

danckbaerheyt ende verweingen in hunne munte 

angetelt hebben waer van die tot cedullen die 

rentmeester van Kennemerlant Hans Colterman 

overgelevert zijn mitte quytantie dien hij 

burgermeesteren die selve tinnen munte vergoet 

heeft, volgende die ordonnantie van zijne ?????. 

Excellentie van welcke penen hyer vooren ontfanck 

gemaeckt es bedragende te somme van 

thyen duysent vier hondert vierentwintich 

gulden. Ergo hyer de selve mede in 

uuytgeven        x
m

 iiii
c
 xxiiii g. 

 

Somarum vanden uuytgheeff van deese geheele 

rekening  bedraecht 



 

Die welcke tegens den ontfang vergeleecken es, benomen 

meer uuytgeven als ontfangen die somme van 

    xi
m

 ii
c
 xxxvi gulden ii s. ix  p. hollants. 

 

Hyer op gehvoel die burgermeesteren van tselffde jaere in presentie vande 

gemeene vroetschap opten eersten february anno LXXVI die 

verclaert hebben het scerplick hyer boven verhaalt  gecommen te wesen 

inde eersten vant vercofte ijser clocken loot ende van die 

rog, die de burgers aen haer betaelinge eensdeels ontfangen 

hebben. Noch vande absente vande burgers die int belegge 

uuyt waeren. Noch vande boeten vande Nyeuwe Gracht 

ende tVriessche bolwerk. Noch het geene dat etlicke 

presoviers die op de schepen van oorloch genomen waeren 

gecommen es. Noch vanden import die de steede vant 

van tgemeen lant genoten heeft, breder blijckende bij t boeck 

van Augustijn van Teylingen. Noch van Oosthoorens  moeder 

twee hondert gulden, noch om te burgerye gegaedert tot 

 

 

3987/5557 

 

uuytcoop van een vaendel knechten bedragende omtrent drie 

hondert gulden. Noch dat burgermeesteren tgelt vande Spaensche 

soldaten bedraegende omtrent hondert gulden uuytgegeven hebben 

ende meer andere dingen waer van die voirseid burgermeesteren gheen 

pertinent bewijs off verclaeringe weten te doen, overmits 

die groote ende zeer swaeren lasten daer mede zij 

deur tbelegge ende andere gemeen lants saecken mede 

becommect waeren. Waerop die vroetschap 

geresolveert heeft dat wij visitateurs deese 

reeckens soude sluyten ende teyckenen. 

 

 

53 

 

 

Memorie dat alle die articulen  

int dit boeck begrepen gestelt zijn  

in stadts rekeningen die tot Horen inden  

rekencamer bij den geputeerden  

vanden seven Noorthollantsse daer toe  

gecommitteert gesloten is op ten  

 

3990/5559 

 

Extract uyt sekere  



rekeningen den anno 1576  

nopend eenig  ??? 

als in tbeleg  


