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De band

24 dec 1573/1574 dec. 31

Rekeninghe Augustijns van
Teylingen Thresorier de
Anno LXXIIII

Om die stede

Folio 1
Rekeninghe Augustijns van Teylingen
threzorier der stede van Alcmaer, vande
jaere dat inginck op Karsavont anno
XVc drie ende tzeventich ende wederom
expireerde den laesten decembris anno
XVc vierende tzeventich incluyz
maeckende een geheel jaer ende
acht daghen.

Om die stede

Folio 1 verso
[Leeg]

Folio 2
Rekeninghe Augustijns van Teylingen thresorier der stede van Alcmaer
vervangende Willem Cornelisz. Lakeman zijn mede thresorier vande
ontfanck ende uutgheven bij hem gehadt van den excijsen ende
andere des zelfs stadts incomen van de jaere dat inginck opten Karsavont anno XVc drie ende tzeventich, ende
wederexpireerde den laesten decembris anno XVc vier
ende tzeventich beide die dagen incluyz maeckende een

geheel jaer ende acht daghen. Welcke rekeninghe ghemaect
is in ponden van xl grooten vlaems, scellingen ende penninghen
naer advenant
[in marge:] Tot visitatoors van dese reeckeninge
sijn geordineert bij die gemene
vroetscap Evert Jansz. Stuling,
Willem van Ryewijck, Mathijs
Reyerz., Jacob Dirckz., Meester
Jan Adriaenz. ende Ghijsbert
Paeuw. folio LXXVII int
vroetscap bouck
Ontfanck
Eerst van die excijs de voorseide stede van Alcmaer
Deser thresorier als bij die burgermeesteren der stede
van Alcmaer ghecommitteert met Harck Jansz. van
Houten - totte collectatie van die wijnexcijse deser
stede, brenght alhier in ontfanck die penningen
inghecomen van die zelve wijnexcijs. Ingaende Karsavont
als den xxiiiien decembris anno XVc drie ende
tzeventich ende expirerende den xiiien february
daeranvolgende anno LXXIIII incluyz. Alzoe
die Staeten van Noorthollant opten xiiiien
february voorseide, den zelven wijnexcijs aen
hoer ghenomen hebben ende tot die ghemeene
zaecken gheemployeert. Bedragende die
zelve ontfanck binnen den voorseide tijt, ter
somme van ic lxxii l. ix s. x d. obool Ergo
alhier in ontfanck, die zelve
ic lxxiii l.
[in marge:] Wijn

ix s.

Die zelve threzorier als bij die burgermeesteren
[in marge:] Bier
[in marge:] Bij verclaringe van burgermeesters
Somma Lateris

ic lxxiii l.

ix s.

Folio 2 verso
der stede van Alcmaer ghecommitteert met Harck Jansz.
van Houten, bewaerders vande bierexcijse deser stede
brenght alhier in ontfanck die penninghen ghecomen
van die zelve bierexcijss. Ingaende Karsavont als den

x d. obool

x d. obool

xxiiiien decembris anno XVc LXXIII ende expirerende
den xiiien february daeraenvolgende incluyz, anno
LXXIIII ende niet langher. Om redenen in den
voorgaende articule verhaelt, bedragende daervan den ontfanck binnen den voorseide tijt, ter somme van
ixc xxxviii l. xv s. dus hier
in ontfanck de zelve
ixc xxxviii l.
Die zelve thresorier als bijde voornoemde burgermeesteren
ghecommiteert met Harck Janz. voerseide bewaerders
vande coornexcijse der voerseide stede, brenght alhier in
ontfanck die penninghen daer van ingecomen.
Ingaende Karsavont als den xxiiiien decembris anno
XVc LXXIII ende expirerende den xxvien aprilis
anno LXXIIII excluyz die somme van iiic xvii l.
iiii s. iii d. obool ponts Daeromme alhier in ontfanck
de zelve
iiic xvii l.
[in marge:] Coorn

xv s.

iiii s.

iii d.
obool ponts

Garbrant Cornelisz. Comans als ghecommitteert van die voornoemde burgermeesteren in die
plaetze van Harck Janzoon van Houten, hier voornoemd
tot de zelve collectatie van de coornexcijse
ghestelt - heeft mede opgebrocht van die
incoompsten van die zelve excijse beginnende
van den xxvi aprilis anno LXXIIII tot den
[in marge:] Coorn
[in marge:] Bij verclaringe van burgermeesteren
Somma Lateris

xiic lv l.

xix s.

iii d. obool ponts

Folio 3
iiiien july daeraenvolgende excluyz die
somme van - iiiic xxi l. viii s. daeromme alhier
in ontfanck die zelve
Harck Jansz. van Houten als daernae in die
plaetze van Garbrant Cornelisz. voorseid ghecommitteert tot den ontfanck vande zelve coornexcijs
heeft mede opgebrocht tgundt datter inde
zelve excijs inghecomen is. Ingaende den
4 july anno LXXIIII tot den laesten dach
decembris daeraenvolgende incluyz die somme
van - xc lxxiiii l. iii s. vi d. - daerom

iiiic xxi l.

viii s.

alhier in ontfanck die zelve
[in marge:] Coorn
Die zelve Harck Janz. van Houten als
ghecommitteert van burgermeesteren totten ontfanck
van die lakenexcijs deser stede heeft deser
threzorier gelevert die penninghen inghecomen
van die zelve lakenexcijs. Ingaende Karsavont
als den xxiiiien decembris anno XVc LXXIII
ende expirerende den xxvien aprilis anno LXXIIII
excluyz bedragende ter somme van
xxx l. xix s. ix d. obool ponts. Daeromme
alhier in ontfanck die zelve
[in marge:] Laken

xc lxxiiii l.

iii s.

xxx l.

xix s.

vi d.

ix d. obool ponts

Garbrant Cornelis Comans als nae hem
ghecommitteert tot den ontfanck van die zelve
[in marge:] Laken
[in marge:] Bij verclaringe van burgermeesteren
Somma Lateris

xvc xxvi l.

xi s.

v d.

Folio 3 verso
lakenexcijs, heeft mede opgebrocht het
gundt datter van die zelve lakenexcijs
ingecomen is. Ingaende den xxvien aprilis
anno LXXIIII ende weder expirerende den
laesten decembris daeraenvolgende incluys
belopende ter somme van
Garbrant Cornelis Comans voorseid, als
ghecommitteert tot den ontfanck van die turf
ende barninckhout excijs, heeft mede opgebrocht tgundt datter in die zelve excijs
inghecomen is. Ingaende Karsavont anno
XVc LXXIII tot den iiiien july anno LXXIIII
daeraenvolgende excluyz belopende
ter somme van

Harck Janz. van Houten als daernae ghecommitteert tot den ontfanck van die
zelve turf ende barninckhout excijs heeft
mede opgebrocht tgundt in diezelfde

ic xlvi l.

ix s.

ii d. ponts

xxii l.

xvi s.

iii d.
obool ponts

excijs inghecomen is. Ingaende den iiiien
july anno XVc LXXIIII tot den laesten
decembris daeraenvolgende incluyz
belopende ter somme van

xlv l.

xii s.

iii d.

Claes Geritsz. Schuyt heeft gehuyrt die
brandewijnexcijs bij die maent ingaende
[in marge:] Bij verclaringe van burgermeesters
Somma Lateris

iic xiiii l.

xvii s.

ix d.

Folio 4
brandewijn excijs bij die maent, ingaende Karsavont
anno XVc LXXIII ter maent om xxxi huyrponden
tstuck tot xx grooten vlaems belopende in ponden deser
rekeninghe tot xv l. x s. Maer alzoe die zelve
Claes Schuyt gheen incoompste noch ontfanck
daer of gehadt heeft ende die Staten van Noorthollant die zelve excijs an haer ghenomen hebben
opten xiiiien february anno LXXIIII daeraen volgende. Ende oeck anderen tot die collectatie
van dien ghestelt Ergo hier
Ontfanghen van Jel Cornelisz. pachter van
die vleisexcijs voor een geheel jaer ingaende
op Karsavont anno XVc LXXIII ende weder
expirerende sdaeghs voor Karsavont anno
XVc LXXIIII incluyz om iiiic lxxv huyrponden
belopende in ponden deser rekeninghe ter
somme van
[in marge:] Blijckt bij tverhuyr bouck

iic xxxvii l.

Ende alzoe mijn heeren die burgermeesteren
deser thresorier belast hebben opten xxiiien
decembris anno LXXIIII als ter expiratie
van die pacht van den voorseide Jel Cornelisz.
omme den tijt van zijn thresorierscap tot den
laesten decembris daeraenvolgende incluyz
te verlanghen, so ist dat dese thresorier binnen den
tijt van viii daghen bij hem ontfangen, hier in brenght
Somma Lateris

iic xxxviii l.

niet

x s.

xiiii s.
iiii s.

iiii d. obool

iiii d. obool

Folio 4 verso
Vrerick Willemsz. ofslagher van die visch,
heeft gepacht die zeevisbancken voor een
geheel jaer ingaende Karsavont anno
XVc LXXIII ende weder expirerende sdaeghs
voor Karsavont anno LXXIIII voor die somme
van xcviii l. xv s. Comt alhier in ontfanck
die zelve
[in marge:] Blijckt bij tverhuyr bouck
Die zelve Vrerick Wilemsz. heeft gepacht
die meervischvloten voor een geheel jaer
ingaende ende expirerende als vooren, voor
die somme van xc l. xv s. Comt alhier
in ontfanck dezelve
[in marge:] Blijckt ad idem
Maritgen Drivers ende Willem Lourisz.
hebben gepacht het huysken staende opte
Vischmarct voor een geheel jaer ingaende
ende expirerende als vooren, telcken half
jaere xiii l. v s. Comt alhier in
ontfanck
[in marge:] Ad idem
Vrerick Willemsz. heeft in pachte ghenomen
den ofslach van den visch. Ingaende ende
expirerende als voren, voor een geheel
jaer, telcken half jaere xvii l. x s.
Comt alhier in ontfanck die somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xcviii l.

xv s.

xc l.

xv s.

xxvi l.

x s.

xxxv l.

iic li l.

Folio 5
Cornelis Melesz. glaesmaker heeft in pachte
ghenomen die gruytexcijs den tijt van een
geheel jaer. Ingaende ende expirerende als
vooren, voor die somme van xviii l. Ergo
alhier in ontfanck die zelve
[in marge:] Ad idem
Noch alhier bijde jegenwoordige thresorier
in ontfanck ghestelt tgundt hij van die

xviii l.

bierstokers ende brouwers binnen die stede
van Alcmaer, van haerlieder drinckbier.
Ingaende den xxiiiien decembris anno XVc
LXXIII totten xiiien february anno LXXIIII
daeranvolgende incluyz, ontfanghen heeft
ter somme van
[in marge:] ordinaris
ia Somma

x l.

iiim vic lxxxviii l.

ii s.

vii d. obool

Andere ontfanck
Op Paeschmarct anno XVc LXXIIII hebben
die stedebooden ghecollecteert van die
vreemde cramers staende met haer cramen ende
goet, opte groote Steene Meenterbrugh ende
elders. Die somme van xx s. ofgaende
voor tloon van die booden vi s. Comt alhier tot
behouf der stede in ontfanck
[in marge:] Ordinaris
Op Sinte Bartelmies marct anno XVc LXXIIII
hebben die booden niet ontfanghen, alzoe daer
gheen vreemde cramers gheweest zijn Ergo hier Somma lateris

xxviii l.

Somma per Somme

xiiii s.

niet

xiiii s.
xiiii s.

[in marge:]
nota
deser 28 l. moet comen onder
ia somma hier boven ende die
xiiii s. onder 2a somma hier
naevolgende

Folio 5 verso
Op Sinte Matheus marct anno XVc LXXIIII
hebben die booden van gelijcken niet
ontfanghen, alzoe daer gheen vreemde
cramers en waren
ergo hier
Ontfanghen van die van Gheestmerambocht

niet

uut handen van Cornelis Pietersz. clerck van
die waerschappen van Geestmerambocht twelck
zij die stede van Alcmaer jaerlicx sculdich
zijn van tonderhouden van die Laghedijck
tuschen Alcmaer ende Coedijcker sluyz voor die
jaere XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ordinaris

viii l.

Andere ontfanck van die stede
brugghen ende anders
Ontfanghen van die schoinmakers over
tlaeste thiende jaer huyrs van haer plaetse
ende stallagie opte Steene Meenterbrugghe
om met haer schoinen te staen nae onder
ghebruik tot die reghel toe, ghevallen
Pontiani anno XVc LXXIIII stilo communi
volgende tverhuyrbouck. die somme van
[in marge:] Blijckende bij tverhuyrbouck
Ontfanghen van Jan Aerntsz. ijserkramer
van een jaer stallagie opte Steene Meenterbrugh aen die noortzijde, daer die oude
zeevisbancken plachten te staen, ghevallen
Jacobi anno XVc LXXIIII
[in marge:] Blijckt bij sijn blaffert
Somma Lateris

xx l.

xx s.

xxix l.

Folio 6
Ontfanghen van Guirte Claesdr. weduwe
van Pieter Buyzer van gelijcke stallagie
ande noortzijde van die Meenterbrugghe
ghevallen Jacobi anno XVc LXXIIII
[in marge:] Ad idem
Ontfanghen van Jan Claesdr. wonende inde
huysinge van Jan Piet Kuyten over drie
vierndeel jairs stalhuyrs opte voorseide
Steene Meenterbrugghe aen die zuytzijde
van die galghe. Ingaende van april anno
LXXIIII tot den laesten decembris daernaest anvolgende
[in marge:] Ad idem

xx s.

xx s.

Ontfanghen van Pieter Dircxz. over het
eerste vierde jaer huyrs van thuys van
Jan Bueyen mette twee overtomen, met
noch tOvertoom staende opten Oosterendijck
ghevallen ende verschenen den eersten may
anno XVc LXXIIII
[in marge:] Blijct bij tverhuyr bouck folio xv verso
Ontfanghen van Neel Frericxdr. over
het vierde vijfde jaer pachts vande
stede ramen. Verschenen Sinte Pieter
ad cathedram anno XVc LXXIIII stilo
communi, die somme van
[in marge:] Ad idem folio 8
Somma Lateris

xxxvi l.

ix l.

xlvii l.

Folio 6 verso
Ontfanghen van Jan Cornelis Jongis over
ende in betalinghe van een jaer huyrs van het
spinhuys in Sinte Anna Convent, ghevallen
ende verschenen op may anno XVc LXXIIII
die somme van
[in marge:] Blijct bij sijn blaffert
Ontfanghen van Joris Claesz. van Bergen
voor d’eene helfte van een jaer huyshuyrs
van thuys van Claes Matijsz. s.g. staende
opte Conincxwech, daer Eewout Rijckartsz.
d’ander helft van ontfanghen, verschenen
op may anno XVc LXXIIII ofgetrocken die
ic penninck ende zekere reparatien blijft zuiver
ontfanghen die somme van
Ander ontfanck
Opten vien juny anno XVc LXXV is den
jegenwoordighe threzorier aengerekent van
Claes Harcxz., burgermeester, uut die naem ende
van wegen tweeskint van Wouter Frericxsz.
gheprocreëert bij Haesgen Cornelisdr. beide
overleden. Over ende in betalinghe van teerste
termijn van die landen die se in pantscap
ghenomen hebben. van Karsmis anno
XVc LXXIIII. Al breeder blijckende bij het

xx l.

iiii l.

register hier overghelevert
[in marge:] Blijct bij register
Somma Lateris

iiiic xxxvii l.

tot
iiiic lxi l.

x s.

x s.

Folio 7
Noch is den vi juny anno LXXV - den voorseide
thresorier angherekent van Claes Harxz.
burgermeester van die ic penninck van die lande
ende meubele goeden, die somme van

iiic xcvi l.

Noch ontfanghen van die regenten van die
arme leprosen. Over teerste tweede termijn
van tlant datze in pantscap ghenomen hebben
verschenen Karsmis anno LXXIIII tot
[in marge:] Blijct bij register ons verthoont voor
die eerste helft
Burgermeesteren deser stede hebben bij advys vande
vroetscap gecocht die boomgaert van Jan Jacopsz.
boerman, leggende an die westzijde van die
Ridderstraet, om viic lxxv ponden van xl
grooten vlaems stuck, ghereet gelt ofte
ree renten. In betalinghe van welcke somme
den voorseide boerman zijn ghelevert deser
naebeschreven pachtbrieven. Eerst een pachtbrief van xcvi l. sprekende op Jacop
Arriansz. Buegel. Noch een pachtbrief van
iic lxx l. sprekende op Aelbert Nannen.
Noch een pachtbrief van iic lxxv l. sprekende op Huich Janz. couckebacker. Noch
een pachtbrief van ic l l. sprekende op
Floris van Teylingen. Ende van die xvi l. die
deser voorseide pachtbrieven meer bedragen als die
boomgart, is gherekent tegens zijn verlopen renten
sulcx dat de voorseide thresorier alhier in brenght bij
Jan Jacopsz. uutghekeert, die somme van
[in marge:] Blijct bij tvrootscap bouck folio 54 verso
Somma Lateris

Folio 7 verso
Ontfanghen van Aelbert Nannen backer

vc l.

xvii s

ii d. po ..

xvii s.

vi d.

ic l.

iii l.

xiiii s.

viii d. po ..

volgende zekere accoort met die burgermeesteren
ghemaect, verschenen anno XVc LXXIIII

l l.

Ontfanghen van Oudou Jansdr. die huysvrou
van Jan Dircxz. olyslager op Dronckenoort
volgende zekere accoordt met die burgermeesteren
ghemaect, verschenen anno XVc LXXIIII
ter somme van

l l.

Noch alhier bij den voorseide threzorier
in ontfanck gebrocht, tgundt hem van
burgermeesteren aengerekent is van wegen Jan
Maertsz. Smit s. g. van topgecochte huys
van Harck Almersz. Smit, ter somme van
[in marge:] Blijct bij sijn blaffert
Noch bij den voorseide threzorier alhier in
ontfanck gebrocht tgundt hem van die
burgermeesteren aenghereckent is van die groote
kerck van Alcmaer aen brieven van het
Papenghilt overghewesen. Over ende in
betalinghe van haer achterstallige renten,
ter somme van
Somma Lateris
iia Somma

vic xix l.
xvic lviii l.

xi l.

vc viii l.
xiii s.

iiii d. obool

xii s. obool ponts

Folio 8
Andere ontfanck van die wage
tot Alcmaer
Ontfanghen van Maerten Pouwelsz. op rekeninge
van die waghe deser stede den vi juny
anno XVc LXXIIII die somme van

ic l.

Noch ontfanghen van Aerian Reiersz. Groen op
rekeninghe van die waghe deser stede den
xiii juny anno XVc LXXIIII die somme van

ic l.

Noch alhier bij den jegenwoordighe thresorier
in ontfanck ghestelt, tgundt Garbrant Cornelis Comans als ghecommitteert tot den ontfanck
van die voorseide waghe heeft opgebrocht

xiii s.

iiii d. obool

in handen van den voorseide thresorier gecomen
van den zelfde waghe van den iiiien july
anno LXXIIII tot den laesten decembris
daeranvolgende incluyz, belopende ter
somme van

iiic lxviii l.

x s.

iiii d. obool

Ander ontfanck van die
burgermeesteren toegherekent
Ontfanghen van Jan Claesz. Blaeu, over
die coop van een lijnbaen op die
Somma Lateris

vc lxviii l.

x s.

iiii d. obool

Folio 8 verso
Bagijnen weidt die noorderlicxste behalven
een, lanck lxxxv roeden ende viii voeten
die roede tot iii l. xv s. comt alhier
in ontfanck die somme van
[in marge:] Blijct bij sijn blaffert
Ontfanghen van Claes Cornelisz. scheepbreker
over ende in betalinghe van die coop van zekere
stede erf geleghen op teinde van die Leet,
ter somme van
[in marge:] Ad idem
Ontfanghen van die honderste penninck
van die huysen, die somme van

Ontfanghen van Simon Jan Slootgis over
die coop van een erf bij zuyden zijn bomgaert
belopende ter somme van
[in marge:] Blijct bij sijn blaffert
Dese vier voorgaende articulen zijn den
voorseide threzorier van die burgermeesteren
aengherekent opten xviien aprilis anno
XVc LXXV nae Paeschen ende alhier
ghestelt
Ander ontfanck

iiic xxi l.

v s.

vc xii l.

viii s.

iim ic lxxxv l.

ii s.

ix d.

lvii l.

v s.

ix d.

voor memorie

Somma Lateris

iiim lxxvi l.

i s.

vi d.

Folio 9
Ontfanghen van Melis Pietersz. van die Canisstraet over ende in betalinghe van een jaer
huyrs van een huys staende in Sinte Annaconvent naest die kerck, gehuirt van die
burgermeesteren op may LXXIIII voor xii l. x s.
twelck bij deser thresorier alhier in ontfanck
ghestelt wort, niet jegenstaende die zelve
huyr eerst op may LXXV soude verschijnen
ende dat overmits die eerste custinghe van
tofghebroken huys ende erf van Melis voorseid
verschenen may anno LXXIIII bedragende gelijcke somme van xii l. x s. twelck die
stede hem sculdich was tegens die voorseide
huyshuyr gheliquideert ende ofgeslagen is
Ergo hier in ontfanck die zelve
[in marge:] Blijct als voorn
Opten x july anno XVc LXXV hebben mijne
heeren die burgermeesteren den jegenwoordige
thresorier aengherekent van wegen Aelbert
Capelman over die coop van sekere erf
achter Simon Jan Slootgis boomgart, groot
xi roeden v ? voet bedragende xci l. vi s.
ix d. ofgetrocken die somme van xxi l.
van die gheleende penningen bij Guirt Warnarts
ende Capelman die stede gheleent volgende
tquoyer, daer tzelve duergeslaghen is. Ergo
hier niet meer in ontfanck dan
[in marge:] Blijct als voorn
Somma Lateris

lxxxii l.

xii l.

x s.

lxx l.

vi s.

xvi s.

Folio 9 verso
Ontfanghen van Aelbert Nannen, Over die
coop van zekere erf in die bomgaert van Jan
Jacopsz. boerman van die burgermeesteren gecocht tot
xxxvii roeden vi voeten ii duim, belopende
an ghelde iiic l. Ofgaende xxx l. van
gheleende penninghen, bij hem ende zijn wijfs
moeder die stede gheleent. Ergo blijft

ix d.

ix d.

iic lxx l.

noch zuiver in ontfanck
[in marge:] Blijct ad idem
Ontfanghen van Maritgen Matijsdr. over
die coop van een erf achter haer huys
geleghen op die oude vesten, daer van
zij an gelt betalen zoude x l. ende die
reste op renten houden. Ergo hier in
ontfanck die zelve
[in marge:] Ad idem

x l.

Ontfanghen van Claes Dircxz. Buirmans,
uut die Nieuwepoort van een jaer huyrs
van een huys staende naest die valbrugh
opt Nieuwelant, verschenen op maye
anno XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem

iiii l.

x s.

Ander ontfanck
Ontfanghen van Claes Harcxz. burgermeester
Somma Lateris
iiia Somma

iic lxxxiiii l.
iiiim xi l.

x s.

xviii s.

vii d. obool

Folio 10
die somme van lxxvi l. xii s. ende dit op
rekeninghe van zekere iiic ix l. waervan
bijde voorseide threzorier in zijn naevolgende
rekeninghe zal verantwoort worden tot die
somme van iic xxxii l. viii s. Om welcke
voorseide iiic ix l. die voorseide Claes Harcxz. op
die voorseide stede van Alcmaer gecocht heeft
een lijfrente van li l. x s. sjaers ten lijve
van Neeltgen Eilartsdr., Pieter Jacopsz.
Basgen ende Guirt Jacop Basgisdr., elcx
een dardepart den penninck zes. Breeder
blijckende bij die bezegelde lijfrente brief
daervan ghemaect, volgende die stemminge
van die vroetschap. Ergo hier niet meer
in ontfanck dan
lxxvi l.
[in marge:] van dese somme inde text sal de thezaurier
in sijn navolgende reeckeninge verantwoorden

xii s.

[in marge:] van die reste van 232 l. 8 s. wort
verantwoort in die naevolgende rekeninge
de anno 75 folio XVI verso
Noch ontfanghen uut handen van mijne heeren
die burgermeesteren de anno LXXV die
somme van
[in marge:] Blijct bij sijn blaffert

lx l.

iii s.

xlvii l.

xi s.

xxx l.

xii s.

Ontfanghen van Daniel Anthoenisz. schoinmaecker, over die coop van een erf leggende
an die oostzijde van tNieuwelant, bij die
oude graft, daer die vulliscuyl heeft
ghestaen, groot vi roeden, vier voet
[in marge:] Blijct bij de blaffert
Somma Lateris

ic xxxvi l.

xv s.

Folio 10 verso
ende een duim, belopende an ghelt tot die
somme van
Ontfanghen van Louris int Groote kerk, over
die coop van een erf leggende bij oosten van
t’erf van Daniel Antonisz. schoinmaker, groot
iiii roeden ende een voet. belopende an ghelde
ter somme van

Noch alhier bij den jegenwoordighe threzorier
in ontfanck ghestelt, tgundt hij uut handen
van Lobbrant Coorn secretaris, als ontfangher
van die weeckelicke contributie van die
burgerie tot fortificatie deser stede opgebrocht
ontfanghen heeft. Al breeder blijckende bij die
rekeninghe des zelfs secretaris, den burgermeesteren
daervan ghedaen onder hem berustende ende
alhier in ontfanck ghestelt, die somme van
xiiic lxxxii l.
[in marge:] blijct bij sijn quitantie
tot verificatie van sijn reeckeninge ons hier
verthoont ende zekere quoyer groot vi
halve bladeren overghenomen in die
naevolgende rekening van Augustyn van Teylingen
de anno 1575
Ontfanghen van Willem Lourisz. opt Nieuwe-

xii s.

vi d.

lant. over die coop van een erf leggende
op het weitgen bij die zoutkeeten, groot
xxxiii roeden, ix voet, ii duim - die roede
tot iii l. xv s. comt an ghelde ter
somme van
[in marge:] blijct achtervolgende die blaffert

ic xxvi l.

xii s.

vi d. iii d.

ic xxi l.

vii s.

iii d.

Ontfanghen uut handen van Baert Volkartsz.
over die coop van een erf leggende op
tvoorseide weitgen bij die zoutkeeten, groot
xxxiiii roeden, die roede tot iii l. xv s.
Comt an ghelde ter somme van

ic xxvii l.

x s.

Ontfanghen uut handen van Lijsbet Jacopsdr.
Over die coop van een erf leggende op
tvoorseide weitgen bij die zoutkeeten, groot
xxiiii roeden iiii voeten, die roede tot iii l.
xv s. Comt an ghelde ter somme van

xci l.

v s.

Ontfanghen uut handen van Maritgen Drivers.
over die coop van een erf leggende op
tweitgen van die zoutkeeten voorseid, groot
xxi roeden iiii voeten, v duim, die roede tot
iii l. xv s. Comt an ghelde ter somme van

lxxx l.

v s.

Somma Lateris

xvc lxxxvii l.

vii s.

ix d.

Folio 11
Ontfanghen uut handen van Aecht Jansdr. weduwe
wijlen Jacop Claesz. alias Grootjaep. Over
die coop van een erf leggende op tweitgen
bij die zoutkeeten, groot xxxii roeden iiii voet
iiii duim, die roede tot iii l. xv s. Comt
an ghelde ter somme van

Somma Lateris

iiiic xx l.

vii s.

iii d.

Folio 11 verso
Ontfanghen uut handen van Gijsbert Cornelisz.
schilder ende van tachtergelaten weeskint van
Aef Jansdr. bij burgermeesteren ontfanghen ende
niet gherembourzeert, die somme van
[in marge:] blijct achtervolgende die blaffert

iiic liiii l.

ii s.

Ontfanghen van Lobbrant Jacopsz. Coorn,
secretaris ontfangher van die pasporten,
ghecomen van die attestatien aen den
Gouverneur Joncheer Dirck Sonoy, gegheven
den gheenen die op vianden lant reisden, die
somme van

xxxi l.

Ontfanghen uut handen van Pieter Cornelisz.
ende Claes Claesz. over die coop van haer
erven, leggende opte oude Bagijnen weidt
boven haer pachtbrieven, die zij die stede
verleden hebben, die somme van

ic x l.

Ontfanghen uut handen van Jan Jacopsz.
coopman. Over die coop van t'erf bij zuyden
zijn huys voor teerste termijn ghevallen ende
verschenen Karsmisse anno XVC LXXIIII,
die somme van

li l.

xvi s.

ii l.

vii s.

vi d.

xviii s.

iii d.

Ontfanghen uut handen van Jan Baerntsz.
Somma Lateris

vc xlvi l.

xviii s.

Folio 12
over die coop van zijn erf geleghen opte
oude vesten achter Willem Jansz. boomgart
boven zijn pachtbrief, die hij die burgermeesteren
verleden heeft, die somme van
[in marge:] Ad idem
Ontfanghen uut handen van Louris int kerk.
over ende in betalinghe van tlaeste termijn van
terf achter zijn huys, bij hem van die
stede gecocht, verschenen Karsmis anno
XVc LXXIIII, die somme van
[in marge:] Ad idem
Ontfanghen van die kinderen van Willem die
Graef op te Leedt over die coop van
t'erf achter zijn huys voor d'eerste darde
termijn ghevallen ende verschenen Karsmisse.
anno XVc LXXIIII, ter somme van
Ontfanghen uut handen van Jan Jacopsz.
Ketel over ende in betalinghe van d'een helft

xv l.

xxviii l.

van den uutcoop met burgermeesteren ghemaect,
overmits dat hij bij den viant is gheweest,
die somme van

lxxv gulden

Ontfanghen uut handen van Jan Dirxsz.
ic xxi l.

Somma Lateris

v s.

ix d.

Folio 12 verso
Stierman over die coop van zijn erf achter
zijn huys, geleghen op te oude vesten, voor
die eerste darde termijn, verschenen Karsmis
anno XVc LXXIIII, belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem

xi l.

Ontfanghen van Jan Pelgroms - over die
coop van t'erf achter zijn huys, geleghen op
die oude vesten, voor die eerste darde
termijn, verschenen Karsmis anno XVc
LXXIIII, belopende ter somme van

v l.

Ontfanghen van Jan Cornelisz., vischer.
Over die coop van het erf achter zijn huys
geleghen opte oude vesten, voor die eerste
darde termijn, verschenen Karsmis anno
XVc LXXIIII, belopende ter somme van

v l.

Ontfanghen uut handen van Jan Cornelisz.,
decker - over die coop van het erf,
achter zijn huys, geleghen opte oude vesten,
voor die eerste darde termijn, verschenen
op Karsmis anno XVc LXXIIII, belopende
ter somme van

ix l.

Somma Lateris

xxxi l.

Folio 13
Ontfanghen van Huich Jansz., couckebacker.
over die coop van een leech erf, leggende
op die oude vesten, daer die ouwe wal
geleghen heeft, bij oosten het erf van Isaac
Christoffelsz., boven die pachtbrief bij den
voorseide Huich den stede verleden, belopende

ii s.

ii d. ponts

v s.

xvi s.

vi d.

viii d. ponts .

tghelt daerboven betaelt, ter somme van
[in marge:] Ad idem

ii l.

Ontfanghen uut handen van Eewout Rijckartsz.
over die coop van t'erf achter zijn huys,
geleghen op te oude vesten, belopende boven
die pachtbrief, bij den zelfde Eewoudt,
den stede verleden, ter somme van
Ontfanghen uut handen van Melis Pietersz.
Over ende in betalinghe van een jaer huyshuyrs
van een huys staende in Witte Bagijnhof,
verschenen may anno XVc LXXIIII, belopende
ter somme van

xii l.

xiii s.

vi d.

xxv s.

vi d.

x s.

Ontfanghen uut handen van Dirck van Foreest, ontfangher van die gheannoteerde
goeden, ter cause van twee perceelen van
landen die de stede in pantschap heeft.
Somma Lateris

xvi l.

ix s.

Folio 13 verso
ghenomen, toecomende die Reguliers tot
Heiloo, eertijts ghebruict bij Dirck Arisz.
uut die Nieuwepoort ende die van thoy bij
eenen Wilboort Willemsz. voor t jaer LXXIIII
ghenoten, die somme van
Ontfanghen van IJsbrant Claes Nielsz. uut
die Nieuwepoort. Over die bruickwaer van
tlant geleghen bij die corfleger, voor
tjaer LXXIIII, die somme van
Ontfanghen uut handen van die weduwe
van Cornelis Hugen, lijndrayer, als reste van
die lijnbaen, bij hem van die stede gecocht,
verschenen anno XVc LXXIIII, die somme van
Ontfanghen uut handen van Willem Maertsz.
Over die coop van een erf, leggende op
t weitgen bij die zoutkeeten, groot xxxiii
roeden, v voeten, viii duim, die roede
gherekent tot iii l. xv s., beloopt an ghelde
Ontfanghen uut handen van Dirck Dircxz. Over

xxxvi s.

vi l.

vi s.

vi d.

x s.

vi d.

xix l.

ic xxv l.

die coop van een erf, leggende op tweitgen bij den
zoutkeeten, groot xl roeden, vi voeten, iiii duim,
die roede tot iii l. xv s. Comt aen
ghelde ter somme van

ic li l.

xix s.

viii d. pont.

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iiic iiii l.

xii s.

viii d. ponts.

Folio 14
Ontfanghen van Jacop Dircxz. Over die
coop van een erf, leggende op tvoorseide weitgen
bij die zoutkeeten, groot xxxix roeden, ii
voet vi duim, die roede tot iii l. xv s.. Comt
an ghelde, ter somme van
[in marge:] Ad idem

ic xlvii l.

vii d. obool

Ander ontfanck
Ontfanghen uut handen van Jacop Aerianzoon
Bueghel, als ontfangher van die weeckelicke
contributie opgebrocht bij die thien hopmanschappen van die burgerie, omgeslaghen ende
ghecollecteert tot fortificatie deser stede
de anno XVc LXXIIII, belopende te zamen
ter somme van
[in marge:] Bij verclaringe van burgermeesteren

ixc lxxxix l.

iiii s.

iii d.

iic lxvi l.

xiii s.

iiiid. obool

Ontfanghen uut handen van Jacop Pietersz.
in die Witte Zwan. Over ende in betalinghe
van twee custinghen, verschenen may anno
XVc LXXV ende LXXVI, telcken termijne
tot ic xxxiii l. vi s. viii d. ponts. Comt
te zamen, ter somme van
[in marge:] blijct bij sijn blaffert
Ontfanghen uut handen van Heinrick
Jansz. van Egmont. Over die coop van
een erf geleghen op Toornburch, voor
die darde laeste termijn, verschenen.
anno XVc LXXII, die somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xiiiic xxii l.

xx l.

xviii s.

iii d.

Folio 14 verso
Ontfanghen van die kinderen van Jan Geritsz.,
graefmaker. Over ende in betalinghe van die
uutcoop met burgermeesteren, ghemaect ter cause
dat Jan Geritsz. voorseid bij die viant ghesturven is. Die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch so stelt die jegenwoordige threzorier
alhier in ontfanck die somme van vi l. x s.,
ghecomen van tinterest dat Maritgen Drivers
sculdich was Vrerick Willemsz. ofslagher van
die visch, van zekere vischbancken de anno
LXXV, daer desen threzorier volle ontfanck
of maect nochtans ghecort bij advys van
burgermeesteren de anno LXXVI an die custinghen
van haer ofghebroken huys op tNieuwelant
verschijnende eensdeels op may anno XVc LXXVII
ende eensdeels op may anno LXXVIII ende
LXXIX, die tot gereede penninghen zijn
ghereduceert ende voor die renten gherekent die voorseide

xxv l.

vi l.

x s.

iic x l.

xix s.

Ontfanghen uut handen van Cornelis IJsbrantsz.,
timmerman. Over die coop van een erf
bij hem van die stede gecocht, leggende
bij die Vriesche Poort, bij zuyden Pieter
Theusz., streckende van die straet of tot
aen twater van die Cooltuin, bij den hoop
gecocht voor die somme van ic lxxx l. ende
Somma Lateris

xxxi l.

x s.

Folio 15
noch van die stede an steen ende pannen ontfangen
xxx l. xix s. Alle welcke somme hij corten
soude moghen an zijn termijnbrief, die hij van
die stede heeft, ter cause van zijn huys
ghestaen hebbende bij die Vriesche Poort in
tbelegh ofgebroken. Ergo hier in ontfanck
[in marge:] Ad idem
Noch brenght die jegenwoordighe thresorier
alhier in ontfanck die somme van iiiim ixc lxxxix l.

ghecomen van zekere omslach, bij mijn heere die
gouverneur van Noorthollant Joncheer Dirck
Sonoy, Philips van der Meer, Heinrick Meester
ende Frederick Ottesz. als commissarissen bij Zijne
Excellencie daertoe gheautorizeert, ghemaect
ende omgeslaghen over sommighe dorpen geleghen
int Noorderlant omtrent Alcmaer, over die
morgentalen in die zelfde dorpen geleghen,
tmorgen tot een stuver. Welcke penninghen
weder gheemployeert zijn tot leeninghe van
die soldaten binnen Alcmaer. Ende dit al
tot ontlastinghe van die schamele poorterie
der voorseide garde. Albreeder blijckende
bij zekere particuliere rekeninghe ende
verscheiden specificatien daervan zijnde
hier overghelevert. Welverstaende dat van
die voorseide somme moet ofghaen - iic xxviii l.
ii s. Den voorseide thresorier van burgermeesteren
niet aengherekent. Ergo alhier niet
meer in ontfanck dan
iiiim viic lx l.
[in marge:] die wederreste staet noch te
recouvreren Sint Pancraes, Coedijck, Veenhusen
Somma Lateris

iiiim ixc lxxi l.

xviii s.

xvii s.

Folio 15 verso
die stede van Alcmaer heeft anno LXXIIII
opgebrocht in handen van Hans Kolterman,
ontfangher generael, voor die capitale leeninge
ofte impositie, die de stede sculdich was,
die somme van twee duisent ponden, van
xl groot vlaems tpondt, van welcke
iim ponden die selve stede bij handen van
Lobbrant Coorn, als ontfangher van het
convoyghelt, ten vollen gherembourzeert is,
breeder blijckende bij copie autentyck hier
overghelevert van date den xviii january anno
XVc LXXVI stilo communi. Ende hier ghestelt.
Noch alhier bij den jegenwoordighe thresorier
in ontfanck ghestelt, die somme van achtien
hondert tweeennetnegentich ponden, achtien s.
ende iii d. bij hem uut handen van Simon Cornelis
Comans die voorgaende thresorier der stede
van Alcmaer de anno LXXIII ontfanghen.

Voor memorie.

Ter cause van zekere ghedeburseerde penningen
bij den voorseide Simon Cornelisz. tover betaelt
aen die redemptie van de tinnenmunte, ten tijde
van tbelegh der stede van Alcmaer geslagen.
Al breeder blijckende bij die rekeninghe deszelfs Simon Cornelis Comans in zijn uutgheven
folio lvi verso. Ende alhier in ontfanck
den jegenwoordighe threzorier aengherekent,
ter somme als voren tot
[in marge:] blijct bij die reeckeninge
van Simon Cornelis Comans

xviiic xcii l.

xviii s.

Somma Lateris per somme

Folio 16
Noch ontfanghen van Maritgen Drivers. Over
ende inbetalinghe van die tweede vierde,
custingh van een camer staende anden oostzijde
opt Nieulant, verschenen op may anno XVc
LXXIIII, die somme van
[in marge:] bij sijn blaffert
iiiia Somma

xim vc l.

xvi l.

i s.

i d. obool

Andere ontfanck beroerende
die cortinghe van die ic penninck
van sommighe articulen
Die jegenwoordighe threzorier brenght
alhier in ontfanck, tgundt hij verscheiden
persoonen in zijn uutgheven van die los- ende
lijfrenten, vanden hondersten penninck
ghecort heeft. So hiernae volght.
Te weeten
Guirt Warnarts-- v l. x s. Jan Reiersz.
Clock-- x l. Trijn Comans-- vi l. Die
kinderen van Willem Jansz. Steenhuys-- iii l.
Die kinderen van Zacharias Woutersz.-- ii l.
Jan Jansz., leydecker, met die kinderen van
Willem Simonsz. van Veen-- xviii l. viii s.
D'erfghenamen van Brecht Lubberts-- x s.
Wendelmoet vander Aa, vii s. ii d. ponts.-Anna Simonsdr. ii l. iii s., iii d. obool ponts - Die

iii d.

zelfde noch-- ii l. iii s. iii d. obool ponts. Jan vander
Somma lateris( uutgenomen die cortinge vanden ic penninck), xvi l.
Noch desen xvi l. moet comen in die iiiia somma hier boven

Folio 16 verso
Bouchorst -- viii l. Dirck Jan Hoens -- viii s.
ix d. obool ponts. Jacoba IJvendr. ii l. ii s. Claes
Harcxz. -- vi l. Jacop Dircxz. Cock -- iii l. ii s.
vi d. Die kinderen van Naen Claesz. -- ii l. ii s.
Claes Harcxz. ii l. viii s. -- Maritgen Cuertsdr. -- xxxvi s. tOude baghijnhof binnen
Alcmaer -- viii s. vii d. obool -- Comen dese partijen
voorseid -- alhier in ontfanck ghestelt, beroerende
die cortinghe van die ic penninck – tot

Noch alhier bij den jegenwoordighen
threzorier in ontfanck ghestelt zekere
xx l. hem van Claes Harcxz. burgermeester
in decembri anno XVc LXXIIII, voor ghelt
aengherekent, ghecomen van Pieter Florisz.
zuivelcoper s.g., ter cause dat hij die stede
van Alcmaer in die troublen, langhe tijt hadde
gheabsenteert. Ende hier die zelve
ve et ultima somma

xcvi l.

Comt die geheele ontfanck hiervoor ter somme
van twintich duysent negen hondert ende vijff
ende vijfftich l. vier s. ii d. po.

Folio17
[Leeg]

17 verso
[Leeg]

Folio 18

lxxvi l.

xx l.
ix s.

ix d.

ix s.

ix d.

Uutgheven
Eerst van losrenten, staende tot liste der stede van
Alcmaer, van een geheel jaer, beghinnende opten heiligen
Karsavont anno XVc LXXIII ende weder expirerende
sdaeghs voor Karsavont anno LXXIIII, beide die
daghen incluyz, ghemaect in ponden van xl. grooten vlaems,
scellinghen, ende penninghen nae advenant.
[in marge:] Nota Waer nihil in margine staet, is voor memorie ghestelt, als noch onbetaelt zijnde.
Losrenten
Inden eersten betaelt die regenten van die
schamele huysarmen binnen Alcmaer, verschenen
Karsmis anno XVc LXXIII bij acquite van date
den xxven aprilis anno XVc LXXIIII, die
somme van

ic l.

Anna van Huesden tot Haerlem, verschenen martini in november anno LXXIIII, die somme
van xxx l. Ende hier

nihil

Cornelis Dircxz. Deyman, wonende tot Egmont
op Zee, van die zelfde brief, verschenen als
voren-- xv l.
Ende hier

nihil

Maritgen Vrancken, van die zelfde brief
van gelijcke termijn als voren, -- xv l.
Ende hier voor desen tijt

nihil

[in marge:] blijct bij quitantie
Somma Lateris

ic l.

Folio 18 verso
Pieter Hannemans crucen, verschenen in martio
ende augusto anno LXXIIII-- xxiiii l.

nihil

Cornelis Dirck Pouwelsz. tot Amsterdam,
verschenen den xxen novembris anno LXXIIII,
die somme van xxv l.

nihil

Die zeven ghetijden binnen Alcmaer, verschenen
in februario ende augusto LXXIIII, betaelt bij
acquite den xiiiien january LXXV stilo communi

xlii l.

[in marge:] blijct bij quitantie
Die weduwe van Pijnzoon in Den Haghe, verschenen Karsmis anno LXXIII ende Sinte
Jansmisse, anno LXXIIII-- liiii l.
Die parochie kerck van Alcmaer, verschenen in februario ende augusto anno
LXXIIII, betaelt bij acquite van date
den xiiii january anno XVc LXXV stilo
communi, die somme van
[in marge:] Dit article met de ii
articlen navolgende sijn
begrepen in een quitantie
Die zelve kerck van Alcmaer, verschenen
op Karsmis anno LXXIII ende Sint Jansmisse
anno LXXIIII, betaelt bij acquite van
date den xiiiien january anno XVc
LXXV, stilo communi, die somme van
Somma Lateris

nihil

li l.

x s.

xii l.

x s.

ic vi l.

Folio19
Die zelve kerck verschenen Karsmis anno
LXXIII ende Sinte Jansmisse anno LXXIIII,
betaelt bij acquite van date den xiiii dach
january anno XVc LXXV, stilo communi, die
somme van
Sint Elysabeths Gasthuys vaders binnen Alcmaer
verschenen in april anno LXXIIII betaelt
bij acquite van date den xii maert anno
LXXV stilo communi, die somme van
[in marge:] Blijct bij quitantie
Die voorseide vaders van Sinte Elysabeths
Gasthuys, verschenen Lichtmis ende Alreheiligen
anno LXXIIII, betaelt bij acquite van date
den xii maert anno LXXV, stilo communi
Die Mannengasthuys vaders binnen Alcmaer
verschenen in februario anno LXXIIII, stilo
communi, betaelt bij acquite van date den
xxven decembris anno XVc LXXIIII,

lxxv l.

xxx l.

xv l.

die somme van

xii l.

Risse Pietersdochter, verschenen Pancraty
als den xiien dach in may, anno LXXIIII,
- iiii l. xiii s. ix d.
Somma Lateris

nihil

ic xxxii l.

Folio 19 verso
Claes Heinricxz. van Miessen, verschenen den
eersten may, anno LXXIIII -- ii l.

nihil

Jan Cornelisz. van Schoorl, als transport
hebbende van Jan ende Anna Pietersdr.,
verschenen den xxiiiien octobris anno LXXIIII
die somme van xviii l.

nihil

Meester Heinrick Allertsz., verschenen op Sinte
Lucas dach anno LXXIIII -- xxxiiii l.

nihil

Meester Aelbert van Wieringhen tot Haerlem,
verschenen Sint Lucas anno XVc LXXIIII, die
somme van xii l. x s.

nihil

Cely Pieterdr. als erfghenaem van Pieter
Pietersz. ende Lysbet Pieters van Hoorn,
verschenen may ende november anno LXXIIII,
die somme van xviii l.

nihil

Aelbert Geritsz. van Amsterdam, verschenen
den xxiiii july anno LXXIIII, die
somme van xx l.

nihil

Cornelis Jacopsz., schipper van het tonneschip
tot Amsterdam, verschenen den xiiii july anno
XVc LXXIIII -- xviii l.

nihil

Somma Lateris

nihil

Folio 20
Wein Ruissendochter. tot Amsterdam,
verschenen Sinte Bartelmies anno LXXIIII,
die somme van xxxi l. v s.

nihil

Die kinderen van Adriaen van Teylingen tot
Amsterdam, verschenen den xxien octobris
anno XVc LXXIIII -- xxx l.

nihil

Guirt Warnaertsdr. tot Alcmaer, verschenen
may anno LXXIIII, betaelt bij acquite
van Aelbert Jacopsz. Capelman, van date den
xxen aprilis LXXV, die somme van
[in marge:] Blijct bij quitantie

xxxiii l.

ii s.

Gerit Jans in die preeckstoel tot Amsterdam, van twee brieven, elcx van l l.,
verschenen den xviiien february anno XVc
LXXIIII -- ic l.

nihil

Die arme weeskinderen tot Amsterdam
in die Calverstraet, verschenen als voren,
die somme van xlviii l.

nihil

Garbrant Claesz. Benninck, als voocht
van die kinderen van Cornelis Jacopsz.
van Wieringhen, verschenen als vooren, die
somme van xxxvi l.

nihil

Somma Lateris

xxxiii l.

ii s.

iiii d. obool

Folio 20 verso
Jan Reiersz. Clock, vanweghen Maritgen Jacops
zijn huysvrouws kinderen, verschenen den eersten
may anno XVc LXXIIII bij acquite van Claes
Willemsz., schoinmaker, van date den xxen dach
van april LXXV, betaelt den somme van
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Jacop, Brecht ende Jan, kinderen van Willem
Janz. Steenhuys, verschenen den xxen dach
decembris anno LXXIIII, bij acquite van
Claes Willemsz., schoinmaker van date den
xxen dach van april anno LXXV, betaelt
die somme van
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Trijn Comis, houtkoopster tot Alcmaer,
verschenen den xiiii augusti anno XVc
LXXIIII bij acquite betaelt die somme van

lx l.

xviii l.

xxxvi l.

iiii d. obool

[in marge:] Blijct bij qwitantie
Gierte Dircxdr. tot Amsterdam, verschenen
Alreheiligen anno LXXII - lxxii l.

nihil

Im Reiersdrs. erfghenamen, verschenen den
xviien december anno LXXIIII - xii l.

nihil

Aerian Reiersz. Groin tot Alcmaer, verschenen den xxiien december anno LXXIIII xxiiii l.

nihil

Somma Lateris

ic xiiii l.

Folio 21
Gierte Cornelis - die dochter van Cornelis
Dirck Pouwelsz. tot Amsterdam verschenen
op Sinte Louris - als den x augusti anno
XVc LXXIIII - lx l.

nihil

Jacop ende Pieter d'achterghelaten weeskinderen
van Zacharias Woutersz. goutsmit verschenen
den xiii septembris anno LXXIIII bij acquite van
date den xvii maert anno LXXVI - stilo communi betaelt xii l.
[in marge:] Blijct bij qwitantie

x s.

Andere partijen ende lasten, die desendt an haer
ghenomen heeft van die opgecochte ende afghebroken
huysen - en tijts ghestaen in tScaepe steechgen ende elders
Meester. Reier Lamberisz. tot Amsterdam
op tofghebroken huys van Jacop Geritsz.
schoinmaker, verschenen op Bartholomei
anno XVc LXX IIII -- vi l.

nihil

D'erfghenamen van Joncfrouw Wilhelmijne
van Sonnevelt op tofghebroken huys van
Jacop Timansz. Smit verschenen den xxen
may anno XVc LXXIIII -- ix l.

nihil

Jan Janzoon leijdecker -- vervangende die
weeskinderen van Willem Simonsz.van Veen - op
Somma Lateris

xii l.

x s.

Folio 21 verso
tofghebroken huys van Michiel Coman Louwen
verschenen may anno LXXIIII -- bij acquite
van date den xxvii january LXXVI --- betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie

xxiiii l.

Sinte Pieters Ghilt tot Alcmaer op het
tofghebroken huys van Cornelis Knaep op
tNieuwelant, te lossen die penninck zestien
verschenen op may anno LXXIIII --- xx s.

nihil

tConvent van Sinte Agnieten tot Amsterdam
op tofghebroken huys van Claes Geritsz.
Rijck te lossen die penninck achtien --verschenen den v augusti anno XVc
LXXIIII --- xv l.

nihil

D'erfghenamen van Brecht Lubbers -- op het
ofghebroken huys van Aris Willemsz. opt
Quakelbrugh -- verschenen den eersten may
anno LXXIIII -- bij acquite van Aerian
Lubbersz. - van date den xen may anno LXXVI
betaelt die somme van

iii l.

Die memorie binnen Alcmaer van het opgecochte huys van die Zwan, verschenen den iiien
augusti anno LXXIIII van burgermeesteren den
voorseide threzorier aengherekent ende alhier
uutgheven ghestelt
[in marge:] Blijct bij die blaffert
Somma Lateris

xxviii l.

xxv s.

x s.

Folio 22
Lijfrenten in Den Haghe
Geertruidt Pijnzoons -- verschenen Alreheilighen anno XVc LXXIIII --- l l.

nihil

Cornelia Reinieren - verschenen den - xxiiii augusti anno XVc LXXIIII -xxii l.

nihil

Wendelmoet vander Aa verschenen den
xxen aprilis anno LXXIIII bij acquite van

Meinart Fransz. Boon van date den xxiiien
februari anno XVc LXXVI betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie

vi l.

Alijdt Geritsdr. ende Aeltgen Gerits, verschenen den xii maert anno XVc
LXXIIII --- xviii l.

nihil

Martigen Geritsdr. - van gelijcke termijn als
voren ---- xviii l.

nihil

Lijfrenten tot Leyden
Gerit IJsbrantsdr. nonne ter Poel verschenen
ien augusti anno LXXIIII -- x l.

nihil

Joosgen Meester. Frans Leeuwendochter verschenen
den xxiiiien junii anno LXXIIII--vi l.

nihil
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vi l.

Folio 22 verso

Lijfrenten tot Haerlem
Dirck Volkartsz. Coornhart ende Neeltgen
Simonsdr. zijn huysvrouw -- verschenen den
xxiiiien november anno LXXIIII -- elcx die
somme van -- xix l. comt xxxviiii l.
Anna Simonsdr. - verschenen Karsavont anno
XVc LXXIII bij acquite des zelfs Anna van
date den x octobris anno XVc LXXIIII -betaelt in handen van Augustijn Pouwelsz.
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Den zelfde Anna Simonsdr. -- verschenen -- op
Karsavont anno XVc LXXIIII bij acquite
des zelfs Anna - van date den xxviiien dach
van april anno XVc LXXV -- betaelt in handen
van Adriaen Heinricxz. Rabbi
[in marge:] Blijct bij qwitantie

nihil

xxxvi l.

xxxvi l.

Lijfrenten tot Amsterdam
Floris ende Dirck van Teylingen - verschenen prima

may ende november anno LXXIIII -- xii l.

nihil

Clemeins Pieters - verschenen den xxven
dach february ende Augusti anno XVc LXXIIII -x l.

nihil

Clemeins Pieters verschenen Karsmisse LXXIII
ende St. Jansmisse anno LXXIIII - x l.

nihil

Somma Lateris

lxxii l.

Folio 23
Jan Claes Loenen - verschenen den viii may ende november anno LXXIIII - x l.

nihil

Jacop Aelbertsz. verschenen den -xiiii may ende
november anno LXXIIII - x l.

nihil

Den zelfde Jacop verschenen den xxen maert
ende september anno LXXIIII - x l.

nihil

Jelis Hilbrantsz. den xven february ende
augusti anno LXXIIII - viiii l.

nihil

Frans Volkartsz. – Clement, Dirck ende Catrijn
elcx een rente van vi l. verschenen den xxven
aprilis ende octrobris anno XVc LXXIIII
comt xxiiii l.

nihil

Pieter Vrerick Jeroens verschenen den ix
maert anno LXXIIII - x l.

nihil

Lysbet Vrerick Jeroens verschenen den ix
maert anno LXXIIII - x l.

nihil

Heinrich Vrerick Jeroens verschenen den
dach … anno LXXIIII - x l.

nihil

Jan Jeroensz. verschenen den ix july
anno XVc LXXIIII - xx l.

nihil
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Folio 23 verso

nihil

Meester. Gerit van Ghisp verschenen den
xven july anno LXXIIII x l.

nihil

Pieter Claesz. Gaef verschenen ia february
ende augusti anno LXXIIII - vi l.

nihil

Pieter Claesz. ende Janbets van gelijcke
termijnen als voren vi l.

nihil

Willem Lubbersz. Nut verschenen den
xiii novembris anno LXXIIII-- vi l.

nihil

Elysabeth Doedis verschenen prima
may ende november anno LXXIIII
xx l.

nihil

Balich Pieter Kannen verschenen den x
july anno LXXIIII l l.

nihil

Anna Heinricxdr. verschenen den xxen maert
ende septembris anno LXXIIII - xxiiii l.

nihil

Aechte Claesdr. verschenen Conversionis
Pauli ende Jacobi anno LXXIIII - viii l.

nihil

Anna Heinricx die dochter van Anna Simon
van Beens verschenen prima january ende
ia july anno LXXIIII - lii l. xvii s.

nihil
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nihil

Folio 24
Margareta Meesters Jan Tiengsdr. verschenen
den xxen maert anno LXXIIII stilo communi v l.

nihil

Mary Allert Boelisz. verschenen den viien juny
ende decembris anno LXXIIII - xii l.

nihil

Lucia Simonsdr. verschenen den 4 may
ende novembris anno LXXIIII - x l.

nihil

Mary Claes van Lantsmer verschenen Adsumptionis Marie anno LXXIIII-- vii l.

nihil

IJf Timansz. verschenen den vien augusti

anno LXXIIII --- x l.

nihil

Dubbelt Janzoon verschenen den xxen dach
january ende july anno LXXIIII - xii l.

nihil

Aelbert Jansdr. van gelijcke termijnen als
voren - xii l.

nihil

Stijntgen Heinricxdr. van gelijcke termijn
als vooren -- xii l.

nihil

Grietgen Heinricxdr. bagijn, verschenen
den xxen july anno XVc LXXIIII die
somme van xx l.

nihil
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nihil

Folio 24 verso
Catrijn Fransdr. verschenen den xxen dach
augusti anno LXXIIII - vi l.

nihil

Sijbrant Otto ende Lysbet zijn huysvrouwe
verschenen prima aprilis ende octobris anno
XVc LXXIIII - l l.

nihil

Timan Claesz. verschenen den xviien january
ende july anno LXXIIII - vi l. x s.

nihil

Garbrant Egbertsz. verschenen den iiien
february ende augusti anno LXXIIII - xx l.

nihil

Claes Dircxz. int Borzevel verschenen den
xxvien february ende augusti anno LXXIIII - xii l.

nihil

Wein ende Jannitgen Fransdr. ghesusteren
verschenen den xxiii juny anno LXXIIII - iiii l.

nihil

Nies Garbrantsdr. verschenen den xxen may
anno LXXIIII - vii l.

nihil

Pieter Pietersz. int Borsevel verschenen den
laesten augusti anno LXXIIII --- vii l.

nihil

Eevert Miesz. ende Lobbrich Allertsdr.

zijn huysvrouwe, verschenen den xxvii october
anno LXXIIII --- xx l.
Somma Lateris

nihil

nihil

Folio 25
Lysbet Jans die dochter van Jan Duinen
verschenen den xxiiiien augusti anno XVc
LXXIIII-------- xxx l.

nihil

Cornelis Janz. alias Cornelis Benninck
die zoon van die voorseide Jan Duinen, verschenen
als voren, gelijcke --- xxx l.

nihil

Lijfrenten tot Purmereindt
Jan van der Bouckhorst, castelein tot Purmereindt ende Catrijn van Hoochstraten zijn
huysvrouwe elcx l l. sjaers, verschenen den
xxen maert, anno XVc LXXIIII stilo communi
bij acquite des zelfs Johan van der Bouchorst
van date den xven july anno LXXIIII – betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie

ic l.

Lijfrenten ter Gouwe
Frans Danielsz. verschenen den x maert
ende september anno LXXIIII --- xii l.

nihil

Daem Claesz. van gelijcke termijnen als
voren - vi l.

nihil

Nientgen Claesdr. van gelijcke termijnen
als voren------ vi l.

nihil
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ic l.

Folio 25 verso
Dirck Jan Hoens verschenen den iiien may
ende novembris anno LXXIII bij acquite des
zelfs Dirck Jan Hoens, betaelt in handen
van Adriaen Rabbi - die somme van `
[in marge:] Blijct bij qwitantie

ix l.

Aert Dirck Roelofsz. van Hoens ende Maritgen Pieter
Gerits verschenen den iiien may ende novembris
anno LXXIIII -- xii l.

nihil

Jan Janz. van gelijcke termijnen - xii l.

nihil

Meester Daniel Jopsz. verschenen den
eersten aprilis anno LXXIIII -- vi l.

nihil

Lijfrenten in Alcmaer
Jacoba IJvendr. verschenen den tweeden
february anno LXXIII stilo communi bij acquite
van Dirck van Foreest rentmeester van die
gheannoteerde goeden in Alcmaer ende
dae buiten, van date den xviii april anno
XVc LXXVI - stilo communi betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Den zelfde Jacoba verschenen dan tweeden
february anno LXXIIII stilo communi bij acquite
van Dirck van Foreest van date den xviiien dach
aprilis anno XVc LXXVI - stilo communi betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Somma Lateris

xii l.

x s.

xii l.

x s.

xxxiiii l.

Folio 26
Claes Jansz ende Dirck Jansz van gelijcke
termijnen - als voren - iiii l.

nihil

[in de marge:]
met dat hier behoort te comen
Hillegunt Jansz met
iiii l. te betalen mey ende
november
Maritgen Willemsdr. verschenen den xiiiien
july anno XVc LXXIIII iiii l.

nihil

Lysbet Pietersdr. Woutersdr. verschenen Karsmis
anno LXXIII ende Sint Jansmisse LXIIII -xxiiii l.

nihil

Gerit Doedisz verschenen den xxen may

ende november anno LXXIIII -- x l.

nihil

Pieter Jansz. Nierop als transport hebbende
van Willem den Ayuns kinderen - verschenen
den xxiiien november anno LXXIIII die
somme van x l.

nihil

Jan Bartelmiesz. backer ende Grietgen
Heinricxdr. zijn huysvrouw elcx die
somme van xxv l sjaers verschenen den
iien dach july anno XVc LXXIIII l l.

nihil

Dirckgen IJsbrantsdochter verschenen den i may
anno XVc LXXIIII - xiiii l. bij burgermeesteren betaelt
ende den voorseide threzorier aengherekent ende hier
in verschenen
[in marge:] Blijct bij de blaffert
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xviii s.

xviii s.

Folio 26 verso
Anna Jan Michielsdr. verschenen den
xiien may anno LXXIIII xii l. Maer
alzoe deser voorseide Anna overleden is den
eersten marty anno LXXIIII - Ergo alhier
die lijfrentebrief overghelevert ende hier
[in marge:] + obiit

nihil

Cornelis Melisz. verschenen den iiiien dach
novembris anno LXXIIII -- xx l.

nihil

Lucia Melisdr. ten lijve van Cornelis
Melisz. haer broeder - verschenen den iiiien dach
novembris anno LXXIIII -- xxiiii l.

nihil

Die weduwe van Willem van Sonnevelt
ten lijve van haer vi kinderen, verschenen
den xii february anno XVc LXIIII
stilo communi die somme van iic l.

nihil

Willem Zuyrmondt Fransz. die zoone van
Frans van Teylingen - verschenen den xiien
may anno XVc LXXIIII - xl l.

nihil

Pieter Jorisz. Backer op zijn lijf verschenen

den xxviii aprilis anno LXXIIII - ic xx l.

nihil

Claes Harcxz. ten lijve van Griet Jansdr.,
Harck Jansz., Jannitgen Simonsdr., Neeltgen
Somma Lateris

nihil

Folio 27
Simonsdr. ende Simon Simonsz. elcx xx l.
verschenen den xxven november anno LXXIIII
bij acquite des zelfs Claes Harcxsz. van
date den v junius anno LXXV betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Jacop Dircxz Cock als oom ende voocht van
Anna, Grietgen ende Sara zijn huysvrouws
broeders kinderen - met noch Cornelis Cornelisz. - die broeder vandie voorseide drie
ghesusteren ten lijve van die voorseide vier kinderen
te weeten- die drie dochteren elcx x l.
ende die zoon xx l. sjaers verschenen den
xven january anno LXXIIII
[in marge:] Blijct bij qwitantie

ic l.

l l.

Die twee witte zusteren in Sinte Anna Convent
elcx ii l. sjaers lijfrenten verschenen den
eersten octobris anno XVc LXXIIII - iiii l.

nihil

Haes Cornelisdr. verschenen den xxen
november anno LXXIIII - vi l.

nihil

Jannitgen, Alijdt, Dirck ende Jan kinderen
van Jacop Dircxz. wijncoper verschenen den
v december annoLXXIIII - l l.

nihil

Eevert, Claes ende Claertgen kinderen van Naen
Claesz. verschenen den vien decembris LXXIIII bij acqyte
van Eevert Nannincxz., van date den 10 february 76 –
betaelt
xxxvi l.
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Somma Lateris

ic lxxxvi l.

Folio 27 verso
Claes Harcxz. ten lijve van Jannitgen ende
Jan Eylartsz. zijn susters kinderen verschenen
den xxen decembris anno LXXIIII elcx
xx l. bij acquite van date den v juny anno
XVc LXXV betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Maritgen Eevertsdr. weduwe van Bartelmies
van Teylingen verschenen den xxiien dach
january anno XVc LXXIIII stilo communi bij
acquite van date den iiiien septembris anno
XVc LXXIIII betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bij qwitantie

xl l.

xxx l.

Andere uutgheven van poirtere lijfrenten
verschenen Lichtmis anno XVc LXXIIII - stilo communi
Maerten Jacopsz. Zell tot Amsterdam die
somme van iii l. ii s. x d. obool

nihil

Aelbert Thomasz - ii l. x s.

nihil

D'erfghenamen van Aef die Wael ten lijve
van Anna Claes Dellemansdr. - iii l. i s. ix d.

nihil

Willem van Rietwijck -- xxxviii s. vii d. obool

nihil

Garbrant Cornelis Comans - ii l. xi s.

nihil

Meester Jacop Toornburch - xv s. vii d. obool

nihil

Cornelia Willemsdr. tot Utrecht - xxxi s. iii d.

nihil
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lxx l.

Folio 28
Maerten Lobbrantsz ten lijve van Nately
Dircx zijn huysvrouw - iii l. vii s. x d. obool

nihil

Mary Jansdr. weduwe van Jan Willemsz.
Mienen - ii l. vi s. x d. obool

nihil

Catryn Jansdr. ten lijve van Jan Hein-

ricxsz. haer zoon - xii s. vi d.

nihil

Maritgen Geritsdr. - xxv s.

nihil

tOude baghijnhof binnen die stede van
Alcmaer ten lijve van Maritgen Reiers
verschenen Lichtmis anno XVc LXXII LXXIII ende LXXIIII stilo communi sjaers tot
xxxiiii s., by acquite van Dirck van Foreest
rentmeester van die gheannoteerde goeden,
van date den xviii aprilis anno XVc
LXXVI betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bij qwitantie

v l.

ii s.

Alijdt Jan Splintersdr. - ii l. xiii s.
Idem obool

nihil

Jacop Jacopsz. Madder - x l.

nihil

Anna Reiersdr. - iii l. v s. vii d. obool

nihil
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v l.

ii s.

Folio 28 verso
Allert Cornelisz. Schenck - ii l. xii s. vi d.

nihil

Anne ende Alijt Philipsdrn. - xii l. x s.

nihil

Aerian Philipsdr. - xii l. x s.

nihil

Jan Jacopsz. Brouwer - viii l. x s.

nihil

Baert Simonsz. - xiiii l.

nihil

Jan Taemsz. - i l. xvi s. vi d.

nihil

Wijnen Jan Vaers - xx s.

nihil

Thomas Bartelmiesz. - i l.

nihil

Jacop Dircxz. Cock - vi s. iii d.

nihil

Mary Jans ende Lambert Janz. - vi s. iii d.

nihil

Aecht Jans, die dochter van Jan

Meinartsz. - x s.
1a Somma

nihil
ixc lxxxx xcix l.

xvii s.

iiii d. obool

Andere uutgheven van zekere
partijen - ordinaris - Diemen
jaerlicx betaelt
Dirck van Teylingen rentmeester verschenen
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nihil

Folio 29
Op jaersdach goetstijts voor die noen
anno XVc LXXIIII stilo communi ter cause van
die vergheten poirteren Tijns betaelt
[in marge:] Ordinaris

ii s.

Die duerwaerders van den Hove van Hollant
voor haer nieuwe jaer op jaersdach anno
XVc LXXIIII stilo communi betaelt bij acquite
van Jan Franchois
[in marge:] Ordinaris

xii s.

Die booden van den zelfde hove voor gelijcke
nieuwe jaer - anno LXXIIII - xii s

nihil

Die vier stede booden van Alcmaer voor
gelijcke nieuwe jaer betaelt
[in marge:] Ordinaris

xxiiii s.

Die schouten dienaers tot Alcmaer van
gelijcke nieuwe jaer anno LXXIII
[in marge:] Ordinaris

xxiiii s.

Meester Pieter Meerhout, rectoor
der schoole van Alcmaer over ende in
betalinghe van vier vierndeelen jaers salarium
voor hem ende zijn medehulpers verschenen
Lichtmis, may, Sint Jacop ende Alreheiligen
anno XVc LXXIIII telcken lxviii l.
betaelt bij vier acquiten hier overghelevert die somme van
[in marge:] Blijct bij vier acquiten

iic lxxii l.

vi d.
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iic lxxv l.

ii s.

vi d.

Folio 29 verso
Die zelve rectoor - over die betalinge
van een bonnet die hem jaerlicx van die
stede geschoncken wort, ghevallen op tjaer
XVc LXXIIII betaelt
[in marge:] Blijct bij acquite

xxx s.

Meester Claes Michielsz. schoolmeester int beneden
school met zijn collega betaelt van een
geheel jaers weddens. Ingaende den xen
aprilis anno XVc LXXIII ende weder
expirerende den x aprilis anno LXXIIII
bij acquite den 18 may 74 betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Den voorseide Meester Claes met zijn collega
betaelt van twee vierndeel jaeren salarium
van tbeneden school te bewaren, ingaende
den x aprilis anno LXXIIII ende weder
expirerende den x octobris daeraenvolgende
bij acquite van date den xxen octobris
anno LXXIIII betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bij qwitantie

ic l.

Pieter Michielsz. clocksteller voor zijn salarium
van vier vierndeelen jaers die clocken te
stellen, verschenen Lichtmis, may, Jacobi
ende Alreheiligen anno XVc LXXIIII telcken
termijne tot xi l. x s. Comt te zamen
bij vier acquiten betaelt
[in marge:] Blijct bij vier qwitantien
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iic xcvii l.

ic l l.

xlvi l.

x s.

Folio 30
Claes Fransz. van geheel jaer het
clocxken te luyen - van gelijcke termijnen
als voren - bij vier acquiten betaelt
[in marge:] Blijct bij vier qwitantien
Die rentmeester van Kennemerlant Hans

ix l.

Colterman- van t Coninginneghelt, te
weten iii oude fransche croonen - tstuck tot
ii l. gherekent van drie jaeren verschenen
Alreheiligen anno XVc LXXII. LXXIII LXXIIII by acquite van date den xxiien
february anno LXXV - stilo communi betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie

xviii l.

Die zelve rentmeester van Kennemerlant
Hans Kolterman- over een jaer pachts
van die craen tot Alcmaer verschenen maydach
anno LXXII - by acquite betaelt
[in marge:] iiien xen jaer
[in marge:] Blijct bij qwitantie

xiii s.

Die zelfde rentmeester van Kennemerlant
Hans Colterman over het iiiie ende v
thiende jaer pachts van die craen- verschenen maydach annoXVc LXXIII ende
LXXIIII bij twee acquiten betaelt
[in marge:] iiiien ende ven thiende jaer
[in marge:] Blijct bij qwitantie

xxvi s.

Die rentmeester van d'abdije van Egmondt
meester Gerit Boot van tconinginne ghelt
verschenen Alreheiligen anno LXXIIII bij acquite
[in marge:] Blijct bij qwitantie
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xxxi l.

ii l.

xii s.

xi s.

Folio 30 verso
Meester Volkart Blaeuschuyt, advocaet
voor een jaerlicxe pensie verschenen Lichtmis
anno XVc LXXIIII - stilo communi - xii l.

nihil

Gerit Doedisz. procureur - van gelijkcke
pensie verschenen als voren - viii l.

nihil

Die twee weesmeesteren van Alcmaer van gelijcke
pensie verschenen den xxiiien december
anno XVc LXXIIII - xii l.

nihil

Die clerck van die weescamer van gelijcke
pensie verschenen als voren bij acquite van
date den ixen aprilis anno LXXV betaelt

iii l.

[in marge:] Blijct bij qwitantie
Meester Nannius van Foreest, pensionaris
van Alcmaer. over ende in betalinghe van vier
vierndeelen jaers salarium verschenen den
laesten marty, juny, september ende
decembris anno XVc LXXIIII by twee
acquiten betaelt
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Roelof Landingh betaelt van vier hondert
mandt turfs, by hem die stede ghelevert
thondert tot vii gulden xv stuiver Alst blijct bij
acquite belopende ter somme van
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Somma Lateris

iic l l.

xxxi l.

iic lxxxiiii l.

Folio 31
Joriaen van Meppele cum sociis, ter cause
dat zij die voorseid vierhondert mandt turfs
hebben opgedraghen ende opgehaelt, thondert
tot xii s. Als blijct bij acquite tot

ii l.

viii s.

Meester Adriaen Dircxz. van Egmont op
Zee, over ende in betalinge van een vierndeel
jaers, dat hij als pestmeester die crancken van
die peste geholpen ende besorght heeft, soe
veel in hem was. Beghinnende van den
ixen septembris anno LXXIIII tot den ixen
decembris in 'tzelfde jaer daeraenvolgende
betaelt bij acquite die somme van

xxxvii l.

x s.

Maerten Jansdr. tvroevrouw. Over ende
in betalinghe van een iaerlicxe pensie
verschenen d'een helft op Lichtmis ende
d'ander helft op Jacobi daeraenvolgende
telcken half iaere vii l. x s. Comt te
zamen bij 2 acquite betaelt
Meester Floris Struensz., stede chirurgijn,
over ende in betalinghe van drie half
iaeren pensie, verschenen Karsmisse anno
XVc LXXIII, St. Jansmisse ende Karsmis anno
LXXIIII telcken halfiaere xii pond. Comt

xv l.

bij drie acqyten betaelt

xxxvi l.

[in marge:] Blijct bij quitantie
Somma Lateris

xc l.

xviii s.

Folio 31 verso
Cornelis Claesz. bewaerder van Knollendammersluijz. Over een jaer pensie van die zelve
sluijs een jaer te bewaren ende uut die schouw
te houden, verschenen may anno XVc
LXXIIII bij acquite betaelt

xii l.

Die coster van tHeilige Gheesthuys. Over een
jaerspachten van tbierdragers huysken, verschenen Jacobi anno XVc LXXIIII, bij acquite
van Matheus Meinartsz. Betaelt

iii l.

Claes Fransz. met zijn zoon. Over ende in
betalinghe dat zij die brantemmers een
geheel jaer in reparatie gehouden hebben.
Verschenen den darden juny anno XVc LXXIIII,
bij acquite betaelt

x l.

Pieter Michielsz., conchierge van tstadthuys,
over ende in betalinghe van een jaer pensie
verschenen may anno XVc LXXIIII bij
acquite betaelt

vi l.

Pieter Michielsz., clocksteller van Onse
Liever Vrouwen Capel. Over een jaer
pensie, verschenen may anno XVc
LXXIIII bij acquite betaelt, die
somme van

ii l.

[in marge:] Blijct bij quitantie
Somma Lateris

xxxiii l.

Folio 32
Claes Claesz. Over ende in betalinghe
dat die Steene Meenter Brugghe, die
Vischmarct ende die plaetze bij die Waghe iii

v s.

v s.

vierendeel jaers geveecht ende schoon ghemaect
heeft, beghinnende van Lichtmis anno LXXIIII
tot Alreheiligen daeraenvolgende, bij drie
acquiten betaelt
IJsbrant Jacopsz. Heerman Over een jaer
pensie van tstede geschut te onderhouden,
te bewaren, te schieten ende schoon te houden
op zijne costen, verschenen may anno XVc
LXXIIII bij acquite betaelt

xi l.

v s.

x l.

Claes Janz. hontslagher. Over twee half
jaeren pensie, verschenen may ende Alreheilighen anno XVc LXXIIII bij acquite
betaelt, die somme van

xxxv s.

Jan Dircxz. substituit van mijn heere die
schout van Alcmaer, over een half jaer
salarium, verschenen Karsmisse anno XVc
LXXIII bij acquite betaelt

xviii l.

Den zelfde Jan Dircxz. over twee half
jaeren salarium, verschenen St. Jan ende Karsmisse
anno XVc LXXIIII bij acquite betaelt

xxxvi l.

[in marge:] Blijct bij quitantie
Somma Lateris

lxxvii l.

Folio 32 verso
Pieter Baerntsz. boomsluiter over een
jaer zalarium van die stede boomen te sluiten
ende te ontsluiten verschenen sdaeghs voor
Karsavont anno XVc LXXIIII bij twee
acquiten betaelen die somme van

xiii l.

Die schouten dienaers over drie vierndeel
jaers onderhout. tWelck die stadt die
zelve dienaers of mijn heere die schout ten
behoef van die dienaers te baete comt
verschenen den x juny, den x septembris
ende den x december anno XVc LXXIIII bij
acquite van Johan de Foreest schout der
voorseide stede betaelt die somme van

ic l.

x s.

[in marge:] Blijct by qwitantie
Somma Lateris
iia Somma

ic xiii l.

x s.

xiic ii l.

xvi s.

vi d.

Folio 33
Andere verscheiden uutgheven
Die jegenwoordighe thresorier brenght
alhier in uutgheven van zekere reparatie
aen tspinhuys in Sinte Anna Convent ghedaen ter somme van
[in marge:] Blijct bij den blaffert

vii l.

Noch brenght die voorseide thresorier alhier
in uutgheven een acquite van Frederyck
van der Zevender rentmeester van die Coninclijke Majesteits
Vroonlanden bij Noorden Alcmaer, van date
den darden juny anno XVc LXXIIII
Inhoudende die somme van xc l. beroerende
zekere quijtsceldinghe ende gratie van die
waghe binnen Alcmaer, achtervolgende het
appoinctement van zijne Excellentie van
welcke acquite voorseid inhoudende xc l.
die burgermeesteren van Alcmaer den voorseide
thresorier niet meer aengherekent hebben
dan vc l. Daerom alhier in uutgheven die zelve
vc l.
[in marge:] Blijct bij qwitantie
Opten xxiien decembris anno LXXIIII
hebben die burgermeesteren den voorseide thresorier
aengeherekent xl l. van een pachtbrief met
een transport, sprekende op Maerten
Cluft buiten die Vriesche Poort van ii l. x s.
sjaers ende alhier in uutgheven gestelt
blijckende bij een pachtbrief hierover ghelevert
[in marge:] rust die selffde pachtbrieff
over Augustijnvan Teylingen
Somma Lateris

vc xlvii l.

Folio 33 verso
Noch alhier in uutgheven gestelt tgundt
burgermeesteren den voorseide thezorier aenge-

xl l.

rekent hebben van Grietgen suster in Sinte
Anna Convent ter somme van

iii l.

Van gelijcken van Guirt Warnaertsdr.
dat op haer brief ghelost is belopende
ter somme van
[in marge:] Voor memorie om die brieff te sien
Jozyna Splinters weduwe wijlen Jacop
Splinter s.g. in Den Haghe betaelt over
het eerste jaer losrenten staende op thuys
ende erve van Taems Claesz. op tRitzevoort
met noch op tlant ende lijnbaen, twelck daer
achter aen plach te legghen ende nu verdolven
is in die nieuwe fortificatie deser stede
welcke losrenten die stede aen haer heeft
ghenomen. Al breeder blijckende bij die
acquite van Dirck van Teylingen rentmeester
van date bij xxviien dach septembris anno
XVc LXXV. Inhoudende xii l. verschenen may
anno LXXIIII of gaende ii l. vande ic penninck
ergo hier niet meer in uutgheven dan
[in marge:] Blijct bij quitantie
Noch betaelt in handen van Cornelis Claesz.
Druijf volgende die toesegginghe van die
burgermeesteren de anno LXXIIII. Bij aquite van date
den 2 january LXXVII stilo communi tot
[in marge:] Blijct bij quitantie
Somma Lateris

xli l.

xx l.

xii s.

x l.

viii l.

xii s.

Folio 34
Noch wort alhier in uutgheven ghestelt een
obligatie van xlv l. x s. vi d. sprekende
op t'erf van Willem Maertsz., leggende
op het weitgen bij die zoutkeeten, groot
xxxiii roeden, v voeten, viii duim, verschijnende op drie Karmissen, te weeten
Karmis anno LXXVI, LXXVII, LXXVIII, van date
den vi maert anno XVc LXXVI, berustende
op burgemeesters camer. Alzoe deser thezorier
die zelfde obligatie ontfangen heeft in volle
betalinghe van tvoorseide erf.Daerom alhier
die zelve

xlv l.

x s.

vi d.

Van gelijcken wort hier in uutgheven ghestelt een obligatie van xvi l. xix s. vi d. obool ponts
sprekende op t'erf van Dirck Dirxz., leggende
op tweitgen bij die zoutkeeten, groot xl
roeden, vi voeten, iiii duim, verschijnende op
acht maye daghen achtereenvolgende, daer
may anno LXXIIII die eerste van was.
Berustende op burgemeesterencamer. Alzoe die
zelfde obligatie ontfangen is in volle
betalinghe van tvoorschreven erf. Daerom hier
Lambert Jansz. als aennemer van die stedewal, beginnende van die Vriesche Poort westwart
op, tot aen die brugghe van Mostart, lanck
lxvii roeden, ii voet. Die roede tot x l. x s.
Bij acquite betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bij quitantie
Somma Lateris

viic lxvii l.

xvi l.

xix s.

viic v l.

v s.

vi d. obool ponts

xv s. obool ponts

Folio 34 verso
Andere uutgheven beroerende
die fabryck deser stede.
Betaelt in handen van Eewout Rijckartsz.
ende Jacop Adriaensz. Bueghel, fabryckmeesteren
deser stede van den jaere XVc LXXIIII.
Al breeder blijckende bij acquite van de
voorschreven fabryckmeesteren van date den
viien augusti anno XVc LXXV ter
somme van
viic xxxv l.

i s.

Somma Lateris per somme
iiia Somma

iim xci l.

viii s.

ix d. obool ponts

Folio 35
Andere uutgeheven beroerende
verscheiden opgecochte huyssen.

ix d.

Cornelis Willemsz. van tofghebroken huys
aen die oostzijde van tQuakelbrugh.Over
ende in volle betalinghe van tlaeste zeste
termijn, gevallen ende verschenen op may
anno XVc LXXIIII ende die termijnbrief hier
overghelevert. Belopende die zelfde laeste
termijn ter somme van
[in marge:] tlaeste vie termijn.
Blijct bij de custing brieff

xxx l.

Anna Cornelisdochter van haer afghebroken
huysgen, staende mede aen die oostzijde
van tQuakelbrugh. Over ende in volle betalinghe van tlaeste zeste termijn, ghevallen
ende verschenen op may anno XVc LXXIIII
ende die termijnbrief hier overghelevert.
Belopende die zelfde laeste termijn
ter somme van
[in marge:] tlaeste vie termijn.
Ad idem

ic xi l.

vii d. obool

xvi s.

vii d. obool

x l.

Harck Almersz. Smit of zijn erven van
zijn ofgebroken huys aen den oostzijde van
den Dijck. Over ende in volle betalinghe
van tlaeste zeste termijn, ghevallen ende
verschenen op may anno XVc LXXIIII.
ende die termijnbrief hier overghelevert,
belopende die zelfde laeste termijn ter
somme van
[in marge:]
tlaeste vie termijn
Ad idem
Somma Lateris

xvi s.

lxx l.

xiii s.

iii d.

Folio 35 verso
Jacop Pietersz. van topgecochte huys, ghenaemt die Zwan, Over tvierde achtste
termijn van tvoorseide genaeste huys, verschenen
may anno XVc LXXIIII - ic xx l.
Aerian Pietersz. int groote hecx huys, Over
tvierde vijfde termijn van die vier opgecochte
camers voor die schouten dienaers staende in
die Sacksteech, verschenen may anno XVc

nihil

LXXIIII belopende ter somme van ic xxx l.
viii s. op rekeninghe betaelt die somme van
[in marge:] Op rekeninge vande iiii ve termijn
Blijct bij sijn blaffert

lxxxi l.

Claes Simonsz. Verwer. Over tvijfde
vie termijn van tofghebroken huys van Simon
Verwer opte Meent, verschenen may anno
XVc LXXIIII - iiic xxv l.

nihil

Jacop Dircxz. wijncoper van zijn opgecochte
camer op tFnitzen, tot behouf van die
nieuwe straet ghenaemt. Sint Jacopsstraet
comt die somme van iiic xlix l. xvi s. te
betalen ghereet lxii l. voor d’eerste may
anno LXX. Noch op may LXXI ende LXXII
telcken lxxxi l. xviii s. Ende die reste
op may anno LXXIII ende LXXIIII telcken
lxii l. Ende alhier ghestelt.
Somma Lateris

lxxxi l.

xv s.

voor memorie
xv s.

iii d.

Folio 36
Gerit Pietersz. als getrout hebbende die
dochter van Heinrick Aeriansz. schilder. Over
tvierde zeste termijn van topgecochte huys
van die voorseide Heinrick Aeriansz., daer nu
die Pastoorsstraet is, ghevallen ende verschenen
op may anno LXXIIII - ic xv l.

nihil

d’erfgenamen van die weduwe van Dirck
Aerian Heinen, van topgecochte huys bij
die minnebroers. Over tvierde zeste
termijn, ghevallen ende verschenen op may
anno XVc LXXIIII - liii l. iii s. iii d. obool ponts

nihil

Jan Aeriansz. stadtbode als sequester
van die penninghen van topgecochte huys
van Griete Wessels, staende bij die minne
broeders. Over tvierde vijfde termijn
ghevallen ende verschenen op may anno XVc
LXXIIII, betaelt die somme van
[in marge:] t iiiie ve termijn
Dese custingbrieff sal in de navolgende
reeckeninge in volle betalinge overgelevert werden

xv l.

iiii s.

iii d.

Pieter Theusz. van zijn ofghebroken voorhuys, ghestaen hebbende buiten die Vriesche
Poort. Over het tweede viie termijn
ghevallen may anno LXXIIII betaelt
die somme van
[in marge:] t iie viie termijn
Blijct bij sijn blaffert ende ad idem
Somma Lateris

xlv l.

xxx l.

iiii s.

Folio 36 verso
Claes Almersz. van zijn ofghebroken achterhuys ghestaen hebbende buiten die Vriesche
Poort. Over het tweede viie termijn
verschenen may anno XVc LXXIIII, die
somme van- xxviii l. xi s. v d. ponts

nihil

Bruintgen Schipper, van zijn schip int belegh
verbrant in die tocht opt Renmolers huys
om tzelve an brant te crighen. Over het
eerste ende tweede darde termijn, verschenen
Karsmis anno XVc LXXIII ende LXXIIII telcken
termijne - xxx l. betaelt
[in marge:] Ad idem
Simon Geritsz. ende Dirck Jansz. Langhedijck
over d’eerste tweede termijn van tweitgen
bij die zoutkeeten, verschenen may anno
XVc LXXIII betaelt die somme van
[in marge:] ie iie termijn
Ad idem

lx l.

vic l.

Adriaen Jansz. van der Nieuburgh, over
d’eerste achtste termijn van tsomerhuysgen
ende boomgart bij noorden die stede van
Alcmaer, in die vergrootinghe ende fortificatie
deser stede ofghebroken ende verdolven.
verschenen op may anno XVc LXXIIII die
somme van - ic xxxvii l. x s.
Somma Lateris
iiiia Somma

nihil

vic lx l.
viiic xcviii l.

xii s.

vi d.

Folio 37
Andere uutgheven van die buyten huysen
in die vergrootinghe der stede van Alcmaer
ofghebroken
Eerst t’Nieuwelandt
Willem Lourisz. - over d'eerste , tweede ende
derde - achtste custinghe van zijn huysen ende
erve ghestaen hebbende aen die westzijde
van tNieuwelant - verschenen may anno XVc
LXXIIII – LXXV- LXXVI telcken termijne tot
xlv l. xii s. vi d. betaelt te zamen ter
somme van
[in marge:] t ie, iie derde, viiie termijn
Blijct bijden blaffert
Die zelfde Willem Lourisz. - over ende op
rekeninge van 'tvierde achtste termijne
custinghs verschenen may anno XVc LXXVII
op rekeninghe van xlv l. xii s. vi d. betaelt die somme van
[in marge:] Ad idem
Maritgen Drivers - over d'eerste
tweede, darde, vierde, vijfde, zeste
viiie termijnen custings, verschenen may
anno XVc LXXIIII, LXXV, LXXVI, LXXVII,
LXXVIII, LXXIX telcken termijne tot
xxv l. betaelt die somme van
[in marge:] t ie, iie, iiie, iiiie, ve, vie achtste termijn
Ad idem
Somma Lateris

iiic iii l.

vii s.

ic xxxvi l.

xvii s.

vi d.

xvi l.

ix s.

ix d.

ic l l.

iii d.

Folio 37 verso
Diezelfde Maritgen Drivers - over ende op
rekeninghe van de zevende achtste custingh
verschenen may anno XVc LXXX - bedragende
xxv l. betaelt die somme van
[in marge:] Ad idem

v l.

xviii s.

i d. obool

Baert Volkartsz. - over ende in betalinghe
van d'eerste ende tweede achtste termijn van
zijn huys ende erve gestaen hebbende aenden
westzijde van tNieuwelant, verschenen op may
anno XVc LXXIIII ende LXXV telcken termijnen
xxxiii l. ii s. vi d. Comt te zamen ter somme van
[in marge:] Ad idem
Diezelfde Baert Volkartsz. over ende in
volle betalinghe van die darde achtste termijn
verschenen may anno LXXVI die somme van
[in marge:] Ad idem
Die zelfde Baert Volkartsz. over ende op
rekeninghe van die vierde achtste termijn
verschenen may anno LXXVII betaelt
die somme van
[in marge:] Ad idem

lxvi l.

v s.

xxxiii l.

ii s.

vi d.

xxviii l.

ii s.

vi d.

lxxix l.

vii s.

vi d.

xi l.

xvii s.

vi d.

Lysbet Jacopsdr.- over ende in betalinghe
van die ie , iie , iiie , iiiie , ve. achtste termijn
custinghs van haer huys ende erve ghestaen
hebbende aen die westzijde van tNieuwlant
verschenen may anno XVc LXXIIII, LXXV
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

ic xxxviii l.

viii s.

i d. obool

Folio 38
LXXVI - LXXVII - LXXVIII - telcken termijnen
tot xv l. xvii s. vi d. belopende tezamen
ter somme van
Diezelfde Lysbet Jacops -- over ende op
rekeninghe van die zeste achtste termijn
custhinghs - verschenen may anno LXXIX l.
betaelt die somme van
[in marge:] Ad idem
Cornelis Jansz. - over die ie , iie , iiie , iiiie , ve , vie ,
viie ende viiie laestste termijnen custinghs
verschenen may anno LXXIIII - LXXV - LXXVI LXXVII - LXXVIII - LXXIX - LXXX - LXXXI telcken
termijne x l. ende die in betalinghe van
zijn ofghebroken huys ghestaen hebbende

aen die westzijde van tNieuwlant betaelt
[in marge:] Ad idem

lxxx l.

Jacop Dirckz. van zijn huys ende erve ghestaen
hebbende aen die westzijde van tNieuwelant
over die ie , iie , iiie, iiiie, v, vie, viie ende viiie
laetste termijnen custinghs - verschenen op
may anno XVc LXXIIII, LXXV, LXXVI,
LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI
telcken termijne - xxxiiii l. xii s. vi d.
betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bijden qwytschelding

iic lxxvii l.

Groot Jacops weduwe - over d'eerste ende
tweede achtste termijnen van haer huys
Somma Lateris

iiiic xlviii l.

v s.

Folio 38 verso
ende erve ghestaen hebbende aen die oostzijde
van tNieuwelant verschenen may anno XVc
LXXIIII ende LXXV- telcken termijne lvii l. x s.
comt te zamen
[in marge:] Bijden blaffert

ic xv l.

Den zelfde Groot Jaeps weduwe - over ende op
rekeninghe van het darde achtste termijn
verschenen may anno XVc LXXVI betaelt
[in marge:] Ad idem
Neel Meinartsdr. – over ende in volle betalinge
van haer huys ende erve ghestaen hebbende aen
die oostzijde van tNieuwelant, te betalen op
may anno LXXIIII, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII,
LXXIX, LXXX, LXXXI telcken termijne xxiiii l.
x s. belopende te zamen tot i c xcvi l. waer
tegens haer ghelevert is een erf opte Bagijnenweidt in volle betalinghe – ende hier ghestelt
[in marge:] Blijct bij een quijtscheldinge te vollen betaelt
Rietzevoort
Cornelis Jacopsz Cuiper – over ende in volle
betalinghe van viiien termijnen – van zijn huys
ende erve gestaen hebbende aen die oostzijde

vi l.

vii s.

voor memorie

iii d.

van tRitzevoort verschenen may anno XVc
LXXIIII, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX
LXXX, LXXXI waer tegens hem in volle
betalinghe ghelevert is een erf opte Bagijnenweidt bij oosten an Joris Pietersz. – sjaers tot
xxxii l. x s. comt iic lx l. ende hier ghestelt
[in marge:] Transeat

voor memorie

Jan Gerritsz. mesmaker over die eerste
Somma Lateris

ic xxi l.

vii s.

iii d.

Folio 39
achtste termijn van zijn huys ende erf ghestaen
hebbende aen die oostzijde van tRitzevoort
verschenen op may anno XVc LXXIIII – xxxv l.
xviii s. iii d.

nihil

Willem Pieter Stijnen, over d’eerste viiien
termijn van zijn huys ende erve ghestaen hebbende
aen die oostzijde van tRitzevoort verschenen
may anno XVc LXXIIII – liiii l. vii s. vi d.

nihil

Willem Pieter Costers – over d’eerste viiien
termijn van zijn huys ende erve ghestaen
hebbende aen die oostzijde van tRitzevoort
veschenen may anno XVc LXXIIII – die
somme van lvii l. x s.

nihil

Trijn ende Griet Aerntsdrs. – over die
eerste achste termijn van haer camer ende
erf, ghestaen hebbende aen die oostzijde
van tRitzevoort, verschenen may anno XVc
LXIIII – xviii l. xv s.
Pieter IJsbrantsz. van zijn camer ende
erf, ghestaen hebbende aen die oostzijde
van tRitzevoort, over ende in betalinghe
van die eerste achtste termijn – verschenen may
anno XVc LXXIIII – betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bijden blaffert
Somma Lateris

xxiii l.

nihil

xxiii l.

Folio 39 verso
Adriaen Willemsdochter, over ende in betalinge
van die ien, iien , iiien , iiiien achtste termijn van haer
huys ende erve ghestaen hebbende aen die
oostzijde van tRitzevoort, verschenen op may
anno XVc LXXIIII, LXXV, LXXVI, LXXVII telcken
termijne tot l l. v s. mits dat die thresorier
tot die vier voorseide termijnen noch i l. an ghelde
ghedaen heeft, welke custinghen ghetransporteert
zijn tot behouf van Gerit Lubbertsz. lijndrayer
belopende te zamen – tot
[in marge:] Ad idem

iic ii l.

Guirtgen die bacxster – over d’eerste achtste
termijn van haer camer ende erf, ghestaen hebbende
aen die oostzijde van tRitzevoort – verschenen
may anno XVc LXXIIII – xxi l. xv s.
Joris Pietersz. over die eerste viiien termijn van zijn huys ende erve mette bomgaert
ghestaen hebbende aen die oostzijde van tRitzevoort
verschenen may anno LXXIIII – ic xviii l. xv s.
hier op betaelt aen twee erven opte oude
Bagijnenweidt die ien, iien, iiien, iiiien, ven termijnen
ende op die vien termijn – op rekeninghe die
somme van - xxxviii l. xv s. ende hier ghestelt
[in marge:] Transeat

nihil

voor memorie

Die zelve Joris Pietersz. over die eerste
achtste termijn van zijn ander huys ende erf
Somma Lateris

iic ii l.
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ghestaen hebbende mede op tRitzevoort verschenen op may anno XVc LXXIIII xliii l.
xv s. – Die viii custinghen zijn te vollen
betaelt alzoe hem daer een erf aen gegheven
is opte Bagijnen weidt, bij oosten willen Willem Pieter Costers.
[in marge:] Ad idem
Walich Lourisz. over d’eerste viiien termijn
van zijn huis ende erve, ghestaen hebbende
aen die westzijde van tRitzevoort, verschenen
op may anno XVc LXXIIII. Betaelt die somme van
xxxvii l.

vii s.

vi d.

[in marge:] Blijct bijden blaffert
Timan Janz. over die eerste achtste
termijn van zijn huis ende erve ghestaen hebbende
aen die westzijde van tRitzevoort, verschenen
may anno XVc LXXIIII – xxxii l. x s.
hier op betaelt an een erf die i. iie. iiie. iiiie.
ve termijn – ende opte vie. termijn – xxviii l.
xviii s. ende hier ghestelt
[in marge:] Transeat
Claes Dirxz. Zander over d’eerste viiien
termijn van zijn huys ende erve ghestaen hebbende aen die westzijde van tRitzevoort verschenen may anno LXXIIII – lii l. ii s. vi d.
Ende alzoe Claes bij die viant is. Ergo hier
in uutgheven tot behouf van zijn overleden huysvrouws erfghenamen voor die helft
[in marge:] Nota. Dat Claes Nielszs. erven – op dit
huys hebben een constitutie brief van vi l. sjaers.
Die deserdt tot haere laste heeft ghenomen. Ergo moet
ofghaen van elck termijn xii l. x s. Sulcx dat
die termijn die te voren was lxiiii l. xii s. vi d.
als nu vermindert is op lii l. ii s. vi d.
Somma Lateris

lxiii l.

viii s.

voor memorie

xxvi l.

i s.

ix d.

Folio 40 verso
Rommer Ariansz. over d’eerste achtste
termijn van zijn huys ende erve met die baern
ghestaen hebbende an die westzijde van het
Ritzevoort, verschenen may anno XVc
LXXIIII – ic iii l. xv s.

nihil

Anna Bartelmiesdr. over d’eerste viiien termijn
van haer camer ende erf ghestaen hebbende
aen die westzijde van tRitzevoort verschenen
may anno LXXIIII – xvii l. v s.

nihil

Aef Aeriansdr.- over d’eerste viiien termijn
van haer camer ende erf ghestaen hebbende
an die westzijde van tRitzevoort verschenen
may anno XVc LXXIIII – xxi l. x s.

nihil

Die weduwe van Claes Dirxz. wielmaker

iii d.

over die eerste viiien termijn van haer camer
ende haer vervallen camer met een schuyr – ghestaen hebbende aen die westzijde van tRitzevoort
verschenen may anno LXXIIII – xxvii l. x s.

nihil

Jan Willemsz. over d’eerste viiien termijn
van zijn huys ende erve ghestaen hebbende
aen die
zijde van tRitzevoort verschenen may anno LXXIIII – lxv l.

nihil

Somma Lateris

nihil

Folio 41
Die Canistraet
Aerian Geritsz. over die ien, viiien termijn
van zijn huys ende erve ghestaen hebbende
aen die zuytzijde van die Canistraet, verschenen
may anno LXXIIII – xliii l. ii s. vi d.

nihil

Barbara Dirxdr. over die eerste viiien
termijn van haer camer ende erf, ghestaen
hebbende anden zuytzijde van die Canistraet
verschenen may anno XVc LXXIIII – vi l. xv s.

nihil

Jan Geritsz. backer, over d’eerste viiien termijn van zijn huys ende erve ghestaen hebbende
anden zuytzijde van den Canistraet, verschenen
in may anno XVc LXXIIII – xvii l. v s.

nihil

Krijn Reiersz. sackedragher - over ende
in betalinghe van die eerste achtste termijn
van zijn camer ende erve, ghestaen hebbende
anden zuytzijde van die Canistraet, verschenen
may anno LXXIIII. Die somme van
D’erfghenamen van Meester Gerit van der Nieuburgh over d’eerste achtste termijn van haer
huys ende erf, ghestaen hebbende anden zuytzijde
van den Canistraet – belopende ter somme van
xviii l. xv s.
Somma Lateris
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vi l.

v s.

nihil

Simon Geritsz. - Over die eerste achtste termijn van zijn huys ende erve ghestaen hebbende
aen die zuytzijde vande Canistraet - verschenen
may anno XVc LXXIIII - xiii l. ii s. vi d.

nihil

Pieter Dirxz. of Mathijs Reiersz. - over die
eerste achtste termijn - van zijn huijs ende erve
ghestaen hebbende aen die zuytzijde van die
Canistraet, verschenen may anno XVc LXXIIII xviii l. xv. s.

nihil

Guirte Taemsdr. – over d’ eerste achtste termijn
van haer huys ende erve ghestaen hebbende anden
zuytzijde van die Canistraet, verschenen op
may anno LXXIIII- xvi l. x s.

nihil

Lambert Spilman comt van die stede - Over
die coop van een huijs met zijn erve - met noch
over die coop van twee camers ghestaen hebbende anden
zuytzijde vanden Canistraet op may anno LXXIIII,
LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX,
LXXXI. bedragende in als - iiic ii l. Welcke penningen
hem gecort zijn an een erf geleghen op te haven
naest Maerten Pietersz. van Vianen, leggende
achter die haven tot achter die colck, bij hem van
die stede gecocht belopende ter somme van – iiic xlix l.
vi s. vi d. Sulcx dat dese Lambert die stede noch
an ghelt moet uutkeeren - xlvii l. vi s. vi d.
[in marge:] Blijct bijden qwijtschelding
Somma Lateris

nihil
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te betalen op Alreheiligen anno LXXV ende
LXXVI, sulcken xxiii l. xiii s. iii d. daer dese
thresorier voor verantwoorden zal in zijn naer
volgende rekeninge de anno LXXV - ende hier
Cornelia Roelen van haer huijs ende erve ghestaen
hebbende anden zuytzijde vanden Canistraet, over die
ien viiien termijn van may LXXIIII - vii l. v s.
Diezelve van haer vervallen huys anden noortzijde
vanden Canistraet, over het ien iiien termijn -verschenen may anno LXXIIII - xxx s.

voor memorie

nihil

nihil

Pieter Claesz. van Opdam - over d'eerste viiien
termijn van zijn huys ende erf anden zuytzijde --vanden Canistraet ghestaen hebbende - verschenen may
anno LXXIIII - xiii l. xv s.
Melis Pietersz. - over ende in betalinghe van
die eerste achtste termijn van zijn huys ende
erve ghestaen hebbende anden zuytzijde vanden
Canistraet, van may anno LXXIIII
[in marge:] Blijct bijden blaffert
Claes Pietersz. over die eerste viiien termijn
van zijn huys ende erve ghestaen hebbende
an die zuytzijde van die Canistraet - verschenen op may anno XVc LXXIIII -- xvii l.
Somma Lateris
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Register van die huysen - int belegh tot
preservatie van dese stede of ghebroken,
eensdeels betaelen, eensdeels niet.
Jacop Geritsz. Schipper - over die ien viiien termijn
van zijn camer gehstaen hebbende op teinde van
die Leedt anden noortzijde verschenen op Alreheiligen
anno LXXIIII- xxvii l. x s.
Pieter Spaignart, over die eerste achtste termijn
van zijn huys mette camer ghestaen hebbende inden
Wortelstraet aen die stedewal verschenen Alreheiligen anno LXXIIII - xliii l. xv s. hierop
betaelt an een erf op tweitgen bij den Conincxwech.
Die ien, iien, iiie, iiiie termijn, telcken xliii l. xv s.
ende opte ven, viiien termijn verschenen Alreheiligen
anno LXXVIII op rekeninghe betaelt, die somme
van xxvi l. xiii s. ende hier
[in marge:] Transeat
Heinrich Janz. Lantman - als voocht van Garbrant
Garbrantsz. tachtergelaten weeskint van Garbrant
Aelbertsz. van Scaghen - Over die eerste achtste
termijn van zijn camer ghestaen hebbende op teinde

nihil

voor memorie

van Lutkoudorp, achter Cornelis Janz. Boertgis
huys verschenen Alreheiligen anno XVc LXXIIII
xvii l. x s.

nihil

Cornelis IJsbrantsz. Timmerman - over die ien,
iien, iiien, ----viii termijn van zijn huys ende erve
ghestaen hebbende dicht anden Vriesche Poort.
[in marge:] Bij den blaffart
Somma Lateris

nihil
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verschenen Alreheiligen anno XVc LXXIIII,
LXXV, LXXVI, telcken termijne liiii l. vii s. vi d.
belopende te zaemen, ende hem betaelt
Diezelfde over ende op rekeninghe van die
vierde achtste termijn, verschenen op Alreheiligen
anno XVc LXXVII – betaelt
[ in marge:] Ad idem
Die twee outste kinderen van Maritgen Dircxdochter. Over het eerste viiien termijn, van die
beterschap voor haer aenpaert van thuys ghenaemt die Hollantsche Tuin, ghestaen hebbende
bij die Vriesche Poort , verschenen Alreheiligen
anno LXXIIII - lxxiii l.
Noch Pieter Theusz. met zijn kint. Over het
eerste achtste termijn van die beterschap voor
zijn aenpaert van die voorseide Hollantsche Tuin
verschenen Alreheiligen anno LXXIIII - xxxv l.
viii s. ii d. pont. Dese Pieter Theusz. met zijn
kint is voor zijn aenpaert ten vollen betaelt
ende heeft daer aen ontfanghen een erf bij die
Vriesche Poort . Ende hier ghestelt
[in marge: ] Transeat
Die stede heeft gecocht van Maerten
Pietersz., timmerman, thuys met die bomgaert
van Michiel Heinricxz. van der Velde , staende
Somma Lateris
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nihil

voor memorie
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aen die zuytzijde van die Leet, voor ixc l.
te betalen op xx mayedaghen achtereen volgende
daer may anno XVc LXXIII, d’eerste of was.
op welcke somme betaelt is ic i l. van t’erf
van Maerten Pietersz. in die voorseide bomgaert.
Noch an Jacop Bueghel ghecort van zijn erf
op tweitgen bij die zoutkeeten, die somme van
iic xxxv l. sulcx dat die stede noch ten
achteren blijft die somme van vc lxiiii l.
die de stadt den voorseide Michiel van der Velde
als overghewesen zal betalen op xviii may en
eerstcomende. Te weten may anno LXXIIIII - xxxiiii l.
may LXXVI. x l., may LXXVII, LXXVIII, LXXIX,
LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII ende LXXXIIII telcken xx l. Ende op may LXXXV, LXXXVI,
LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII,
telcken xlv l.. Ende alhier ghestelt
[in marge:] Transeat

voor memorie

Jan Janz. leydecker met die weeskinderen
van Willem Janz. brouwer, betaelt van die
custinghe van Michiel Coman Louwen huys,
staende opten houck buiten op Lutkoudorp, verschenen op may anno LXXIII ende LXXIIII, telcken
termijne tot lxxxvii l. xvii s., belopende te
zamen ter somme van
ic lxxv l.
[in marge:] Blijct bijden blaffert

xiiii s.

Maerten Jansz. Fu(n)ye zijn voorhuys ende twee
camers ghestaen hebbende aenden westzijde in Sinte
Pietersstraet, belast met xxvii s. sjaers. Ende
[ in marge:] Transeat
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die beterscap getaxeert voor iic xl l., te
betalen op vijf mayen achtereenvolgende, daer
may anno XVc LXXV die eerste van wezen sal.
In betalinghe van desen is hem gegheven een erf
opte Coninxwech, van xlv roeden iii voeten ix duim,
Ende hier ghestelt

voor memorie

Jan Vergouw - Over d’eerste viiien termijn van zijn
huys ghestaen hebbende anden zuytzijde van die
Canistraet, verschenen op may anno XVc
LXXIIII - xvii l. x s.

nihil

Die zelve Jan Vergouw. Over die eerste
viiien termijn, van zijn huys ende erve ghestaen
hebbende anden noortzijde vanden Canistraet,
verschenen may anno LXXIIII - xx l. v s.

nihil

Jan Heerts. Over die eerste achtste termijn
van zijn leech erf geleghen hebbende anden
noortzijde van die Canistraet, verschenen
op may anno XVc LXXIIII - xxx s.

nihil

Maritgen Jansdr. weduwe wijlen Michiel
Jacopsz. van Winckel - Over teerste achtste
termijn van haer huys ende erve ghestaen
hebbende aenden noortzijde van die Canistraet,
verschenen may anno LXXIIII - xi l. xvii s. vi d.

nihil

Somma Lateris

nihil
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Pieter Geritsz. van zijn huys ende erve ghestaen
hebbende aen die noortzijde vandie Canistraet
over die ien viiien termijn, verschenen may
anno XVc LXXIIII- x l. vii s. vi d.

nihil

Die weduwe van Willem van Sonnevelt van vier
wooninghen met die erven ende een paerdestal
ghestaen hebbende an die noortzijde in die
Canistraat, over d’eerste achtste termijn, verschenen
may anno XVcLXXIIII - xxxvii l. x s.

nihil

Geertgen Lamberts van haer camer ende erf
ghestaen hebbende an die noortzijde vande Canistraat,
over d’eerste viiien termijn, verschenen may
anno LXXIIII - viii l. xv s.

nihil

Jan Jelisz. van zijn camer ende erf ghestaen
hebbende an die noortzijde vande Canistraat
over d’eerste achtste termijn, verschenen may
anno XVc LXXIIII - v l. v s.

nihil

Griet Coman Neelen van haer camer ende erf
ghestaen hebbende aen die noortzijde van die
Canistraet over die eerste achtste termijn,
verschenen may, anno XVc LXXIIII die
somme van vii l. v s.
Somma Lateris

nihil
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Die weduwe van IJsbrant, goutsmit, over ende
in betalinghe van die custinghe van thuys ende
boomgart van tHouten Scheetgen, verschenen
may anno XVc LXXIIII betaelt die somme van
[in marge:] Blijct bijden blaffert

xl l.

Andere uutgheven buiten die
Gheestepoort bij die Clarissen
Heinrick Mueller van zijn huys ende erve met
die bomgaert ghestaen hebbende bij die
Clarissen over ende in betalinghe van die
eerste achtste termijn, verschenen op may
anno XVc LXXIIII betaelt die somme van
[in marge:] Ad idem

ic xv l.

xii s.

Maerten Lobbrantsz. van zijn twee camers
mette bomgaert ghestaen hebbende bij die
Clarissen over die eerste achtste termijn,
verschenen may anno XVc LXIIII die
somme van xxxii l. x s.

nihil

Willeboort Willemsz. van zijn huys ende
erve ghestaen hebbende bij die Clarissen
over teerstre achtste termijn, verschenen
op may anno XVc LXXIIII die somma
van xlv l. xii s. vi d.

nihil

Somma Lateris
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Aecht Jansdr. van haer camer ende erf ghestaen hebbende bij die Clarissen, over het
eerste achtste termijn, verschenen anno XVc
LXXIIII - xxviii l. ii s. vi d.

xii s.

vi d.

nihil

vi d.

Maerten Janz. van zijn huys ende erf ghestaen
hebbende tegens die Clarissen over van die
eerste achtste termijn, verschenen may anno
XVc LXXIIII - xlvi l. v s.

nihil

Cornelis Joosten van zijn schuyr ende achterhuys
met zijn erve ghestaen hebbende tegens die
Clarissen over van die eerste achtste termijn,
verschenen may LXXIIII - xliiii l. vii s. vi d.

nihil

Aerian Pietersz. van Hensbrouck - van zijn huys
ende erve ghestaen hebbende tegens die Clarissen over van die eerste viiien termijn, verschenen may LXXIII - xlviii l. ii s. vi d.

nihil

Jan Claesz. van Westzanen - van zijn huys ende
erve ghestaen hebbende op den houck van
het Nieuwelant inde ampliatie van die stede
vesten afghebroken. Over ende in betalinghe van
die tweede ende darde vien custingh, verschenen Karsmis anno XVc LXXIII ende LXIIII
telcken ic ii l. comt
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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Andere uutgheven van custinghen van
zekere landen, in die vergrootinghe deser
stede verdolven.
Dirck Janzoon. Over die eerste darde custinge
van zijn lant, geleghen hebbende bij die
Clarissen, in die vergrootinghe deser stede
verdolven, tot ic xxv roeden, iii voet, verschenen
Karsmisse anno XVc LXXIII, xliii l. xvi s.
ix d. Van welcke penninghen bij desen jegenwoordighe threzorier niet meer betaelt is
ende alhier in uutgheven ghestelt dan
[in marge:] Ad idem
Jan Dircxsz. van over die Gheest. Over die
eerste darde termijn van zijn lant in die
vergrootinghe deser stede verdolven tot
ic v roeden, ii voeten, verschenen Karsmisse

xiii l.

anno XVc LXXIII tot xxxvi l. xvi s. ii d. ponts

nihil

Jan Doeven van over die Gheest. Over die
eerste darde termijn van zijn croft, groot
ic iii roeden, ix voeten, in die vergrootinghe
deser stede verdolven, verschenen Karsmis
anno XVc LXXIII - xxxvi l. vi s. iii d.

nihil.

Aelbrecht Cornelisz. van weghen zijne
kinderen. Over het eerste darde termijn
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custinghs, van die weidt bij noorden die Clarissen
groot iiic ii roeden ii voeten, in die vergrootinge
deser stede verdolven, verschenen Karsmis
anno XVc LXXIII tot ic v l. xv s. ii d. ponts

nihil

Taems Claesz. Over die eerste darde termijn
van zijn weitgen, geleghen hebbende achter
zijn huys, groot viiic xlii roeden iii voeten.
In die vergrootinghe deser stede verdolven,
verschenen Karsmis anno XVc LXXIII, ter
somme van iiic i l. xvi s. i d. obool

nihil

Ris ende Griet Jacopsdrs. Over d'eerste darde
termijn van haer lant, groot ic lix roeden
ix voet, geleghen hebbende achter haer huys,
in die vergrootinghe deser stede verdolven,
verschenen Karsmis anno XVc LXXIII, ter
somme van lvii l. iiii s. x d. obool

nihil

Louris Pietersz. Mes. Over die eerste darde
termijn van zijn lant, groot iic xxvi roeden,
in die vergrootinghe deser stede verdolven,
verschenen Karsmis anno LXXIII, ter somme
van lxxx l. xix s. viii s. ponts. Waer op bij
die burgermeesteren betaelt is lxiii l. Ende
hier ghestelt.
[in marge:] Transeat
Somma Lateris
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voor memorie

D'erfghenamen van Claes Wielmaker. Over
die eerste darde termijn van haer lant, groot
iiic vi roeden iii voeten, in die vergrootinge
deser stede verdolven, verschenen Karsmis
anno XVc LXXIII, ic ix l. xiiii s. ix d. obool ponts,
waer van bij desen jegenwoordige threzorier
alhier in uutgheven gebrocht wort, bij hem
betaelt ter somme van
[in marge:] Blijct bijden blaffert
Cornelis Pietersz., pottebacker. Over die
eerste darde termijn van zijn lant, groot
vic xix roeden vi voeten. In die vergrotinge
deser stede verdolven, verschenen op
Karsmis anno XVc LXXIII , iic vi l. x s.,
waervan bij desen jegenwoordige threzorier
alhier in uutgheven wort gebrocht, bij hem
betaelt, die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch wort alhier bij den jegenwoordighe
threzorier in uutgheven ghestelt xx l.,
hem van Claes Harcxz., burgermeester, den
xxiien decembris anno XVc LXXIIII voor
ghelt aengherekent, ghecomen van Pieter Florisz.,
zuivelcooper s.g., ter cause dat hij die stede
van Alcmaer in die troublen langhe tijt hadde
gheabsenteert. Ergo hier die zelve
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Noch bij den Jegenwoordighe Threzorier
in vutgheven ghestelt, tgundt in die stede
excijsen verveilt is, doe die zelfde int
openbaer op t tadthuys opgheveilt worden
ter somme van

xii l.

Somma Lateris per somme
via Somma

viiic xxv l.

xiii s.

vi d.

Folio 48
Andere Uutgheven beroerende die
leeninghe ofte betalinghe aen die
soldaten binnen Alcmaar liggende
betaelt
In den eersten betaelt aen Johan Bourset, clerck
van mijn heere die Gouverneur. Over ende in
betalinghe van een weeckelicke leeninghe van
tvendel dairover hopman is gheweest Dirck
Duivel. Bij acquite des zelfs Bourset van
date den 12 decembris anno XVc LXXIII den
voorseide threzorier van Simon Cornelisz. den
voorgaende threzorier de anno LXXIII aengherekent belopende ter somme van
ic lxxix l.
[in marge:] Bij quitantie den xiien decembris anno 73
Noch alhier bij den voorseide threzorier in uutgheven gestelt tgundt Maerten Olbrantsz.
ende Jacop Dircxsz.- tvaendel van Capitein
Dirck Duivel hooft voorhooft aenghetelt
hebben den xxien decembris anno XVc LXXIII
hem aengherekent als voren ter somme van
[in marge:] Bij attestatie vande secretaris

ic lxxxiii l.

Noch betaelt aen Jacques Cabbeliau hopman.
Over ende in betalinghe van die eerste weeck
leeninghe van zijn vendel knechten. Bij acquite
van date den 12 decembris anno LXXIII den
voorseide threzorier aengherekent als voren
ter somme van
[in marge:] Bij acquite
Somma Lateris
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Noch betaelt Gerit Heinricxsz. de Vos
Artelrymeester - over ende in betalinghe van xvii
hoofden leeninghen bij acquite van date
den xiii decembris anno XVc LXXIII aengherekent als voren ter somme van
[in marge:] Bij acquite
Noch betaelt in handen van Jacop Cabbeliau,

lii l.

xi s.

hopman. Over ende in betaelinghe van die tweede
weeck leeninghe voor tvendel van zijn knechten
binnen Alcmaer, bij acquite van date den xxen
decembris anno XVc LXXIII aengherekent als
voren ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Gerit Heinricxsz.
de Vos artelrymeester - over ende betalinghe
van zekere hoofden leeninghs. Bij acquite
van date den xxen dexembris anno XVc
LXXIII aengherekent als voren ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Harman van
Droffelaer - over een weeck leeninghs
hem bij den overste toegheleit. Bij acquite
van date den xii decembris anno XVc
LXXIII aengherekent als vooren ter
somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iic lix l.

lii l.

xiiii l.

iiic lxxvii l.

Folio 49
Noch betaelt in handen van Harman Droffelaer
voorschreven, over een weeck leeninghs hem bij den oversten toeghevonden. Bij acquite
van date den xxi decembris anno XVc
LXXIII - aengherekent als vooren, die
somme van
[in marge:] Ad idem

xiiii l.

Noch betaelt in handen van Cornelis Cornelisz.
schriver van weghen Gerit Heinricxz de Vos
artelrymeester. Over die leeninghe van xvi
persoonen - in dienste van die voorseide Gerit de Vos
wezende. Bij acquite van date den 27
decembris anno XVc LXXIII die somme van
xxxvii l.
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jacques Cabbeliau.
Over ende in betalinghe van die darde weeck
leeninghe voor tvendel van zijn knechten binnen Alcmaer. Bij acquite van date den

xxviien decembris anno XVc LXXIII - die
somme van
[in marge:] Ad idem

iic lix l.

Noch betaelt in handen van Hans Grijns, lieutenant van hopman Dirck Duvel. Over ende
in betalinghe van een weeck leeninghs voor
zijn soldaten leggende binnen Alcmaer. Bij
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iiic x l.

Folio 49 verso
acquite van date den xxviii decembris anno
XVc LXXIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

ic lxxxii l.

Noch betaelt in handen van Harman van Droffelaer als bestelt wachtmeester. Over ende in betalinghe van een weeck leenings. Bij acquite
van date den xxviiien decembris anno XVc
LXXIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

xiiii l.

Noch betaelt in handen van Gerit Heinricxz.
de Vos artelrymeester. Over ende betalinghe van
xvi hoofden leeninghs - xxxvii l. Met
noch viii l. voor Gerit de Vos selfs. Bij
acquite den iiien january anno XVc LXXIIII
stilo communi, die somme van
[in marge:] Ad idem

xlv l.

Noch betaelt in handen van Jacques Cabbeliau,
hopman. Over ende in betalinghe van die
vierde weeck leeninghe voor tvendel van zijn
knechten binnen Alcmaer, van date den darden
january anno XVc LXXIIII die acquite wezende – tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Hans Grijns - lieutenant van hopman Dirck Duvel. Over ende in
betalinghe van een weeck leeninghe voor hem
ende zijn soldaten. Bij acquite van date den
iiien january anno LXXXIIII stilo communi
[in marge:] Ad idem

xv s.

iic lix l.

ic lxxxii l.

xv s.

Somma Lateris

vic lxxxiii l.

x s.

Folio 50
Noch betaelt in handen van Gerit Heinricxz.
de Vos artelrymeester. Over ende in betalinghe
van zijn eigen leeninghe. Bij ordinantie van
burgermeesteren ende acquite van date den
v january anno LXXIIII stilo communi
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Johan Bourzet,
secretaris van mijn heere die Gouverneur.
Over een weeck leeninghe van hopman
Dirck Duvel. Bij ordinantie van burgermeesteren
ende acquite van Bourzet vat date den
zesten january anno XVc LXXIIII - stilo communi
[in marge:] Ad idem

xv l.

xlii l.

Noch betaelt in handen van Rochus Quirijnz
provoost, over tregiment knechten leggende
tot Alcmaer, met zijn twee trawanten. Ter
ordinantie van mijn heer die Gouverneur
ende burgermeesteren tot Alcmaer bij acquite van Rochus
voorseide, van date den x dach january anno
XVc LXXIIII nae tghemeen schriven
xxxv l.
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jacques Cabbeliau,
hopman. Over ende in betalinghe van die
vijfde weeck leeninghe voor tvendel
van zijn knechten binnen Alcmaer. Bij acquite
van date den x january anno LXXIIII - stilo communi
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iiic li l.

Folio 50 verso
Noch betaelt in handen van Hans Grijns,
lieutenant van hopman Dirck Duivel. Over
ende in betalinghe van een weeck leeninghe
voor hem ende zijne soldaten. Bij acquite van
date den xen january anno XVc LXXIIII - stilo

iic lix l.

ic lxxxii l.

communi – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Syvert Cornelisz.
alias Scaghen - van Haerlem, artelrymeester. Over
ende in betalinghe voor hem ende den boschieters
bij acquite van date den xen january anno
XVc LXXIII – stilo communi
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jan Bourzet, clercq
van mijn heer die Gouverneur. Over ende in
betalinghe van die Gouverneurs schutten.
Bij ordonantie van burgemeesteren ende acquite des
zelfs Johan Bourzet, van date den xien dach
january anno XVc LXXIII – stilo communi
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Johan Bourzet
Voorseide. Over die leeninghe die Dirck
Duivel hopman ontvanghen zoude hebben.
Bij acquite des zelfs Johan Bourzet, van date
den xien january anno XVc LXXIII - nae
tghemeen schriven – ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iic lxxxiii l.

xv s.

xxxvii l.

l l.

xiiii l.

xv s.

Folio 51
Noch betaelt in handen van Jacques Cabbeliau,
hopman. Over ende in betalighe van die zeste
weeck leeninghe voor tvendel van zijn knechten
binnen Alcmaer. Bbij acquite van date den
xviien january anno XVc LXXIIII - nae
tghemeen schriven – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Hans Grijns,
lieutenant van hopman Dirck Duvel. Over
ende in betalinghe van een weeck leeninghe
van zijn soldaten binnen Alcmaer. Bij acquite
van date den xvii January anno XVc LXXIIII
die somme van
[in marge:] Ad idem

iic lix l.

ic lxxxii l.

xv s.

Noch betaelt in handen van Rochus Quirijnsz.
provoost over tregiment van die knechten
binnen Alcmaer voor zijn leeninghe met twee
travanten – vii l. met noch xxx s. voor den
scarprechter comt te zamen bij acquite
van date den 18 january anno XVc LXXIIII
stilo communi – die somme van
[in marge:] Ad idem

viii l.

x s.

Noch betaelt Syvert Cornelisz. alias Scaghen
van Haerlem, artelrymeester. Over een weecke leeninge
voor hem ende zijn boschieters. Bij acquite den
xviien january anno XVc LXXIIII - stilo communi
xxxvii l.
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iiiic lxxxvii l.

v s.

Folio 51 verso
Noch betaelt in handen van Jacques Cabbeliau,
hopman. Over ende in betalighe van -7- een
weeck leeninghe voor zijn vendel tot
Alcmaer leggende. Bij acquite van date den
xxiiiien january anno LXXIIII - stilo communi
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Hans Grijns, lieutenant van hopman Dirck Duvel. Over een
weeck leeninghe voor zijn soldaten binnen
Alcmaer leggende - bij acquite van date den
xxiiiien january anno LXXIIII – nae tghemeen
schriven – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt Syvert Cornelisz. alias Scaghen
van Haerlem, artelrymeester. Over een weecke
leeninghe voor hem ende zijn boschieters. Bij
acquite van date den xxiiiien january anno
XVc LXXIIII - stilo communi
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Rochus Quirijnsz.,
Provoost. Over zijn ende twee zijne travanten
leeninghe tot vii l. met noch xxx s.
voor den scarprechter. Bij acquite van date
den xxiiiien january anno XVc LXXIIII - nae

iic lix l.

ic lxxxii l.

xxxvii l.

xv s.

tghemeen schriven – die somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iiiic lxxxvii l.

viii l.

x s.

v s.

Folio 52
Noch in handen van Johan Bourzet,
secretaris van mijn heer die Gouverneur. Over
die leeninghe van mijns heeren schutten. Bij
acquite van date den xxiiiien january anno
XVc LXXIIII stilo communi die somme van
[in marge:] Ad idem

lxx l.

Noch betaelt in handen van Johan Bourzet voorseid.
Over twee leeninghen die Dirck Duvel
plach te ontfanghen. Bij acquite van date
den xxiiien january anno XVc LXXIIII - stilo
communi die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jacques Cabbeliau, hopman. Over ende in betalinghe
van een weeck leeninghe voor zijn vendel
tot Alcmaer leggende, te weten die
viiie weeck. Bij acquite van date den
laesten january anno XVc LXXIIII nae
t ghemeen schriven-- die somma van
[in marge:] Ad idem

iic lix l.

Noch betaelt in handen van Hans Grijns, lieutenant van hopman Dirk Duivel. Over ende
in betalinghe van die achtste weeck leeninghe
van zijn vendel tot Alcmaer. Bij acquite van
date den laetsten jannuary anno LXXIIII
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

vc xxxix l.

Folio 52 verso
Noch betaelt Rochus Quirijnsz., provoost
over 't regiment knechten leggende tot
Alcmaer voor een weeck leeninghe voor
hem ende zijn twee travanten tot vii l.

xxviii l.

ic lxxxii l.

xv s.

xv s.

met noch xxx s. voor den scarprechter. Bij
ordonantie van die Gouverneur ende acquite
van date den laesten january anno XVc LXXIIII
stilo communi
[in marge:] Ad idem

viii l.

Noch betaelt in handen van Sivert Cornelisz.
alias Scaghen van Haerlem, artelrymeester.
Over een weeck leeninghe van hem ende
zijn boschieters, Bij aquite van date den
laesten jannuary anno XVc LXXIIII - nae
tgehmeen schriven - die somme van
[in marge:] Ad idem

xxxvii l.

Noch betaelt in handen van Jacques Cabbeliau,
hopman. Over ende in betalinghe van die ixe
weeck leeninghe voor zijn vendel soldaten
tot Alcmaer leggende. Bij aquite van date
den viien february anno XVc LXXIIII - stilo
communi - die somme van
[in marge:] Ad idem

iic lix l.

Noch betaelt in handen van Hans Grijns, lieutenant
van hopman Dirck Duvel. Over die ixe weecke
leeninghs voor zijn vendel. Bij acquite van date
den viie febr. anno XVc LXXIIII stilo communi
ic lxxxii l.
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

iiic lxxxvii l.

x s.

xv s.

v s.

Folio 53
Noch betaelt in handen van Sivert Cornelisz. alias Scagen van Haerlem, artelrymeester.
Over een weeck leeninghe voor hem ende
zijn boschieters. Bij acquite van date den
viien dach february anno XVc LXXIIII – stilo
communi
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Rochus Quirijnsz.
provoost. Over zijn ende twee zijne trawanten leeninghe tot vii ponden tot xl grootte
tstuck ende noch voor den scerprechter -- xxx s.
Bij acquite van date den viien february anno
XVc LXXIIII stilo communi

xxxvii l.

viii l.

x s.

[in marge:] Ad idem
Noch betaalt in handen van Thomas Segail
capitein - vii l. Noch an xxii soldaten
elcx - xxx s. Comt xxxii l. Breeder
blijckende bij specificatie ende acquite van
date den viien february anno XVc LXXIIII
comt te zamen tot
[in marge:] Ad idem

xl l.

Vanden xe, xie, xiie, xiie leeninghen. Beginnende
van den xiiiien februart anno LXXIIII stilo
communi tot de 4 july daerae volgende incluijz,
zal die voorseide threzorier uutgheven maken
in zijn rekeninghe van den impost van die wijnen
ende bieren, op die zelfde tijt ingaende. Dat
hier ghestelt
[in marge:] Transeat
Somma Lateris

lxxxv l.

x s.

viic xiii l.

xvi s.

voor memorie

Folio 53 verso
viia Somma iiiim

Folio 54
Andere verscheiden extraordinaris uutgheven
Inden eersten betaelt in handen van Pieter
Michielsz. conchierge van t stadthuys tot
Alcmaer. Ter cause van broot, bier, kaes
ende andere costen ghedaen aen die gevangens
ghecomen van den Papisten Admirael ghedui rende den tijt van een maent. Al breeder blijckende
bij specificatie, ordonnantie ende acquite
van date den xve january anno XVc LXXIIII
stilo communi hier overghelevert ter somme van
[in marge:] Blijct bij ordonnantie ende quitantie
Noch betaelt in handen van Pieter Michielsz.
voorseide ter cause van broot, bier, kaes ende
andere oncosten ghedaen aen die gevangens
ghecomen van den papisten Admirael van den

lxxxvi l. iii s.

xven january tot den xiiien febr. LXXIIII stilo
communi. Breeder blijckende bij specificatie
ordinantie ende acquite van date den xiiien
february anno XVc LXXIIII stilo communi hier
overghelevert, ter somme van
[in marge:] Ad idem

lxxvi l.

vii s.

vi d.

lxiiii l.

xv s.

vi d.

lxvi l.

v s.

iii d.

lx l.

xviii s.

Noch betaelt in handen van Pieter Michielsz.
voorseide. Ter cause van zekere victualie ende
anders ghelevert tot behouf van die gevanghen
papisten ghecomen van die schepen, van den
Somma Lateris

ic lxii l.

x s.

vi d.

Folio 54 verso
xiiiien february tot den xiiiien marty anno
LXXIIII stilo communi. Breeder blijckende bij specificatie, ordinantie ende acquite van date
den xvien mart anno XVc LXXIIII stilo
communi ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Michielsz.
voorseide. Ter cause van montcosten voor die
gevangens, ghecomen van den papisten admirael.
Beghinnende van den xiiii maert tot den xiiiien
aprilis anno LXXIIII. Breeder blijckende bij
specificatie, ordinantie ende acquite van
date den xxen aprilis anno XVc LXXIIII
nae paeschen ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Michielz.,
voorschreven. Ter cause van verschoten penningen
tot onderhout van die gevangen papisten
van den xiiiien april tot den xiiii may anno
LXXIIII. Breeder blijckende bij specificatie,
ordinantie ende acquite van date den xixen
may anno XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Michielsz
voorseide. ter cause van broot, bier, kaes ende
anders, tot behouf van die gevangens gecomen
van den papisten admirael van den xiiiien

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

ic xci l.

xviii s.

ix d.

Folio 55
tot den xiiii juny anno LXXIIII. Breeder
blijckende bij specificatie, ordinantie ende
acquite, van date den xxen juny anno XVc
LXXIIII ter somme van
Noch betaelt in handen van Pieter Michielz.
voorseide. Ter cause van bier, broot, kaes en
anders tot onderhout van die gevangens
ghecomen van den papisten admirael. Al
breeder blijckende bij specificatie, ordinantie
ende acquite van date den xen september
anno XVc LXXIII. Beginnende van den xiiien
july tot den xiiii augusti anno LXXIIII
ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Michielsz.
conchierge voorseide. Ter cause van cost ende
dranck voor die gevangens gecomen van
den papisten admirael van den xiiiien augusti
anno LXXIIII tot den xxven dach september
daeraenvolgende. Al breeder blijckende bij
specificatie, ordinantie ende acquite van
date den xxixen septembris anno XVc
LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
viiia Somma

xlv l.

ix s.

lv l.

iii s.

liii l.

viii s.

ic liiii l.

i s.

x d. obool

vc viii l.

xi s.

i d. obool

Folio 55 verso
Andere Uutgheven
Betaelt in handen van Lobbrant Jacopsz.Coorn,
secretaris. Ter cause van een riem pappiers
bij hem tot behouf deser stede gecocht.
Bij ordinantie ende acquite van date

ix d.

vii d. obool

vi d.

den xen january anno XVc LXXIIII
stilo communi die somme van
[in marge:] Bij ordonantie ende quitantie

ii l.

Noch betaelt in handen van Claes Geritszoon
schuijt. Ter cause van zekere vleis tot zijnen
huijse gehaelt bij die moers van tpesthuijs
tot onderhout van zekere ziecke soldaten.
Bij ordinantie ende acquite van date den
xxven january anno LXXIIII stilo communi
[in marge:] Ad idem

xvii l.

Noch betaelt in handen van Pieter Baerntsz.
cum socijs tot vi toe int ghetal. Ter cause
dat zij een nacht met twee schuiten die
vesten open hebben gehouden van het ijs. Bij
acquite ende ordinantie van date den xxiien
february anno XVc LXXIIII
[in marge:] Ad idem

x s.

0

ix d.

xxxvi s.

Noch betaelt in handen van Claes Cornelisz.
Ter cause van verschoten penninghen van zekere
teer tonnen verbrant beroerende die victorie
van die schepen ende van Middelburgh met
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxi l.

vi s.

ix d.

Folio 56
noch van den papisten stormbrugh ende een
damloper uut te winden Breeder blijckende
bij specificatie, ordinantie ende acquite
van date den xxen maert anno LXXIIII stilo
communi die somme van
Noch betaelt in handen van Claes Bartelmiesz.
ter cause van een dootkist bij hem ghelevert
tot een ghesturven ghevanghen - met noch drie
menghelen engels bier tot behouf van Monsieur
de la Garde, Bij ordinantie ende acquite
van date den xxen maert anno XVc LXXIIII
stilo communi ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Oelof Roemersz.

vii l.

xii s.

xxxvi s.

vi d.

Ter cause van twee vellen bij hem ghelevert
op die trommel van die jonghe schutterie
bij ordinantie ende acquite van date den
xxix marty anno LXXIIII stilo communi
[in marge:] Ad idem

xxxvi s.

Noch betaelt in handen van Pouwels Pietersz.
kistemaker ter cause van vier dootkisten
bij hem ghelevert tot etlicke ghesturven
papisten. Bij ordinantie ende acquite van date
den xiiien aprilis anno LXXIIII nae Paeschen
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xv l.

iiii l.

iiii s.

vi d.

Folio 56 verso
Noch betaelt in handen van Simon Lourisz.
schipper. Ter cause dat hij met zijn drie
met een damloper met soldaten op t eylant
van Graft ende Rijp ghevoert ende daer
omtrent viii daghen ghebleven hebben om den
tocht te doen ende den viant te resisteren wesende
op Wormer. Volgende tbelieven ende ordinantie van
die Gouverneur Sonoy met noch zekere interest
van zijn zeil. Bij ordinantie ende acquite van date
den xxen aprilis anno XVc LXXIIII nae
Paeschen ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Maerten Pietersz.
wachtmeester van die buiren wacht. Ter cause
dat hij xvii weecken toesicht gehadt heeft
op die buijrewacht sweecx tot xx s. bij
ordinantie ende acquite van date den v may
anno XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lenart Janz.
die doelknecht hem bij die meeste stemmen
van die vroetscap toegheleit. Ter cause van
zijn moyten loopen ende draven ende den schutterie dickmael die weete te doen. Bij
ordinantie ende acquite van date den viien may
anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

x l.

xvii l.

vi l.

Somma Lateris

xxxiii l.

Folio 57
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van zekere penninghen
bij hem tot behouf deser stede verschoten van
verscheiden partijen. Al breeder blijckende bij specificatie, ordinantie ende acquite van date
den ixen may anno XVc LXXIIII – ter
somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jan Aerieansz.,
Luitgen Dirxz., Melis Jansz. Ende Taems
Jacopsz. Stedebooden. Ter cause van haer
extraordinaris moyten – haer bij die meeste
stemmen van die vroetschap bij provisie toe
ghevonden. Bij ordinantie ende acquite van
date den xix may anno LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant
Coorn, secretaris. Ter cause van
verschoten penninghen bij hem aen diversche
victualien ende behouften van die cuechen
van die Gouverneur Joncheer Jacop
cabbeliau in zijn sierte verschoten ende
betaelt. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxen may anno XVc
LXXIIII – belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

ic iiii l.

xxvi l.

xxiiii l.

liiii l.

iiii s.

Folio 57 verso
Noch betaelt in handen van Cornelis Baertsz.
Ter cause dat hij met zijn consoorten, elf schuiten
in die gront geleghen hebbende, uutghewonden
hebben, elcke schuyt tot xxx s. met noch
daer en boven x s. van een schuyt die zij an
borden uutgehaelt hebben bij ordinantie ende
acquite van dat den xxii may anno

ix d.

iiii s.

ix d.

XVc LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem

xvii l.

Noch betaelt in handen van Jan Michielsz.,
Jan Reiersz. ende Claes Lambertsz. schippers.
Ter cause dat zij elcx een schuyt gheladen
met viii pramen zants op tCalf gebrocht
hebben, volgende die belastinghe van den
Gouverneur. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxix may anno XVc LXXIIII
ter somme van
[in marge:] Ad idem

x l.

Noch betaelt in handen van Claes IJsbrantsz.
Ter cause dat hij zekere missiven van Hoorn
comende, aen den Gouverneur Sonoy wesende
opte Slaper gebrocht heeft mits noch met
zekere missiven tot Medenblyck te loopen.
Int welck doende hij ghevarent heeft den
tijt van iii daghen – sdaeghs tot 12 stuvers. Bij ordinantie
ende acquite van date den i juny LXXIIII
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxix l.

x s.

xxxvi s.

vi s.

Folio 58
Noch betaelt in handen van Jan Cornelisz.
van der Nieuburgh, capitein van die schutterie.
Ter cause van verschoten penninghen van
trommelslagers ende pijpers voor die oude
schutterie op den Munsterdach. Bij ordinantie ende acquite van date den v juny
anno XVc LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Claes Bartelmiesz.,
looper. Ter cause dat hij die dorpen onder
Alcmaer geleghen, gheinsinuert heeft, dat
zij die qouyeren van haere beesten ende bezande
landen maecken ende binnen Alcmaer brenghen
zouden, achtervolgdende die resolutie van
die Generale Staeten. Bij ordinantie ende
acquite van dat den v juny anno XVc
LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem

iii l.

xxx s.

Noch betaelt in handen van Hans Oncruyt
ende Hubrecht Heinricxz. van Vianen. Ter
cause dat zij twee clocken met zekere
ijserwerck van Egmont binnen Alcmaer
gebrocht hebben. Bij ordinantie ende
acquite van date den viiien juny anno
XVc LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

ix l.

v l.

x s.

Folio 58 verso
Noch betaelt in handen van Pieter Diegraef
ende Frans Aelbertsz. scippers - die somme van
v l. Ter cause dat zij elcx viii daghen uut
gheweest zijn op die schuiten bij die van Alcmaer
toegherust tot wederstane van den viant leggende op Ilpendam. Noch in handen van Dirck
Claesz. Dol die somme van v l. ende dat van
t interest dat zijn schuyt ten oorloghe toegherust is ende hij die zelfde schuyt viii daghen
ontbeere heeft, tot wederstant van den viant
tot Ilpendam leggende mitsgaders voor het
verzet dat zijn is gherampeneert gheweest.
Noch in handen van Jacop Claesz. Schipper, die
somme van ii l. v s. ter cause dat hij met zijn
schuyt zekere soldaten op Wormer ghevoert
heeft . Bij ordinantie ende acquite de ixen dach
julyny anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van doede Janz., apoteker.
Ter cause van zekere medicamenten tot zijn
huyse gehaelt, tot behouf van die overghebleven
gequetste zoldaten int belegh. Bij ordinantie
ende acquite van date den xen juny anno XVc
LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

xii l.

v s.

iii l.

xiiii s.

Noch betaelt in handen van Willem Dircxz.
ende Simon Geritsz. oude capiteinen van die
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xv l.

xix s.

vi d.

vi d.

Folio 59
oude schutterie binnen Alcmaer ter cause van
haer weddens tot vi l. ende noch xxvi s. van
verschoten penninghen van zekere tinnen kannen
te doen vermaken. Al breeder blijckende bij
specificatie ordinantie ende acquite van
date den xven juny anno XVc LXXIIII
ter somme van
[in marge:] Ad idem

vii l.

Noch betaele in handen van Gerit Simonsz.,
schipper. Ter cause dat hij met een royschuit zekere soldaten tot Wormer heeft
ghevoert doe die viant aldaer was
ghecomen. Bij ordinantie ende Acquite van date
den x juny anno XVc LXXIIII. die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Janzoon
Keijser, capitein van die jonghe schutterie.
Ter cause van verschoten penninghen tot
een nieuwe vaen van die zelve schutterie
Breeder blijckende bij specificatie, ordinantie ende acquite van date den xxen juny
anno XVc LXXIIII
[in marge:] Ad idem

xx s.

xxxix l.

Noch betaelt in handen van Jan Michielsz.
ende Jacop Cornelisz., schippers. Ter cause
Somma Lateris

xlviii l.

i s.

Folio 59 verso
dat zij elcx met een schuyt duer beveel van
die Gouverneur Sonoy die soldaten van
Hopman Fonckelaer van Alcmaer tot Purmereindt
ghevoert hebben. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxiiien juny anno XVc LXXIIII
die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Boerkgen van Haerlem,

vi s.

v l.

xv s.

Scerprechter. Ter cause dat hij een Spaignart
die uutghebroken was duer beveel van die
Gouverneur opgehanghen heeft. Bij ordinantie ende acquite van date die xxvi dach
juny anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

iiii l.

Noch betaelt in handen van Lobbrant
Coorn. secretaris. Ter cause van verschoten
penninghen in handen van mijn heere de
commissaris Brouchoven ende zijn dienaers
tot een dancbaerheit ende voor t’expedieren van
t‘advys. Om te hebben die landen in die
limiten van vic roeden geleghen, die
reguliers toebehoorende tot fortificatie
van die waterkant. Bij ordinantie ende
acquite van dato den viii july anno
XVc LXXIIII belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxiii l.

v s.

xiiii l.

v s.

Folio 60
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van verschoten penningen
van trantzoen van die excijsen bij die stede
bedient ghevallen Annunciationis Marie inde
vasten ende Sinte Jansmis anno LXXIIII
maeckende te zaemen vi maenten ende xiiii
daghen. Al breeder blijckende bij specificatie,
ordinantie ende acquite van date den
xiien july anno XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaele in handen van Baert Ijsbrantsz.,
schoinmaker. Ter cause van xiiii paer schoinen
bij hem ghemaect tot behouf van die
gevangens ghecomen van die papisten Admirael. Bij ordinantie ende acquite van
dato den xiiien july anno XVc LXXIIII
die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Matijs Reiersz.
Ter cause van verteerde costen ende scheeps-

ic xlviii l.

xviii s.

ix l.

xix s.

iii d.
obool ponts.

vrachten verleit van een reis bij hem van
stede weghen aen die Excellentie ghedaen.
om die landen van die Reguliers van Heiloo
geleghen in die ban van Alcmaer in pantschap te
moghen uutgheven ende met die penninghen daer
Somma Lateris

ic lviii l.

xvii s.

iii d. obool ponts

Folio 60 verso
van comende die watercant te fortificeren.
Al breeder blijckende bij specificatie, ordinantie ende acquite van dato den xxen
july Anno XVc LXXIIII ter somma van
Noch betaele in handen van Dirck Pietersz.
Biersteker, capitein van die jonghe schutterie
cum socijs. Ter cause van penninghen bij hem
verschoten van zekere oncosten ghedaen bij de
voorseide schutterie soe opte Munsterdach ende
anders. Al breeder blijckende bij specificatie,
ordinantie ende acquite van date den
xxen july anno XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem

xliiii l.

xviii s.

xxiii l.

v s.

Noch betaelt in handen van Meester Heinrick van
Aken, bosghieter. Ter cause van vier metalen
stucken tot behouf der stede van Alcmaer
te ghieten wegende te zaemen xxvim
vic ponden elcke hondert pont tot iii gulden.
Bij ordinantie ende acquite van date den xxvii
july anno XVc LXXIIII belopende ter somme van viic xcviii l.
[in marge:] Ad idem
Noch betaele in handen van Claes Heinricxz.
ende Dirck Ottsz. Ter cause dat zij elcx vii
etmael die wacht op die toorn gehouden hebben
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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Folio 61
elcke etmael tot x s. te zaemen. Bij ordinantie
ende acquite van date den xxven dach van

iii s.

vi d.

vi d.

augusti anno XVc LXXIIII ter somme van
Noch betaelt in handen van Simon Janzoon van
Hoorn, capitein. Ter cause van zekere oncosten bij hem ghemaect int aennemen van
zekere scheepsvolck, die de van Alcmaer belast
waren aen te nemen tegens den aencoompst
van den viandt ofte spaensche scheepen.
Al breeder blijckende bij specificatie, ordinantie ende acquite van date den xxxen
augusti anno XVc LXXIIII belopende ter
somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jan Aeriansz.,
Luitgen Dircxz., Melis Janz. ende
Taems Jacopsz., stedebooden. Ter cause van
haer extraordinaris moyten lopen ende
draven voor den tijt van een vierndeel jaers,
verschenen Jacobi anno LXXIIII volgende
die stemminghe van die vroetschap. Bij ordinantie ende acquite van date den eersten
septembris anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

iii l.

x s.

xxi l.

v s.

xxiiii l.

Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn
Somma Lateris
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xv s.

vi d.

Folio 61 verso
Ter cause van verschoten penninghen bij hem
verschoten tot behouf van die wachters opte
toorn. Al breeder blijckende bij specificatie,
ordinantie ende acquite van date den v
septembris anno XVc LXXIIII belopende ter
somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van verschoten penninghen
in handen van vijf boschieters, die welcke die
stede ghedient hebben. Al breeder blijckende
bij specificatie, ordinantie ende acquite van
date den v septembris anno XVc LXXIIII

lxxxvii l.

xv s.

vi d.

belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Jacopsz.
Coorn, secretaris. Ter cause van verschoten
penninghen tot turf voor die wacht. Al
breeder blijckende bij verscheiden specificatiën,
ordinantie ende acquite van date den v dach
septembris anno XVc LXXIIII belopende
ter somme van
[in marge:] Ad idem

ic lvi l.

xv s.

iiiic lxxv l.

vi s.

Noch betaelt in handen van Maritgen Drivers,
volgende die authorizatie van die vroetscap
Somma Lateris

viic xix l.

xvi s.

Folio 62
haer toeghevonden voor tofbreck van haer huijs
int belegh deser stede in die wallen gheworpen
tot preservatie der zelfder stede. Al breeder
blijckende bij requeste, attestatie, ordinantie
ende acquite van date den iiien octobris anno
XVc LXXIIII belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn.
Ter cause van zekere penninghen bij hem tot
behouf deser stede verschoten. Al breeder
blijckende bij verscheiden specificatiën, ordinantie ende acquite van dato den
xixen dach van october anno XVc LXXIIII tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van zekere penninghen
bij hem verschoten tot xii weecken servys,
in handen van Daniel van Eck, hopman, leggende
tot Alcmaer in garnizoen van den xxiiien augusti
anno XVc LXXIIII tot den viiien octobris daer
aen volgende, beide incluyz, maeckende xii weken,
telcken weecke tot lvii l. xvii s. Al
breeder blijckende bij ordinantie ende acquite
van Coorn van date den xxiiii october anno

xii l.

lxi l.

xv s.

vi d.

LXXIIII met noch 12 acquiten van Daniel van
Eck belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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xix s.

vic xciiii l.

iiii s.

vi d.

Folio 62 verso
Noch betaelt in handen van Pouwels Lourisz.
Ter cause van viii ton houtcool bij hem ghelevert ter behouf van die wacht in die poorten
elcke ton ter xvi s. Bij ordinantie ende
acquite van date den ixen den novembris anno
XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem

vi l.

Noch betaelt in handen van Jan Aeriansz.,
Luitgen Dircxz., Melis Jansz., Taems Jacopsz.,
stadtbooden met noch daer en boven Pieter
Michielsz. conchierge van tstadthuijs - elcx
die somme van vi l. Bij acquite ende
ordinantie van date den x novembris anno
XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Engeltgen Tolsdr.
ter cause van verschoten penninghe tot reparatie van patershuys int Oude Bagijnhof. Al breeder blijckende bij specificatie,
ordinantie ende acquite van date den x
novembris anno XVc LXXIIII belopende
ter somme van
[in marge:] Ad idem

viii s.

xxx l.

xxxiiii l.

viii s.

Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Om daer mede te betaelen ver[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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Folio 63
scheiden burgers ende burgerinnen die int
belegh zekere quantiteit van kaes gelevert
hadden tot behouf van die soldaten ende meer
andere nootruftige persoonen – ter somme van

i d. obool

i d. obool

xliim viiic ende vi pont hantkaes, thondert
tot iiii gulden v stuivers. Al breeder blijckende
bij verscheiden specificatiën, ordinantie ende
acquite van date den xxen novembris anno
X c LXXIIII belopende ter somme van

xviiic xx l.

Noch betaelt in handen van Pouwels zantvoerder. Ter cause dat hij tvullis ende
die mis achter d’oude Baghijnen wech heeft
ghevoert. Bij ordinantie ende acquite van
date den xxiiiien novembris anno XVc
LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem

viii l.

Noch betaelt in handen van Jan Aeriansz.,
lijndrayer. ter cause van lxviii pont
touws, tpont tot ii stuivers, bij hem ghelevert tot behouf van tuurwerck van die
groote kerk. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxven november anno XVc
LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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v s.

vi l.

xvi s.

xv l.

vi s.

i s.

Folio 63 verso
Noch betaelt in handen van Aelbert Willemsz.,
smit. ter cause van twee dardeparten van een
jaer huyrs van thuys inde Coornstraet bij
Rochus Provoost gheoccupeert ende bewoont.
Bij ordinantie ende acquite van date den xden
decembris anno XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Huich Claesz. van
Uutgheest. Ter cause van een oude cabel bij hem
ghelevert int belegh tot turcken te maken.
Bij ordinantie ende acquite van date den xven
decembris anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn.
Om daer mede te betaelen die presencien van
die comparitien van die vroetscap de anno
LXXIIII. Bij specificatie, ordinantie ende

vi l.

acquite van date den xviiien decembris anno
XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

lvi l.

Noch betaelt in handen van Pieter MichielZoon, conchierge van tstadthuys. Ter
cause van bezemen tot het stadthuys ,camers
ende schoorsteenen te reinighen ende schoon te
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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vi s.

vii d. obool

Folio 64
maecken.Bij ordinantie ende acquite van
date den xxen decembris anno XVc
LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Jan Jacopsz.
Coopman. Ter cause van verteerde costen tot
zijnen huyse ghedaen. Albreeder blijkende
bij ordinantie ende aquite van date den
xxen decembris anno XVc LXXIIII ter
somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pouwels Aeriansz.
Ter cause dat hij een houck waters van
Taems Claesz. of tot Malaelen brugh toe
tot lande ghemaect heeft, om tzelfde
aldaer te verheelen. Met ordinantie ende
acquite van date den xxen decembris anno
XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

Folio 64 verso

xxxv l.

xv s.

v l.

xvi s.

xxvii l.

Noch betaelt in handen van Jan Willemsz.
als medestander van die vleisexcijs. Ter
cause van die excijs van vier ossen, drie
varckens ende xiii schapen, bij die Gouverneur
geslachten. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxen decembris anno
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

ii l.

xi s.

XVc LXXIIII - belopende die zelve
excijs - ter somme van

ii l.

Noch betaelt in handen van Frans Aelbertsz.
Ter cause dat hij met zijn consoorten zekere
goeden den fugitiven toebehoorende den
burgermeesteren aengedient heeft. Bij ordinantie
ende acquite van date den xxen decembris
anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

xvii s.

iii l.

Noch betaelt in handen van Meester Adriaen Antonisz.,
lantmeter. Ter cause van zekere vacatien ende
besoigne bij hem ghedaen in die ampliatie ende
fortificatie der stede van Alcmaer. Soe ten
versoucke van joncheer Charles du Boisot,
Philips van der Aa, Monsieur de la Garde
ende anders. Al breeder blijckende bij specificatie,
ordinantie ende acquite van date den
xxen decembris anno XVc LXXIIII die
somme van
ic xliii l.
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Vrerick Willemsz.
Ter cause van zekere turfmanden ende anders
ghelevert tot behouf deser stede, bij specificatie, ordinantie ende acquite van date
den xxen decembris anno LXXIIII die
somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

ic lii l.

iiii l.

v s.

vi d.

Folio 65
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van zekere penningen
bij hem verschoten- in handen van die vier
trommelslagers- die den stede elcx elf
maenten ende acht daghen ghedient hebben tot
vi gulden elcx ter maent. Al breeder blijckende bij specificatie, ordinantie ende
acquite van date den xxen decembris anno
XVc LXXIIII belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem

iic lxx l.

viii s.

vi d.

Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van verschoten penningen
in handen van Pieter Calf om xlvi weken
die kaersen in die wacht gebrocht te hebben.
Al breeder blijckende bij specificatie, ordinantie ende acquite van date den
xxen decembris anno XVc LXXIIII ter
somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Simon Janszoon.
Ter cause van verschoten penninghen van
tvullis van die Ridderstraet te doen cruyen
in die sloot van Jan Jacopsz. boomgart.
Bij ordinantie ende acquite van date
den xxiien decembris anno XVc LXXIIII
belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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Noch betaelt in handen van Cornelis Huigen,
lijndrayer. Ter cause van twee touwen bij hem
ghelevert tot behouf van twindaes tot Hensbrouck , het een wegende lxii pont, tpont
tot iii groot, tander wegende lxxxii pont,
tpont tot i stuivers xiiii penningen met het teeren. Bij
ordinantie ende acquite van date den xxiien
decembris anno XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Eewout Rijckisz.
ende Jacop Aeriansz. Bueghel fabryckmeesteren - in
recompense haer toeghevonden, overmits dat zij
gheen vrijheit (gheduirende haer officie ) van
die excijs ghenoten hebben. Bij ordinantie
ende acquite van date den xxii december
anno XVc LXXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jan Claesz.
Talman. Ter cause van zekere rechtplegingen
ende termijnen bij hem van stede weghen - in
diversche zaecken gehouden, volgende die

xii l.

ix l.

vi s. ix d.

declaratie, ordinantie ende acquite van date
den xxiiien decembris anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

xxxii l.

i s.

Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn
Somma Lateris
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Folio 66
om tzelfde te distribueren onder die burgermeesteren
ende scepenen beroerende tranzoon van St. Jan
Mitzomer LXXIIII - tot den xxiien decembris daeraenvolgende incluyz, maeckende tezamen - vi maenten ende xiiii daghen. Bij declaratie, ordinantie ende acquite van date den xxiiien
decembris anno XVc LXXIIII - belopende
tzelfde rantzoen - ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van verschoten servys
bij hem betaelt in handen van Dirck Fransz.
cum sociis boschieters van xvi weecken, beghinnende van den 12 september anno LXXIIII
tot den xxvien decembris daeraenvolgende - ter
weeck tot xv s. Bij ordinantie ende acquite
van date den 27 decembris anno XVc
LXXIIII - die somme van
[in marge] ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn.
Ter cause van verschoten penninghen - tot
behouf van tghemene lant. Al breeder
blijckende bij goede specificatie, ordinantie
ende acquite van date den xxviien dach
decembris anno XVc LXXXIIII - belopende
tezamen ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
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ic lxxxviii l.

ic l l.

xii l.

xxvi l.

xiiii s.

Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van verschoten penningen

ix s.

v s.

iii d. obool ponts

iii d.
obool ponts

bij hem tot behouf deser stede aen verscheiden
partijen verschoten. Breeder blijckende bij
goede declaratie, ordinantie ende acquite
van date den xxviiien decembris anno XVc
LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem

xliiii l.

Noch betaelt in handen van Jacop Pieterszoon
in die Swan. Ter cause van een dardendeel van die
ic penninck van thuys van die Swan bij hem
voor die stede verschoten. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxviiien decembris
anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Harck Janzoon van
Houten. Ter cause van zijn zalarius van die
coorneprijs te bewaren ende anders. Albreeder
blijckende bij verscheiden specificatien ende
declaratien hier overghelevert, met noch
die ordinantie ende acquite van date den
laesten decembris anno XVc LXXIIII – belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem

ic xxxiii l.

xvii s.

vi d.

xxxi s.

vi d.

xi s.

Noch betaelt in handen van Pieter Michielsz.,
Somma Lateris
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Folio 67
conchierge van tstadthuijs. Ter cause van verscoten
penninghen ende oncosten bij hem verleit tot onderhout van die gevanghens, gecomen van der papisten
admirael van den tweeden octobris anno LXXIIII
tot den laesten decembris daeranvolgende. Bij
ordinantie ende acquite tot xiiii toe, bij
Pieter Michielsz. onderteickent ende d’ordinantie
van burgermeesteren onderteickent, van daete den laesten
decembris anno XVcLXXIIII – ter somme van
liiii l.
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Michielsz.,
clocksteller. Ter cause dat hij tuurwerck
van tcapel – van september of tot den laesten
decembris toe ghestelt heeft, volgende die

xviii s.

ix d.
obool ponts

stemminghe van die vroetschap van Alcmaer. Bij
ordinantie ende acquite van date den laesten
decembris anno XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van penninghen bij hem
verschoten in handen van Heinrick Janzoon
trommelslagher – overmits dat hij drie weecken
met die trommel alle nachts op die doelen
heeft gewaect, sweecx tot xxx s. Bij ordinantie
ende acquite van date den laesten decembris
anno LXXIIII tot
[in marge:] Ad idem
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Folio 67 verso
Noch betaelt in handen van Willem Dircxz.,
capitein van die buyrwacht. Ter cause dat
hij – viii weecken ende vijf daghen die
buyrwacht alle avonts geschict ende ghevisiteert
heeft tot l stuvers ter weecke. Ingaende
Alreheiligen anno LXXIIII tot den laesten
decembris daer aenvolgende incluyz. Bij
ordinantie ende acquite van date den laesten
dach decembris anno XVc LXXIIII – ter
somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Tot coopinghe van turf voor
die burgers ende schutters wacht, ende topdraghen
van dien. Bij specificatie, ordinantie ende
acquite – van date den laesten decembris
anno XVc LXXIIII – ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
ixa. Somma
Folio 68

ic xxxvii l.
vm ixc lxxvii l.

i s.
i s.

v d. ponts

Andere uutgheven, beroerende
verscheiden fabrycken ende anders.

Betaelt an Simon Geritsz. Ter cause dat hij
aen die huyr te cort is ghecomen van tlant
bij die zoutkeeten, twelck die stede overghenomen heeft ende eens deels in die fortificatie
verdolven is. Welcke huyr verschenen was
Karsmis anno XVcLXXIIII. Bij ordinantie
ende acquite van date den viiien january anno
LXXIIII. Stilo communi. Die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Simon Simonsz.
ende Stoffel Lenartsz., wielmakers. Ter cause
van thien raden tot behouf van tgeschut
te maecken, stuck tot xlv stuvers, noch
ii raden – tstuck tot iii l. Noch ii assen, tstuck
tot xv stuvers. Noch iiii assen, tstuck tot
x stuvers. Bij ordinantie ende acquite van
date den xxen january anno XVcLXXIIII
stilo communi – belopende te zamen, ter somme van
[in marge:] Ad idem

xxvi l.

xxxii l.

Noch betaelt in handen van Jan Dirxz.
uut Brouck. Ter cause van die cinghel
bij tblockhuys van die minrebroeders op te nemen.
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lviii l.

Folio 68 verso
hem van die fabrijckmeesteren besteet. Bij ordinantie ende acquite van date den xen aprilis
anno XVc LXXIIII - ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Claes Cornelisz.,
scheepbreker. Ter cause van verschoten penningen
aen die arbeitslieden - die de stakettinghen
ghemaect hebben. Breeder blijckende bij specificatie ordinantie ende acquite van date
den xiii aprilis anno XVc LXXIIII - nae
paeschen - belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jan Claesz. ende
Cornelis Heinricxz., stuirman. Ter cause van

xvii l.

xix l.

ii s.

een groot clamp hoys - in tbelegh haer afghenomen, ende gegheven die paerden aen die stadt
arbeidende ende den ruiteren paerden. Bij
ordinantie ende acquite van date den x
may anno XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

xxxiiii l.

Noch betaele in handen van Gijsbert Barkz. als oom ende voocht
van die kinderen van Dirk Florisz. cloetmaker s.g. Ter cause
van cloeten, sparren ende andere materialen - int belegh tot
zijn huys gehaelt. Bij specificatie ordinantie ende acquite
van date den xen may anno LXXIIII - die somme van
xvi l.
[in marge:] Ad idem
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Noch betaelen in handen van Aelbert Willemsz., smit.
Ter cause van drie hoedt coolen, thoedt tot x.l.
Noch l. pontijser - tpont tot vii d. ts. mit noch
etlicke spijkers. Al breeder blijckende bij ordinantie ende acquite van date den xviien may
anno XVc LXXIIII belopende ter somme van
xxxiii l.
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Garbrant Cornelis
Comans - vaer van tMannengasthuys. Ter cause
van topwerpen van tslootgen tuschen die cingel
ende gasthuysweide, twelck overmits het
blockhuys van die Vriesche poort toegheworpen was. Bij ordinantie ende acquite van date
den xxen may anno XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

iiii l.

Noch betaelt in handen van Louris Adriaensz.
Ter cause dat zijn uutersche schuyt bij die
zoutkeeten gesoncken - tot wederstant van
die viant in belegh, weder uutghewonnen is. Bij ordinantie ende acquite
van date den xven juny anno LXXIIII – tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Sybout van Worcum
uut Vrieslant. Ter cause van zes hoedt ende
Somma Lateris
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vi d.

vi d.

Folio 69 verso
een quartier calcx, thoedt tot iii l. ii s. bij hem tot behouf der stede ghelevert. Bij
ordinantie ende acquite van date den xxven
juny anno LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Dirck Simonsz.,
schuytemaker. Ter cause van trepareren
van twee schuyten die stede toecomende. Bij
ordinantie ende acquite van date den xxviiien
juny anno XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis IJfszoon
van Scaghen. Ter cause van verdient arbeitsloon van t’opnemen van die stede cinghel,
bij tblockhuys vande Vriesche poort , daer die
nieuwe brugh wesen zal, mitsgaders van
die cinghel aen d’ander zijde viercant uut
die schauw te maecken. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxixen may ( juny ) anno XVc
LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

xx l.

xviii s.

v l.

vi s.

xxiiii l.

Noch betaelt in handen van Cornelis Lourisz.,
lijndrayer. Ter cause van zijn lijnbaen huysken
ghestaen hebbende bij die Roo Toorn, int belegh
tot wederstant van die viant ofghebroken.
[in marge:] Ad idem
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Bij ordinantie ende acquite van date den i
july anno XVc LXXIIII - tot die somme van
Noch betaelt in handen van Garbrant Cornelis
Comans. Ter cause van verschoten penninghen, bij
hem betaelt in handen van Michiel Wierts
ende Dirck Jansz., die xix roeden aen die vesten
ghemaect hebben, van tScagher parck of nae

x l.

vi d.

die Papentoorn toe, elcke roede tot xx s.
Bij ordinantie ende acquite van date den
v july anno XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

xix l.

Noch betaelt in handen van Heinrick Janzoon
ende Jacop Claesz. Ter cause van xvii½m
groote steens, tduisent tot xx stuvers met
noch iic ende x groote hartsteenen, tstuck
i groitgen ghelevert tot die nieuwe Vriesche
Poort. Met noch lxii pramen pueyns gebrocht aen die voetinghe van die wallen, elcke
praem tot een stooter. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxiiien july anno XVc
LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem

xxx l.

x s.

Noch betaelt in handen van Claes Luyt die
decker. Ter cause van zeker riedt ende
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arbeitsloon bij hem verdient aen Cijtgen Trompers huys staende in die Wortelstraet, twelck bij
die wacht gherampeneert was. Bij ordinantie
ende acquite van date den xxvi july anno
XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Heinrick Janzoon
ende Cornelis Janzoon ter cause van xcviii schuiten
pueints aen die barmte van die nieuwe wallen
bij haer gebrocht elcke schuyt tot een stoter.
Bij ordinantie ende acquite van date den tweeden
augusti anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Joost Jacop Pietersz. in die
Zwan. Ter cause van penninghen bij hem verschoten tot reparatie van thuys in die Zwan.
Blijckende bij specificatie, ordinantie ende
acquite van date den v augusti anno XVc
LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

viii l.

xii l.

v s.

iiii l.

iiii s.

Noch betaelt in handen van Claes Cornelisz.,
scheepbreker, die somme van iic xxvi l. ter
cause van die coop van twee scepen bij hem
ghelevert tot behouf van tghemeen lant, die gesoncken
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zijn gheweest tot Wormerveer. Met noch
xxxi l. v s. ter cause van ic xxv deelen bij hem
ghelevert tot het wachthuysgen ende over te
brugghen in die scantz van ton. Bij ordinantie
ende acquite van date den xen augusti anno XVc
LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Cornelisz.,
schuytmaker. Ter cause van het uutwinnen ende
repareren van die schuyt gesoncken voor Lutk’oudorper boom, int beleg tot wederstant van
die viant. Bij specificatie, ordinantie ende
acquite van date den xxen augusti anno XVc LXXIIII
belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Claes Cornelisz.
sceepbreker. Ter cause van twee oude damlopers bij hem ghelevert, die welcke zijn
gesoncken bij tCalf, tot preservatie van
tghemeene lant. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxen augusti anno XVc LXXIIII
die somme van
[in marge:] Ad idem

iiic i l.

v s.

x l.

iii s.

xxxiiii l.

Noch betaelt in handen van Pieter Dircxz. Ter cause
van reparatie bij hem ghedaen aen thuys van die
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stede, staende op twindaes, soe van hout, riet,
glasen ende anders, twelck hij verclaert notelick

daer an te cost gheleit te hebben, alzoe hetzelfde van die Spaignarts zeer gherampeneert
was, bedragende dese costen tot xxxii l. x s.,
met noch v l. x s., ter cause van interest, dat
hij (gheduirende tbelegh deser stede) tzelve huys
heeft moeten derven. Bij ordinantie ende acquite
van date den ven september anno LXXIIII,
die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Claesz.
houtkooper, ter cause van een balck bij hem
int belegh ghelevert tot die laden van tgeschut
te maecken, tot wederstant van die viant. Bij
ordinantie ende acquite van date den ixen
septembris anno XVc LXXIIII, die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Cornelisz.
schuytmaker. Ter cause van trepareren van
die damloper van Dirck Jan Engelsz., die
int belegh tot alle tochten ghebruict is gheweest
ende daeromme zeer gherampeneert. Breeder
blijckende bij ordinantie ende acquite van date
den xen septembris anno XVc LXXIIII, tot
[in marge:] Ad idem

xxxviii l.

xii l.

xli l.

xiii s.

Noch betaelt in handen van Aelbert Cornelis
Comans. Ter cause van tinterest dat die
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paerden van die karlieden in die eerste fortificatie deser stede, in zijn gras ghedaen hebben.
Bij ordinantie ende acquite van date den 20.
dach septembris anno XVc LXXIIII tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jacop Janzoon
Dremmel. Ter cause van veele ende diversche
cleine partijen bij hem verschoten tot behouf
deser stede. Al breeder blijckende bij
zekere verclaringhe ende specificatie. Met
noch d'ordinantie ende acquite van date den

xxx l.

iii d.

iii d.

xxen septembris anno XVc LXXIIII, belopende
ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Claes Cornelisz.,
scheepbreker. Ter cause van verscheiden arbeitsloon ende hout bij hem ghelevert tot
behouf van die fabryck deser stede. Al
breeder blijckende bij verscheiden declaratien
ende specificatien. Met noch d'ordinantie ende
acquite van date den iiien octobris anno
XVc LXXIIII, belopende ter somme van
[in marge:] ad idem als in den text

lxi l.

viii s.

iiic xl l.

xiiii s.

Noch betaelt in handen van Claes Willemsz.
Cloot. Ter cause van arbeitsloon, bij hem
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verdient int verhoghen van die stede lijnbaen.
Bij ordinantie ende acquite van date den
xen october anno LXXIIII ter somme van
[in marge:] Bij ordonnantie ende quitantie
Noch betaelt in handen van Claes Geritszoon
van Sinte Pancraes. Ter cause van die sloot
leggende bij noorden die cingel bij tblockhuijs
van die Vriesche Poort op te schieten. Bij
ordinantie ende acquite van date den xviiien
octobris anno XVc LXXIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lambert Janzoon.
Ter cause dat hij die stede wal van tMinrebroeders blockhuijs of tot een roede of twee
verbij die Haerlemer poort van binnen ende van
buiten met zoden opgheset heeft. Met noch
die wal in eenparighe hoochte heeft ghemaect.
Oeck mede dat hij die borstweeringh opghemaect
ende met zoden opghestelt heeft. Al breeder
blijckende bij die bestedinghe daer van ghedaen ter
presentie van Eevert Jansz. Stuilingh. Bij
ordinantie ende acquite van date den xxiiien
octobris anno XVc LXXIII belopende

xxiii l.

xvi l.

iiii s.

vi d. obool ponts.

vi d.

xic l l.

ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Lobbrant Coorn,
secretaris. Ter cause van zekere penninghen
bij hem verschoten in handen van die arbeiders
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ofte aennemers van tdiepen van die stedegrachten, van die dorpen van Schoorl, Bergen,
Limmen, Heiloo, Akersloot ende Uutgheest
die overmits tverloop van die tijt niet hebben
betaelt. Ende evenwel die voorseide aennemers
van Zijne Excellentie vercreghen hadden, dat die
stadt van Alcmaer belast worden haer te
doen betalinghen. Oeck volgende die resolutie
van die vroetscap dat men die zelfde arbeiders
bij provisie op drie termijnen zouden betalen.
Breeder blijckende bij specificatie, ordinantie
ende acquite van date den xxvi octobris
anno XVc LXXIII die somme van
[in marge:] Ad idem

ixc lxxx l.

Noch betaelt in handen van Joris Pietersz.
ende Gerit Dircxsz. als aennemers van twerck
van die stedewal an die zuijtzijde van die
molen of tot het cleine blockhuysgen toe.
Ter cause dat zij die voorseide wal duergaens
in eenparighe hoochte ghemaeckt, ende van buiten
met staende zoden opghezet hebben volgens
tbesteck daer van ghemaect. Noch dat zij
twerck bij den Nieuwelander Poort dat wilde
uutsijghen van onder verstijft hebben. Met
noch die cinghel ofte straet te maecke bij
Taems Claesz.s huijs Bij ordinantie ende
acquite van date den xxixen octobris anno
XVc LXXIII die somme van
vc lxiiii l.
[in marge:] Ad idem
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xvc xliiii l.

xviii s.

ix d.

xviii s.

ix d.

Noch betaelt in handen van Gerit Maertsz.
Ter cause van een pettemer schuyt die int
belegh met stroo werck ende andere materie
an brant ghesteken worde om tRinmolershuys
an brant te gecrighen. Bij ordinantie ende
acquite van date den v november ann XVc
LXXIIII die somma van
[in marge:] Ad idem

xxx l.

Noch betaelt in handen van Cornelis Janzoon
van Crommenye ende Claes Dircxz. Ter cause dat
zij zekere schuyten met puein tot verscheiden
plaetsen (daer die noot was eischende) hebben
ghevoert. Bij ordinantie ende acquite van date
den v novembris anno XVc LXXIIII tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Janz. Ter
cause van een pettemer schuyt int belegh ghesoncken bij tQuakelbrugh. Bij ordinantie ende
acquite van date den x novembris anno
XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Fnijen.
Ter cause van een vuiren mast bij hem ghelevert tot behouf van die fabryck, volgende
die attestatie van Meester Louris lantmeter fabryckmeester. Bij ordinantie ende acquite van date den
xen november anno LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
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Noch betaelt in handen van Taems Claesz.,
ter cause van x wagenschotten ende vier wagenen
houts - ende twee corde wagens - al ghelevert tot
behouf deser stede. Al breeder blijckende bij ordinantie ende acquite, van date den xen dach van
november, anno XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Neel Maertensdr.

ix s.

xv l.

vi s.

ix d.

weduwe wijlen Jan Willemsz. Coster, schipper.
Ter cause van zekere teer ende pick bij haer
ghelevert in tbelegh tot die houpen. Met
noch zekere interest van haer schuyt die in
tbelegh met grof geschut zeer gerampeneert
was, ende anders. Breeder blijckende bij
ordinantie ende acquite van date den xien
novembris anno XVc LXXIIII - belopende
ter somme van
[in marge:] Ad idem

viii l.

Noch betaelt in handen van Jan Vrericxz.
van Sijbelhuysen. Ter cause van tgundt
hem resteert van die voorgaende fabryckmeesteren
van die Noorder Cingel bij tblockhuys bij de
Minrebroeders op te nemen. Blijckende bij de
obligatie van de voorseide fabryckmeesteren hier aengeheght. Bij ordinantie ende acquite van date den
xiiien novembris anno LXXIIII - die somma van
ic lxxvii l.
[in marge:] Ad idem
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Noch betaelt in handen van Cornelis Cornelisz.,
timmerman. Ter cause van een reep lanck 80
vaem, bij hem ghelevert int belegh om die Vriesche
Poort of te halen met noch anders. Al breeder
blijckende bij ordinantie ende acquite van date
den xx november anno LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jacop Maertsz.,
steenhouwer. Ter cause van zekere steen bij hem
tot behouf van die stede ghelevert, volgende
d’attestatie van die fabryckmeesteren hieraengeheght.
Bij ordinantie ende acquite van date den
xxen novembris anno XVc LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jacop Dierten,
houtkoper. Ter cause van vijtich deelen bij
hem ghelevert tot zekere privaten ofte
secreten an die vesten te maecken ende repareren.
Bij ordinantie en acquite van date den xxien

xv l.

xiiii l.

viii s.

novembris anno XVc LXXIIII – belopende
ter somme van
[in marge:] Ad idem

xix l.

x s.

Noch betaelt in handen van Aelbert Willemsz.,
smit. Ter cause van zeker ijserwerck bij hem
ghelevert tot die laden van die cartouw
ende anders. Al breeder blijckende bij specifiSomma Lateris

xlviii l.

xviii s.

Folio 75
catie, ordinantie ende acquite van date den
xxven dach novembris anno XVc LXXIIII – belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Geritsz.
ende Heinrick Janzoon, ter cause van haer damlooper int belegh tot preservatie deser stede
ende tot wederstant van die viant gesoncken,
volgende die uutspraeck van goede mannen
hier aengeheght. Bij ordinantie ende acquite
van date den xen decembris anno XVc LXXIIII
die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Pieter Cornelisz.
die somme van lxx l. Ter cause van
zeven koe hoy ende zeker hout bij hem int
belegh ghelevert tot behouf van die ruyters
ende tot wederstant van die viant. Met noch
in handen van Claes Claesz. van Graft, die
somma van xl l.. Ter cause van vijf koe hoy,
bij hem int belegh ghelevert tot behouf
als voren. Bij ordinantie ende acquite
van date den x decembris anno XVc
LXXIIII – belopende te zamen ter
somme van
[in marge:] Ad idem
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ic lxviii l.

xxiii l.

xxxiiii l.

ic x l.

xvii s.

x d. obool

xvii s.

x d. obool

Noch betaelt in handen van Heinrick Pouwelsz.,
schipper. Ter cause van een spriet bij hem
ghelevert int belegh tot wederstant van die
viant. Bij ordinantie ende acquite van date den
xen decembris anno XVc LXXIIII - tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Joris Pietersz. ende
Claes Pietersz. ter cause van die trappen
te maecken bij tNieuwelant ende van zekere puein
aen die wallen te brenghen - met noch die
huyr van zekere pramen. Bij ordinantie ende
acquite van date den xiien decembris anno
XVc LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jan Jacopsz., coopman.
Ter cause van zeker hoy, deelen, planken
ende een balk, volgende die stemminghe van
die vroetschap. Bij ordinantie ende acquite van
date den xxen decembris anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

iii l.

x s.

v l.

ii s.

xxx l.

Noch betaalt in handen van IJsbrant Gerritz.
Zael. Ter cause van een cromstevende schuyt
van 5 last hem toecomende, int belegh dezer stede
tot preservatie der zelfder stede ende tot wederstant van die viant, bij die zoutketen gesoncken
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volgende d' attestatie, ordinantie ende acquite
van date den xxe decembris anno XVc
LXXIIII - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Thoenis Fransz.
Ter cause van zeker hout ende anders bij hem
gelevert tot behouf dezer stede. Breeder
blijckende bij ordinantie en acquite van
date xxen decembris anno XVc LXXIIII
belopende ter somme van

xvi l.

iiii l.

x s.

[in marge:] Ad idem
Noch betaalt in handen van Claes Pietersz.
ende Gerit Dirkxz. - ter cause dat zij die
wal tusschen die Papentoorn ende tscagherwerck verstarct ende tot die borstweringe
toe van buiten opgemaect hebben ende anders.
Al breeder blijckende bij ordinantie ende
acquite van date den xxen decembris anno
XVc LXXIIII -- die somme van
[in marge:] Ad idem

xvii l.

Noch betaelt in hande van Jacop Dierten,
houtcoper. Ter cause van zekere capravens
bij hem ghelevert tot die brugh buiten die
gevanghen poort. Bij ordinantie ende acquite
van date den 23 decembris anno LXXIIII - tot
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxxix l.

xxxiiii s.

iiii s.

Folio 76 verso
Noch betaelt in handen van Claes Cornelisz.,
sceepbreker. Ter cause van zeker hout bij hem
tot behouf der stede ghelevert met noch
zekere arbeitsloon voor Claes voorseide met zijn
knechts. Al breeder blijckende bij verscheiden
specificatien, ordinantie ende acquite van
van date den xxiiien decembris anno XVc
LXXIIII, die somme van
[in marge:] Ad idem

ic xxiii l.

Noch betaelt in handen van Adriaen Cornelisz.
Texel, secretaris. Ter cause van zekere penningen
bij hem meer uutgegheven aen die aennemers
van die nieuwe wal deser stede ende die
provandtlieden als van die dorpen is ontfangen.
Al breeder blijckende bij zekere quoyer ende
specificatie, mitsgaders die ordinantie en
acquite hier overghelevert van date den
xxiien decembris anno XVc LXXIIII belopende
ter somme van
vm iic xviii l.
[in marge:] Ad idem
Noch beaelt in handen van Jan Jansz. Hulck, smit.

xvii s.

vi d.

xviii s.

iii d.

Ter cause van verscheiden ijserwerck bij hem
tot behouf deser stede ghelevert. Al
breeder blijckende bij zekere quoyer ende
specificatie, met noch d'ordinantie ende
acquite van date den laesten decembris anno XVc
LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

vm vic xix l.

iic lxxvi l.

vi s.

x s.

ii d. ponts

Folio 77

Noch betaelt in handen van Lambert Janz.
Ter cause dat hij tcleine blockhuijs leggende
aen die zuytzijde van die stede opghemaect
heeft met die strijckweeringhen streckende
tot aen die Kennemerpoort toe. Bij ordinantie
en acquite van date den iiien may anno XVc
LXXVI belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem

iiiic xix l.
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Andere uutgheven van kaersen
Betaelt in handen van Cornelis Reiersz. Ter
cause van vc iiii pont kaersen, bij hem ghelevert
tot behouf van die wacht gheduirende die
geheele maent van december anno LXXIII tpont
tot ii stuvers i blanck. Bij ordinantie ende
acquite van date den x january anno XVc
LXXIIII stilo communi die somme van
[in marge:] Ad idem als inde text
Noch betaelt in handen van Cornelis Reiersz.
Ter cause van iiiic lxxxii pont kaersen, bij hem
ghelevert tot behouf van die wacht gheduirende die geheele maent van januarius anno
XVc LXXIIII stilo communi tpont tot ij stuvers i blanck,

lxix l.

vi s.

v d. ponts

met noch v pont zeeps om tgeschut te smeren
tpont tot ii stuvers. Bij ordinantie ende acquite
van date den iiien february anno XVc LXXIIII
stilo communi, die somme van
[in marge:] Ad idem

lxvi l.

xv s.

Noch betaelt in handen van Cornelis Reiersz.
Ter cause van iiic lxvi pont kaersen, bij
hem ghelevert tot behouf van die wacht
tot Alcmaer, gheduirende die geheele maent
van februarius anno LXXIIII stilo communi tpont
tot iii stuvers met noch twee pont zeeps om
tgeschut te smeeren tpont tot ii stuvers
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Bij ordinantie ende acquite van date den
eersten marty anno XVc LXXIIII stilo
communi, die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Reiersz.
Ter cause van iic lxxiiii pont kaersen. Bij
hem ghelevert tot behouf van die wacht,
gheduirende die geheele maent van maert
anno LXXIIII stilo communi tpont tot iij½ stuver
Bij ordinantie ende acquite van date den eersten
aprilis anno XVc LXXIIII stilo communi tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Reiersz.
Ter cause van zekere kaersen, zout, gaern ende
andere waren ende behouften tot zijnen huyse
gehaelt, tot behouf van die waterschepen toegherust doe die viant op Wormer was.
Bij specificatie, ordinantie ende acquite
van date den xxixen aprilis anno XVc LXXIIII
stilo communi die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Reiersz.
Ter cause van ic xxix pont kaersen bij hem
ghelevert tot behouf van die wacht

lv l.

ii s.

xlvii l.

xix s.

vii l.

ix s.

vi d.
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gheduirende die geheele maent van april
anno XVc LXXIIII tpont tot iiii stuvers.
Bij ordinatie ende acquite van date den
eersten may anno XVc LXXIIII , die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Reiersz.
Ter cause van xcii pont kaersen, bij hem
ghelevert tot behouf van die wacht gheduirende die geheele maent van may anno LXXIIII
tpont tot iiii stuvers. Bij ordinantie ende
acquite van date den i juny anno XVc
LXXIIII, die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Cornelis Reiersz.
Ter cause van lxxii½ pont kaersen, bij hem
ghelevert tot behouf van die wacht, tpont
tot v stuvers, gheduirende die geheele maent
van junuis anno LXXIIII. Bij specificatie,
ordinantie ende acquite van date den
eersten july anno XVc LXXIIII, die somme van
[in marge:] Ad idem

xxv l.

xvi s.

xviii l.

viii s.

xviii l.

ii s.

vi d.

xiii s.

iii d.

Noch betaelt in handen van Pieter Janzoon
Keijser. Ter cause van xcvi½ pont kaersen,
bij hem ghelevert tot behouf van die wachte
[in marge:] Ad idem
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vanden i juny anno XVc LXXIIII tot den
xiiien july daeranvolgende, tpont tot iiii½ stuvers.
Bij specificatie, ordinantie ende acquite van
date den xven july anno XVc LXXIIII, die
somme van
Noch betaelt in handen van Claes Harcxz.
als voocht van Haesgen Cornelisdr. Ter

xxi l.

cause van zekere kaersen bij Haesgen ghelevert
tot behouf van die wacht in de maent van
julio, augusto, septembri ende octobri anno
XVc LXXIIII. Al breeder blijckende bij
verscheiden specificatien, ordinantie ende
acquite van date den vien dach van
november anno XVc LXXIIII, die somme van
[in marge:] Ad idem
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Andere uutgheven beroerende die
portiers ende schrivers op die boomen
Inden eersten betaelt in handen van Gerit Geritsz,
schriver op die dronckenoorder boom die somma van
xii l. - Aerian Reiersz. schriver in die Vriesche
Poort die somma van x l. Frans Claesz. scriver
in die Kennemerport viii l. Te weten Gerit
Geritsz. tot vi s. sdaeghs. Aerian Reiersz.
tot v s. sdaeghs. Ende Frans Claesz. tot
iiii stuvers sdaeghs, elcx -. x l. daghen. Beginnende
van den xxiiiien dach decembris anno LXXIII
tot den eersten february anno LXXIIII- stilo communi beide
daghen incluyz. Bij ordinantie ende acquite
van date den xiien february anno XVc LXXIIII
stilo communi te zamen die somme van
xxx l.
[in marge:] Bij ordinantie ende acquite als in die texte
Noch betaelt in handen van Aerian Dircxz. Ter
cause dat hij die boom achter houten scheetgis
x weken bewaert, gheopent ende ghesloten heeft
Bij ordinantie ende acquite van date den xiiien
february anno XVc LXXIIII stilo communi die
somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Gerit Geritz., Aerian
Reiersz. ende Frans Claesz. schrivers op die
boomen ende poorten, die somme van xxx l.
Ter cause dat zij elcx x l. daghen die vreemde

iiii l.

xi s.

ix d.
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luyden upgheteickent hebben. Beghinnende van
den tweeden february anno LXXIIII tot den
xiii maert daer naest an volgende beide incluyz.
Te weten Gerit Geritsz. tot vi stuvers, Aerian Reiersz.
tot v stuvers ende Frans Claesz. tot vier stuvers sdaechs.
Bij ordinantie ende acquite van date den xiiien
maert anno XVc LXXIIII stilo communi tot
xxx l.
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Griet Willems.
Ter cause van verschoten penninghen om een
schuitgen te coopen. Om die stede boomen
daer mede te openen ende sluiten. Bij
ordinantie ende acquite van date den xixen
aprilis anno XVc LXXIIII nae Paeschen tot
[in marge:] Ad idem

iiii l.

Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.,
Aerian Reiersz. ende Frans Claesz, schrivers.
Ter cause dat zij elcx xl daghen die vreemde
luyden op die boomen ende poorten opgheteickent
hebben. Beghinnende van den xven marty anno
LXXIIII tot den xxiiien aprilis daer naest
aen volgende beide incluyz. Te weten Gerit
Geritsz. tot vi stuvers, Aerain Reiersz. tot
v stuvers ende Frans Claesz tot iiii stuvers sdaeghs.
Noch daer en boven in handen van Frans Claesz.
ofte Claes Fransz. die vader, die somme van
Somma Lateris
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xxxv stuvers. Ter cause dat hij thien daghen
die vreemde luyden in die Harlemer Poort
angheteickent heeft. Beghinnende van den
xiiii aprilis anno LXXIIII tot den xxiiien aprilis
daer aen volgende, beide daghen incluyz. Bij
ordinantie ende acquite van date den xxiiiien
aprilis anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

xxxi l.

xv s.

Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.,
Aerian Reiersz., Frans Claesz. ende Claes Fransz.
schrivers opte Dronckenoorder ende Lutkoudorper
boomen, die Vriesche ende Haerlemer poort. Ter
Cause dat zij elcx xl daghen die vreemde lieden
in die poorten ende op die boomen opgheteickent
hebben. Te weten Gerit Geritsz. tot vi stuivers
sdaeghs, Arian Reiersz. tot v stuivers sdaeghs,
Frans Claesz. tot iiii stuvers sdaeghs ende
Claes Fransz. tot iii½ stuvers sdaeghs. Beghinnende van den xxiiiien aprilis anno LXXIIII
tot den tweeden juny daeraenvolgende, beide
incluyz. Bij ordinantie ende acquite van date
den iii juny anno XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

xxxvii l.

Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.
schriver op die Dronckenoorder boom xii l., Aerian
Reiersz. schriver inde Vriesche Poort x l.,
Frans Claesz. schriver op te lutkoudorper boom
viii l. ende Claes Fransz. schriver in die Haerlemmer
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poort die somme van vii l. Ter cause dat zij
elcx xl daghen die vreemde luyden hebben
opgheteickent. Beghinnende van den darden juny
anno LXXIIII tot den xiiien july daeraenvolghende, beide incluyz. Bij ordinantie ende
acquite van date den xiiiien july anno
XVc LXXIIII die somma van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.
schriver opte Dronckenoorder boom xii l.
Noch in handen van Aerian Reiersz. schriver
in die Vriesche Poort x l., Frans Claesz.
schriver op Lutkoudorper boom viii l. ende
noch in handen van Claes Fransz. schriver in
die Haerlemer Poort vii l. Ter cause
dat zij elcx xl daghen die vreemde lieden
in die poorten ende op die boomen aengheteickent
hebben. Beginnende van den xiiii july anno

xxxvii l.

LXXIIII tot den xxiien augusti daer naest
aenvolghende, beide incluyz. Te weten Gerit
Geritsz. tot vi stuvers sdaeghs, Aerian Reiersz.
tot v stuvers sdaeghs, Frans Claesz. tot
iiii stuvers sdaeghs ende Claes Fransz. tot
iii½ stuvers sdaeghs. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxiiien augusti anno
XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
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Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.,
schriver van die Dronckenoorderboom xii l.,
Aerian Reiersz. schriver inden Vriesche poort
x l., Frans Claesz. schriver op Lutkoudorper
boom viii l. ende Claes Fransz. schriver inden
Haerlemer poort vii l. Ter cause dat zij elcx
xl daghen die vreemde lieden opgheteickent
hebben. Beghinnende van den xxiiien dach van
augustus anno LXXIIII tot den eersten october
daeranvolgende, beide die daghen incluyz.
Te weeten Gerit Geritsz. tot vi stuvers sdaeghs,
Aerian Reiersz. tot v stuvers sdaeghs, Frans
Claesz. tot iiii stuvers sdaeghs ende Claes Fransz.
tot iii½ stuver sdaeghs. Bij ordinantie ende
acquite van date den iiien octobris anno
XVc LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.,
schriver opte Dronckenoorderboom xii l., Aerian
Reiersz. schriver op die Vrieschepoort x l.,
Frans Claesz., schriver op Lutkoudorperboom
viii l. ende Claes Fransz. schriver inden
Haerlemer poort vii l. Ter cause dat zij
elcx xl daghen die vreemde persoonen van buiten
incomende opgheteickent hebben. Beginnende
van den tweeden october anno LXXIIII totten
x novembris daeranvolgende incluyz. Te weten
Somma Lateris
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xxxvii l.

Gerit Geritsz. tot vi stuvers sdaeghs, Aerian
Reiersz. tot v stuvers sdaeghs, Frans Claesz.
tot iiii stuvers sdaeghs ende Claes Fransz. tot
iii½ stuver sdaeghs. Bij ordinantie ende
acquite van date den xien november anno
XVc LXXIIII die somma van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Aerian Dircxz.,
boomsluiter van die gevanghen poort, bij die
vroetschap hem toeghevonden voor tsluiten
ende openen van die boomen bij die Hueil ende
Achtermeer. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxen decembris anno XVc
LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

xxxvii l.

vi l.

Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.
schriver opte Dronckenoorderboom, die somma
van xii l. xviii s. Noch Aerian Reiersz.
schriver in die Vriesche Poort x l. xv s.
Noch Frans Claesz. schriver op Lutkoudorperboom viii l. xii s. ende noch Claes
Fransz. schriver in die Haerlemer poort, die
somme van vii l. x s. vi d. Ter cause dat
zij elcx die vreemde persoonen van buiten incomende opgheteickent hebben. Beginnende
van den xi november anno LXXIIII tot den
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xxiiien decembris daeranvolgende beide daghen
incluijz. Te weten Gerit Geritsz. tot vi stuvers
sdaeghs, Aerian Reiersz. tot v stuvers sdaeghs,
Frans Claesz. tot iiii stuvers sdaehs ende
Claes Fransz. tot iii½ stuver sdaegs. Bij
ordinantie ende acquite van date den xxiiien
decembris anno XVc LXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Gerit Geritsz.
schriver op die Dronckenoorder Boom, Aerian
Reiersz. schriver inde Vriesche Poort, Frans
Claesz. schriver op Lutkoudorper Boom ende

xxxi l.

xv s.

vi d.

Claes Fransz. schriver in die Kennemerpoort.
Ter cause dat zij van den xxiiiien decembris 74
tot den laesten decembris daeraen volgende
incluijz die vreemde luyden opgheteickent
hebben. Bij ordinantie ende acquite van date
den laesten decembris anno XVc LXXIIII
die somme van
[in marge:] Ad idem

xx l.

Noch betaelt in handen van Gerit Geritszoon, Aerian Reiersz., Frans Claesz.
ende Claes Fransz. - alle bewaerders van die
poorten ende boomen. Ter cause van die vreemde
lieden op te teickenen - van den xxiiiien dach
decembris anno XVc LXXIIII tot den laesten
decembris daeraenvolgende incluijz.
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Bij ordinantie ende acquite van date
den laesten dach decembris anno XVc
LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem

vii l.

viii s.
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Andere uutgheven beroerende die coornmeters ende het verschieten van die rogghe.
Inden eersten betaelt in handen van Lucas
Claesz. ende IJsbrant Jacopsz., stedemeters.
Ter cause van lx last roghs ende mouts te
meeten, die tot provisie van die stadt was
opghedaen. Bij ordinantie ende acquite van
date den xvi january anno XVc LXXIIII
stilo communi die somme van
[in marge:] Bij ordonnantie ende quitantie
Noch betaelt in handen van Pieter Janzoon

iii l.

Stoop die somme van xii l. x s. ter cause
van vijf maenten solderhuyr van xx last
roghs. Noch iiii l. x s. ter cause van een
zeil, tot zijn huys gehaelt tot behouf van
twachthuys ghemaect op tnieuwe blockhuys
bij die Vrieschepoort. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxvien january anno
XVc LXXIIII stilo communi die somme van
[in marge:] Ad idem

xvii l.

Noch betaelt in handen van Lysbet Bartelmiesdochter ter cause dat zij vi last roghs
die hier opgheleit zijn bij eenige cooplieden
tot lxxi mael verschoten heeft. Alzoe
die stede den cooplieden belooft hadde
vrije solderhuyr. Ende het verschieten achter[in marge:] Ad idem
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volgende die stemminghe van die vroetscap.
Bij ordinantie ende acquite van dat den
Xxviien augusti anno XVc LXXIIII ter
somme van
Noch betaelt in handen van Pieter die Graef.
Ter cause van thien last roghs van Enchuisen
tot Alcmaer te brengen, tlast tot xii stuvers.
Met noch x stuvers van vracht van een
tumulaer te brengen. Noch v stuvers van
tzelfde an tschip te brengen. Noch iii groot
van een pasport. Noch in handen van IJsbrant
Jacopsz. stedemeter die somme van ii l. xv s.
van die zelfde x last roghs op te draghen
ende te meten. Bij ordinantie ende acquite
van date den xiiiien septembris anno XVc
LXXIIII die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Harck Janz.,
ter cause van zekere penninghen bij hem voor
die stede verschoten van die vrachten van zes
last roghs. Ende noch van opdraghen van meten.

v l.

vi s.

vi d.

ix l.

xi s.

vi d.

Bij ordinantie ende acquite van
date den xiiii dach van september
anno XVc LXXIIII belopende ter
[in marge:] Ad idem
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somme van
Noch betaelt in handen van Almer Cornelisz.
ter cause van zolderhuyr ende het verschieten
van thien last roghs, die tot behouf van
die stede gecocht was, voor den tijt van
twee maenten. Bij ordinantie ende acquite
van date den v november anno XVc LXXIIII
belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
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ix l.

xix s.

xliiii l.

xvii s.

vi l.

xv s.

vi d.

iii l.

iii s.

vi d.

Folio 85
Andere uutgheven beroerende zekere
vacatien ende reisen
In den eersten betaelt in handen van Gerit
Heinricxz. de Vos, artelrymeester. Ter cause
van een reis bij hem ghedaen tot Enchuisen,
om cruyt te coopen. In welcke reise hij
ghevaceert heeft den tijt van viii daghen.
Bij ordinantie ende acquite van date den
tweeden january anno XVc LXXIIII nae
tghemeen schriven - die somme van
[in marge:] Bij acquite ende ordonnantie
Noch betaelt in handen van Cornelis Claesz.
Kyrijn van zekere weeten te bestellen. Al
breeder blijckende bij ordinantie ende
acquite van date den xiiien january anno
XVc LXXIIII stilo communi die somme van

xi l.

ii s.

xxxi s.

[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Claes Bartelmiesz.
Ter cause van een reis bij hem van stede wegen
tot Enchuisen ghedaen aen Meester Willem Baerdess.
Om te hebben zeker boscruit voor die
stede ende anders. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxiien january anno
XVc LXXIIII nae tghemeen schriven belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
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Noch betaelt in handen van Aernt Jacopsz.
Ter cause van een weet te doen an Geerte Claesdr.
tot Enchuisen - om tot Alcmaer tegens die
burgermeesteren te recht te komen van zekere schult
van ijser. Bij ordinantie ende acquite van date
den xxiii january anno XVc LXXIIII - stilo
communi - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Claes Bartelmiesz.
Ter cause van een reis bij hem ghedaen tot Hoorn
an Hans Colterman rentmeester generael om gelt
te crighen tot redemptie van die tinnen munten
mitsgaders tot Enchuisen aen Meester Willlem Bardess.
om zeker cruit te hebben. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxvien dach january
anno XVc LXXIIII - stilo communi
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Claes Jacopsz.,
timmerman. Ter cause van een reis bij hem ghedaen tot Eemden, uut die naem van die
burgermeesteren tot Alcmaer, an Reinier Cromhout,
beroerende zekere betalinghe van rogh te doen,
die de stede van Hamburg betalen moste
ende antwoort wederom te brenghen. Bij
ordinantie ende acquite van date den viiien
february anno LXXIIII - stilo communi die somme van
[in marge] ad idem

xx s.

iii l.

xv l.

vii s.

vi d.
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Noch betaelt in handen van Claes Bartelmiesz.
Ter cause dat hij aen diversche dorpen - zoe tot
Scaghen, Nierop, Winckel ende andere dorpen
gelopen heeft om haer te vermanen, dat zij
haer rekeninghen zouden inbrenghen - beroerende
haer parcken van die fortificatie. Bij ordinantie
ende acquite van date den xen janunary anno
XVc LXXIIII stilo communi - die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Matijs Reiersz.
Ter cause van zekere penninghen bij hem verschoten
van schuytvracht ende verteerde costen van die
gheen, die de veertich gevangens van die
schepen van Hoorn tot Alcmaer brochten, of
convoyeerden. Bij ordinantie ende acquite van
date den xen february anno XVc LXXIIII
stilo communi - die somme van
[in marge:] Ad idem

ii l.

ii s.

vi l.

ix s.

Noch betaelt in handen van Meester. Augustijn van Teylingen.
Ter cause van verschoten penninghen ende verteerde costen bij hem ende Michiel Samplon,
lieutenant van hopman Jacques Cabbeliau,
ghedaen - int Noorderlant in die maent van
augusto anno LXXIII - om die arbeiders
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van die anghenomen wercken ofte parcken te
constringeren – tot volmaeckinghe van haere
parcken duer beveel van Jacques Cabbeliau
hopman ende gouverneur over Alcmaer. Al
breeder blijckende bij acte van den voorseide
gouverneur – met noch ordinantie ende acquite
van date den xven february anno XVc LXXIIII –
stilo communi – ter somme van
[in marge:] Ad idem

v l.

viii s.

Noch betaelt in handen van Jan Dircxz., lockwever. Ter cause dat hij zekere missiven an
die Staeten ende den gouverneur Sonoy heeft
ghebrocht, mitsgaders noch zekere dorpen
te insinueren – dat zij sekere naemen zouden
uutschicken, om die wacht te houden op die
eylanden. Bij ordinantie ende acquite van
date den xven maert anno XVc LXXIIII –
stilo communi. die somme van
[in marge:] Ad idem

xxiiii s.

Noch betaelt in handen van Claes IJsbrantsz. Ter
cause van twee diversche reisen bij hem ghedaen
d’een an zekere dorpen om te hebben volle betalinghe
van die stuver op te morgen tot leeninghe van die soldaten,
ende die tweede reis – van zekere brieven an Philips
Cornelisz. tot Purmereint nae te zenden. Bij ordinantie
ende acquite van den x maert LXXIIII – stilo communi –
tot
iii l.
[in marge:] Ad idem
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Noch betaelt in handen van Meester Nannius van
Foreest. Ter cause van een reis bij hem met een
adjonct ghedaen tot Vlissingen aen zijne Excellentie
om te solliciteren zekere stadts zaecken, van
schuytvrachten ende verteerde costen. Bij ordinantie ende acquite van date den x maert
anno XVc LXXIIII – stilo communi. die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Philips Cornelisz.
Ter cause van verschoten penninghen ende
verteerde costen, bij hem ende Claes Harcxz.
ghedaen, opte dachvaert tot Dordrecht, aldaer
beschreven zijnde bij zijne Excellentie ende
bij die vroetscap daer toe ghecommiteert. Bij
ordinantie ende acquite van date den xiiien
aprilis anno XVc LXXIIII – nae Paeschen – tot
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Sivert Cornelisz.
Scaghen, artelrymeester. Ter cause van verscoten

xlix l.

ix s.

xxxvi l.

xviii s.

ix d.

penninghen van schuytvrachten ende verteerde
costen van een reis bij hem ghedaen tot Enckhuisen
om te hebben cruit ende clooten tot wederstant
van den viant. Bij ordinantie ende acquite
van date den tweeden juny anno XVc LXXIIII,
ter somme van
[in marge:] Ad idem
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Noch betaelt in handen van Jacop Dircxz.
Ter cause van verschoten penninghen, wagenvrachten ende verteerde costen bij hem ende
Cornelis Willemsz. Croon ghedaen op twee
diversche reisen, op tbeschriven van die ghedeputeerden van die Waterlantsche steden, om
rogh, tarwe, garst, ofte mout te coopen
voor die stede. Al breeder blijckende bij
specificatie ordinantie ende acquite van date
den 12 juny anno LXXIIII, die somme van

xxviii l.

Noch betaelt in handen van Jacop Dircxz. Ter
cause van een reis bij hem tot Hoorn ghedaen
aen die commissarissen ende voort tot Enchuisen
om die coop van tmout of te segghen.
Bij ordinantie ende acquite van date den
xviiien juny anno XVc LXXIIII, die somme van

xxxv s.

Noch betaelt in handen van Claes Bartelmiesz.
Ter cause dat hij ten verzoucke van commissarissen
diversche dorpen gheinsinueert heeft om te
compareren voor commissarissen. Bij ordinantie ende acquite van date den x july
anno XVc LXXIIII, die somme van

iii l.

Noch betaelt in handen van Meester Nannius van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
Folio 88

xxxiii l.

Foreest. Ter cause van verschoten penninghen
van schuytvrachten, wagenvrachten ende

0

iii d.

verteerde costen bij hem ghedaen, op vier
diversche reisen aen die ghedeputeerden tot
Hoorn in ghemeene lants zaecken. Bij ordinantie ende acquite van date den xxen july anno
XVc LXXIIII – die somme van

xi l.

Noch betaelt in handen van Jacop Dirxz. Ter cause
van een reis bij hem tot Hoorn ghedaen, van
vracht ende teeren. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxviien july anno XVc LXXIIII tot

xi s.

xvi s.

Noch betaelt in handen van Claes Bartelmiesz.
Ter cause van twee diversche reisen tot Hoorn
van stede weghen bij hem ghedaen. Bij ordinantie ende acquite van date den xii augsti
anno XVc LXXIIII. Die somme van

xxxvi s.

Noch betaelt in handen van Claes IJsbrantsz.
Ter cause van een reis bij hem ghedaen tot
Medenblyck an Cromhout, om zekere rogh
voor die stede van Alcmaar te coopen. Daerin
hij ghevaceert heeft ii½ dach tot xii stuvers sdaeghs,
bij ordinantie ende acquite van date den xxen
augusti anno XVc LXXIIII, die somme van

xxx s.

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xv l.

xiii s.

vi d.

Folio 88 verso
Noch betaelt in handen van Jacop Dircxz.
Ter cause van een reis bij hem ghedaen tot Hoorn
aen die Edele Gedeputeerden om zekere dinghen
met haer van stedeweghen te bestellen. Bij
ordonnantie ende acquite van date den xxen dach
augusti anno XVc LXXIIII - die somme van
Noch betaelt in handen van Aelbert Cornelis
Comans. Ter cause van verschoten penninghen,
soe van schuyt- ende wagenvrachten ende verteerde
costen bij hem ghedaen op een reis aen Zijne
Excellentie, om te solliciteren ende te hebben
die landen van die Reguliers van Heiloo - leggende
in die ban van Alcmaer - tot fortificatie van
die waterkant der voorseide stede. Mitsgaders

xxi s.

vi d.

om te hebben approbatie ende te laeten registreren
t' octroy van Lubberts Sluysgen legghende
tot Rustenburgh in die ban van Ursem met
noch andere stadtszaecken. Bij ordinantie
ende acquite van date den vi septembris anno
XVc LXXIIII - die somme van

ic xvii l.

xv s.

Noch betaelt an Aerian Janzoon. Ter cause van
een reis bij hem met missiven aen Zijne Exellentie
ghedaen ende antwoort wederom te brenghen.
Bij ordinantie ende acquite van date den eersten
novembris anno XVc LXXIIII - die somme van

ix l.

x s.

vi d.

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

ic xxviii l.

vi s.

vi d.

Folio 89
Noch betaelt in handen van Meester Nanninck
van Foreest, pensionaris. Ter cause van
verschoten penninghen van verteerde costen ende
schuytvrachten op drie diversche reisen tot
Hoorn bij die staeten ghedaen alsdan toe
beschreven wezende. Bij ordinantie ende
acquite van date den xen novembris anno XVc
LXXIIII - belopende tezamen ter somme van

vii l.

vii s.

Noch betaelt in handen van Meester Nanninck van
Foreest. Ter cause van verteerde costen ende
verschoten penninghen van een reis op Hoorn,
bij die Noorthollantsche Staeten aldaer
beschreven wezende. Bij ordinantie ende
acquite van date den xviien decembris
anno XVc LXXIIII ter somme van

ii l.

xvi s.

Noch betaelt in handen van Servaes Gosens.
Ter cause van verteerde costen ende schuytvrachten bij hem ghedaen op een Hoornsche
reis, als bij die staeten aldaer beschreven
zijnde. Bij ordonnantie ende acquite van
date den xxvien decembris anno XVc
LXXIIII – ter somme van

ii l.

iii s.

[in marge:] Ad idem

iii d.

Somma Lateris

xii l.

vi s.

iii d.

iiic xxxv l.

xvii s.

iii d.

Folio 89 verso
xiiiia Somma

Folio 90
Andere uutgheven beroerende
zekere schenckagien ende verteerde costen.
Inden eersten betaelt in handen van Borrit
Dircxzdr. Ter cause van verteerde costen tot haer
huyse ghedaen bij diversche ruiters die in den
tocht uutgheweest hadden, achtervolgende het
beveel van die Gouverneur Sonoy, hier aengeheght.
Bij ordinantie ende acquite van date den v
january anno XVc LXXIIII - stilo communi, tot
[in marge:] Bij ordonnantie ende acquite
Noch betaelt in handen van Dirck Thomasz.,
wijnverlater. Ter cause van een half aem
rijnsche wijn bij hem ghelevert tot behouf
van Joncheer Dirck Sonoy, Gouverneur.
Bij ordinantie ende acquite van date den
Xxen february anno XVc LXXIIII - stilo communi
die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Franchois Carteau,
waert int Gulden Vlies. Ter cause van verteerde
costen tot zijnen huyse ghedaen bij monsieur
de Casanova, schantzmeester, ten tijde als monsieur de la Garde niet binnen Alcmaer was.
Bij specificatie, ordinantie ende acquite
van date den x maert anno XVc LXXIIII
stilo communi die somme van
[in marge:] Ad idem
Somma lateris

xl l.

Folio 90 verso
Noch betaelt in handen van Adriaen Falhoen,
dienaer van die Gouverneur Cabbeliau. Ter

xvi s.

v l.

xxiii l.

xii l.

vii d. obool

xvi s.

vii d. obool

cause van verschoten penninghen, soe van vleis,
broot ende bier ghelevert tot behouf ende onderhout
van den voorseide Cabbeliau ende zijne familie. Bij
ordinantie ende acquite, ende specificatie van
date den eersten marty anno XVc LXXIIII, belopende tezamen ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Heinrick Reiersz.,
mueller. Ter cause van vier tonnen biers die
ton tot xlii stuvers, bij hem ghelevert tot
behouf van die scepen, toegemaect tegens
die van Wormer, ende beschermisse van den
eylanden. Bij ordinantie ende acquite van date
den xven maert anno XVc LXXIIII, stilo communi
belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Sebastiaen Geerts
Berghen. Ter cause van xiii kannen roode wijn,
tot zijn huyse gehaelt, tot behouf van monsieur
de la Garde, elcke kan tot vii stuvers. Bij
ordinantie ende acquite van date den xxen dach
marty anno XVc LXXIIII - ter somme van
[in marge:] Ad idem

xli l.

viii l.

viii s.

iiii l.

xi s.

xxi l.

xii s.

Noch betaelt in handen van Claes Matheusz.,
Somma Lateris

liii l.

xix s.

Folio 91
brouwer tot Alcmaer. Ter cause van vien ton
pueselaer, die ton tot xlii s. ende drie ton israel
die ton tot iii gulden bij hem ghelevert, tot
behouf van monsieur Jacop Cabbeliau, Gouverneur over Alcmaer. Bij specificatie, ordinantie ende acquite van date den xxen aprilis
anno XVc LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Cornelia Jansdr.,
waerdinne in Sinte Hubrecht opt Ritzevoort.
Ter cause van verteerde costen tot haeren huyse
int besteden van twerck om die binnen cant
van die wal met zoden op te setten ende van
gelijcke breete ende hoochte te maecken van

die minrebroeders of tot die Haerlemer Poort
toe. Bij ordonnantie ende acquite van date
den xen may anno XVc LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Jan Jacopsz.,
Coopman. Ter cause van verteerde costen tot
zijn huyse ghedaen int veraccorderen van
tweitgen opte Conincxwech. Bij ordinantie
ende acquite van date den xven dach van may anno
XVc LXXIIII belopende ter somme
van

ii l.

viii s.

iiii l.

x s.

iiii l.

x s.

xxvi l.

xi s.

ix d.

vi l.

vi s.

iii d.

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxviii l.

x s.

Folio 91 verso
Noch betaelt in handen van Pieter Pietersz.,
waert int Moriaens hooft. Ter cause van verteerde costen tot zijn huys ghedaen bij burgermeesteren ende die taxateurs int veraccorderen met
die lijnbanen ende andere contracten te maken.
Bij ordinantie ende acquite van date den eersten
juny anno XVc LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Dirck Cater. Ter
cause van verschoten penninghen, ter cause van
drie maeltijden bij die stede tot zijnen huyse doen
bereiden soe voor monsieur de la Garde als
voor die predicant. Breeder blijckende bij
specificatie, ordinantie ende acquite van date
den viii juny anno XVc LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Claes Maertsz.,
waert int Hart, wonende in die Rijp. Ter cause
van verteerde costen tot zijnen huyse ghedaen
bij tvolck van die waterscepen in die winter doe
die viant op Wormer ghecomen was. Bij ordinantie ende acquite van date den xxven juny anno
XVc LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Pieter Pietersz., waert
[in marge:] Ad idem

Somma Lateris

xxxvii l.

viii s.

Folio 92
int Moerians Hooft. Ter cause van verteerde
costen tot zijnen huyse ghedaen bij den provoost
van hopman Jacques Hennebart, die nae tbelegh
van tCalf ghequest ende gheschoten wezende
tot zijnen huyse gebrocht is gheweest. Bij
ordinantie ende acquite van date den xen july
anno XVc LXXIIII die somme van

ii l.

Noch betaelt in handen van Pieter Pietersz.,
waert int Moerians Hooft. Ter cause van
verteerde costen tot zijnen huyse ghedaen bij
eenen hopman die van Graef Louduwijck was
ghecomen. Bij ordinantie ende acquite van
date den xxen july anno XVc LXXIIII tot

vi l.

Noch betaelt in handen van Pieter Pietersz.,
waert int Moerians hooft. Ter cause van
verteerde costen tot zijnen huys ghedaen
van weghen die stede om tvercopen van
zekere erven ende anders. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxen july anno XVc
LXXIIII belopende ter somme van

ii l.

x s.

xxxii l.

ii s.

viii s.

Noch betaelt in handen van Joachim Jorisz., waert
int Gulden Hooft. Ter cause van zekere stopen
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

x l.

xviii s.

Folio 92 verso
rijnsche wijn ende breemer bier tot zijnen huyse
gehaelt, soe tot die maeltijt int Oude Hof
bereit, doemen die Regulierslanden in
pantscap uutgehaven, als anders. Breeder blijkende bij specificatie, ordinantie ende acquite
van date den 20 augusti anno XVc LXXIIII, tot
Noch betaelt in handen van Cornelis Roelen,
waert int Varcken. Ter cause van verteerde

costen van twee booden, die van Hoorn quaemen vanweghen die ghedeputeerden ende den Gouverneur.
Bij ordinantie ende acquite van date den …………
……………….. die somme van
Noch betaelt in handen van Dirck Thomasz., wijnverlater. Ter cause van vi stoopen rijnsche
wijn, die stoop tot xx s., die de stadt
mijn heere die commissaris Johan van Brouchoven ,
rekenmeester, tot dancbaerheit ghesconcken heeft.
Bij ordinantie ende acquite van date den xviii
septembris anno XVc LXXIIII, die somme van

xxii s.

vi l.

Noch betaelt in handen van Engeltgen Tols,
ter cause van alreley behouften ghelevert
tot een maeltijt, den commissaris Brouchoven
met zijn familie bereit. Doemen die landen van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxxix l.

iiii s.

Folio 93
die Reguliers int pantscap uutgegheven hadden.
Breeder blijckende bij specificatie, ordinantie
ende acquite van date den xxxen septembris
anno XVc LXXIIII, belopende tot

xxvi l.

Noch betaelt in handen van Jacop Aeriansz.
Bueghel. Ter cause van vi ton biers, bij hem
ghelevert tot behouf van die fabryck deser
stede, ende dit an verscheiden wercken tot
fortificatie der zelfder stede. Bij ordinantie
ende acquite van date den x novembris
anno XVc LXXIIII, die somme van

xix l.

Noch betaelt in handen van Huich Cornelisz.
Ter cause van een tonne biers uut Enghelant,
bij hem tot behouf deser stede ghelevert,
welcke ton engels bier den Gouverneur Joncheer
Dirck Sonoy tot een dancbaerheit is gheschoncken. Bij ordinantie ende acquite van
date den xxen novembris anno XVc LXXIIII,
belopende ter somme van

vii l.

xix s.

vi d.

xvii s.

vi d.

Noch betaelt in handen van meester Lucas Janzs.
ter cause van drie stoopen rijnsche wijn,
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

liii l.

xvii s.

Folio 93 verso
die stoop tot xxiiii stuvers, bij hem tot
behouf deser stede ghelevert. Welcke wijn
den rentmeester Hans Kolterman tot een
dancbaerheit geschoncken is. Bij ordinantie ende acquite van date den 25
dach novembris anno XVc LXXIIII, belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem

iii l.

xii s.

Somma Lateris per somme
xva Somma

iic lxviii l.

iiii s.

vii d. obool

Folio 94
Andere vutgheven beroerende
zekere lont
In den eersten betaelt in handen van Gerit
Heinricxsz. de Vos Ter cause van iiic xvi
pont lonts - tpont tot een oortgen, bij hem
tot behouf deser stede ghelevert. Bij
ordinantie ende acquite van date den 2
january anno XVc LXXIIIJ stilo communi belopende ter somme van
[in marge:] Bij ordonantie ende acquite
Noch betaelt in hande van Cornelis Lourisz.,
lijndraijer. Ter cause van iic lvi pondt
lonts, thondert pont tot ix gulden, hier
inne gherekent drie gulden van verschoten
penninghen van zeker lont ghelevert in
handen van Gerit Heinricxsz. de Vos,
artelrymeester tot Alcmaer. Blijckende bij recepisse, hier aengeheght. Bij ordinantie ende
acquite van date den ven januarij anno XVc

iii l.

xix s.

LXXIIII belopende ter somme van

xxv l.

i s.

xxvii l.

ii s.

Noch betaelt in handen van Jacop Anthoenisz.,
apoteker. Ter cause van hondert ende acht pont
lonts, tpont tot iii stuvers bij hem ghelevert tot
behouf van tvaendel van Cornelis Loefsz. bij
twee recepisse hier aengeheght met noch die
ordinantie ende acquite van date den vien february anno XVc LXXIIII stilo communi tot

xvi l.

iiii s.

Noch betaelt in handen van Cornelis Lourisz.,
lijndrayer. Ter cause van vc ii pont lonts,
thondert tot viii gulden xv stuvers ghelevert
in handen van Syvert Cornelisz. Scaghen,
artelrymeester, bij recepisse hier aengeheght met
noch d’ordinatie ende acquite van date den ix
february XVc LXXIIII stilo communi belopende ter somme van

xliii l.

xviii s.

Noch betaelt in handen van Jacop Antonisz.,
apoteker. Ter cause van iic xcvi pont
lonts, thondert tot thiendalve gulden ghelevert in handen van Sivert Cornelisz., artilrymeester,
Somma Lateris

xxix l.

Folio 94 verso
alst blijct bij recepisse hier aengeheght, bij
ordinantie ende acquite van date den 12 dach
january anno XVc LXXIIII stilo communi

Noch betaelt in handen van Gerit Dircxsz.,
lijndrayer. Ter cause van iiic iii pont lonts,
thondert voor viii gulden xv stuvers bij hem ghelevert in handen van Syvert Corneliszoon
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

lxxxviii l.

iii s.

Folio 95
Scaghen, artelrymeester. Blijckende bij recipisse
hier aengeheght Bij ordinantie ende

vi d.

vi d.

acquite van date den xxen february anno
XVc LXXIIIJ stilo communi
tot

xxvi l.

x s.

iii d.

Noch betaelt in handen van Gerit Dircxsz.,
lijndrayer. Ter cause van iic ix pont lonts,
thondert tot viii gulden xv stuvers, bij hem
ghelevert in handen van Syvert Cornelisz.
alias Scaghen, artelrymeester. Blijckende
bij recepisse hier overghelevert met noch
bij ordinantie ende acquite van date den
xxiiiien february anno XVc LXXIII stilo
communi ter somme van

xviii l.

v s.

ix d.

xxxvi l.

vi s.

viii l.

xiiii s.

Noch betaelt in handen van Jacop Antonisz.,
apoteker. Ter cause van vier hondert
zes ende vijftich pont lonts, thondert pont
gherekent tot vii gulden xix stuvers bij hem
ghelevert in handen van Sivert Cornelisz.
Scaghen, artelrymeester. Blijckende bij recepisse
hier overghelevert met noch dordinantie
ende acquite van dat den xiiien aprilis
anno XVc LXXIIIJ nae Paeschen belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

lxxxi l.

ii s.

Folio 95 verso
Noch betaelt in handen van Aelbert Janszoon,
lijndrayer. Ter cause van ia ix pont lonts,
thondert tot viii gulden, bij hem ghelevert in
handen van Syvert Cornelisz. Scaghen,
artelrymeester. Blijckende bij recepisse hier
overghelevert met noch d’ordinantie ende
acquite van date den xiiii juny anno XVc
LXXIIII ter somme van
Noch betaelt in handen van Aelbert Janszoon,
lijndrayer. Ter cause van iic xvi pont
lonts, bij hem ghelevert tot behouf
van die soldaten leggende binnen Alcmaer
thondert tot vii gulden x stuvers. Bij ordinantie
ende acquite van date den xviien july anno

vi d.

XVc LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Aelbert Janszoon,
lijndrayer. Ter cause van ic xl pont lonts
thondert tot vii gulden x stuvers, bij hem ghelevert in handen van Sivert Corneliszoon
Scaghen, artelrymeester. Blijckende bij recepisse
hier overghelevert. Met noch die
ordinantie ende acquite van date den xxen
augusti anno XVc LXXIIII die somme van

xvi l.

iiii s.

x l.

x s.

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxxv l.

viii s.

vi d.

Folio 96
Noch betaelt in handen van Aelbert Janzoon,
lijndrayer. Ter cause van iic xxv pont
lonts, thondert tot vii gulden x stuvers, bij hem
ghelevert in handen van Syvert Cornelisz.
Scaghen, artelrymeester. Blijckende bij recepisse
hier overghelevert met noch d'ordinantie
ende acquite van date den tweede dach
octobris anno XVc LXXIIII - belopende
ter somme van

xvi l.

xvii s.

Noch betaelt in handen van Jacop Antonisz.,
apoteker. Ter cause van ic xxxviii pont
lonts, thondert tot vii gulden - bij hem
ghelevert in handen van Syvert Cornelisz.
Scaghen, artelrymeester. Blijckende bij recepisse
hier aengeheght met noch d'ordinantie ende
acquite van date den xvi november anno
XVc LXXIIII - belopende ter somme van

ix l.

xiii s.

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris
xvia Somma
Folio 96 verso
[Leeg]

xxvi l.

x s.

vi d.

iic lx l.

v s.

vi d.

vi d.

Folio 97
Andere uutgheven - beroerende het
meesterloon van die burghers ende soldaten
in belegh geschoten
Inden eersten betaelt in handen van Meester
Floris Stevensz., chirurgijn. Ter cause van
veele ende diversche extraordinaris moyten
ende costen bij hem ghedaen int cureren van
verscheiden burgers ende soldaten int belegh
geschoten. Bij ordinantie ende acquite van
date den xxen january anno XVc LXXIIII,
die somme van

xl l.

Noch betaelt in handen van Jan Simonsz.
van Veen. Ter cause ende in voldoeninghe
van tmeesterloon van zijn wont, hem int
belegh bij die Vriesche Poort in den storm
van die viant geschoten. Achtervolgende
die stemminghe van die vroetscap. Bij
ordinantie ende acquite van date den
12 marty anno XVc LXXIIII stilo communi die somme van

xxx l.

Noch betaelt in handen van Meester Pieter Jelisz.,
chirurgijn. Ter cause ende over die helft
van tmeesterloon bij hem verdient aen Krijn
[in marge:] Bij ordonnantie ende acquite
Somma Lateris

lxx l.

Folio 97 verso
Cornelisz. int belegh in zijn caeckebeen geschoten, achtervolgende die stemminghe van
die vroetscap. Met noch daer en boven dat
hij Heindrick Claesz. mede int belegh geschoten ghecureert heeft. Bij ordinantie
ende acquite van date den x may anno XVc
LXXIIII – belopende tezamen ter somme van
Noch betaelt in haden van Meester IJsbrant Geritsz.,
chirurgijn. Ter cause dat hij zekere burgers

xv l.

ende zoldaten int belegh geschoten ghecureert
heeft, achtervolgende die stemminghe van
die vroetscap ende die tauxatie van die gheordineerde taxateurs. Al breeder blijckende
bij tregister van die ghecureerde persoonen.
Met noch d’ordinantie ende acquite van date
den xxven may anno XVc LXXIIII – belopende ter somme van
[in marge:] Blijct als inden text

lxxv l.

Noch betaelt in handen van Meester Tade Zyvertsz.,
chirurgijn. Ter cause dat hij ghecureert
heeft eenen Cornelis Aeriansz. Van Amsterdam,
soldaet onder hopman Ruichaver, die zijn been
opte tocht in die wijck gebroken hadde. Bij
ordinantie ende acquite van date den viien july anno
XVc LXXIIII – die somme van
[in marge:] Bij ordonnantie ende acquite
Somma Lateris

xcix l.

ix l.

x s.

x s.

Folio 98
Noch betaelt in handen van Aecht Arisdr.
Ter cause ende tot verlichtinghe van tmeesterloon van Pietertgen Pietersdr. uut die
Nieupoort ende Jan Arisdr., beide int belegh
van Alcmaer van die viant geschoten, volgende
die stemminghe van die vroetscap. Bij ordinantie ende acquite van date den xven july
anno XVc LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Jan Janz. houck
huys. Ter cause van tmeesterloon van zijn
zoon int belegh geschoten, met noch van
een cabel, een teerkan ende zekere wol hem
int belegh mede ofgehaelt ende gheemployeert
tot preservatie deser stede. Bij ordinantie
ende acquite van date den xxen decembris
anno XVc LXXIIII – die somme van
[in marge:] Ad idem
Noch betaelt in handen van Meester Aerian van
Egmont op zee, pestmeester. Ter cause
dat hij van den x decembris anno
LXXIIII tot den laesten decembris daer-

xii l.

vii l.

vii s.

aenvolgende incluyz, die ziecken int
pesthuys verbonden ende ghemeestert heeft.
Somma Lateris

xxiiii l.

vii s.

Folio 98 verso
Wezende een vierde paert van een vierndeel
jaers. Alzoe hij alle vierndeel jaers die
somme van xxxvii l. x s. bedonghen hadde.
Bij ordinatie ende acquite van date den
laesten decembris anno XVc LXXIIII belopende ter somme van
[in marge:] Ad idem

ix l.

vii s.

Somma Lateris per somme
xviia Somma

iic iii l.

iiii s.

vi d.

Folio 99
Andere uutghevenen beroerende
tbrouwen int belegh
In den eersten betaelt in handen van Jacop
Jansz. Dremmel. Ter cause van twintich
brouten biers, bij hem int belegh soe voor
die zoldaten als anderen ghebrouwen,
soe van turf, hop ende arbeitsloon. Elcke
broute tot xxx stuvers. Bij ordinantie
ende acquite van date den xxviiien dach
van september anno XVc LXXIIII - tot
[in marge:] Bij ordonnantie ende acquite
Noch betaelt in handen van Jan Cornelisz.
Ter cause van zeventien brouten biers,
bij hem int belegh dezer stede ghebrouwen
tot onderhout van tgarnizoen ende die burgerie binnen Alcmaer. Bij ordinantie ende
acquite van date den xxven dach van
october anno XVc LXXIIII ter somme van
Noch betaelt in handen van Claes Michielsz.,
schoolmeester, als voocht van die achterge-

xxx l.

xvi l.

x s.

vi d.

laten weeskinderen van Gerit Pietersz.,
brouwer s.g. Ter cause van xliii brouten
biers int belegh bij den voorseide Gerit
Somma Lateris

xlvi l.

x s.

Folio 99 verso
Pietersz. tot behouf van die burgerie ende
soldaten ghebrouwen, elcke broute tot
xv stuvers. Bij ordinantie ende acquite
van date den xxen decembris anno XVc
LXXIIII belopende te zamen ter somme van
[in marge:] Ad idem

xxxiii l.

Somma Lateris per somme
xviiia Somma

lxxiv l.

x s.

Folio 100
Andere uutgheven, beroerende die
vierde pan, die de stadt die burgerie te baete comt int decken
In den eersten betaelt in handen van Jacop
Claesz. van Harinckarspel. Ter cause van
die vierdepan verdect op zijn cleine keukentgen achter zijn huys op ten dijck, volgende
die stemminghe van die vroetscap. Ende breeder
blijckende bij attestatie, ordinantie ende
acquite van date den xxiiien juny anno
XVc LXXIIII ter somme van
[in marge:] Bij ordonnantie ende acquite
Noch betaelt in handen van Pieter Janzoon van
Schermer. Ter cause van die vierde pan
verdect op zijn schuyr, achtervolgende die
stemminghe van die vroetschap. Ende
breeder blijckende bij attestatie, ordinantie
en acquite van date den laesten juny
anno XVc LXXIIII die somme van

xx s.

xxxiii s.

ix d.
obool ponts

Noch betaelt in handen van Cornelis AelBertsz., lijndrayer. Ter cause van die
vierde pan, verdect op zijn lijnbaen, achtervolgende die stemminghe van die vroetschap.
Somma Lateris

ii l.

xiii s.

ix d. obool ponts

Folio 100 verso
Ende breeder blijckende bij attestatie, ordinantie ende acquite van date den xxven
july anno XVc LXXIIII ter somme van

iiii l.

vi s.

Noch betaelt in handen van Jacop Heertgis,
schoinmaker. Ter cause van die vierde pan
verdect op zijn achterhuys ende derschvloer
staende opte Bagijnen weidt, achtervolgende
die stemminghe van die vroetscap Ende
breeder blijckende bij attestatie, ordinantie
ende acquite van date den xxven july anno
XVc LXXIIII ter somme van

vi l.

x s.

Noch betaelt in handen van Heinrick Janz.,
lantman. Ter cause van die vierde pan. bij
hem verdect op zijn huys staende op Toornburch, achtervolgende die stemminghe van
die vroetschap. Ende breeder blijckende bij
attestatie, ordinantie ende acquite van date
den darden septembris anno XVc LXXIIII
bedragende ter somme van

vi l.

xi s.

Noch betaelt in handen van Pieter Cornelisz.
van t’overtoom. Ter cause van die vierde pan
verdect op zijn huys op die Bagijnenweidt
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xvii l.

Folio 101
achtervolgende die stemminghe van die
vroetscap. Ende breeder blijckende bij
attestatie, ordinantie ende acquite van
date den xxiiiien septembris anno XVc

vii s.

LXXIIII die somme van

xi l.

xii s.

ii d. ponts

Noch betaelt in handen van Lijsbet Simonsdr.
Ter cause van die vierde pan bij haer verdect op haer huys staende aen die westzijde
van die Houtil straet, achtervolgende die
stemminghe van die vroetscap. Ende breeder
blijckende bij attestatie, ordinantie ende
acquite van date den viien octobris anno
XVc LXXIIII belopende ter somme van

iii l.

xv s.

ix d. ob. ponts

Noch betaelt in handen van Pieter Claesz.,
schoinmaeker. Ter cause van die vierde pan
bij hem verdect op zijn lootsgen achter
zijn huys, achtervolgende die stemminghe
van die vroetschap. Ende breeder blijckende
bij attestatie, ordinantie ende acquite van
date den xxen octobris anno XVc LXXIIII
belopende ter somme van

ii l.

xv s.

vi l.

vi s.

Noch betaelt in handen van Balthis Garbrantz.,
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xviii l.

iii s.

Folio 101 verso
zeylmaker. Ter cause van die vierde pan
bij hem verdect op zijn huys op tachter
Fnitzen, volgende die stemminghe vanden vroetscap.
Ende breeder blijckende bij attestatie, ordinantie
ende acquite van date den xxviiien octobris
anno XVc LXXIIII die somme van
Noch betaelt in handen van Jan van Hoorn.
Ter cause van die vierde pan bij hem verdect
op zijn koehuysgen, achter zijn huys opten
Dijck, achtervolgende die stemminghe vanden
vroetscap. Ende breeder blijckende bij attestatie, ordinantie ende acquite van date
den xxen novembris anno XVc LXXIIII tot
Noch betaelt in handen van Jacop Claesz.
van Harinckarspel. Ter cause van die vierde
pan verdect op zijn huys, staende opten houck
van die Cooltuin – aen den Dijck.Volgende die

xviii s.

vi d.

x d. obool

stemminghe van die vroetscap. Ende breeder
blijckende bij attestatie, ordinantie ende
acquite van date den xxiiii novembris
anno XVc LXXIIII – belopende tot

xiii l.

xv s.

ix d. ob. ponts.

iii d. ob. ponts.

Noch betaelt in handen van Maerten Cornelisz.,
[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xxi l.

i s.

ii d. ponts.

Folio 102
lakencoper. Ter cause van die vierde pan
bij hem verdect op zijn schuyt, staende op
tweitgen opte Conincxwech. Volgende die
stemminghe van die vroetscap. Ende
breeder blijckende bij attestatie, ordinantie
ende acquite van date den x decembris
anno XVc LXXIIII – die somme van

vi l.

Noch betaelt in handen van Magdalena Maertensdochter. Ter cause van die vierde pan bij haer
verdect, op haar huys bij die Vriesche Poort,
volgende die stemminghe van die vroetscap.
Ende breeder blijckende bij attestatie, ordinantie ende acquite van date den xiiien
decembris anno XVc LXXIIII – die somme van

ii l.

xvi s.

Noch betaelt in handen van Cornelis Huigen,
lijndrayer. Ter cause van die vierde pan
bij hem verdect op zijn lijnbaen, staende op
die oude Baghijnenweidt, achtervolgende
die stemminghe van die vroetscap. Ende
breeder blijckende bij attestatie, ordinantie
ende acquite van date den xxen decembris
anno XVc LXXIIII – ter somme van

vi l.

vi s.

[in marge:] Ad idem
Somma Lateris

xv l.

Folio 102 verso
Noch betaelt in handen van Jan Jacopzoon,
coopman. Ter cause van die vierde pan,

ii s.

ix d.

v d. ponts

bij hem verdect op zijn schuyr ende lijnbaen, volghende die stemminghe van die vroetschap.
Ende breeder blijckende bij attestatie, ordinantie
ende acquite van date den xxen dach van
december anno XVc LXXIIII, belopende
ter somme van
Noch betaelt in handen van Reinst Dircxdr.,
weduwe wijlen Aelbert Pietersz. Smit. Ter
cause van die vierde pan bij haer verdect, op
haer huys staende bij die Vriesche Poort,
volgende die stemminghe van die vroetschap.
Ende breeder blijckende bij attestatie ordinantie ende acquite van date den xxen dach van
december anno XVc LXXIIII, die somme van
Somma Lateris
xixa Somma

xviii l.

xix s.

xciii l.

vi s.

x l.

xiii s.

iii d.

viii l.

v s.

ix d.

ix d.

Folio 103
Andere uutgheven van zalaris
Die jegenwoordighe thezorier stelt alhier
in uutgheven voor zijn zeer groote moyten
ende excessyf, soe ordinaris soe extraordinaris,
int bedienen van zijn officie van thresooriercap,
gheduirende den tijt van een geheel jaer ende
acht daghen. Noch voor tmaecken van dese
rekeninghe met een dubbelt van dien, groot
te zamen iic vi bladen. Voor alle welcken
moyten, die voorseide thezorier niet min
behoort te ghenieten als twaelf pont
grooten vlaems. Stellende niet te min
tzelfde tot discretie van mijne heeren die
burgermeesteren, schepenen ende ghemeene vroetschap.
Ter somme van
xxx l.
Noch alhier in uutgheven ghestelt tzalarius
van die vi visitateurs ofte auditeurs
voor het hooren ende sluiten van dese rekeninghe. –Die somme van
Somma Lateris

xxxvi l.

vi l.

xxa et ultima somma
Summa universalis vanden uuytgevinge bedraecht ter somme van een en dartich
duysent negen ende tzeventich l. ii penningen. Hier tegens vereffent den ontfanck
hier voorn wert bevonden meerden uuytgegeven als ontfangen ter somme van thien duysent

Folio 103 verso
hondert drie en twintich l. xv s. xv penningen. Welcke voorseide somme van thien
duysent hondert drie en twintich l. xv s. xv penningen bekend die thezaurier
wederom ontfangen te hebben van diverse extraordinaris incoomsten hem van
burgermeesteren angewesen, ergo die stadt hier qwyt. tWelcken wij onder
gescreven visitateurs daer toe bij den vroetscap geordineert blijckende bij
tmemoriael bouck folio lxxviie het selffden op huyden den laetste july
anno XVc LXXVII den vroetscap angedient hebben, mitsgaders alle swaricheiden
inde reeckeninge bevonden. Soe heeft die vroetscap nae communicatie ons
geauctorizeert ende bevoelen die selffde reckeninge te sluyten ende onderteyckenen
tot ontlastinge van den voorseide thezaurier blijckende bij tvoorseide memoriael bouck
folio xcve verso twelcken wij ondergescreven volgende tvoorseide bevell alsulcx
gedaen hebben op den eersten daege augusti anno XVc seven ende tzeventigh.
[in marge] blijckende eens deels bij een
quoyer hier over gelevert
Evert Janz. Stuling

Willem van Siedtwijck

Jacob Dirxz.

Mathijs Reijersz.

P. M. Jan Adriaensz.

Ghijsbrecht Baen

Alsoe Augustijn van Teylingen op ten xxiiiien february anno XVc
LXXVIII stilo comuni ande vroetschap gedoceert ende bij zijne eere ende
vromicheyt verclaert heeft dat hij hem int slot vande
rekeningen hier voren geabuseert heeft ende dat hem van de
penningen bij tslot vande selve rekeningen overschietende soude comen die
somme vande viiic xli gulden iiii stuivers viii penningen hollants zoe es bij de
voorseide vroetscap om sekere reyxette geaccordeert ende
geordonneert dat men hem die selve somme sal accorderen ende
laten proffyteren in uuytgeve van zijne rekening de anno
XVc vijffentseventich volgende tvroetscap bouck folio cviiie
Actum ten daege ende jaere voorseide in kennisse van mij secretaris
W. Coren s. s. s. t.

