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Inleiding
In de administratie van de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar was dit het belangrijkste
archiefregister.1 Het verschaft ons enorm veel informatie over het reilen en zeilen van de
parochiekerk in de periode van voor de reformatie. Het kerkgebouw werd beheerd door
kerkmeesters, die van stadswege waren aangesteld. De ‘kerkfabriek’ beschikte over eigen
inkomsten en de geestelijkheid had noch over het kerkgebouw, noch over de inkomsten enige
zeggenschap. De inkomsten bestonden uit de opbrengsten van het verhuren en verpachten van
onroerend goed binnen en buiten Alkmaar en uit de heffing van kerkelijke tienden. Dit werd
aangevuld met de inkomsten van het begraven. Verder kreeg de kerk inkomsten uit
bijvoorbeeld het gebruik van de stedelijke hijskraan en werden er giften en legaten
geschonken aan de kerk. Als er te weinig contant geld was, werden er lijfrentebrieven
uitgegeven of leningen gesloten.
De kerk was een belangrijke werkgever en werd zeer intensief gebruikt. Ze bevatte twaalf
kapellen met altaren die behoorden aan de schutterijen, de gilden, broederschappen van
geestelijken en leken en aan aanzienlijke families. Dagelijks vonden er diensten, missen en
plechtigheden plaats.
Aan een altaar was een priester verbonden. Het onderhoud en het salaris van deze priesters
werden bekostigd uit de opbrengst van goederen die door de stichters van deze altaren waren
geschonken. Mis-ornamenten konden bij de kerk worden gehuurd. Voor een zingende mis
was de inzet van velen nodig, zoals onder meer de priester, de getijdeheren, de organist, de
blazer, de koster en de beierman. De priester moest de kapel openen en sluiten, de mis
celebreren en kaarsen halen. De koster zorgde voor de miswijn en brood voor de dagelijkse
mis. Het koperwerk in de kerk werd rond Pasen en Allerheiligen geschuurd door ingehuurde
vrouwen. Daarnaast had de kerk onder andere naaisters, grafmakers en mensen die het
kerkgebouw onderhielden in dienst. Met de feestdagen moesten speellieden worden betaald.
Bijzonder is de 'hondslager', die de honden uit de kerk moest weren.
Het register eindigt in 1574. Na 1572 kwam de kerk in protestantse handen en werd de
organisatie gewijzigd. Toch was er ook sprake van continuïteit. Het voorliggende register
werd op ongeveer dezelfde manier voortgezet in de serie 'leggers der landen, renten, tienden
en huizen, met opgave der inkomsten uit appelmaat, ellemaat, poortersgeld, smidsgilde,
begraven, overluiden, legaten, alsmede uitgaande lijfrenten' over de jaren 1574-1750, te
vinden in het archief van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Alkmaar.
Zie voor een inhoudsopgave van het register de 'Tafel op het register van de St.
Laurentiusparochie te Alkmaar, 1527-1574', vervaardigd door Jinna Smit en te vinden in de
bibliotheek van het Regionaal Archief.
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Voor de inleiding zijn de gegevens ontleend aan de inleiding bij de 'Tafel op het register van de Sint
Laurentiusparochie te Alkmaar, 1527-1574' door Jinna Smit (Amsterdam, 1996).
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Het voorliggende register is bijgehouden door meerdere schrijvers met verschillende
handschriften. Het is ingebonden in een leren omslag. Het bevat 249 folio's, bestaande uit
geschept papier met een fraai watermerk, een rechtop gehouden hand die uit een mouw steekt.
De vingers vertonen duidelijke kootjes en de middelvinger heeft een klavertje vier boven zijn
top:

Watermerk in geschept
papier

3

Transcriptie
i
Die kerckmeesteren van Alcmaer hebben in aprille XVC XLIIII stilo communi vercoft ten
lyve
van Dignum Reyersdochter ende Thryn Jansdochter ende totten langste leven van hen beyden
de kerckcamer met zijn erve, staende an ‘t clockhuys, ende is de zuyderste naest
Zuyermonts huysinge voir eens de somme van veertich carolus gulden te betalen
mey XVC XLIIII ende XLV, welverstaende dat zyluyden huer beyder leven lang
geduerende de vors. camer in raeck ende daeck houden sullen sonder die selve
te laeten vergaen, ende na haer beyder doot soe sal die camer vors. met
zyn erve weder d’eygendom van dien commen ende blyven an de vors. kerck.
[in marge: obijt Dignum ende Thryn Ians, ergo duerslaegen]
N.B. Met de betalingsgegevens in de jaren 1544 en 1545. Genoemd wordt Garbrant Gerytsz.
van Outdorp.
Die vors. kerckmeesteren hebben upten xvie september XVIC XLIIII vercoft ten lyve van
Dieuwer Pietersdochter ende Thryn Pietersdochter susterlingen de camer naest an
‘t clockhuys voir eens de somme van xxxvi carolus gulden te betalen mey XLV ende
XLVI, welverstaende dat zyluyden hem beyder leven lang de vors. camer in raeck
ende daeck eerlicken onderhouden sullen sonder die te laeten vergaen, ende nae
hen beyder doot sal die vors. camer met zyn erve weder d’ eygendom commen
ende blyven an de vors. kerck, achtervolgende de twee uutgescreven cedullen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende over 1545 en 1546.
[in marge: Solvit Pieter up rekening van ’t dano-.. van St. Jacob, LI - - ii gulden; gecort x
stuvers voir reparatie; solvit noch Omnium Sanctorum li stuvers; solvit al]
Pieter Jansz. van den Ryn heeft in huijerwaer genommen
van de kerckmeesteren van Alcmaer die camer naest an Zuyermonts
huysinge een jaer lanck, ingaende up may anno XVC een ende
vyftich, ende dat om thien rins gulden ‘t stuck tot xx stuvers
te betalen by ‘t vierendeel iaers, mit conditien dat Pieter
Jansz. voirnoemt gheen reparatie en sal doen an de voors. camer dan
by consent van den kerckmeesteren indertyt wesende, off hij sal
die costen selffs betalen die hij an de camer doet buyten consent als boven.
t’ Oirconden zyn merck hier onder gestelt, den iiiiden january anno LI.

Handmerk van Pieter Jansz. van Ryn
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Dit boeck is verscrven ende beghint folio 120.
Item de incoemsten van de kerck te vindij folio 167.

[i verso]
De kerckmeesteren van Alcmaer hebben in december XV C XLIII vercoft eenen Claes Claesz.
jonge
beuyer Jan Cuyperszoon ’t huys metten erve mette boomgaert gecommen van Nyen Jans by
de
clarissen buyten die Gheestpoort voir de somme van hondertvyff ende ‘t seventich carolus
gulden
’t stuck tot xx stuvers te betalen mey XVC XLV vyftich philipsen gulden, idem mey XVC
XLVI mede
vyftich philipsen gulden ende de reste van vyftich gulden up mey XV C XLVII ende is hem
belooft
dattet vors. huys in drie jaeren nyet offgebroecken sal worden daer ’t vastmaecken
van der stede van Alcmaer. Actum ten huyse van Claes de Brouwer, schout van Outdorp.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1545 tot en met 1547. In 1547 op rekening van de
rentmeester.
De kerckmeesteren van Alcmaer hebben in december XV C XLIII vercoft eenen Pieter Jansz.
in de Gulden Wagen een huys met zyn erve, gecommen van va Symon van Veen
de Oude, staende upten dyck daer Brechte Taems, zyn wedue inne woont, die de
helft daervan competeert ende d’ander helft de vors. kerck als byden selven Symon
van Veen testamentlick besproecken voir de somme van lxxx nobelen ‘t gehele huys
ende sal hem daertoe geleidt worden al ’t geen dat aertvast ende spyckervast is
te betalen up vier meyedaegen achtereenvolgende, daervan mey XV C XLIIII
dat eerste jaer wesen sal.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1544 tot en met 1547.

ii
Register van den incommen van Sinte
Laurys prochiekercke t’ Alcmaer
mitte last wederomme daeruut
gaende in ponden van xx stuvers
ende beghint dit bouck upten
jaersdach anno XVC ende XXVIII.

Eerst
Op dat huys van Jan Claesz.
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Brouwer in die Corestraete t’ Alcmaer
heeft die kerck jaerlycx xx stuvers, verschinende
den eersten in aprille, hier voer den
eersten termyn ende jaerrente van
desen bouck gevallen den eersten
in aprille anno XVC XXVIII - - xx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1532.
Thryn Baerts upte Quackelbregge, wedue van Baert Diericxsz. wonende in’t mannengasthuys heeft upten iiie december XVC XLV de kerck in praesentie van heer Dueren, onse
cappellaen, gegeven die kerck de rente metten hooftgelde van alsulck iiii stuvers min
een doeit als zy mette andere gemeene poorteren upter stede heeft moeten coopen.
[in marge: dit die stede te manen als andere poirters betaelt worden]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1545 tot en met 1548.
In aprille anno XVC LVI heeft die stede gelost ’t hooftgelt
mette verloopen renten by Wouter Cornelisz. tresoerier de anno LIII
ende by Wouter Cornelisz. vornoemt die kerck betaelt ’t hooftgelt
mette verloopen renten vandien met Lichtmisse LVI bedraegende
ter somme van byden kerckmeesteren ontfangen - - vi gulden, vii stuvers, drie doeits,
ergo van Thryn Baerts duerslaegen.

[ii verso]
Op 't huys van Riewert Baertsz.
up Venidze heeft de kerck xx stuvers ’t siaers
verschinende Anunciatio Marie in maerte,
hier voer 't jaer verschenen. In note onser
vrauwe vers. anno XXVIII - - xx stuvers.
[in marge: Dit is gelost by Pouwels Ariaen, de pennynck xv mette verloopen renten in augusto
XVC XLV, ergo hier duergedaen.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1542. Genoemd worden pastoor Van
Veenhuys en Pouwels Ariaen Heynen.
iii
Clas Nielzoen
Op 't huys van Wibrant Scoemaicker
in de Houtyl heeft de kerck 't sjaers xx stuvers
verschinende mey, hier voer 't jaer verschenen
mey anno XVC XXVIII - - xx stuvers.
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[in marge: Nu Dirck Cruyff ende Baert Symonsz. eygenaer]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1565. Genoemd worden Aef, de
huysvrou, Symoen Janz., Keijzer en Jan Gerrits, graeffmaker. Daarbij:
Solvit Alre Kinderendach XVC XLI twee jaeren pachts, belopende - - ii guldens.

[iii verso]
Op 't huys van Claes Scuytgens
weduy upte Nyeuwesloot heeft de
kerck jaerlycx xx stuvers verschinende meydach, hier voer 't jaer gevallen mey
anno XVC XXVIII - - xx stuvers.
Dit en sal nyet meer te bouck commen.
[in marge: Ofgelost ende de scilder 't gelt gegeven up rekeninge van den apostelen]

Op te camer mitten wedue
van Jan Pietersz. alias Jan Etten,
gelegen up die nortzyde van
Droncken Oort ende lendens off
zyn Lubert Dierycxz., koeman,
an de westzyde, dat cleyne
bregsien mitte sloot an de oistzyde
hebben wy jaerlycx een carolus
gulden ende voer waerborch is Zeger
Arnts ende verschint xiiie in februario,
hier voer februario XXXI - - xx stuvers.
[in marge: Dit huys behoert nu Aernt Volielen]
[in marge: Soeckt dit selfe, folio 175]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1532 tot en met 1552. Genoemd worden D.
Teylingen, Kathryn Pieter Jongen, Gheert (Gerit) Nanen, de weduwe van Comman Claes en
de huisvrouw van Aernt Volielen.
[in marge: Zy de voirgaende jaeren gerecouvreert 2 als dat doenlicken sal wesen van den
ghenen die de selve sculden es, te weten vii jaeren, facit - - vii libra]
Solvit 't jaer van februarij anno XVC LVI die 't huys gecoft
heeft ende nutertyt inwoont - - xx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1557 tot en met 1565. Genoemd wordt Lobbrantsz.
2

TG: recouvreren – – terugkrijgen, verkrijgen
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iiii
Op 't huys van meester Thomas, de
barbier an 't kerchoff heeft de kerck
ii rins gulden 't siaers ter losse de pennync
xiiii verschinende Ponciani, hier voer
't jaer verschenen Ponciani anno XVC ende
XXVIII - - ii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1537.
[iiii verso]
Op ’t groen huys upte Meent
ende Frans Claesz. bewoent heeft
de kerck ’t sjaers twee halve noblen
daervoer hy alle jaere betaelt up
Jacobi iii rins gulden, hier voer ’t jaer
gevallen Jacobi anno XXVIII - - iii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van de jaren 1529 tot en met 1565. Genoemd wordt
Albert Oom.
Vide folio 176

v
Opte kinderen van Willem van
Riedwyck heeft de kerck iiii rins gulden
’t sjaers ter losse de pennync xv ende verschint
Ponciani maer en betalen niet voer
mey, hier voer ’t jaer gevallen Ponciani
ende de batalinge mey XXVIII - - iiii rins gulden.
[in marge: De kinderen van Rijck, te weten Cornelijs van Rijck, die weduwe van Ysbrant van
Eijck ende die kinderen van mr. Willem van Rijck, hebben elcx ofgelost een rins gulden
‘s iiaers, nu rest die kerck noch voir Aelbert van Rijck alle iaers een rins gulden ‘s ijaers.
Sijmon van Veen heeft voir Aelbert van Rijck betaelt op rekeninck van ’t hooftgelt acht rins
gulden]
[in marge: Solvit Albert van Ryck de andere xiii gulden met iiii jaeren verloopen renten
tellcken x stuvers, ergo quitte.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1532.
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[v verso]
Op ’t huys van Jacob Arntsz.
upte Quackelbregge heeft de kerck
xx stuvers ’t sjaers, verschinende mey, gecommen
van Allaert Schencken wedue, hier voer mey
anno XVC XXVIII - - xx stuvers.
[in marge: Dit huys is in ’t vastmaecken offgebroecken by den fabryckmeesters
ende ’t erff wech gedolven zy den omme ’t hooftgelt mette verloopen renten van dien de
fabryckmeesters gemaent.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1536.
vi
Op ’t huys van Zybrant Louwen
in de Scoutestraete heeft de kerck een
beyers gulde ’t siaers, verschinende Omnium
Sanctorum, hier voer Omnium Santorum anno XXVIII deselve beyers gulden hier genomen tot xiiii stuvers.
[in marge: vide folio 176.]
[in marge rechts: Hyer heeft dit huis Cornelis Dirckz.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1564. Genoemd worden Cornelis
Dirckz. en zijn vrouw, Roel Jansz. en Cornelis Diercx.

[vi verso]
Op ’t huys van heer Olbrant heeft
de kerck ’t siaers vii stuvers verschinende
mey, hier voer ’t jaer gevallen mey,
anno XVC XXVIII - - vii stuvers.
[in marge: Dit huys is offgedolven by Malaelenbregge in ’t stede vastmaecken zy, ergo dat
van de fabryck gerecouvreert]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534.

Op dat huijs van Pieter Pieterz. Scarn op
Lutkeoutorp heeft die kerck van Alcmaer ’s ijaers
vyftich stuvers verschinende tot Paeschen,
welcke brieff die kerck angecomen doer
testament van Dirck Simonzoon Neck.
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Upten xxixe in januario XVC XXXVII heeft Dierick van Neck
de kerck desen brieff gegeven als ’t blyct by dat oude
memoriael boucxken daer men de dootsculden in teycken.
[in marge: Dit heeft Scarn, nu proveneur in ’t provenhuys van Dierick Symenss., belooft te
betalen alle de verlopen jaeren, post Valckenburch marct XVC XLI]
[in rechtermarge: An ons gecommen in januario XV C XXXIX ergo xxxx. in september,
Paeschen XLV, vii dachen ‘t siaers - ii libra, x stuvers, facit - xvii libra, x stuvers. Daerop
betaelt xii libra, als hier beneden, rest noch zomma van de selve jaeren - - v libra, x stuvers]
Ontfangen van Pieter Scarn iiie october XVC XLII van verlopen pachten up
‘t vors. huys de somme van - - ix libra, x stuvers.

Ontfangen van dezelve Scarn iii september anno XLII - - ii libra, x stuvers.
Solvit ‘t wyff die ‘t huys gecoft heeft de kerck voer mey XLVIII voir de renten - - iii gulden.
Solvit ‘t jaer pachten gevallen mey XLIX ‘t wyff - - iii gulden.
Dese brief is ofghelost, ergo doerghehaelt.
[in marge: voirdan x stuvers meer overmits de vyff jaeren verlopen renten, facit x libra die zy
up renten hiat, dan hier van brieven te passeren.]
[in marge: Nota, dat ’t wyff meij XLIX belooft heeft de x gulden van verloopen jaeren anno
XL te betalen ende dan blyf tot upte oude brieff van ii libra, x stuvers ’t siaers ’t huys hoort nu
Wyert Thysz., turffvoerder]
vii
Op een laen in die Verdenbroeck
heeft de kerck ’t sjaers een halve arnoldusgulde verschinende Alreheiligen, hier
voer Alreheiligen anno XXVIII deselve halve arnoldusgulde alhier
genomen tot - - vii stuvers, i ort.
[in marge: Vide folio 177]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1562. Genoemd worden Dierick
Pietersz., zijn zoon en Willeboort Jansz.

[vii verso]
Op ’t huys van ee vrauwe heeft
de kerck ’t siaers iii stuvers, verschinende
mey, hier voer ’t jaer verschenen mey
anno XXVIII de selve - - iii stuvers.
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[in marge: Dit huis staet op die Veest, ’t anderde hus an Maelalenbrech.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1535.
Ief Iacops is sculdich iiii gulden van dien camer an ’t clockhuijs ende sal
voerscynen op meij anno XXXIIII.
[in marge: Dese camers zyn vercoft ’t leven van den ghenen die daer inne wonen
achtervolgende de coopcedullen.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1534 tot en met 1545. Genoemd worden Domeijn,
Pieter Bertelmeusz. en Frans, goutsmyt.
viii
Op een huys buyten de Vriesche
Porte daer meester Claes Jan in plach
te wonen, heeft de kerck ’t siaers drie
groot, verschinende Alderheiligen, hiervoer Alreheiligen anno XXVIII - - i ½ stuver.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1538.
[in marge: Dit is offgelost dat hooftgelt mit die verlopen renten ergo deurgeslagen, actum
anno 45, present die vier kerckmeesteren.]

Van meester Henryck
die sculdich is vor de huyere
van ’t huys by de kerc, gecoft van de
pastoor van Sinte Mertyn, heer Claes
Buyser, voer ’t jaer gevallen mey
anno XXXIII - - xii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens over 1533 en 1534.

Acht poncijaens heft bey die huijsen ghehuert, die van heer Clas Buser
ghecoemen syn om viiii ½ gulden een iaer lanch, solvit meij anno XXXV viiii ½
gulden.
N.B. Met betalingsgegevens over 1536 en 1537.
[viii verso]
Lanthuyere
De kerck heeft van Lucie
Olbrants gecoft twee koeweide
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gelegen in ‘t lant van over de Ye,
mit noch actie van ander twee
koeweide navolgende den brieff
die dairof is ende bruycker Jacob Heindyrxz.
ende ‘t sjaers om viii rins gulden
ende v stuvers, hier voer Alreheiligen anno
XXVIII de huyer van dien verschenen - - viii gulden, v stuvers.
[in marge: Dit lant weder gegeven Lucie omdat de kerck geen goede coop daeran en hadde
ende onse lyfrentebrieff wederan overgenommen ende die gecasseert, ergo hier slaegen
toegeseit Lucie Olbrants]

Dirck Gheritsz, Jan Michgilsz, IJf Sijmonsz, als kerckmesters die hebben
verkoeft Dirck Gheritsz., messemaker, ende Wijllem Gheritsz, ’t Rapenhus
mit syn erf, staende ende leghende op die suytsijd, van die Leed voer
en som van vijftin karolus gulden te betallen op meij anno XVC XXXVI
welke hus die kerck ghemackt is van Alijt Floris tot en testament,
dese koep is gheschit ten huse van Jasper Pittersz. op den xx dach van
november anno XVC XXXIIII ende te meij anno XVC XXXV, soe sal die
moer gehouden wesen te betallen twe gulden van die huer van dit verscriven
hus.
[in marge: Solvit van die huyshuir van mey anno vijffendartich xxxiiii stuvers.]

Alyt Florys camer
Van de selve camer van de huyer gevallen
mey anno XXVIII ontfangen - - ii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534.
ix
Craen
De kerck heeft doen maicken
die craen ende selver becosticht
ende verhuyert Willem Jansz., schout,
vier jaeren ’t sjaers voer xv rins gulden,
hier voer ‘t eerste vierde jaer vallende
meydach anno XXIX - - xv rins gulden.

Craen
Adriaen Stalpert compt iaerlicx van de craen xxxvii ½ stuvers
thien iaer lang achtervolgende die acte.
[in marge: Die acte rust in die kerckebon.]
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[in marge: Nota, die nyeuwe pachtinge staet hyer om in d’ ander zyde.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1557. Genoemd worden Bartolmeus
Broer, Jan Huych. en Bartolomies van Teylingen.

Van Pieter onder de Lught ontfangen in pennync,
commende van de craen van dit jaer
XXXIII desen Onsse Vrouweavont Botscop in
een doicxken - - iii gulden, i stuver, vii doits.
N.B. Met betalingsgegevens van 1558 en 1559. Genoemd worden Jan Huijgensz. en
Bartolmeus van Teylingen.

Franssoen
Frans Ianzoen, verver, heeft die cran ghehuert voer xxxi karolus gulden,
dat stuck xx stuvers doende ende dat durende een iaer lach ingaende
anno XXXIII den xxi dach van meij, expereerde anno XXXIIII den xxi dach
van meij.
N.B. Met betalingsgegevens van heer Claes Bijnert, heer Arian Nijelte, heer Lourys
en van Dames Jansz. Nogmaals Frans Ianzoon, Meester Jan, organist, Frans Ianz., verver,
heer Louris, heer Claes Claess en heer Zijbrant, die in wijn betaald heeft.

[ix verso]
Ander ontfanck van den priesteren die huere
eerste misse singen, die de kerc geven vor de
ornementen die zy besigen xx stuvers, xxv stuvers, xxviii stuvers
xxxi of xxxii stuvers, elc zoe veel als God hem in’t harte zent.

Eerst
Van heer Philippus de costers zoon voer
d’ornementen in zyn eerste misse - - xxviii stuvers.
Van heer Cornelijs Arysz., alias ionge coster voir d’ornamenten
in zijn eerste misse te besijghen3, by heer Frans betaelt - - xxviii stuvers.
Van heer Jan Piterz. voer dat hy zyn eerste
misse sungen heeft - - xxviii stuvers.

Craenghelt
3

TG: besijghen – bezigen
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Upten ven july anno XVC negen ende vyftich soe heeft Wouter
Cornelisz. kerckmeester gemynt in ‘t openbaer die viii penningen
van ‘t craengelt van de Coninclycke Majesteit wegen verpacht op ’t stadthuys
desen tyt van thien iaer lanck geende, ’s iaers om xii stuvers
daer van ’t eerste iaer off verschynen sal may anno ’t sestich.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1560 tot en met 1564. Genoemd worden Jan
Huygensz., mr. Mathijs en Augustijn Broer.

x
Ander ontfanck van de tienden in
Drechterlant, de kerck toebehorende,
gecoft van der kerckmeesteren ter losse de pennync xvi.
Eerst van Sint Jan anno XXVIII.
solvit: Die tienden van Zwaech, ontfangen - - xviii gulden, xiii stuvers
solvit: Die tienden van Hem, ontfangen - - xiiii gulden
solvit: Die tienden van Veenhuysen - - xi gulden, v stuvers
solvit: Die tienden van Hoichkerpel,
ontfangen - - xvii gulden, xii stuvers

[x verso]
solvit: Die tiende van Westwoude
als Oesterblocker, Westerblocker,
Westwoude ende Binnewysend, ontfangen l. gulden.
solvit: Die tiende van Oudenidorp
van Sint Jansmisse XXVIII - - xxiiii gulden, xv stuvers.
xi
Tienden gevallen up Kersmisse anno XXVIII.
solvit: Van Zwaech - - xviii ½ gulden
solvit: Van Hem - - xiiii gulden
solvit: Van Veenhuysen - - xi gulden, v stuvers
solvit: Van Westwoude - - l. gulden
solvit: Van Oudenidorp - - xxxviii gulden, xvi stuvers, i ort

Tienden van Sint Jan XXIX.
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solvit: Van Zwaech - - xviii gulden, xii ½ stuvers
solvit: Van Hem - - xiiii gulden
gelost: solvit: Van Veenhuysen - - xi gulden, v stuvers
gelost: solvit: Van Hoichkerspel - - xvii gulden, xviii stuvers, i blanc
gelost: solvit: Van Westwoude - - ix gulden, x stuvers
gelost: solvit: Van Binnewysend - - x gulden, vi stuvers, v doits
gelost: solvit: Van Oisterblocker - - xix gulden, iii stuvers, i blanc
gelost: solvit: Van Westerblocker - - x gulden
solvit: Van Oudenidorp - - xxxviii gulden, xv stuvers, i ort
Somma cxlix gulden, xii stuvers, vii doits.

[xi verso]
Kersmisse anno XXIX zyn de kerck
dese drie tienden alleen gevallen.
Eerst
solvit: Eerst Zwaech by extimacie4 - - xviii libra, xiii stuvers, ix doits
solvit: Hem by extinacie - - xiiii libra van xl groten
solvit: Oudenidorp Dieryck Jacobsz.
eerste helft van xxx libra ’t pont xlv stuvers
facit vor de helft - - xxxiii libra, xv stuvers
Uute leste lossinge gedaen de stede van
Alcmaer prima augusti anno XXIX de somme
van viiic xxiiii libra ter losse de pennync
xvi, facit ’t sjaers li libra, x stuvers, hier voer ’t halff
jaer gevallen prima february anno XXX
ende men de stede manen moet - - xxv libra, xv stuvers.
Uute selve lossinge gedaen Adriaen
van der Hooch upten selven iic l. libra
de penync xvi als voeren, facit ’t sjaers
xv libra, xii stuvers, i doit, hier voer ’t eerste halff
jaer gevallen Lichtmisse XXX, dat men
manen moet - - vii libra, xvi stuvers, iii doits
an Ariaen Harmans
Somma v libra
solvit: De kerck is verschenen prima augusti
anno XXX ½ jaer losrente - - vii libra, xvi stuvers, iii doits

4

TG: extimacie - schatting
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Meester Dieyc dese pelingen5 betaelt.
solvit: De kerck is verschenen prima february
anno XXXI - - vi libra, v stuvers.
[in marge: Dese dach den ofgelost l. libra, zoe datter vordan ofgaen sal iii libra, ii stuvers, i
doit]
xii
Sint Jansmisse anno XXX
solvit: Eerst Zwaech - - xviii libra, xi stuvers
solvit: Hem - - xiiii libra
solvit: Oudenidorp ende Dieric Jacobsz.
in pachte heeft - - xxxiii libra, xv stuvers
Kersmisse anno XXX
solvit: Van de tienden van Zwaech - - xviii libra, x stuvers
solvit: Van de tienden van Hem - - xiiii libra
solvit: Van Oudenidorp - - xxviii libra, ii stuvers, i doit
Van der stede van Alcmaer over
een halve jaer losrente
gevallen prima augusti anno
XXX - - xxv libra, xv stuvers.
solvit: Van der stede van Alcmaer over een halff jaer losrenten
gevallen prima february anno XXXI - - xxv gulden, xv stuvers.

[xii verso]
Sint Jansmisse anno XXXI
solvit: Van de tienden van Zwaech - - xviii libra, x stuvers
solvit: Van de tienden van Hem - - xiiii libra
solvit: Van de tienden van Oudenidorp - - xxviii libra, ii stuvers, i doit
Hiermede ende mit ’t surplus an gelde
bey ic Augustin betaelt myn uutlegge
by myn rekening ontlast, ergo hier quitte.
solvit: Van der stede van Alcmaer van een
halff jaer lossrente gevallen
prima augusti anno XXXI - - xxv libra, xv stuvers.
solvit: Van Adriaen van de Hooge van een
halff jaer losrente gevallen
TG: peling, pellen, pallium – Een staatsiekleed of pronkgewaad voor mannen en vrouwen van eene
kostbare zijden of lakensche stof”.
5
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prima augusti XXXI vors. - - vi libra, v stuvers.
Karsmisse anno XXXI
solvit: Van de thienden van Swaech - - xix libra
solvit: Van de thienden van Hem - - xxviii libra
solvit: Van Pieter Florisz. ter cause dat hij ghehuert heeft
die thienden van Oudenyrop om xl xxxv ponds,
’t pont tot xlv stuvers tot ii terminen te betaelen ende daer
om hier voer d’eerste termyn ghevallen Dryeconinghen - - xxxix libra, vii stuvers, vi doits.
solvit: Van de stede van Alcmaer van een half jaer losrente
ghevallen prima february anno XXXII - - xxv libra, xv stuvers.
solvit: Van Aejdriaen van der Hooghe van een half jaer losrente
ghevallen in prima februari anno XXXII - - vi libra v stuvers.
solvit: Van Adriaen van der Hoogh een halff jaer
losrente gevallen in augusto XXXII - - vi libra, v stuvers.

xiii
Thienden van Sint Jan
anno XVC XXXII
solvit: Van de tienden van Zwaech - - xix rins gulden
solvit: Van de tienden van Hem - - xxviii rins gulden
solvit: Van de leste helft van de tienden
van Oudenidorp gevallen Sint
Jan anno XXXII vors. - - xxxix libra, vii stuvers, i doit van xl groten.
solvit: Die stede van Alcmaer is
sculdich van een halff jaer
losrente gevallen by den eersten
brieff den eersten in augusto anno XXXII - - xxv libra, xv stuvers.
solvit: De selve stede is sculdich by den
iien brieff de kerck ½ jaer lossrente
gevallen Kersmisse anno XVC
XXXII ende is dat eerste termyn
der selver rente - - xxxvii libra, x stuvers.
[in marge: dese quitancie gegeven onse medebroeder Dieryc Gerytsz]
solvit: Adriaen van de Hoogh sal sculdich
werden up Lichtmisse anno XXXIII
½ jaer losrente van - - vi libra, v stuvers.
solvit: Van den vyff grote steden over een halff
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jaer losrente verschenen den
eersten in september XXXII - - vi libra, v stuvers.
solvit: De stede is sculdich van den eersten
brieff ½ jaer gevallen Lichtmisse
anno XXXIII - - xxv libra, xv stuvers.
solvit: Die stede is noch sculdich van de iie
brieff gevallen ½ jaer Sint Jan XXXIII - - xxxvii libra, x stuvers.
solvit: De stede is noch sculdich van den iiie brieff
voor ‘t eerste halve jaere gevallen
Sint Jansmisse anno XXXIII - - vi libra, v stuvers.

[xiii verso]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1533 tot en met 1539, behorend bij bladzijde xiii.

xiiii
Vervolg betalingsgegevens van bladzijde xiii lopende van 1539 tot en met 1549. Genoemd
worden Lucas Aryssz. en Dierick van Teylingen. In marge nog betalingen, behorend bij 1548
en 1549.
[in marge: Nota, dat van de losrente een nyeu regyster gemaect is folio cix, ergo dese zyde
duerslagen ende te vollen betaelt.]

[xiiii verso]
[in marge: Nota, solvit]
Die pastoer van Bergen, meester Eustacius, heeft een uutcoop
gedaen van den exu6 van Aelbert Mijens om die somme
van twintich gulden op geicien. Indien Aelbert
Mijensz. zoon weder te lande compt zo zullen
die kerckmeesteren die voors. twintich gulden wederomme restitueren in handen van meester Eustacius, actum
den xviiien novembris anno XVC XXXVI.
Jan Diericx, huysvrou van Bertelmeus Albertsz. woonende upte Conyncxwech,
scuytman, bekent van Bertelmeus, kistemaecker, ontfangen te hebben omtrent
Kersmisse XVC XL - - ii libra.
Solvit haer noch up rekening by Jordaen ende my des xxl xxxe in meye an gelde - - viii libra.

6

TG: exu - recht dat geheven werd door een stedelijk bestuur van erfenissen, die aan personen buiten de
stad toevielen en van goederen die met hun eigenaar de stad verlieten.
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Nota. Rest zuver haer noch - - x libra.
Dese x libra Floris van Teylingen gegeven alsoe hem die quamen van Ariaen Zeylmaeckers
wedue
die de selve x libra quam van Bertelmeus Albertsz., ergo te vollen betaelt.
Van de pacht van Snel Claesz. is gecommen met zyn huysvrou
daer van de brieff leyt by de fondatie van die dagelicxe misse
up Sinte Lysbettenaltaer als in dese ander zyde.
Up ‘t huys ende de camer van Symon Claesz., de bode, staende
an de noortzyde van de Leedt by Sinte Gangloffsbreg by
desen een Guilhelmus schilt ‘t sjaers te weten up elcx een
halff Guilhelmus schilt verschinende up meye.
[in marge: De kerck heeft dit hooftgelt die pennynck xviii ontfangen van Jan Doeven in
augusto XVC XLV mette verloopen renten vandien ende geemployeert in de nootelicke
onderhoudenisse der selver kerck ende omme hier duergeslaegen.]
N.B. Met betalingsgegevens over 1540 en 1541. Genoemd wordt Jan Heyndricxz., de bode.

xv
Ontfanck
Van ’t lant gecommen van Sael Claesz. ende zyn huysvrouwe,
leggende buyten de Quackelbregge, gefondeert tot een eeuwige dagelixse
misse up Sinte Lysbettenaltaer.
[in marge: verhuyert om xxxvii libra.]
’t Stucke lants by de vors. personen geassigneert, de kerck van Alcmaer
tot een eeuwige onderhoudenisse van een officium van vii missen
ter weken up Sinte Lysbettenaltaer, is genaempt Snellen Weyde,
gelegen ten eynde van de Quackelbregge in den ban van Alcmaer,
groot vanouts viii koeweyde is doir de vrucht ende oist van
’t jaer XVC een ende veertich zuver innegecommen, gevallen up
Kersmisse in ’t selve jaer - - xxxvii libra.
Solvit up rekenync xvii gulden, den 17 decembris.
Nota, rest - - xx libra, dese de kerck betaelt.
Item dit voorscreven lant heeft Gryet Jellen noch angenomen
te bruycken den tydt van twee jaren up voorgaende conditien
‘t siaers voor veerthich gulden ende dat eerste jaer van bruycken
sal wesen anno XVC XLII.
N.B. Met betalingsgegevens van 1542.
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Deselve is sculdich van de vrucht ende oist van ’t jaer XLIII
gevallen up Kersmisse in ’t selve jaer de somme van - - xl gulden.
Dit jaer is Dierick van Teylingen in betalinge te wesen van ’t gene
hem van de kerck quam.
[in marge: Dit lant weder denselven verhuyert ander vii jaeren om vry yseren gelt ‘t siaers om
xl groten te betalen Omnium Sanctorum d’een helft ende Lichtmisse d’ander helft navolgende
de huyercedel anno XVC XLIIII, dat eerste viie jaer.]
N.B. Met betalingsgegevens van 1544 tot en met 1553. Genoemd worden Lysbetgen
Kistemaeckers, Jan Heyndricx, Gryet Jellen, Keyser, Dirck Reyers, Piter Bartolmeus, Willem
Foppen en zijn kinderen en Ambrosius, de bode.

[xv verso]
Gepacht brieff by mr. Bertelmeus Jansz. Steenhuys, de kerck besproecken
tot hulp van de onderhoudenisse van de een barnende lamp
voir ’t crucifix hangende voer ’t koer in der kercke van Alcmaer.
Up Aechte Symons van Warmerhuysen ses karolus gulden, ’t stuck gerekent
tot twintich stuvers ‘t siaers, vallende ende verschynende alle jaeren upten
xiiie marty waervan ons eerste jaer verschynen sal in maerte XLII
stilo communi, verzeeckert up zeecker lant tot Warmenhuysen achtervolgende
de brieff daeroff wesende.
[in marge: Dese brieff heeft Andries Pietersz. Zel gecoft ende de kerck ’t hooftgelt upgeleyt,
dat meest geemployeert is tottet witten derselver kercke anno XVC XLV, ergo duergeslaegen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1542 tot en met 1545.
Op Alreheyligen anno XVC een ende vyftich
soe heeft Brechte Claes, wedue van Jacob
Claesz., zoutman, s. g. gelevert in handen
van den kerckmeesteren tot onderhoudenisse van
een eeuwige barnende lamp voir ’t crucifix, hangende
voir ’t koor de somme van - - c gulden.
[in marge: Van dese v gulden is Ariaen Willemsz. tot Haerlem betaelt lvi gulden in
offlossinge van iii ½ gulden ‘t sjaers, als ’t blyct in ’t xcviiie blat ende die reste tot reparatie
van de glasen ende andere kercke sculden]
xvi
Wij kercmesteren hebben gherekent met Mijgen Reyers onse nayster
soe koemt huer van die kerck iiii rynce gulden ende is ’t bij al so dat huer
God haelt soe sal men niemant niet gheven ende is’t saek dat sy te doen
heft, soe sallen wy huer betalen ende sij sal nou voer dan hebben
alle iaer twie rynce gulden van dat oude werck te maken, te weten
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kaesoefelen ende als ten ende hantdualen 7 ende ander lynnewerck ende
al dat die kerck behoeft van out werck ende dyt is gheseijt in
iaer van XVC ende XXXV den xxv dach in januaryo.
[in marge: Solvit Thryn Willems ’t jaer benaegens gevallen Omnium Sanctorum XLIIII - - ii
guldens]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1536 tot en met 1541. Genoemd wordt Zuijtgen
Gerrijts dochter.
Ende scelt de kerck quyt van alle ’t gundt zy tot die kerck tot haer toe gedaen heeft, bysondere
van
drie gulden die zy seyt noch ten achteren te wesen an den kerck die begrepen zyn in ’t coopen
van
heur lyffrenten van ses gulden ‘t siaers, verschinende mey ende Omnium Sanctorum, telcken
drie gulden.
Pachtbrieff van xxv stuvers ‘t siaers, sprekende up een huys ende erve
by de Vernebrouck genaempt de Naedorst by Hans Costers huysvrouwe
de kerck besproecken ende is erff pacht huyere daervan den
brieff in date den eersten october XXXVIII onder de kercke in den leyt in die kerckedoos.
[in marge: Naedorst xxv stuvers ‘t siaers]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1543 tot en met 1557.
Dese pachtbrieff van xxv stuvers ‘t siaers losrenten offgelost ende
die pennyngen van dien geymploijeert ten behoeve van die
kerck. Ergo hier deurgeslagen.

[xvi verso]
Meester Hieronymus heeft gehuyrt ’t huys van Myen Jans
staende buyten die Geestpoort een jaer lanck ende sal verschynen
mey anno XLIIII voor - - vii gulden.
Solvit dese voors. vii gulden in halfen van heer Claes Jansz. Buyser
ende daer is mede betaelt zoe verre die stucks mochten
die renten van heer Aerjan Nyelen verscenen Omnium Sanctorum anno XLIII.

[in marge: Tot Coedyck.]
Claes Ysbrantsz. buyerman tot Coedyck is de kerck
7

TG: hantdualen, hantdwalen – handdoeken
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alle sculden iii gulden ‘t siaers losrenten die hy vercoft hadde
Claes Hout, ter losse de pennynck xvi, verschynende
alle jaer Sinte Agnietendach, wesende verzeeckert
up vier want lants ende een halve leggende in den
banne van Heyloo, daer lendens van zyn Pieter Claesz.
an de noortzyde, ende Dierick Pietersz. ende oude Jan
Pietersz. an de zuytzyde, by denselven Claes Hout den
kerck besproecken daervan de principal losrentebrieff
rust in de kerckmeesteren handen by de andere kerckebrieven.
N.B. Met betalingsgegevens van 1547 en 1548 met de vermelding Nota. Genoemd wordt
Dierick Ysbrantsz.

[in marge: Memorie]
In augusto anno XVC een ende vyftich soe hebben die
kerckmeesteren van Alcmaer gecoft van heer Cornelis,
pastoir van Otterleck, twee blauwe fluweelde cappen
met kelcken voor die somme van acht ende twintich
rins gulden, ’t stuck tot twintich stuvers, te
betalen d’eene helft op Sinte Pieter ad Cathedram anno LII
nu eerstcommende ende d’ander helft op Sinte Pieter ad
Cathedram daeranvolgende anno XVC drie ende vyftich.
N.B. Met betalingsgegevens van 1552.
xvii
De camer van Claesgen mr. Thomas
De kerckmeesteren hebben verhuyert mr. Heyndrick Jeroensz., priester, de camer
daer Claesgen mr. Thomas in plach te wonen, staende naest de costers by de
kerck, ‘t siaers om ii gulden.
[in marge: Anno XVC LI is by den kerckmeesteren geconsenteert dat mr. Heyndrick dese
camer gebruijcken sal zyn leven lanck ende nyet langer soeverre hy school hout (tot zyn
wederseggen toe) om ii gulden ‘t siaers.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1545 tot en met 1554.
[in marge: Duerslaegen overmits die huyer van mr. Heyndrick uut is ende nu Pieter van
Pomeren ende zyn wyff tot heur levent vercoft is als hyeronder gescreven staet.]
N.B. Met betalingsgegevens in marge van 1555 en 1556.

Op conditien ende voirwaerden hyernaer volgende ende
verclaert soe hebben Pieter Jansz. van den Ryn ende Guyert,
zyn huysvrou, in huijerwaer genommen van den kerckmeesteren
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van Alcmaer die camer van Claesgen mr. Thomas
huer beyder leven lang geduerende ende totten langst
levende van hem beyden ende nyet langer ende dat om die
somme van drye karolus gulden ende vyff stuvers ’s iaers, ’t stuck
van der gulden tot twintich stuvers, verschynende op may
daeroff ’t eerste iaer weesen ende verschynen sal may XVC LV
mit conditien dat Pieter Iansz. ende zyn huys up dieselve
camer up hueren costen onderhouden sullen in raeck ende daeck.
Item soe wat zyluyden daerin thymeren sullen ende oick
wat dat aert- ende spyckervast is, dat sal in dieselve
camer blyven ende nae ’t overlyden van de langste levende
van hem beyden soe sal die voors. camer weder vrycomen
an die kerck van Alcmaer mit al ’t geen dat Pieter
Jansz. ende zyn huysvrou daerin gethymert zullen
hebben ende dat aert- ende spyckertvast is. In Kermisse
hebben Pieter Jansz. ende den kerckmeesteren tegenwoirdich
elcx huer merck ofte naem hyeronder gestelt upten
vierden februarij anno XVC vier ende vyftich stilo communi.

Handmerk van Pieter Jansz. onder de verklaring van de kerkmeesteren

Wouter Cornelisz.
Garbrant Iacopenz.

Jacob van Teylingen
Cornelis Garbrantz.

[in marge: Opte xviien octobris anno XVC LVI soe zyn die kerckmeesteren geaccordeert met
Pieter Jansz. voors. als dat die kerckmeesteren weder ’t huys geh… sullen an huer nemen dat
hy ende zyn wyff huer levenlang gecoft hadden. Des sullen die kerckmeesteren den
voornoemde Pieter Iansz. uutkeeren voir de tymmeragie die hy daerin gedaen heeft, dat in ’t
huysgen blyven sal de somme van twintich rins gulden, welcke xx gulden ick, Pieter Jansz.,
kenne an gereeden ghelde ontfangen te hebben mits offgeslagen xx stuvers van ’t halff jaer
huyers. In kennisse heb ick, Pieter Jansz. voors., myn merck hyeronder gestelt op datum
voors. ergo ’t voorgaende duerslagen.]

Handmerk van Pieter Jansz. onder eigen verklaring

Dese voornoemde camer heeft heer Anthoenis Reyersz. een iaer gehuyert,
ingaende mayendach anno XVC LVII ende expirerende ultima aprilis anno LVIII
om - - vii gulden.
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[in marge: Die kerckmeesteren hebben heer Anthoenis geseyt dat zyn moeders huys gheen
waterlosing en heeft op dese camer ende dat hy die watersteen sal uutbreken ende stoppen.]
Dit heeft heer Anthonis voldaen, ergo dit artikel hier duergedaen.
Wederomme nijeuwe huer met heer Anthoenis
gemaect ende gestelt folio xxiii.

[xvii verso]
[in marge: Nota]
’t Kerckelant tot Heyloo
Willem Jan Remmen tot Heyloo heeft gehuyert de Middelcamp, leggende in den banne
van Heyloo den tyt van ses jaeren aneen geduerende, ten waere dat dat
kercke deel binnen middeler tyt vercoft worde, ‘t siaers om xi rins gulden,
daeraff comt die kerck van die xi gulden, vier gulden, viii stuvers ende dit lant is groet viic,
leggende in den ban van Heyloe,
vry yseren gelt, uutgesondert de uutwaterende sluysen ende sluys tot Saerdam,
daervan ’t jaer XVC XLVI gevallen Omnium Sanctorum in ’t selve jaer, dat eerste jaer
gecommen mettet ander madt8 lants van Brecht Jans in de Nyeuwepoort.
Des is de kerck ten eeuwigen daegen gehouden een misse ’s weecx te doen, doen
up Onser Lieven Vrouwen Noot Goidsaltaer.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1551.
Willem Iansz. Remmen andere vyff jaeren ’t siaers
om - - iiii ½ gulden
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1557.

Die wedue van Willem Jansz. Remmen voirscreven heefte
’t zelfde lant weder vijf jaren gehuert, ’s iaers om vijf gulden v stuvers.
[in marge: Item anno XVC LVIII was het eerste bruijckiaer van deze leste huer.]
N.B. Met betalingsgegevens van 1558 tot en met 1565. Genoemd wordt Dirck Iansz.

xviii
’t Kerckelant tot Heyloo
Phillips Willemsz. tot Heyloo heeft gehuyert.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1551.
8

TG: madt – oppervlakte maat
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’t Kerckelant tot Heyloo
Phillips Willemsz. bruyct ’t selve lant vyff
jaeren aneen geduerende, ‘t sjaers voor lvii ½ stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1557.
Item Phillips Willemsz. heeft ’t zelve lant
noch vijf iaren naestcomende gehuert voor
daervan het eerste bruijckiaer was anno LVIII.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1558 tot en met 1566. Genoemd worden Sonnevelt,
Dirck Jansz. en de huisvrouw van Gerrit van der Marcken.
[xviii verso]
Pachtbrieff van ii gulden ’t siaers
Heyndrick Bouwensz. in Sint Janstraet is de kerck
sculdich g een jairlicxe losrente van ii gulden ‘t siaers, verschynende
alle jaer upten eersten dach van meije, geypoteeckeert
up zyn huys ende eene staende an de oistzyde van Sint
Janstraet belent die huysinge van Volckert, de
backer an die zuytzyden ende Cornelis Corffgen an de
noortzyde ende voirts up alle zyn andere goeden achtervolgende
de brieven ter losse met xxxii gulden ende is gecommen van Claes Boelen.
[in marge: Offgelost als ’t blyct in ’t l. e blat, ergo duerslaegen.]
N.B. Met betalingsgegevens van 1548 en 1549. Genoemd wordt Claes Boelen.

Memorie
Duyff Wouter Brouwers, saliger gedachtenis, heeft testamentelick besproocken
die kerck van Alcmaer die minrebroeders ende clarissen
een huys met zyn erve, daer deselve Duyff uutgesturven
is ‘t, staende ende leggende an de zuytzyde in die Langestraet
by de kerck, belast met xxv stuvers ‘t sjaers die de huyssitten
daerop hebben, verschynende op Alreheyligen, welcke voors.
huys ende erve mette laste daerop staende by den voornoemde kerckmeesteren cum socys vercoft is om die somme van dryehondert ende xiiii gulden, ’t stuck tot xx stuvers, te betalen
op vier mayendaegen achtereenvolgende ende gecoft by
mr. Thomas Mathysz., priester pater van ’t Jonge Hoff.
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[in marge: Nota. Die custingebrieff rust in die kerckedoes ende is een besegelde brieff, alzoe
mr. Thomas een besegelde quytsceldinge gelevert is]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1556 tot en met 1559.

xix
Kathrijn Garbrantsdochter, de huysvrouwe van salige mr. Ysbrant Pietersz. heeft
de kerck van Alcmaer, de arme huyssitten, de minrebroers ende clarissen,
tesaemen onder hem vieren besproecken om Goidswillen de helft van ’t huys
ende erve alsulcx alst als zy dat met haer man besittende was, staende
an de noortzyde van de Langestraet naest Andries Willemsz. rentmeester, omme dat
an te tasten nae haer mans doot, welcke helft nae haer mans doot de
vors. kerckmeesteren metten huyssittemeesteren, ende de vaders van de minrebroers ende
clarissen
vercoft hebben met Dierick Pietersz. als broeder ende erffgenaem van meester Ysbrant,
Andries
Pietersz. Zel voer de somme vic x carolus gulden, te weten ’t geheele huys
te betalen up vier meyedaegen aneenvolgende, telcken een iiiie part, daer
die eerste meye off is, mey XVC XLVI.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1549. Nota. Genoemd wordt p.
Andries

[xix verso]
Custinge van ’t huys staende upten hoeck van de Wapperstraet
upte Heuyl naest ’t huys daer heer Ysbrant Bengemyn in plach te
woonen.
Willem Symenss. van Campen heeft van Claes Boelen gecoft ’t huys metten
erve staende upten hoeck van den Wapperstraet upte Heuyl naest ’t huys
daer heer Ysbrant Bengemyn in plach te woonen om cxxx gulden te betalen
alle weex v stuvers, ingaende mey XVC XLVI welcke Claes Boelen ’t eerste
jaer gevallen mey XVC XLVII selffs ontfangen heeft, beloipende xiii gulden, soe
dat hy de reste van de selve custinge, beloipende cxvii gulden met noch
een pacht van ii gulden ’t siaers losrenten te losse met xxxii gulden sprekende
up Heyndrick Bouwensz. in Sint Janstraet de kerck overgedaen
heeft om een jairlixe lyffrente van x ½ gulden ‘t siaers, verschynende
alle jaer up Kersmisse XVC XLV daervan ’t eerste half jaer gevallen ende
verschenen sal wesen Kersmisse XVC XLVII.
Claes Bonnen heeft ’t jaer gevallen mey XVC XLVII selffs ontfangen maeckende - - xiii
gulden.
Nota, dat de kerck van maent tot maent betaelt is van mey XV C XLVII
tot Alreheyligen in ’t selve jaer maeckende t sam een halff jaer - - vi ½ gulden.
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Rest noch an deselve custinge te betalen van Alreheyligen XVC XLVII
ter tyt dat die leste pennyngen betaelt sullen beloipende cx ½ gulden.
N.B. Met maandelijkse betalingsgegevens lopende van november 1547 tot en met december
1548.

xx
[in marge: Anno XLIX]
[in marge: Anno L]
N.B. Met maandelijkse betalingsgegevens van januari 1549 tot en met februari 1550.
[xx verso]
Memorie
In november anno XVC ende vyftich soe is geconsenteert
by de vier kerckmeesteren van Alcmaer dat Claes Willemsz.
Kan soude moegen tymeren up die zuydermuyer van de camer
daer heer Cornelis Dueren nutertyt inwoont, welcker muyer
hooch was omtrent acht voeten, daer Claes Willemsz. voorn.
een schoorstien opgetymert heeft ende die selve schoorstien
weder off te breecken tot gelieven van de kerckmeesteren indertijt
wesende. In kennisse heeft Claes Willemsz. voorn. zyn
naem ende merck hieronder gestelt upte xien may anno XVC LI.
Claes Willemz.

Handmerk van Claes Willemsz.

xxi
Wy, ondergescreven kerckmeesteren der parochiekerke van Alcmaer,
bekennen ende lyden midts desen van der voors. kerckewegen ontfangen
te hebben van Marytgen Diricx, nagelaten wedue van Jacop
Coel saliger gedacten an gereeden gelde die somme van veertich
carolus gulden ‘t stucke gerekent tot twintich stuvers. Ende
heeft die voors. Marytgen belooft te betalen up meye XV C
vyftich de huyssittemeestere der stede van Alcmaer tot behoeff
der armehuyssitten der selver stede gelyke somme van veertich
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carolus gulden daer voren zy begeert upten kerckmeesteren ende
huyssittemeestere indertyt haerder offlivicheyt wesende ende is
haer testament sulex dat zyluyden tesamen haer een eerlicke uutvaert doen sullen ende becostingen van alles van
in den uutvaert, maenstont ende jaerichtyt, alles van graffgelt, cleetgelt, cloeckgelt, kaerssen, pristeren als men over
een eerlicke vrouwe behoert te doen toebelick 9 zy gansselicken
stelt tot heuerluydenr discretie ende dat zy daerenboven
in haer uutvaert, maenstont ende eerste jaerichtyt sullen
deelen den armen t’ Alcmaer telcken negen sacken goeder
terwe, ‘t welck van kerckmeestere voer soe vele ‘t selve onse
helft angaet sulcx beloven te doen voer ons ende voor den
ghenen die nae ons kerckmeestere worden sullen des
't oirconde elex onsen handteycken hieronder gestelt in junio
anno XVC negen ende veertich ende dese penningen hier affgecomen,
die zien gegaen in den kercken sculden.
De Foreest, Pieter Bartolmisz., Dirck Reiierz. Pottens
by myn Pieter Arentz.
[in de marge: Dit testament is by den kerckmeesteren de anno L by namen mr. Gerryt
Pietersz., Jacob Iacobsz., Wouter Cornelisz. ende Jacob van Teylingen voldaen, ergo
duerslaegen.]

[xxi verso]
Van de ghooten schoon te maken.
Ghysbert, leydecker, heeft 's iaers van de gooten schoon te
maken boven upte kerck te betalen may ende Alreheyligen - - iii gulden xxx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1565.
xxii
Upten laetsten may anno XVC ses ende vyfftich soe hebben die
kerckcmeesteren geaccordeert die vier beyerluyden in ’t gasthuys
onder 't stadthuys tesaemen xvi stuvers ‘t siaers van de cruy crucen
te draegen. Te betalen alle jaere upte sesten dach van may,
hyer voor 't eerste iaer ultima may XVC LVI - - xvi stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1557 tot en met 1559.

[xxii verso]
Graeffmaecker
9

TG: toebelick – sluiten
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Keijzer, die graefmaecker heeft jaerlicx van die keerzen
op die graven te bewaeren ses gulden ende verscijnt d’ eene
helft op maij, d’ ander helft Omnium Sanctorum.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1558 tot en met 1560. Genoemd worden zijn broer
Jan Willemsz., Ian Coddi en Jan Gerrytsz.

[in marge: Nota]
Es bij sterven van Kayser gealtereert up Sint
Jan en Kersmisse, zolvit Sint Jan anno LX - - iii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1560 tot en met 1565.

xxiii
Heer Anthoenis Reyersz., priester, heefft gehuert van
Joerdaen van Foreest, Ja Jacob Willemsz., brouwer,
Wouter Cornelisz. ende Jacob Reyersz. Boon, kerckmeesteren anno LVII tot den xiie mey LVIII die camer
daer hy nu in woent, staende over die kerck, den
tyt van v acht jaeren aneenvolgende, ’t siaers
om vier gulden ende dat eerste jaer van die huer sal
ingaen mey anno XVC LVIII, mits conditie dat hy dese
selffde camer in raeck ende daeck sal onderhouden
den tyt van die viii acht jaeren ende wat hy daer in
maect. Dat aertvast ende spykervast is sal daer blyven
ende sal ‘t nyemant mogen andermael verhuyren dan by
believen van kerckmeesteren. Des is hem beloefft een
nijeuwe voerdeure an syn poert ende een brantyser
van xii off xiiii stuvers voer syn haert. Actum den xvie
january anno LVIII.
Jacob Reyersz. Boonz.
N.B. Met betalingsgegevens van 1559 en 1560. Genoemd wordt Jacob Teylinge.

Dese voergenoemde caemer hebben wy kerckmeesteren heer
Autuenis Reyerss. vercoft up alsulcke termynen ende
conditie als in den coopsedulle verhaelt staen, die
welcke rustende es in den kerckedoos. Ergo ’t boven
gescreven artykel duergedaen.

[xxiii verso]
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Blanco afbeelding.

xxiiii
Een misse up Sinte Cornelisaltaer ’t siaers - - iiii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1563 tot en met 1565.

[xxiiii verso]
Blanco afbeelding.

xxv
Die twee provedierers 10
Item, die kerckmeesteren bennen geaccordeert, mette
pastoer dat die kerck sal betaelen een
voerdel jaers in ‘t jaer van providieren,
te weeten Alderheijligen anno XVC LXIII
ende sal 't eerste jaer wesen elcx xv stuvers, facit - - xxx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1563 tot en met 1565.

xxvi
Blaeser
Solvit Omnium Sanctorum anno XVC LXI - - xvii ½ stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1562 tot en met 1566.

[xxvi verso]
Beyerman
Solvit Jacobi XVC LXIIII - - iii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1564 tot en met 1566.

xxvii

10

TG: provedierers = voorzangers
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Wij, Jordaen van Foreest, mr. Gerrijt Pietersz., Garbrant
Jacopsz. ende Willem Jansz. Steenhuijs, kerckmeesteren in 't iaer van
XVC LVIII der parochiekercke van Alcmaer, doen condt enen
ijgelijcken mits desen, hoe dat wij ontfangen hebben van den
voirscreven kercke weghen van Jacop Jacopz., palingcoper ende Jan
Foppensz., beijde erfgenamen van heer Jan Segropsz., priester
s.m.11 een rentebrief sprekende op Diewer Willems deser poirtersse
der stede van Alcmaer van seven gulden, thien stuvers iaerlicxe losrenten bedragende die hooftsomme, die somme van
hondert ses ende twintich karolus guldens, 't stuck doende xl groten
vlaems, verscinende alle jaren op den ixen junij daer het eerste iaer of
wesen sal anno XVC LIX. Item noch heb wij kerckmeersteren ontfangen een rentebrief van den voornoemde erfgenamen sprekende op
Toenis Doeversz. wonende op Lutkeoutdorp van drie gulden
jaerlicxe losrenten, te lossen met vijftich gulden 't stuck tot xx
stuvers, verscinende alle iaren op den xiiien maij daer d' eerste
verscijn of wesen sal den xiiien maij anno XVC LIX.

[xxvii verso]
Coster
N.B. Met betalingsgegevens over 1565 en 1566.

xxviii
Copie van de obligatiebrieff by den kerkmeesteren van Alcmaer
gepasseert beroerende 't onderhouden van de barnende lamp
voir 't crucifix in der kercke van Alcmaer voir 't koer.
Wy, Andries Pietersz. Zel, Symon Jansz., Jordaen van Foreest ende Dierick van Teylingen
nutertyt kerckmeesteren der parochiekercke van Alcmaer, doen condt eenen ygelicken mits
desen hoe dat wy tegenwoirdelicke ontfangen hebben van den vors. kercke wegen van den
testamentoirs van mr. Bertelmeus Jansz. Steenhuys saliger gedachte alsulcken losrentebrieff van ses karolus gulden 't stuck gerekent tot xx stuvers jaerlicxe losrente ter losse met
hondert karolus guldens ten pse. vors. spreekende up Aecht Symons van Warmenhuysen,
vallende ende verschynende alle jaer den xiiie marty in date den xiie marty XVC ende veerthatich veertich nae 't gemeen scryven, als den vors. mr. Bartelmeus in zynen levenen
besproecken
heeft de vors. kerck tot hulp ende eeuwige onderhoudenisse van een barnende
lamp voir 't heylich cruys ons lieffs Heeren hangende voir 't koer binnen der vors.
parochiekercke van Alcmaer, al achtervolgende den testament ende uuterste wille
van de vors. mr. Bartelmeus. Soe dat wy kerckmeesteren beloven mits dese voir ons ende
onse nacommelingen van der vors. kercke wegen de voirs. barnende lamp daervoeren
te onderhouden ende doen onderhouden ten eeuwigen daegen barnende voir 't cruys ons
Heeren vors. sonder des te laeten in eeniger maniere. Ende soe wanneer 't selve nyet
11

TG: s.m. – societas Mariae
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en gebuerde ende deselve barnende lamp te nyet ghinck, noch nyet onderhouden
ende worde gelyck vors. staet, soe bekennen wy dat de vors. brieff off soe veele
daer voeren weder gaen ende commen sal tot behoeff ende ande beyer van 't mannengasthuys, staende binnen der vors. stede van Alcmaer, al achtervolgende de uuterste
wille van de vors. mr. Bartelmeus verbindende ende verypoteeckerende daertoe gnadelicke
ende specialicke alle de vors. kerckegoeden, roerende ende onroerende, tegenwoirdich ofte
toecommende, gheen uutgesondert. Noch soe bekennen wy ontfangen te hebben van ’t kercke
wegen vors. uut handen van den testamentoirs als voeren an gereeden gelde de somme van
hondert karolus gulden ten pse. als voeren, die de vors. mr. Bartelmeus Jansz. bespreecken
heeft de vors. kercke tot een capelle van ny ende nyeu wit dammast, waeromme wij beloven
mits desen de vors. pennyngen daeran te exployeren ende deselve wit dammaste
capelle te bescicken ende bestellen voir Alreheyligen XV C twee ende veertich onder verbant
van alle der kercke goeden vors. In oirconden elcx onse handteycken hieronder
gestelt upten vie october anno XVC een ende veertich.12

[xxviii verso]
[in marge in ander handschrift: 25 januari 1520]
Copie van de fondatiebrieff bij salige Snel Claesz. ende
Joost Jacobs dochter zijn huysvrouw gefondeert up Sinte Lysbettenaltaer, staende binnen der parochiekerck van Alcmaer.
In den naem des heeren, amen. Bij desen jegenwoerdighen oppenbaren
instrumente sij eenen ijegelicken condt ende oppenbaer, hoe dat in den jare
van der geboerten ons heeren duijsent vijfhondert ende twintich in de achste
indictie13 den vijf en twintichsten dach van januario, pausdoms ons alre
heijlichste vaders in gode ende onsen heere, heere Lee Leo14, bij der godlicker
voersienicheijt den thiensten pauwes van dijen name in sinen sevensten
jare, ter presentien van mij oppenbaer notaris ende getuijgen hieronder
gescreven, daertoe geroepen ende gebeden gecompareert sijn in horen persone
die eersame ende discrete Snell Claesz. ende Joost Jacops dochter,
man ende wijff, in der heijliger echte exponerende ende verclarende hod hoe dat
siluijden gemaict hadden voer sekere notaris ende getuijgen hoer testament
ende uuijterste wille ende onder andere bespreecken ende legaten
daerinne begrepen tot lauenisse lavenisse van hoerluijder ende horen ouders
sielen, verclaert dat ziluyden in meyninge waren te fonderen 15 een
offitium ecclesiasticum16 van seven missen ter weken, welcke fundacie siluijden
begeerden van zulcker waerden gehouden te hebben in alder manieren
oft in den selven testamente geïnsereert ware ende achtervolgende
desen, soe hebben die voirs. comparanten ter eeren Goids zijn
gebenedide moeder Maria ende allen lieven Goidts heijlingen
gefundeert ende gesticht funderen ende stichten mits desen binnen der
prochiekercken van Alcmaer aldaer ziluijden wonachtich zijn ten een
12
13
14
15
16

Onder de tekst geschreven: 6 oct 1541
TG: indictie – jaar in een 15-jarig tijdperk
TG: Leo – paus Leo X uit het geslacht De Medici, paus van 9 maart 1513 tot 1 december 1521.
TG: fonderen – stichten, inrichten
TG: offitium ecclesiasticum – kerkkantoor
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eeuwige offitium ende godlijcken dienst van seven missen ter weken, die
welcke die voirs. fundateurs begheren naer hoerluijder doot, gedaen
te worden op Sinte Lijsbettenoutaer binnen der selver kercken van
Alcmaer bij eenen notabelen, nutten ende devoten priester van des
fondateurs bloede oft eenige van hemluijden gecomen, die welcke
xxix
[in marge: Nota]
die kercmeesters van Alckmaer dan indertijt wesende daertoe nemen
ende setten zullen ende in gevalle die selve kercmeesters gheenen priester
den voirs. fundateurs oft enige van hemluijden in den bloede bestaende niet
ende bequaem totten dienst van ‘t voirs. offitium gevinden en conden conden sullen mogen
indijen gevalle daertoe nemen eenigen anderen bequamen ende devoten
priester, welcken kercmeesters die selve fundateurs mits desen maicken ende
ordonneren gouvernneurs, bewaerders ende regierders van 't voirs. offitium
begherende dat ziluijden goede toesicht hebben ende hore conscientie
quijten willen, omme deselve missen dagelicx gedaen ende eerlicken
bedient te worden bij eenen notabelen priester als voren wt tot lavenisse
van hoorluijden fundateurs ende onder horen ouders sielen ende alsoe dieselve
fundateurs wel wisten alsoe zij zeyden dat alle geestelicke fundatien
nijet onderhouden en mochten worden zonder behulp van waerlicke ende
tijtelicke goeden. Soe hebben zij fundateurs voirs. tot behulp ende eeuwige onderhoudenisse van 't voirs. offitium houdenisse van 't voirs. officium17 van seven missen
ter weken van horen titelijcken goeden bij God almachtich hemluijden in deser
werelt verleent gegeven ende geassigneert 18, gheven ende assigneren mits desen
een stucke landts, groot acht koeweide, geheeten Snellen Weijde, ten eijnde
van die Quackelbrugge, gelegen binnen den ban van Alckmaer werdich ende geldende
jaerlicx nutertijt drijeendertich rinsge guldens ende eenen gouden wilhelmus scilt
welcken gouden scilt die voirs. fundateurs jaerlicx heffende sijn op een huijs
staende binner der selve stede van Alcmaer op ten hoeck van de Crebbestede
daer Simon Claesz. nutertijt inne woent ende op een huijs staende daer aldernaest toebehorende Heijnrick die waert in ‘t Moriaenshooft binnen Alcmaer,
van welcke stucke lants lendens sijn aen de noortzijde dat Middelhof t’ Alcmaer.
An den zuijtzide die jonge baghinen mit horen consorten. Aen de westzijde
Gherijt van Rollandts erfgenamen ende an de oistzijde die gemeen vaert.
Ende zullen die voirs. kercmeesters van Alcmaer dan indertijt wesende ende

[xxix verso]
hore nacomelingen gehouden wesen van den penningen ende profiten commende van den
voirs. stuck landts uuijt te reijcken ende te betalen den priester den die alsdan
't voirs. offitium bedienen ende die voirs. dagelicxe missen doen sall jaerlicx
die somme van acht ende twintich rins gulden van viertich groten vlaems
stuck ende ‘t surplus dat boven die voirs. achtentwintich rins gulden
17
18

TG: officium – dienst, ambt, plicht
TG: assigneren – vestigen
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van den selven lande jaerlicx comen sall, begeren die voirs. fundateurs
geconverteert te hebben tot prouffite van der voirs. kercken van Alcmaer
maickende ende besettende mits desen der selver kercken (boven ‘t gundt dat
ziluijden in hore testament verclaert hebben) den voirs. gouden wilhelmus
scilt die ziluijden upte voirs. huysen jaerlicxe heffende sijn en den selven
gouden scilt opgebuert te worden jaerlicx naer hoerluijden doot bijden voirs.
kercmeesters tot profijt van der voirs. kercken. Begherende hier en boven die
voirs. fundateurs ende oetmoedelic versoeckende ende biddende den eerwaerdigen
vader in gode den bisscop van Uuijtrecht oft zinen vicaris van indertijt wesende dese voirs. hore fundatie ende offitium eccliasticum in der
manieren ende formen hierboven verclaert te willen confirmeren ende van
waerden houden ende onder die geestelicke jurisdictie ende liberteijt te
willen conserveren indyen ‘t noot zij, sonder dat ‘t selve offitium tot
eenigen tijden hier namaels bij successien van enigen waerlicken personen
tot tijtelick ofte waerlicke saicken geconverteert ofte bezwaert worde
van alle d’ welc dat voirscreven staet begeerden die voirs. fundateurs
ende elck van hen bisondere van mij notaris publijck hier van gemaict
te hebben een instrument ofte meer inder bester formen, dit is geschiet
in Den Hage in Hollant, ten huijse van wylen meester Jacob Pynsz., in sinen
leven Raedt der Ceizerlijke Majesteit van Spaenguen in den jare pausdom indictie
dach ende maendt als boven daer bij an ende over waren die
eersame wijse ende zeere voersienige personen meester Jacop de Jonge
auditoer van der camere van der rekeninghe in Den Hage ende Franchois
xxx
Andries Pynsz. als wittachtige19 ende geloevige persoenen daertoe geroepen ende
gebieden. Sic erat subscriptum20.
Et ic ego Egidius de proesst clericus Caeneracensz.
diiociss publicus sacra imperiali auct(oritat)e notarius
iuratus quia potestate officii ecclesiasticei fundationem
terrarum donationem assignationem ac legationem ceterisque
promissis omnibus et singulis dum sic ut permittitur
agerentur et fierent unacum praenominatis testibus
presens et personaliter interfuui eaqsue sic fieri vidi
scivi et audivi ac in notariis, sumpsi idcirco hoc presens
publicum instrumentum manu mea propria scriptum
exinde confeci subscripse publicavi et in hanc publicam
formam redegi signoque et nomine meis solitis et
consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et
singulorum promissorum rogatus pariter et requisitus 21
Dese copie is gecollacionneert upten vierden in meye XV C een ende
veertich tegens zijn prencipael instrument ende bevonden van woorde
tot woorde accorderende. By my notarys publyck ende by den
TG: wittachtig – verstandig, met onderscheidingsvermogen
TG: sic erat sub scriptum - dus het werd onderschreven
21
TG: betekenis van de Latijnse tekst in het kort – Egidius, de klerk getuigt namens zichzelf en de
voornoemde getuigen van wat er in de akte over de fundatie geschreven staat.
19
20
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Hove van Hollant geadmitteert t’oirconden myn subsignature.
Ita est Theodricus de Teylingen, notaris subscripsit
In ander handschrift: 4 mei 1541

[xxx verso]
Eeuwige misse up Sinte Lysbettenaltaer van Snel Claesz.
De kerckban Alcmaer als is sculdig ende gehouden te laeten
doen een eeuwige officium ecclesiaticum van zeven missen
ter weke gefondeert up Sinte Lysbettenaltaer by Snel Claesz.,
wylen burgermeester van Alcmaer ende Joost Jacobs dochter zynder
huysvrouwe daer zy gouverneurs bewaerders ende regierders
toe gestelt hebben die kerckmeesteren in de tyt wesende, begerende
dat zy daertoe goede toesicht hebben willen ende hoere
conscientie daerinne quyten, daer zy de kerck voir gemaect
hebben een schoon stucke lants by de Quackelbregge, welverstaende
den priester die de missen doen sal daeruut jairlicx reyckende
xxviii gulden sonder meer, dat mr. Ariaen Sel in zyn leven bedient
heeft die van den bloede was, die voir een ander gaen sullen.
[in marge: Dese fondatie leyt in ’t kerckmeesters huysgen in der kerckeban in een doos ende
waer vaen van hiervoeren copie staet in’t voirgaende blat]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1541 tot en met 1548. Genoemd wordt heer Jan
Portman en heer Gerryt Hoetmaker.
Item die kerck betaelt alle jaers de coster voor ’t broot ende die wyn van de
voors. vii missen ter weeck de somme van xxxv stuvers. Ende daer om hier voor 't erste
jaer gevallen ende betaelt den v e marty anno XLVII - - xxxv stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1547 tot en met 1551. Genoemd wordt de coster en
heer Gerryt Hoetmaker.

[in marge: Heer Gerryt Hoedemaker sal nu voirdan hebben voir de dagelicxe misse xxxii
gulden, actum den vie may anno LI]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge lopende van 1551 tot en met 1562. N.B. Daarbij in
1559:
Dit is begrepen in de viii gulden 't siaers.
Voirdan hem geaccordeert.

xxxi
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Uutgeven
Eerst van missen ende ander last
van coster, organist, beyerman ende anders
daer de kerck mede belast is.
Die kerck betaelt die fabricke
van Sinte Martynsdoom t’ Utrecht
alle jaere in de cantate eenen
exuden22 wilhelmus scilt van xxix stuvers
hier voer ’t jaer van XXVIII - - xxix stuvers
Heer Gerrit Hoedemaker betaelt Alderheyligen
LXII, solvit lichtmisse anno LXIII - - viii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1563 tot en met 1566.

[xxxi verso]
Crisma23
[In marge rechts boven: Noch soe sal die kerck menheer alle iaers betalen een halfe philippus
gulden ende een stuver van die calfer tienen]
Dages na Paeschen haelt men
dat crisma in der abdie van
Egmont, daer men geven moet drie
philippus of carolus braspenningen, hier
voer 't jaer XXVIII voorz. - - iii stuvers, 1 blanck
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1565. Tussen 1542 en 1550 geen
notities van betalingen. Genoemd worden heer Wouter Cornelisz. en Maerten Lubbrantsz.
Daarbij vanaf 1541 betalingsgegevens in de marge uitgebreid met de opmerking:
Solvit voir de calvertienden - - xiii of xiii ½ stuvers.

xxxii
Sinte Laurysghylde
De kerck betaelt alle jaer Sinte
Laurysghylde uut dat lant gecommen
van Marytgen Comman Dieryc ende dat
huys naest den selven xxx stuvers, verschinende

TG: exuden – het recht om belasting te heffen door een stedelijk bestuur van erfenissen in de stad, die
aan personen daarbuiten toevallen (“naar buiten gaan, weggaan,”)
23
TG: crisma – heilige olie, zalfolie
22
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Ponciani24, hier voer Ponciani anno
XXVIII - - xxx stuvers.
[in marge: Hier ofgegeven onse brieven ’t ghylde xxiiie in augusto anno XXVIII dit te
moegen lossen tot onse den peync tot seggen van twee burgemeesteren ende twee huyssittemeesters van Alcmaer]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1565. Genoemd worden de heren
Pieter Bertelmeussoen, Claes Pietersz. Crinp (Ering), Jan van Hout, Kars Yven, Keysser,
Cornelis Comis, Dirck Arian Heynen, Symon Ians, die coster, heer Dirck Allertsz., Wouter
Cornelisz., meesteren Lourens Jacobss., heer Anthonis Reijers.

[xxxii verso]
Dat Papeghilde
Deselve kerck is sculdich dat Papeghilde 't siaers op Onser Vrauwenavont
geboorte, voer 't besigen van haer cleynoden
breeder verclaert in 't oudtste bouck iii gulden, v stuvers,
hier voer 't jaer gevallen Onser Vrauwe
geboorte anno XXVIII - - iii gulden, v stuvers
[in marge: Dit de kerckmeesteren tot behoeff der kercke voirdan quyt gesc(r)even om Goids
willen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1536.

De kerck is sculdich een misse ter weeck te doen up Onser Liever Vrouwen de Noot Goidsaltaer
by Brecht Janss. in de Nyeuwepoort, gesondert die daer voeren de kerck besproecken heeft 't
lant tot Heyloo.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1547 tot en met 1552. Genoemd wordt broeder
Anthonius.
Heer Jan Jacobsz., getydeheer 25 heeft dese misse angenommen te doen om iiii gulden 't siaers,
verschynende ultima may ende ultima november tot twee termynen 't siaers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1560. In de marge
betalingsgegevens van 1561 tot en met 1565.

TG: St. Ponciani – 14 januari. Pontianus was een christelijke jongeman in de Romeinse tijd,
veroordeeld en onthoofd 14 jan. 175.
25
TG: getydeheer of getydemeester – beheerder van het vaste goed, uit welks opbrengst een “getide”, een
jaarlijkse mis ter nagedachtenis van een gestorvene, wordt bekostigd.
24
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xxxiii
Deselve kerck is sculdich ende gehouden
te doen, doen drie missen ter weke tot
eeuwigen daegen up Onser Vrauwenaltaer van 't Papeghylde ende na elcke
misse een deprofundis miserere ende
een colect te lesen up 't graff van Claes
Pieterszoons moeder ende bewaert heer
Hillebrant ende verschint mey, hier voer
mey anno XXVIII - - vii ½ rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1543. Genoemd worden Frans Ianz.,
Floris Teijlingen, heer Ariaen Nyelen en in 1543 Joseph Senyers huijsvrouw.
[in marge: Heer Claes Claesze]
[in marge: Heer Reyer Nyelen voirdan ingaende Jacobi XXXIX]
[in marge: Heer Pieter van Outdorp in de vasten XVC XLVI gegeven van de misse voir de
kerck gedaen te hebben van dese ende d' andere tot xx elck drie groot, facit - - xxx libra]
Dese voers. drye missen heeft angenommen te doen heer Aerjan Bastgen, daer hy jaerlix off
hebben sal van elcke misse ii ½ gulden alle virendeel jaers zyn gehouden ende sal verschinen
beginnen by
Karsmisse anno XLVI
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1548. Genoemd worden Dirck van
Teijlingen en heer Ariaen. In de marge betalingsgegevens van 1548 en 1549. Genoemd
worden heer Ariaen en Keyser.
Verte

[xxxiii verso]
De kerck is noch sculdich twee
missen ter weke te doen up Sint Joostenaltaer dat de getydemeesters toegeseit
is, daerom hier voer 't eerste jaer daerof
gevallen Omnium Sanctorum XXVIII - - v rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1543. Genoemd worden heer
Philipe, heer Cristoffel, mr. Jan Zivertzoon, heer Zijbrant, heer Roel Janssoen, heer Claes
Pieterss., heer Zijbrant Pieterss. en heer Meynaert Jansz.
[in marge: Solvit de coster van broot anno XXVIII - - x stuvers]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge lopende van 1529 tot en met 1535.
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[in marge: Heer Cristoffel]
[in marge: Heer Meynert]
Heer Ariaen Basgen heeft die drye missen angenommen te doen up 't Papeghiltaltaer
als 't blyct in de voirgaende zyde.
N.B. Met betalingsgegevens van 1550 en 1551. Genoemd worden Claes Harcxz., mr. Gerryt
Pietersz., mr. Dirck Allartsz.

Heer Heyndrick heeft twee missen angenommen up 't Papegiltaltaer om vii ½ gulden ende die derde misse ongehouden wesen te doen, overmits 't sober
loon daertoe staende.
N.B. Met een betalingsgegeven uit 1551. Genoemd wordt heer Heyndrick.

Dese voors. twee missen heeft angenommen heer Jan Rufus Wouter Jans om viii gulden 't
sjaers, ingaende Laurenty anno LI.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1566. De gegevens van 1552 en
1553 staan onder de tekst. Dan gaat men links verder met 1554 tot en met 1562, daarna
rechts, met 1563 tot en met 1566. Genoemd worden Rufus en heer Jan, of wel heer Jan Rufus.

xxxiiii
De kerck is noch sculdich een misse
ter weke te doen, doen up Sinte Cornelisaltaer ende heer Jacob Jansz. plach
te bewaren, dat nu de sangmeester
gegunt is, hier voer 't eerste jaer gevallen
Valentini anno XXVIII - - ii ½ rins gulden.
[in marge: Nota. Is nu te bouck gestelt, folio xiiii]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1555. Genoemd worden heer Jan
Claviger, heer Roel en heer Domine. Bij 1555 wordt met een teken o^o aangegeven dat men in
de marge verder gaat.
[in marge: Nu heer Claes Zael ende sal verschinen voortan xiiii dagen voir Omnium
Sanctorum]
[in marge: Dese missen heeft heer Roel Domine mede angenommen]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge o^o lopende van 1556 tot en met 1563. Genoemd
wordt heer Gerryt.
[in marge: Voirdan heer Willem Claesz.]
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[in marge: Voerdan heer Jan Adriaenss. voor iii gulden 't jaers]
Verte folio xiiii

[xxxiiii verso]
Deselve kerck is noch sculdich
een misse ter weke te doen doen
op Onser Vrauwenaltaer purificy
ende verschint Matheus. De getydemeesters
gegunt, hiervoer Matheus anno XXVIII - - ii ½ rinsgulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1541. Genoemd worden heer
Christoffel, heer Aernt Sijmonssoen en heer Roel
[in marge: Heer Cristoffel]
[in marge: Dese heeft heer Roel angenommen]
N.B. Daarna betalingsgegevens lopende van 1549 tot en met 1552. Genoemd worden
Anthoninus en Broer Jan.
[in marge: Dese heeft pater Anthoninus ende sal voirdan verschynen maij ende Omnium
Sanctorum]

Dese misse heeft angenommen heer Symon, getydeheer, ende sal beghinnen ultima may anno
LII te
betalen alle halve jaeren ende dat om iiii gulden ’t siaers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1562. In de marge
betalingsgegevens lopende van 1562 tot en met 1566. Genoemd worden heer Symon en heer
Ian.

xxxv
Deselve kerck is noch sculdich
een misse ter weke up Onser Vrauwealtaer purificacie voors. ende verschint
Conceptio Marie, dat de getydemeesters gegunt is hier voer Conceptio
Marie in december anno XXVIII - - ii ½ rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1541. Genoemd worden Frans
Cannemaker, scoelmeester, heer Claes Claesz., Frans Janss. verwer, heer Jan Wouterssoen
en heer Roel.
[in marge: Nu heer Claes Claesz.]
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[in marge: Heer Roel heeft dese missen angenommen]
[in marge: Dese heeft pater Anthoninus ende sal nu voirdan verschynen may ende
Alreheyligen]
N.B. Daarna betalingsgegevens lopende van 1549 tot en met 1552. Genoemd worden pater
Anthonius en Broer Ian.
Dese misse heeft heer Symon angenommen ende sal mede ingaen ultima may anno XV C LII
te betalen alle halve jaeren ende dat om iiii gulden ’t siaers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1561. In de marge
betalingsgegevens lopende van 1562 tot en met 1566. Genoemd wordt heer Symon.
[xxxv verso]
Coster
De kerck geeft de coster alle jaere voer
zyn waschen zeep, hemelen van den
ornamenten ende van al dat die
kerck behoeft, van wyrock voer wyn
ende broot van, van acht missen ter weke
acht rins gulden, hier voer ’t eerste quartier
jaers gevallen in maerte anno XXVIII - - ii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1533. Genoemd wordt Dierick
Gherrytz.

xxxvi
[in marge: Nota ]
Die coster betaelt van Omnium Sanctorum van acht missen anno XXXV ii gulden
van broot ende wijn.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1536 tot en met 1547. Genoemd worden Bertelmeus,
heer Cornelijs, coster.
Voirdan in de xvi gulden die men de coster jaerlicx geven gerekent
als hier an d' ander zyde.
[in marge: De coster compt alle jaer van miswyn ende broot van de dagelicxe misse up Sinte
Lysbettenaltaer by Snel Claes ende zyn huysvrouw gefondert - - xxxv stuvers]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge lopende van 1543 tot en met 1547.
------------41

1573, den 3 februarij
Burghermeesteren mit die gherecht ende
Willem Lambrechtsz., kercmeester, hebben aenghenomen Allert Baerssen, coster van die kerck,
ende sal hebben alle jaers acht libra vlams, te weten
alle virendeel jaers xii rinse guldens. Hier voer sal hij
doen dat een coster behoert te doen ende die kerck
ende die kerck altijt schoen ghevecht dat sij niet vuel
oft oneerlijck en laijt, waervan dat eerst virendeel jaers
verschijnen sal den xiten maeij 1573.
N.B. Met een betalingsgegeven van het jaar 1574.

[xxxvi verso]
Coster
Die kerckmeesteren zyende met Claes Jacopz. de nyeuwe coster overgecommen
als dat hy van nu voortaen alle jaers sal hebben acht gulden 't siaers,
te betaelen alle halve jaers te weten Alreheyligen ende mey voor 't wascken,
zeep, ’t bewaren van de ornamenten van ‘t halve wyroock, van 't upsteecken
ende ’t bewaren van de lamp voor’t heylich cruys [ge]commen van mr. Bertelmeus
Jansz. Steenhuys ende van de wyn ende broot van xii missen ter weeck
te weten zeven missen up Sinte Elyzabethsaltaer drye missen up ’t Papenghildsaltaer, een misse up Sinte Cornelysaltaer ende een misse up Onser
Lieven Vrouwenaltaer, de Noot Goods ende als die kerck betalen vermach zoe
sal men hem betalen versien van zyn loen, hier voor 't eerste halve jaer gevallen
Omnium Sanctorum anno XLVII.
[in marge: Up vridach voir Kersmisse XLVII is by den burgermeesteren, scepenen ende
vroetscap van Alcmaer den coster noch gegundt in recompense van d zijne getrouwe diensten
ende de overmits dat hy hem by requeste beclaechde dat hy hem met zijn huysvrouw ende
kinderen daerop nyet mochte bedroopen dat de kerck hem noch voirdan alle jaer tot twee
termijnen 't siaers sal geven de somme van viiii gulden]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1547 tot en met 1557. In de marge staan de
betalingsgegevens van 1557 tot en met 1564.
Soect folio verso xxvii.

xxxvii
Organist
De kerk geeft de organist alle jaer
xii rins guldens tot vier quaertier jaers, hier42

voir een quaertier jaers gevallen Lichtmisse
anno XXVIII - - iii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1536.
Verte
[xxxvii verso]
N.B. Vervolg van de vorige pagina, betalingsgegevens lopende van 1537 tot en met 1550.
Genoemd worden mr. Lenaert en Floris Broer.

xxxviii
N.B. Vervolg van de vorige pagina met betalingsgegevens over het jaar 1550. Genoemd wordt
de wedue.
Organist
Upten xxen aprilis anno XVC een ende vyftich, soe hebben die
kerckmeesteren angenommen Cornelis Symonsz. een jaer lanck ingaende
may anno voors. om die twee orgelen te spelen op sulcke
daegen als dat gewoonlicke es, mits conditien dat
die kerckmeesteren ende kerc Cornelis Symonsz., elcx bysonder
tot heuren believen sullen met een halff jaer off moegen
daer off elck ander gehouden sal wesen in tyts op te seggen
ofte te waerscouwen. Ende dit om die somme van
sestien karolus gulden ‘t siaers ’t stuck tot twintich stuvers
te betalen van vierendeel jaers tot vierendeel jaers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1551 tot en met 1559. Genoemd wordt Ian Walichsz.
Verte

[xxxviii verso]
N.B. Vervolg van pagina xxxviii met betalingsgegevens lopende van 1559 tot en met 1566.

xxxix
[rechts in de marge: Nu voirdan es te bouck gestelt, folio xxvi]
Blaeser
De kerck is sculdich de blaeser
't sjaers iii ½ rins gulden, te betalen van quaertier
jaers tot quaertier jaers, hier voer
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een quaertier jaers gevallen Lichtmisse
anno XXVIII - - xvii ½ stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1536. Genoemd wordt Ian
Lammertzoon.
Verte

[xxxix verso]
N.B. Met betalingsgegevens vervolg van blz. xxxix, lopende van 1537 tot en met 1549. In de
marge de betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1561. In 1552 wordt genoemd Jan
Walichsz.
[in marge: Solvit de hont slaegen iii gulden. Up rekening van 't gene dat hem te meye XLIX
verschynen sal van 't hont slaegen ende anders ergo dan met hem off te rekenen ende was an
zyn custinge mede te betalen]
[in marge: Voirdan folio xxvi van de blaeser]

xl
[in marge: Nota, Heylich Sacramentsghilde]
[in marge in ander handschrift: 16 dec. 1536]
Copie van een brieff die wij
kerckmeesteren verleen hebben.
Wij Sijmon Janzoon, IJff Sijmonzoon, Jan Ianzoon Buyser ende Gherrijt Jacobzoon
up dese tijt kerckmeesteren der parrochie kercke van Sint Laurens
binnen Alcmaer doen eenen ijeghelick te weten dat wij beloeft hebben
ende beloven mits desen voir ons ende voir alle die gheen die
na ons kerckmeesteren van de voirs. kercke zullen worden alle
jaers van de selve kercke weghen uuijt te keren en te betalen
de somme van vier karolus guldens 't stuc doende twintich stuivers.
Ende dat tot onderhoudenisse van een solemnele 26 singhende misse
dienen alle weecke doet ende noch doen zullen op dat
hoghe outaer, op een donresdach, zo wanneer die tijt bequaem
is. In de eere van dat heijlighe eerwaerdighe sacrament
verschinende alle jaers up Karsmisse, daer 't eerste termijn off
verschinen sal up Karsmisse anno XVC zeven ende dartich, welverstaende
waert bij alzo dat dese voirs. misse alle weecke als voirs. nijet
gedaen en worde, ende te nijete ghinck deur verslapte ende vercoude
liefde tot God almachtich, ofte deur enijghe brant ofte oorloghe

26

TG: solemnele – jaarlijks terugkerend
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ofte deur andere inconvenienten 27, die de voors. kercke ende dese stede
van Alcmaer zoude moeghen overcomen, 't welc God verhoeden moet, zo
zullen alsdan die kerckmeesteren indertijt wesende ongehouden wesen
die voirs. vier karolus guldens jaerlix te betalen. Maer zullen altijt
die kerckmeesteren indertijt wesende hoor beste doen, om die selve
singhende misse wederomme om te brenghen, ende voer te stellen,
ende alsdan de voors. vier carolus guldens jaerlix daertoe
te gheven. Ten ware zaecke datter alzo veel ontfancks quame
van de voirs. misse, misgelders 28, dat men de zelve misse eerlicken
zoude moeghen doen, sonder dese vier karolus guldens voorscreven.
Soe zoude alsdan die kerckmeesteren ongehouden te wesen de voorschreven
vier carolus guldens jaerlix daertoe te contribueren, ende anders nijet
welcke vier karolus guldens de kerckmeesteren alsdan wesende, zouden
moeghen keren in andere affaren ende profijte van de zelve kercke
waervoir dat wij teghenwoirdighe kerckmeesteren ontfangen hebben
van Claes Claesz. een merckelicke somme van penningen, die wij
weder gekeert hebben in den orbair ende profijt van de voirs. kercke.
Des ’t ourconde zo hebben wij teghenwoirdighe kerckmeesteren elcx
onse zeghel hier beneden angehangen upten xvie dach van decembri
anno XVC zes ende dartich.
[in marge: Fundator Claes Claesz. van over die Geest]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1537 tot en met 1549. Genoemd worden mr.
Bouwen, Jacop Jansz, up St. Stephani, Jacop Jel, Louris Diricxs en Ambrocius.
Verte

[xl verso]
N.B. Vervolg van pagina xl met betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1565.
Genoemd worden Dirck Weynten, Raedts, Ambrosius de boode, Aernt Claesz. en Ian Melisz.,
Cornelis Comis en Keyser.

xli
Beyerman
De kerck is sculdich de beyerman,
’t kint van Delft alle jaere vi libra van xl gulden
van quaertier jaers tot quaertier jaers, telt
xxx stuvers, hier voer een quaertier jaers gevallen
Lichtmisse anno XXVIII - - xxx stuvers.

27
28

TG: inconvenient – bezwaar, ongemak
TG: misgelders – mitsgaders
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1534. Genoemd wordt Jacob,
graefenmaecker.

Beginnende Iacoby anno xxx meye men salt nou betalen voerdan met iiii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1534 tot en met 1538.

[xli verso]
N.B. Vervolg van pagina xli met betalingsgegevens lopende van 1538 tot en met 1551. In de
marge de betalingsgegevens van 1552 tot en met 1561.

[in marge: Cornelis, beyerman betaelt]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge voor de beyerman, lopende van 1561 tot en met
1564.

xlii
Kerckhoff te wyeden.
Sinte Lysbetgasthuys heeft angenommen ’t kerckhoff
te wyeden, ’t siaers om dertich stuvers, daervan
’t eerste jaer verschynen sal Onser Lieven Vrouwe Lichtmis anno LIII.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1553 tot en met 1566. Genoemd wordt Annetgen
Garbrants.

[xlii verso]
Jaersang
Marie Claes Corffs dochter
De kerck heeft ontfangen .l. gulden testaments
mitte last de jaersang te betalen tot eeuwigen
daege voir de joncvrouw van Heemstede Marie
Claes Corffs dochter, hier voir ’t jaer gevallen
iiie in julio XXVIII - - x stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1537. Genoemd worden Soutgen
Geryts dochter, Beniamin en de pastoor.

xliii
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Jaersang, Snelle Claesz. ende Joost zijn huysvrauwe
De Kerck is sculdich alle jaere te betalen
de jaersang van Snelle Claesz. ende zyn huysvrauwe
mits eenen brieff van ii philips gulden 't siaers de
kerc gegheven verclaert in onse bouc voer dese, hier
voer ’t jaer gevallen in de vasten XXVIII - - xx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1537. Genoemd worden Sentgen
Geryts dochter, mr. Heijndric en de pastoor.

[xliii verso]
Tortsen
De kerck is sculdich te doen maicken
't elcke paeschdach ende Alreheiligendach 't elck twee tortssen 't stuck xiiii stuvers
waerdich wesende voer welcke tortssen
Machtelt Dieryc Harpers wedue de kerck
gegheven heeft twee rins gulden 't siaers up Jan
Dierycs huys ende waer 't saecke dat
hier gebreck an waere zoe zouden
die twee rins gulden gaen an de memorie.
De speelluyden van Haerlem
De vors. speelluyden van Haerlem die upten meyendach commen spelen voir
't heylige waerdige bloet en hebben voirdan nyet willen tevreden wesen
mettet oude loon van iiii gulden, iiii stuvers, dat zyluyden van der stede van Alcmaer plaeg
te ontfangen, soedat men met hemluyden geaccordeert is dat zy onder hem
vieren voirdan alle jaere elcx xxv stuvers hebben sullen, des sal de kerck de xvi stuvers
betaelen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1548 tot en met 1561. Genoemd worden de
speelluyden van Amsterdam en de speelluyden van Haerlem.
Daarbij in 1561:
ii gulden x stuvers tot scenckaje een gulden boven haer ouwe loon.
[in marge: Nu voirdan onder hem vier speelluijden te betalen alle jaer xxx stuvers voor die
kerck ende die stede iiii ½ gulden by consente van burgermeesteren]
[in marge: Nota, zyluyden begeren voirdan meer loons]

xliiii
Huyssitten
De kerck is sculdich die huyssitten
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alle jaer up Alreheiligen uut een
stuck lants te Bergen die wy vortyds
vercoft hebben groot viie lants29, hier voer
Alreheiligen anno XXVIII - - xxviii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1532.

Dese renten syn ghelost van een camer dien dien huysseten ende die kerck
besproken was van een oude macht ghenomt Alijt Ians.

Waslicht
Lucas Arysz. betaelt 't jaer gevallen Lichtmisse XV C XLVIII van
lichtmisse kaerssen, toerts, smeer ende olye by zynen cedulle - - li gulden, iiii st.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1548 tot en met 1556.
Daarbij:
Jan Pietersz. Conynck betaelt van waslicht van
junio XVC L tot in julio LI blijckende by
zyn hantschrift - - xlix gulden, min 1 stuver.
Daarbij:
De selve betaelt van 't waslicht gevallen
anno LII nae uutwijs zijne cedulle omtrent nae
myn onthout - - l. gulden

[xliiii verso]
Up meydach anno XXX verschint
Johannes onse organist voer ’t eerste
jaer van de bewaernisse van
die vullens leggende boven upte
kerck in de gooten ende alle de
dueren boven in die wendelsteen
toe te doen dat se nyet in stucken
en slappen - - xxx stuvers.
N.B. Met een betalingsgegeven van 1531.
Up Kersmisse ’s nachts
De kerk ende coster plagen elcx vi stuvers te geven voir kersnacht te
luyden dat de kerck nu alleen up haer genommen heeft
overmits dat de coster genouch dien nacht te doen heeft, al
29

TG: lants – een Vlaamse oppervlaktemaat, gelijk aan een Kortrijkse roede (8,85 m²).
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en heeft hy sulcke extraordinaris oncosten nyet compt voir 't jaer XLVII - - xii stuvers
N.B. Met een betalingsgegeven van 1548.
Die vierdragers is betaelt vi stuvers, dat se meynach geluydt hebben - - vi stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1549 tot en met 1565.

[in marge: Sackedragers hebben jaerlicx op mayendach van de clocken te luyden iii st.
Achtervolgende dat roo boeckgen van de dooden in 't tweede blat]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge lopende van 1555 tot en met 1565.

xlv
xii apostelen upten Palmsondach
De kerck van Alcmaer heeft tot huer last te betalen de
xii personen die in de plaetse van de xii personen apostelen upten
heyligen Palmsondach onsen heer upten ezel voorttrecken in de processie, hier betaelt Palmsondach
XVC XXVIII, stilo communi - - xii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1539 tot en met 1565. Genoemd worden de 12
apostelen en de bouckdragers.

[xlv verso]
[in marge: Nota, dese zyde duerslaegen ende men sal 't vinden in 't xlixe blat]
Scuyersters
De kerck heeft angenommen vier
scuyerters die drie mael dat copperwerck zullen scuyeren om xi rins gulden
't siaers te weten Kersmisse XXVII, iiii rins gulden,
dat zy ontfanghen hebben te Paeschen XXVIII
noch - - iiii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1533.

[in marge: Nu voertan sal men die scursters betallen myt seven gulden]
Op den xix dach van octobrij anno XVC XXXIIII, soe heft Geert IJven ende Nelgen
IJven anghenomen van Jan Mijchgilsz. ende IJf Sijmonsz. als kerckmesteren
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indertijt wesende alle dat kerckke goet te souren30 twe mael 's iaers,
te weten Allreheijlijgen ende te Paschen maer dat wijwaters wat sullen
sij ghehouden wesen vier mael 's ijaers ende dat voer en [xxxxxx] seven
gulden die olij daer butten.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1535 tot en met 1540.
[in marge: Int 't iaer anno XXXVII nu voertan sal men die scursters betalen mit ses gulden
voirdan met henluyden geaccordeert om vii gulden 't iaers]
[in marge: In octobri XXXIX mette scuyersters geaccordeert dat zy voirdan hebben sullen
jaerlicx van al 't goet te schuyeren viii gulden, des sullen zy 't drie mael 't siaers schuyeren,
ingaende mey XVC XL]

xlvi
N.B. Vervolg van pagina xlv verso een betalingsgegeven van 1544. Daarbij:
Wij hebben ghegeven iiii scuitere Omnium Sanctorum - - iii gulden, ix stuvers, i blanck.
Omnium Sanctorum anno XLIX van die tralien ende coper weerck - - viii gulden.

Die coster bewaert die lampe voir 't heylich crucifix voir 't koer dier
by mr. Bertelmeus Jansz. Steenhuys ten licentiaet s.g.31 besproecken ten eeuwigen
daegen daervan hem jairlicx geaccordeert is een philips gulden van xxv stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1542 tot en met 1547.
[in marge: Dit is begrepen in de xvi libra, die de coster jairlicx ontfanct daeromme hier duer
gedaen]
Olie die de kerck becosticht van beyde drie lampe, d' een voir
't heylige waerdige sacrament ende d' ander voir 't crucifix.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1542 tot en met 1551. Genoemd worden Reyer
Pieters, olieslagers dochter en Reyer Louwe en Reyer Loute.

[xlvi verso]
Graefmaicker
De kerck geeft alle jaere in september
de graefmaicker van de honden uute
kerck te jaegen xxv stuvers. Hier voer
september anno XXVIII - - xxv stuvers

30
31

TG: souren – tweede rente aanbrengen bovenop een andere op het goed gevestigd.
TG: s.g. – saliger gedachtenisse
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1539. Daarbij:
Nu den ouden graefmaecker gelyc.

Ende heeft ven de kerssen te bewaren
't siaers vi gulden van 't kerchoof te
wyeden ii gulden. Van boven de kerc
schoen te maicken xxx stuvers ende van de
graven innegevallen te stoppen
xxx stuvers ende verschint alle jaere
up Alreheiligen, hier voer 't eerste
jaer ven Omnium Sanctorum anno XXXII, facit - - xi gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1532 tot en met 1539. Dan staat er een verwijsteken
o^o, waarna men verder gaat met de betalingen bij het verwijsteken o^o op blad xlvii.

Verwijsteken o^o

In de marge rekent men af met De Keyser die de goten schoon gaat houden, beginnend met
het bijna onleesbare deel, 2 regels onder onder het onderste verwijsteken +.
Sanctorum anno XXXVIII bij Den Keijser.
N.B. Met betalingsgegevens van 1537 en 1538. Boven het verwijsteken + staan
betalingsgegevens van afrekeningen van de jaren 1539 en 1540. De Keyser wordt genoemd.
Daarna gaat men in de marge verder bij het bovenste verwijsteken +.

Verwijsteken +

[in marge: + Van de gooten schoon te maecken, De Keyser]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge lopende van 1541 tot en met 1551.

xlvii
Marie Verlaen
De selve van 't kerchoff te wyeden ende
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scoon te houden een jaer betaelt tot een
varcken te coopen, Bamisse32 XXVIII - - iii gulden, x stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1531.
Meester Jan Teyng heeft de kerck over drie of
vier jaeren gegeven eene philips gulden ende begeert
dat men alle jaere Ponciani of daeromtrent
twee kerssen sal setten up zyn ouder
graff voer 't koor namiddach in de compleet
ende 's anderen daeges in de missen zy
dat alle jaere vervolght.
[in marge: Solvit mey LVIII - - iii gulden]
Meester Jan Teyng heeft noch naderhant
noch gegeven vier postulaeten de kerc
om Gods willen omdat men
't selve nyet vergeten en sal.

N.B. Vervolg van blad xlvi-verso.
o o

^ Graeffmaecker

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1540 tot en met 1547. Genoemd worden Keyser en
Pietertgen Claes Slootgen.
[in marge: Sal de graeffmaecker voirdan alle jaer up twee termynen ontfangen de vi libra van
de kaerssen te bewaeren ende de xxx stuvers van de graeven te stoppen]
[in marge en onderaan: N.B. Betalingsgegevens lopende van 1547 tot en met 1557. Genoemd
wordt Keyser. Daarbij:
Item van de gevallen graven xv stuvers, dit is hem nu may anno LII opgeseyt]

[xlvii verso]
De kerck heeft ontfangen xl gulden van
die kinderen van Jan van Heemstede
daer voer de selve kerck tot huer
last betalen sal tot eeuwigen daege
dat waslicht upte grote candelaer
in Claes Corffs capelle vor de
twee officium ende nyet meer ende
verschinen sal alle jaer up Kersmisse.
32

TG: Bamis – eigenlijk 'Baafmis', (samentrekking van Bavomis), de feestdag van Sint-Bavo is 1
oktober. St. Bavo is de patroonheilige van de Sint Bavo Parochie (Haarlem).
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[in marge: Naderhant is noch hier toe gerecouvreert van den bailliu van Den Briel, als
huerluyden voocht xii libra van xl groten, dat te lutel was dat gegaen is an dat snedenwerck
boven over 't hooge altair, anders en heefter de kerc geen cost of gehadt, het is geprachtiseert
elders de reste tot xiii libra van xl groten].
[in de marge en verder gaande onder de doorgestreepte afrekening: Die hontslaeger heeft xxx
stuvers 't siaers van wyeden rontsom 't kerchoff, (soe hy seyt) maer indien namaels bevonden
worde dattet soe veel nyet en waeren, soe sal men hem dat corten an zyn ander arbeytsloon
ende verschynt may ende Omnium Sanctorum]
N.B. Met betalingsgegevens van 1532 en 1533. Genoemd worden Jacob Heerman en Derck
Symonszoon.

De hontslaeger van 't honde slaen - - xxx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1544 tot en met 1565. Genoemd worden zijn wyff,
Stoffel Iansz. en Jan Coddi. Daarbij:
Jan Coddi is by ons angenommen voer dat oude loen beginnende den eersten maij anno
LVIII.

[in marge: Den selefden betaelt van mey anno vyftich van 't kerchoeff te widen - - xv stuvers]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge lopende van 1550 tot en met 1552. Genoemd wordt
zijn wyff. Daarbij:
[in marge: Niet voor gedaen, ergo duerslagen]
[in marge: Nota. Coddi, sal die arme luijden die onder die misse ende ander diensten gaen
bidden te waerschouwen om uut die kerck te gaen, ende die honden voor die preken ende
onder die preken wech te smyten uut die kerck].
[in marge: Nota. Item, Stoffel is noch toe gehouden v stuvers, mits dat hij die kinderen uuijt 't
loff sal smiten van ’t coer].

xlviii
De kerck vors. heeft noch ontfangen
van de kinderen van Heemstede
de somme van vyftich rins gulden
daer voer de kerck gehouden sal
wesen alle jaer te betalen de
pastoorie 't alomme tot eeuwigen
daegen l. stuvers 't siaers vor de jaersangen
van die oude Dieryc Symenss.,
Claes Corff, Geertruyt, zyn wyff,
Dieryc Symenss., haer zoon ende
de joncvrouwe van Dorp zyn huysvrou
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ende verschint den iiie in julio
anno XVC ende XXXI - - l. stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1532 tot en met 1537. Genoemd wordt de pastoor.

Graeffmaker van de invallende graven te
stoppen ende alle steenen vast te leggen in die
kerck waer dat van noot sal wesen.
Keyser heeft angenommen van de kerckmeesteren alle die
invallende graven te stoppen ende alle steenen vast te
leggen in die kerck daer 't van noode is. Ende dit
om xxx stuvers 't siaers te betalen op mey ende Alreheyligen,
't eerste termyn sal verschynen mey anno LI.
Solvit meij anno LI - - xv stuvers.
[in marge: Duergedaen overmits die xv stuvers gelyck betaelt
worden mette iii guldens van 't halff iaer loons van de
kaerssen te bewaeren, blyckende in 't vorngaende blat]

[xlviii verso]
[in marge: Nota]
De kerck van Alcmaer heeft ontfangen in februario
XVC veertich stilo communi uut handen van Dierick Reyersz.,
pottebacker de somme van x acht ende veertich gulden in
afflossinge van iii gulden 't siaers die up zyn lant stonden
by de Blincken, die welcken gefondeert waeren by eenen Kathryn
Comman Diericxz., de oude moeye van Claes Claesz. ende
van de oude Ghuyert Nannen, tot een eeuwige misse up
dat Commans altaer in de weeck, daervan nyemant van de
fondatie en weet, mits dat die verloren is, soe dat mits
dat Dierick Reyersz., de pennyngen ende renten upgeseyt hadde
voir scepenen van Alcmaer ende nyemant daer van de administratie
hebben wilde, soe is soe veele gedaen by den kerckmeesteren an den
vors. Claes Claesz. ende de kinderen van de oude Ghuyert Nannen,
dat zy tevreden geweest hebben dat die kerck van Alcmaer
de hooftsomme van den pennyngen souden ontfangen mette verloopen
renten, mits alleenlick voir de ziele van de selve Kathryn
te doen lesen alle vier quater temperen 't siaers telcken een
misse, dat die kerckmeesteren sulcx belooft hebben te doen ende
heeft Dierick Reyersz. noch daerenboven de kerck gesconcken
mits dat men dat duergedreven hebben viii guldens, ii stuvers, soe dat
die kerck hier voeren ontfangen heeft in als lvi gulden, ii stuvers.
Ende Dierick Reyersz. heeft van als hier van 't besceyt ende goede vaste brieven.

54

xlix
[in marge: Nota]
Die pastoor mit die kerckmeesteren, ende die prelaet
van Egmont op hem zelven hebben gheven
twe beneficien die ghevuiert zijn ende zijn
houdende op Sint Jans ende heijlich cruijsaltaren belast mit drije missen ter weeck
alternatis vicisum, dat is bij boerten ende die
kerckmeesteren hebben se gegheven mr. Simons,
neeff van Amsterdam, welcke bescheijt is
leggende onder ons kerckmeesteren in een nijeuwe
does, daervan dese materie opgescreven staet.

[xlix verso]
Schuyrsters.
Tegens Alreheyligen anno XLVI zoe is dat coperwerck van de
kercke geschuyrt ende hebben vier vrouwe persoonen daer
over geweest elcx den tyde van xi dagen, elcx ’s daegs ii stuvers,
facit - - iiii gulden, viii stuvers.
Tegens Paeschen anno XLVII zoe is dat cooperwerck van de kercke
geschuyrt ende daer hebben vier vrouwen persoonen overgeweest elcx
de tyde van neg dae thyen dagen, elcx ’s daechs ii stuvers ende van wyn
wort tesamen - - iiii gulden, ii stuvers.
Tegens Paes Omnium Sanctorem XLVII i heeft Marytgen Thysd. met haer vieren
alle de tralien ende ‘t coperwerck geschuyert, elcx xii daegen, ’s daechs
ii ½ stuvers elcx, facit - - vi gulden.
Tegens meij anno XLVIII soe heeft Grijtgen van Hoven mit Belije dat
jonchwys33 van Beyngamyn mit nogh noch ii andere vrouwen
gheschuyert al 't coperwerck, te weete alle die tralyen voer dat
sacrament ende dat kuer mits noch die grote candelaer up 't
keur ende die pannen boven die stulagen, te weeten die
twe vrouwen, Gryet mit noch een, elx xi daghen ende
Belije Claes dochter mit noch een vrou, elx xiii daghen, facit
xlviii daghen, daechs ii ½ stuvers - - vi gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1548 tot en met 1557. Genoemd wordt Marytgen
Thysdr.
N.B. Betalingsgegevens in de marge lopende van 1557 tot en met 1564. Daarbij:
33

TG: jongwys, jongwijf, – jonge vrouw
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solvit: Maij LXIIII van xvi dagen schuyerens ende mitsgaders van olij - - x gulden, ii stuvers

[L]
Ander betalinge van lyffrente staende
tot laste van der selver kerck van Sinte Laurys,
te betalen elck zyn tydt ende somme verclaert.
Eerst in Alcmaer.
Heer Willem van Beerhem
heeft upte kerck van Alcmaer thien
rins gulden ‘t siaers tot zyne lyve alleen
verschinen up den kersavont hier voir den
kersavont anno XXVIII - - x rins gulden
[in marge: Requiescat in pace]
N.B. Met een betalingsgegeven van 1529.

Heer Claes Jansz. Buyser, presbyter pastoor
van Sinte Martyn sal van die kerck
jaerlycx ontfanghen tot zyne lyve
up den eersten in mey uut saecke
van twee cameren by hem de
kerck over gedaen daer mr. Henryc
in woent ende naest hem over dat
clochuys. Hiervoer ’t eerste jaer
gevallen den eersten in mey anno XXXI - - xvii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1532 tot en met 1536.

[L verso]
Alcmaer
Heer Roel Jans ende Neel Jans, zyn
suster hebben upte kerck xii rins gulden
't siaers lyfrente, verschinende translatio Martini,
hier voer Martini XXVIII in julio - - xii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1542. In 1531 wordt heer Claes
Verwer genoemd.
[in marge: Obyt Nel, zijn suster ultima aprilis XVC XLII stylo communi]
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[in marge: Obyt heer Roel upten xxiie februarii XVC XLIII stylo communi, alias St.
Pietersdach, pro frigora in aqua Egmondense cum domino Cornelio custode. Requiescant in
santa pace34.
[in marge: Anno XLII zijn edelen suster dootscult te corten]

Claes Boelen heeft upte kerck gecoft x ½ gulden 't siaers, daeran hy de kerck gegeven heeft
een pachtbrieff van ii gulden 't siaers losrenten ende noch zeeckere custinge, gevallende Kersmisse
ende St. Jan XLV,
daervan Kersmisse XVC XLVII dat eerste halff jaer verschynen sal wesen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1547 tot en met 1549.
Upten xxviie in junio anno XVC ende vyftich, soe zyn die kerckmeesteren geaccordeert mit
Claes Boelen beroerende zyn lyffrenten. Te weten Claes Boelen is gelevert die pachtbrieff van ii gulden 't sjaers losrente ende noch xvi gulden an ghelde ende hiermede die
lyffrenten
offgecoft, ergo Claes Boelen duerslaegen.

li
Alcmaer
Heer Baert Pietersz., priester heeft
upte kerck van Alcmaer up zyn lyff
alleen xvii rins gulden 't siaers, verschinende
Sinte Pieters ad Cathedram, hier voer Petri
ad Cathedram anno XXVIII - - xvii rins gulden.

Obyt heer Baert Pietersz.

[in marge: Obyt op heylich cruysdach in september anno LVI]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1556. Genoemd worden Symon
Jansz. Brouwer en heer Baert Pietersz.

34

TG: Overleden heer Roel op de 22e februari 1543, gangbare jaartelling, alias Sint Pietersdag, door
bevriezing in het water te Egmond (Egmonder Meer?) met heer Cornelius, de koster. Mogen zij rusten in heilige
vrede.
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[in marge: Gecort den xe penning den xixe merty LV heeft heer Baert betaelt ii gulden voor
die kaerssen van Z.E. uutvaert ende maenstondt]

[li verso]
Alcmaer
Heer Geryt Huysheersz. Willem,
priester heeft 't siaers upte kerck
tot zyne live x rins gulden, verschinende
den xvie in marte, hier voor den xvie in
marte anno XXVIII - - x rins gulden
[in marge: Obyt xiiiie in november anno XXVIII. Requiescant in pace]
Heer Loueris Clason ses karolus gulden ’t siaers
op sijn lijf allen verschinnende natijvijtas 35
Johannes, daervan dat erste jaer vallen ende
verschinen sal Sijnt Jansmis anno XVC XXXIIII.
[in marge: Obyt xxiiiie marty XLVI stilo communi. Requiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1534 tot en met 1545. Genoemd worden Frans
Janss., Claes Lourisz., Jan Buysser en Andries Pieters Zel.
[in marge: Anno XLI te corten de dootscult van Thryn Willems in de Houtil gecort]

lii
Alcmaer
Heer Cornelis Gerytsz. in de Bogaert
mit Luyt Geryts zons zoon, genoomt Ariaen Luytgesz.
hebben upte kerc xviii rins gulden ’t siaers
lyfrente, verschinende viie in julio. Hier
voer julio XXVIII - - xviii rins gulden.
[in marge: Obyt heer Cornelius]
[in marge: Obyt in ins maio XVC XLII Ariaen Luytgesz. Requiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1541. Genoemd worden Clavier, mr.
IJsbrant en Gost van Veen. Daarbij:
Solvit de Waert in de Beer upt jaer XLI by cedule - - x libra.
Meester Pieter Basgen, priester heeft upte kerck gecoft
35

TG: natijvijtas Johannes – geboorte van Johannes de Doper, 24 juni.
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xvii rins gulden 't siaers lyffrenten up zyn lyff alleen, verschynende
up Sint Jan Baptistendach midtsomer ende heeft daervoer
betaelt hondert ende twee gulden, welverstaende soe wanneer mr.
Pieter ses jaer renten ontfangen sal hebben, soe sal men hem alle iaer
betalen ses rins gulden ende nyet meer, soelange hy leeft, achtervolgende een
accordt 't welck hem up scrift geleidt is by de vier kerckmeesteren,
ondergeteykent den xxiien dach in junio anno XVC ende vyftich.
Ende dese renten zyn gecoft by consente van Cornelis Claesz.
ende Cornelis Garbrantsz., burgemeesteren van Alcmaer.
[in marge: Lyffrenten. Nota, dat dese penningen ruym gegaen zyn an ses balcken om dye
kercktoorn te stutten, mitsgaders zaechloon, yserwerck ende 't synen luyden arbeytsloon]
[in marge: Obyt den xviien octobris anno 1551]
N.B. Met een betalingsgegeven van 1551.

[lii verso]
Alcmaer
Heer Claes Maerts, presbyter heeft
upte kerc x gulden 't siaers lyfrente up
zyn lyff alleen verschinende den xiiiie
in junio, hier voer junio anno XXVIII - - x rins gulden
[in marge: Obyt den 15 novembris anno XVC LII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1552. Genoemd worden heer Claes
Maertsz., Dirckgen Claes dochter en Dirckgen IJsermans.

liii
Alcmaer
Heer Pieter Poitman ofte mr.
Pieter, presbyter heeft mit Katryn ende Soetken
Dierycx dochter upte kerck ’t siaers, xxi rins gulden,
daer mr. Pieter heffer of is ende na zyn doot
sal by doot van elc vii gulden ofsterven ende
verschint Lucas, hier voer Sinte Lucas XXVIII - - xxi rins gulden.
[in marge: mr. Pieter Poitman obyt ipso die sacramenti XVC XXXX IX ergo vii libra
offgesturven]
[in marge: Obyt Kathryn, de scout van Hoorns huysvrouw in november XXXIX ergo vii libra
't siaers offgesturven.]
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1565. Genoemd worden Jan Buyser
voor zijn huisvrouw, de scoutenne van Horn, Jacob Reijsersz., Maerten Lubbrantsz. en
Augustyn van Teylingen. Daarbij:
Solvit 't iaer XLVII, XLVIII, XLIX met hant offgerekent van 't gunt hy van de poorters
ontfangen hadde.

[liii verso]
Alcmaer
Heer Dieryc Verwer heeft upte
kerck xii rins gulden 't siaers lyfrente
verschinende up Sinte Nycolausdach, hier voer
Nicolay anno XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Obyt den xxxe december 1555]

Obyt heer Dieryc Verwer

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met tot en met 1554. Genoemd worden
meester Claes Verwer en Keyser. Daarbij:
Up rekening van Nicolai XXXIX een jaer sang van Zybrich Diericx suster by haar uutgang x
libra.
Item de dootscult van Thryn Lucas dochter - xxviii stuvers.
[beginnend in marge: Solvit. Nota. De xxv libra in te houden van den testamente van mr.
Claes, tottet verslach, te weten 't jaer rente, gevallen Nicolai XLI, daeran gecort , noch een
quyeting upten stede gegeven van xii libra, betreft van xx stuvers betaelt an gelde]
Op jaersdach anno XVC LVI stilo communi, is heer Dirck Verwer begraven
ende alzoe hem een jaer renten verschenen waeren op Nicolaj XV C LV,
soe hebben zyn erffgenamen verclaert dat mr. Dirck 't selve jaer
renten die kercke besproecken heeft.

liiii
Alcmaer
Heer Dieryc of mr. Dieryc van Egmont
heeft upte kerck mit Cornelis zyn neve
ende mit Yeff zyn suster xxiiii gulden ’t siaers
verschinende Pancracy, hier voer Pancracy
anno XXVIII - - xxiiii rins gulden.
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[in marge: Obijt IJeff in november anno XXXVIII]
[in marge: Obyt Cornelis mede upten xxe september XXXIX]
[in marge: Obyt mr. Dierick mede iiiie january XVC XLI stilo communi]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1540. Genoemd worden in 1531
Claes Pieterz. en mr. Dierick.
[in marge: Nota, nyet meer te betalen off den brieven te sien want 't schynt dat de x gulden
staen up Cornelis ende Yeff die beyde offlivich zyn]
[in marge: Nota, datter x guldens off gesturven zyn]

Heer Cornelis, alias domine priester heeft upte kerk gecoft up zyn lyff alleen iiii gulden
't siaers verschynende Sinte Pieter ad Cathedram ende Sinte Bertolmeus aposteldach, waervan
Sinte
Bertelmeus nu naestcommende den eersten termijn wesen sal anno XV C XLII - - solvit 't
hooftgelt.
[in marge: Obyt den viien november LVI]

Obyt heer Cornelis

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1542 tot en met 1555. In de marge de
betalingsgegevens van 1555 en 1556.

[liiii verso]
Alcmaer
Heer Cornelis Allaertsz. te Coelen
priester heeft up te kerck van Alcmaer
x rins gulden 't siaers verschinende Margrete,
hier voer Margrete anno XVC XXVIII
de selve - - x rins gulden.
[in marge: Obijt: requiescat in pace, als hij doot is]
[in marge: Vivit noch, obyt nu]
[in marge: Obyt]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1546. Genoemd worden Florys van
Teylingen, mr. Gheryt Pieterzoen en de bailiu.

Heer Albert Beuyckesz., geboren van Barcingerhorn, priester
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residerende tot Coelen, heeft upte kerk van Alcmaer gecoft de
pennynck viii up zynen lyve alleen twaelff gouden gulden ’t siaers
't stuck gerekent tot xxviii stuvers ende nyet hooger, verschinende jairlicx
up twee termynen als den xiiiie in maerte ende den xiiiie
septembris, daervan d' eerste termyn vallen den xiiii e in
maerte anno XVC veertich beloipende 't siaers - - xvi gulden, xvi stuvers.
[in marge: Coelen. Upte iiiien january XVC XLV stilo communi is de tydinge by een jongetge
uute Beverwyck gecommen dat dese Albert haestich offlivich geworden is, requiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1540 tot en met 1544. Genoemd worden Geryt
Pietersz., Symon Garbrantsz. en de brueder van Barzyngerhorn.
lv
Alcmaer
Heer Jan van die Hoeven suster,
mancke Katryn Jans dochter, heeft upte
kerck up haer lyff alleen viii rins gulden
’t siaers, verschinende Ambrosii36, hier voer
Ambrosii anno XXVIII - - viii rins gulden.
[in marge: Obijt anno XXXV den vie in februario]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534. Genoemd wordt de
graefmacker.

De selve heeft noch upte kerck
x rins gulden ‘t siaers, verschinende St. Jansmisse,
hier voer St. Jan anno XXVIII - - x rins gulden.
[in marge: Obijt ut supra]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot 1534.

Neelis zy genaempt
Kathrijn Louwen wonende upte Cleijne Nyeuwesloot, oudt wesende lxx jaeren heeft upte
kerck
gecoft vi gulden ‘t siaers, te betalen van halff jaer tot halff jaer, waervan ‘t eerste halff jaer
verschynen
sal prima september XVC XLVII XLIX tot heur leven lang de pennynck v ½, beloipende ‘t
hoftgelt by de
kerck ontfangen xxxiii gulden met welcke pennyngen off gelost is de lii ½ stuvers die Willem
Brouwer
36

TG: St. Ambrosius – Ambrosius van Milaan, overl. 397, kerkvader, schreef veel werken over de kerk,

feestdag
4 april
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jaerlicx upte kerck hadde beloipende xlii gulden, soe dat ‘t rest betaelt is uute kercke
pennyngen.
[in marge: Obyt in april LIX]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1549 tot 1556. Genoemd worden haer selffs en Claes
Mathys. In de marge betalingsgegevens van 1556 tot en met 1558.

[lv verso]
Alcmaer
Heer Adriaen Nyelen heeft
upte kerck gecoft tie xix rins gulden
‘t siaers tot zyne lyve alleene, te
betalen tot twee halve jaeren als
mey ende Alreheiligen, hier voer
mey anno XXVIII die een helft - - ix ½ rins gulden.
[in marge: Obyt den derden in junio anno XVC LII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1549. Genoemd worden Reyer
Nyelen, coster, Jan vorseyt, Frans Ianz., verwer, Mary van Zanen, Cornelis Boemis, heer
Adriaen selfs, heer Claes Buiser, Joseph Senyersz., mr. Hironymus, heer Meynern, die
zyekhuysmeesteren, Wouter Jacop, Keryn in de Naedorst. Daarbij onderste regel:
Die f leprosen vaer ende in die Nadorst - - ix ½ gulden anno XLIX Omnium Sanctorum.
N.B. In de marge betalingen van 1550 tot en met 1552. Genoemd worden heer Ariaen, Claes
Buiser en de leproosmeester, Cryn in de Nadorst. Daarbij:
Solvit noch Cryn in de Nadorst an gelde - - xlv stuvers ende haer gecort xxv stuvers van een
jaer pachts, facit iii ½ gulden.
[in marge: Heeft toegeseyt heer Meyndt te betalen mey XLVI - - iiii gulden]

lvi
Alcmaer
Die ander helft verschint heer
Ariaen Nyelen Alreheiligen, hier
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1533.
Marytgen Jans dochter van Alcmaer, dienstmaecht, heeft up te kerck ’t siaers
lyffrenten gecoft twintich stuvers hear leven lang ende nyet langer, vallende
ende verschinende alle jaer upten heyligen pynsterdach, waervan Pynster
anno XVC XL dat eerste jaer verschenen sal wesen. Actum upten xie in meye XXXIX.
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[in marge: Deselve heeft noch upte kerck gecoft ii gulden ’t siaers, daervan ‘t jaer dat eerste
jaer rente verschynen sal up Pynster XVC XLV, soe dat zy nu drie gulden 't siaers heeft]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1540 tot en met 1565. Genoemd worden Jacob van
Teylingen, Foreest, Snel Claesz., Zou Gerrytsz., Jacob Broec.

[lvi verso]
Alcmaer
Heer Jan, kistemaicker, heeft upte
kerck ii ½ gulden ‘t siaers lyfrente, vallende
Conceptio Marie in december, hier voer
december XXVIII - - ii ½ rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1531.

Heer Louwerys Claesz. ses rins guldens
‘t siaers up syn lyff alleen, hem verschynende
Nativitas Johanus, daervan dat eerste
jaer vallen ende verschynen sal Sinte
Jan anno XXXIIII.
[in marge: Obyt, requiescant in pace]

Guerte Gerits, die husfrou
van Claes van Houten heft op die kerck
gekoft negentijn karolus gulden ’t sjars
tot hoer levendt lanck durende ende
nitte langer te betalen, op twe terminen,
daer den ersten of wesen sal Jacopi anno
XVC XXXIIII ende Lijchtmis daerna voelgende.
[in marge: Obyt Ghuyert iiiie december XVC XLVI]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1534 tot en met 1544. Genoemd wordt Claes Hout.

[in marge: Noch heeft Guert voirnomte iii gulden 't siaers lyfrenten, spruijtende uut een
losrentenbrieff die gelost is ende verschint Kersmis]
N.B. Met betalingsgegevens in marge lopende van 1538 tot en met 1544. Daarbij onder in de
marge nog de betalingen van 1545.

lvii
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Alcmaer
Brecht Jans, zyn suster, mater in
dat Middelhof heeft 't sjaers tot huer
lyff alleen xv stuvers, verschinende als voeren
hier voer december XXVIII - - xv stuvers.
[in marge: Obyt Brecht op Sinte Jeronimusdach]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1538. Genoemd wordt de
uutganckster.

Marijtgen Cornelis dochter, de wedue Claes Gerytsz. den Engelsman, heeft upte kerck tot
haer lyve gecoft
vii karolus gulden ’t stuck tot xx stuvers up twee halve jaeren als den xxe in maerte ende den
xxe septembris,
waervan ’t eerste halve jaer verschynen sal den xxe in maerte XVC XLII stilo communi, solvit
't hooftgelt.
Solvit dat eerste jaer, gevallen in maerte XVC XLII - - iii ½ gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1542 tot en met 1558. In de marge
betalingsgegevens van 1559 tot en met 1560. Daarbij in marge:
Dit is afgescoren anno LXI den 10e februarij

[lvii verso]
Alcmaer
Meester Willem Gerytsz. heeft
't siaers upte kerck thien rins gulden, verschinende
d' een helft mey ende d' ander helft Omnium Sanctorum,
hier voer 't halve jaer gevallen mey
anno XXVIII - - v rins gulden.
[in marge: Obyt]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1530.
Meeste Willem Gherrytz. is gesturven den vie dach van maert
anno XVC een ende darthich nae 't ghemeene scriven der stede van Alcmaer,
ergo deurgheslagen.

Hees Pieters van Monickedam,
oudt lxv jaeren ende Dieuwer Pieters
dochter zyn suster, oudt lv jaeren, hebben
up den eersten in october anno XVC XXXII
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gecoft up haer beider lyven xx libra
van xl groten ’t siaers, te betalen van halve
jaer tot halve jaer tot halve jaer.
Den of 't eerste halve jaer verschinen
sal den eersten in aprille anno XXXIII
daerom hier - - x rins gulden.
De selve verschint den eersten in october
anno XXXIII vors.
v gulden op den termin van october anno XXXIII.
[in marge: Obbijt Diewer Pitters op Sijnte Martensdach anno XV C XXXIII]
[in marge: Obbijt Hees Pittersz. op den xv dac van octobrij anno XVC XXXIIII. Requescant in
pase]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1533 en 1534.

lviii
Alcmaer

Clemeins van Foreest ende
Marytgen Cornelis dochter, haer broeder
natuerlycke dochters kint, hebben upte kerc
x rins gulden lyfrente, verschinende den
xxviie in januario, hier voer januario
anno XXVIII - - x rins gulden.
[in marge: Foreest obijt in augusto anno 30]
[in marge: Obyt Marytgen in junio XVC XLII. Resquiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1542. Genoemd worden mr. Van
Teylingen, de zoon en Jordaen.
Anna Jans, baghyn in’t Middelhoff, heeft upte kerck van Alcmaer gecoft thien
rins gulden ’t siaers, vallende ende verschinende alle jaere Conceptionis Marie, XVC XLIII
dat eerste jaer.

Obyt Anna Jans

[in marge: Obijt den xxiiiie juny anno LX]

66

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1543 tot en met 1559. Genoemd worden Dierick
Ariaen Heynen, Buyser, Garbrant Iacopsz., Pieter Bertolomeusz., Marytgen Gerryts van
Bergen en Alijt Gerrytsdr.

[lviii verso]
Alcmaer
Marytgen ende Lybet Bastgens
hebben upte kerck up huer beider
lyven xii rins gulden ’t siaers, verschinende
den eersten in september, hier voer
september anno XVC XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Obyt Lysbet ende de helft by haer ofgestorven]
[in marge: Obijt Marytgen in december anno LVIII]
[in marge: Nu dese Marytgen is noch in’t leven, nyet jegenstaende dat by kercmeesteren de
anno LVIII dese renten geroyeert zyn, maer is gedoleert in den persoon van Jannitgen
Garbrants. die overleden is]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1557. Genoemd worden Marytgen,
mr. Jan, Teylingen, by Dirck van Teylingen, Garbrandt haer zoon, Bierck Broer. Daarbij:
Solvit mr. Jan, van september anno XXXI nu alleen up zyn wyff lyff - - vi rins gulden.
[in marge: Dese vi gulden verschenen XVIII die Omnium Sanctorum zyn gestelt op Jannitgen
Garbrants, folio lxxxii]

lxviii lix
Alcmaer
Lucie Olbrants ende Oudouwe
Dierycx dochter hebben upte kerck
't siaers xviii rins gulden lyfrente, vallende
mey ende Omnium Sanctorum telcken de helft, hier
voer mey anno XXVIII - - ix rins gulden
deselve verschint Omnium Sanctorum XXVIII, oic - - ix rins gulden.
[in marge: Afgequeten ende onse brieff weder na ons genomen van de huyren van 't lant de
anno XXVIII, ende is gecasseert, ergo duerslaegen]

Florys Janz. ende Zuytgen Gherryts dochter hebben
tesamen ghecoft up die kerck van Alcmaer die
som van twalyf gulden 't siaers up hoer lyfven ende
up die langste levende van heur beyden ende synen
alsoe mit malcanderen gheaccordeert dat die langste
levende van hoer beyden die ghehele lyfrenten
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sel ontfanghen ende behouden tot syn selfs prouffyt,
sonder daer enich restitutie off te doen den erfghenamen van den eersten offlivichgheyt ende dese renten
sellen verschinen den ien xxen dach van junio ende
den xxen dach van decembri waer off 't eerste termyn is anno XXXII den xxen juny ende daerom
anno XXXII den xxxxen xxen juny ende xxe
in december - - xii ryns gulden.
[in marge links: Obyt Soutgen in octobri XVC XXXIX]
[in marge rechts: Obyt Floris Jansz. mede den laetsten november XLV, requiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1532 tot en met 1543, in de marge
betalingsgegevens van 1544 en 1545.

[lix verso]
Alcmaer
Guyert Sanctorem ende haer suster
hebben upte kerck 't siaers vi rins gulden
tot huer beider lyven, verschinende
mey, hier voer mey XXVIII - - vi rins gulden.
[in marge: Obyit haer suster, obyt Guiyert]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1540. Daarbij:
Solvit mey XVC ende XL by Bertelmeus haer geleidt - - vi gulden.

Alcmaer
Marytgen Garbrants dochter, de dienstmaecht van Huysduynen, heeft upte kerck
in mey XXXIX gecoft drie gulden 't siaers haer leven lang, daervan dat
eerste jaer vallen sal den eersten in junio XVC veertich, solvit ’t hooftgelt.
[in marge: Obyt anno 63 in maie]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1540 tot en met 1562. Genoemd worden Peter
Basgen, Ioost van Rollen, Bartolmeus Broer, Yeff suster, Claer Jacops, Jacop van Teylingen,
Grietgen Ioost suster en Augustyn van Teylingen.

lx
Alcmaer
Geryt Symons dochter, baghun
in 't Oude Hoff t' Alcmaer, heeft xx stuvers
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't siaers upte kerck, verschinende xie in februario,
hier voer februario anno XXVIII - - xx stuvers.
[in marge: Obyt]
N.B. Met betalingsgegevens van 1529 en 1530.

Vercoft in november XXX
Katrijn Pieter, jongen dochter ende Anna
Mathys hebben upte kerc x rins gulden
't siaers, verschinende mey ende november,
den eersten hier voer mey XXXI - - v rins gulden.
[in marge: Obyt Kathryn den xxxen november LIX]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1531 tot en met 1549, in de marge
betalingsgegevens van 1549 tot en met 1565.

[lx verso]
Alcmaer
Guyert Laurys Gysbrechts weduy
ende Laurys Lauryss. haer zoon hebbende
upte kerck 't siaers v rins gulden, vallende den
x iie in februario, hier voer februario anno
XXVIII - - v rins gulden.
[in marge: Nota. Dese renthen zijn ghetransporteert op Margriete Volckerts, wonende in St.
Jansstraet]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534. Daarbij:
Solvit, dat Hof ii gulden ende meester Oem x stuvers, te vollen betaelt v gulden.

Margriete Volckerts heeft op die kerck van Alcmaer
vijff rins gulden 's ijaers lyffrenten, vallende ende
verschinende den iien in februario ende zijn gesproten
uut dit artikel hierboven verclaert.
[in marge: Obyt Grijte Volkers anno XL kaersavent]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1536 tot en met 1540.

Meyntgen, onsse naeyster van de kerck heeft op die kerck van Alcmaer gecoft ses rins gulden
’t siaers,
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vallende ende verschinende tot ii termynen 't siaers als mey ende Alreheyligen, waervan d'
eerste halff jaer vallen
ende verschinen sal up Alreheyligen XVC XLI ende soe voirt tot haer leven toe ende nyet
langer.
Meyntgen is in julio XLI gesturven ende en heeft gheen renten ontfangen, ergo requiescat in
pace.

lxi
Alcmaer
Brecht Jans dochter Jan Arys,
de cuypers weduendochter, heeft ’t siaers
upte kerck vii rins gulden, verschinende
iie in februario, hiervoer februario
anno XXVIII - - vii rins gulden.
[in marge: Is gesturven den xen in januario XVC XLV stilo communi.
Requiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1544. Daarbij:
Solvit anno XVC XXX, dat vergeten is te bouc te setten, zoe my dunct.
Machtelt Jans dochter heeft upte kerck gecoft vyff carolus gulden ’t siaers lyffrenten, vallende
ende verschynende
tot ii termynen ’t siaers als den eersten in januario ende den eersten in julio, waervan dat
eerste halff
jaer vallen ende verschynen sal prima january XLVI stilo communi ende soe voort van halff
jaere tot halff jaer haer leven.
[in marge: Solvit de kerck]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1561. In de marge
betalingsgegevens van 1561 tot en met 1566.

[lxi verso]
Alcmaer
Broeder Willem de Duvelmaicker
te vrauwenbroers buyten Alcmaer
heeft upte kerc iiii gulden ’t siaers, verschinende
Andree, hiervoer Sint Andries anno
XXVIII - - iiii rins gulden.
[in marge: Obyt in febr. januario anno XVC ende XL stilo communi.]
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1539. Genoemd worden Andries
Pietersz. Zel, Foreest en de pater van de vrouwenbroers.
Ghuyertgen, Cornelis Thysz. dochter, heeft upte kerck gecoft xviii karolus gulden ’t siaers,
vallende ende
verschynende alle jaere upten eersten in junio, x waervan ’t eerste jaer gevallen sal wesen
prima
juny XVC XLIII, welverstaende dat zy noch nyemant deselve renten en sal moegen versetten,
vercoopen
ofte vervreemden, up peyne by den kerckmeesteren ongehouden te wesen daervan betalinge te
doen achtervolgende de brief.
[in marge: De moeder heeft toegeseyt de xxxen october XLV Dieuwer Jans off Cornelis
Allertsz. jonge Cooltuyn jobe v stuvers van 't jaer dat anno XLVI ende verschynen te
ontfangen - - iiii ½ gulden]
[in marge: Cornelis Thysz. heeft toegeseyt Dieuwer Geryt wessen te betalen van 't jaer XLVII
- - vyftich stuvers. Noch by Cornelis Thysz. toegeseyt op may by obligatie - - v libra]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1543 tot en met 1565. Genoemd worden Louris
Gerytsz. van Voshol, Claes Mathijsz. en zijn wyff en Guyert haer moeder, Guert selffs en
moeder Guyert Almers.
[in marge: Gecort den xen pennyng]
[in marge: Gecort den xen pennyng]
[in marge: Soeckt folio cxxii]

lxii
Alcmaer
Willem Jansz. tot vrauwenbroers vors. heeft upte kerck vi rins gulden
’t siaers tot zyne lyve alleen, vallende
up Lichtmisse, hier voer Lichtmisse
anno XXVIII de vors. - - vi rins gulden.
[in marge: Obijt Willem Janss. den xxviiie novembris anno acht ende dertich]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1538.

Alcmaer
Jacobynen dochter, geprofessyde suster in dat Middelhoff
t’ Alcmaer, heeft gecoft upte kerck van Alcmaer twee
gulden’t siaers, ’t stuck tot xx stuvers, tot haer lyff alleen, verschinende
alle jaer upten xviiie in februario, ’t jaer XL dat eerste,
solvit XL - - ii libra.
71

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1541 tot en met 1565. Genoemd worden Jacobynen
selffs, Keyser, haar broder, Haduy suster, Wouter Cornelisz., Ian Gerrytsz. en Barber Yven.
[lxii verso]
Alcmaer
Lysbet Martyn Jans weduy
heeft upte kerck tien rins gulden
’t siaers verschinende Onser Vrauwe Botscap
in maerte, hier voer 't jaer van XXVIII - - x rins gulden.
[in marge: Obijt den xxiiiie martij anno XXXV, stilo communi, ergo deurgeslagen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534.

Lyffrenthen
Anna, dienstmaecht van heer Jan Kannemaker, heeft gecoft
op die kerck van Alcmaer twe rins gulden ’s ijaers lyffrenthen,
daer den eersten verschijndach vallen sal Francisci anno XXXVIII.
[in marge: Obijt in junio anno 58]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1538 tot en met 1557. Genoemd worden Symon
Jansz., Jan Buysser, Reyer Claes Oomen, Cely Pieters en Keijser.
lxiii
Alcmaer
Jacob Yellen heeft alleen upte
kerc x rins gulden ‘t siaers lyfrente ende
verschint Pieternelle, hier voer
Petronelle anno XXVIII,
obiit, - - x rins gulden.
[in marge: Obyt]
De selve verschint Pieternelle XXIX - - x rins gulden
daer tegens hy van custinge sculdich is - - vi rins gulden
[in marge: Transeat propter deum]
Ende hierop omtvangen van Dirck Aerianzoon vi rynce gulden van
Iacp Ielen huys staende op die Kackslot.
Zeger, de snyder ende zyn huysvrou
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hebben upte kerck gecoft xii rins gulden
‘t siaers up haer beider lyven
daer of in augusto anno XXX,
verschenen was ½ jaer - - vi rins gulden.
[in marge: Obyt Zeger]
[in marge: Obyt mede die huysvrou]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1531 tot en met 1546. Genoemd wordt Pieter
Bertelmeusz. In de marge betalingen van 1546 tot en met 1550.

[lxiii verso]
Alcmaer
Coman Jocken wedue heeft upte
kerck ‘t siaers xx rins gulden tot haer lyff
alleen, verschinende Jacobi, hier
voer Jacobi XXVIII - - xx rins gulden.
[in de marge: Obyt wen den xvie novembris anno XXXVIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1538. Daarbij:
Solvit Jacobi anno XXXVIII bij haer testament xx gulden, ergo doirslaghen.

Alcmaer
Pieter Lubbertsz. alias Pieter Bruyn heeft upte kerck
‘t siaers lyffrenten xx libra van xl groten tot zynen lyve alleen
gecoft bij Ghuyerte Bertelmeus, te betalen up twee termynen
‘t siaers als den xve in februario xx ende den xve in augusto, off
xiiii daegen daernae onbegrepen, daervan den xve february
XXXIX dat eerste termyn sal wesen, up conditien dat hy de renten
vercoopen noch versetten en sal, anders ongehouden wesen te betalen achtervolgende brieff.

Obyt Pieter Lubbertsz.

[in marge: Obyt den xiiiie octobris anno XVC LVI]
N.B. Met betalingsgegevens van augustus 1539 tot 1554. Genoemd worden Ghuyerte
Bertelmeus, Ghuyert Ysbrants, Geryt Taemsz., Jan Cornelisz., Pieter selfs, Comman Jan
Heereman, Lucus Broer. In de marge betalingsgegevens van 1555 en 1556.
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lxiiii
Alcmaer
Duyff Ysbrants ende Ariaen Bruyns
hebben upte kerck vi rins gulden ’t siaers
lyfrenten verschinende mey, hier
voer mey anno XXVIII - - vi rins gulden.
[in marge: Obyt Aerian]
[in marge: Obijt Duyf Ysbrants requieskant in pace, den xiii meij ghesturfen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534.

Jacop Dirckzoen ende Madeleen Dircks hebben op
die kerck iii ryne gulden op hoer beijder lijf soe
wye laenste leeft die lanste heeft ende sal
alle iaer voerscynen den xx dach in ianuaro.
[in marge: Maddaleen obijt anno XXXVI in xx februaryo]
[in marge: Jacop Dirckz. obijt anno XXXVIIII, november]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1536 tot en met 1539.

Sinte Elisabets Ghilde
Sinte Elisabetten Ghilde ofte altaer heeft ‘s jairlicx up die kerck gecoft vyftich stuvers ‘t siaers
losrenten
waervan die kerckmeesteren ‘t hooftgelt van veertich gulden ontfangen hebben van de
raedennen van ’t selve altaer.
[in marge: Ende zijn de x termyngen henluyden angecommen duer testament van heer Dierick
van Egmont dat de kerckmeesteren ontfangen hebben]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1543 tot en met 1563. Genoemd worden Claer
Commen Harcken, Marytgen Comman Colen. Men verwijst met een teken naar de marge voor
betalingen van 1564 en 1565.

[lxiiii verso]
Alcmaer
Pieter Pietersz. Rectoors
heeft upte kerck ‘t siaers xi ½ rins gulden
verschinende mey ende Omnium Sanctorum, hier
voer mey XXVIII een halff jaer betaelt - - v gulden, xv stuvers.
[in marge: Obyt in maerte anno XXXII]
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1531.

Suster Margriet Heindrycx van Eedam,
geproffessyde suster in ’t Middelhoff
t’ Alcmaer, heeft gecoft upte kerck
by brieven van de kerckmeesters
de pennync viii ½ , iii gulden, v stuvers ’t siaers
tot huer lyve ende nyet langer dan
of ‘t eerste jaer verschinen sal den
viie in aprille anno XXXIII, actum
dese paeschmarct viie in aprille anno
XXXII, daerom hier ‘t eerste jaer verschinende
viie in april XXXIII - - iii gulden, v stuvers.
[in marge: Obijt inne date den 17 februarij anno 61]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1534 tot en met 1557. Genoemd worden Albert Oom,
de uutganckster, Buyser, Keyser. Daarbij:
Solvit. Aprille XLVII ende off gecort ‘t heylich olie ende dooden.
In de marge betalingsgegevens van 1558 tot en met 1560. Genoemd wordt Ian Gerijtsz.

Lxv
Alcmaer
Guyert Michiels ende Guyert Symonsz. Alyt Steyncken burwyf
heeft upte kerck tot haer lyff in drie
partien verclaert in onse leste bouc voer
dese iii rins gulden ‘t siaers, daer of ‘t eerste jaer
verschinen sal Omnium Sanctorum XXVIII - - iii rins gulden.
Als daer een sterft, zoe sterfte te halff of.
[in marge: Obyt Guert Michiels ergo xxx stuvers offgesturven]
[in marge: Obyt Ghuijert Symons den ixen augusti anno XVC LI]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1550. Genoemd worden Guyert
Symons, Lysbet Zybraerd dochter en Jacob Symonssz. van Purmereynde.

[lxv verso]
Alcmaer
Ariaen Harmans dochter heeft
upte kerck xx rins gulden ‘t siaers tot haer
lyff alleen verschinende Lichtmisse ende
Jacobi, hiervoer Lichtmisse XXVIII - - x rins gulden.
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Obyt Ariaen Harmansdr.

[in marge: Obyt den xxiiien january LV]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1550. In de marge betalingen van
1551 tot en met 1554. Daarbij:
Solvit Jacobi op rekenic anno XXXVI iii ½ gulden, noch v gulden van de gasthuysmeesteren,
noch i ½ gulden ergo - - x gulden.
lxvi
Alcmaer
Dieuwer Pieters dochter heeft
upte kerck vi rins gulden ‘t siaers verschinende
up Sinte Vechtersdach. Hier voer Sinte
Vechter anno XXVIII - - vi rins gulden.
[in marge: Obbit op Sijnte Maeteusdach anno XVC XXXIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1532.

Alcmaer
Gerijt Janssoen, kistemaker, ende Lijsbet Pieters hebben tesamen gecoft up die prochijekerck van Alcmair die som van xii karolus gulden ‘t siaers lijfrenten up die langste
levende van hoirbeijden, dair den eersten verschijndach off weesen sal meij
anno acht ende dertich.
[in marge: Obyt Geryt]
[in marge: Obyt Lysbet Piters dochter]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1538 tot en met 1549. Genoemd worden Philips
Konixz., Lysbet en haar dochter. Daarbij:
Solvit noch an goede iii gulden ende iii gulden voir 't exuwe van Hermans goeden by de
erffgenamen uutgecoft voorz. - - xii gulden.
Solvit 't rest by Jel Foppesz. van vi gulden up rekening van 't kerckelant de anno XLIIII
voorz. 't selve - - xii gulden.

[lxvi verso]
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Alcmaer
[in marge: Dit hout noch]
Oudou Claes ende Neel Hessen
dochter hebben upte kerck ix rins gulden
‘t siaers, verschinende upten xiiiie in november,
hier voer november anno XXVIII - - ix rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1544. Genoemd worden Dirrick
Symons, Van Teylingen en Keyser.
[in marge: Obyt Neel]
[in marge: Vivit ende hout up die langste levende van hen beyden]
[in marge: Obyt Oudou in octobris XLV, requiescant in pace]
[in marge: Solvit Neel Hessen Omnium Sanctorum, quia in vita anno 45, ix gulden]
N.B. Met betalingsgegevens in de marge lopende van 1546 tot en met 1548. Genoemd wordt
Keyser.
[In marge: Dit staet nu in folio lxxiii lxxii]
Trijn Pieters dochter heeft upte kerck gecoft viii gulden ‘t siaers, verschynen tot ii termynen ‘t
siaers als mey ende
Alreheijligen, daer van meij XVC XLVI dat eerste halff jaer wesen sal, solvit de kerck de
pennynck viii.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1560. Genoemd worden Keyser en
Guyert Almers. In de marge betalingsgegevens lopende van 1561 tot en met 1565.

lxvii
Alcmaer
Meyns Jans ende Aeff Jans
dochter ghesusteren, hebben upte
kerck ix rins gulden ‘t siaers verschinende
Sinte Geertruyt, hier voer Sinte
Geertruyt anno XXVIII - - ix rins gulden.
[in marge: Obyt Meyns Jans]
[in marge: Obyt Aeff Jans den xxiiie decembris XVC LVI]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1556.

[lxvii verso]
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Alcmaer
Engel ende Griete Dierycx
dochter heeft upte kerck zeven
rins gulden ’t siaers lyfrente verschinende
xviie in junio, hier voer junio
anno XXVIII - - vii rins gulden.
[in marge: Engel obyt]
[Grijette Dircksz, obbijt op de xi dach van mey anno XVC XXXVI]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1535.

Limmen
Anna Jan Claesz. dochter heeft gecoft op hoor
lijff alleen twaloff rins gulden ‘s ijaers verschinende
ipso die Andree, dair den eersten verschyndach wesen sal anno XXXVII.
[in marge: Dese Anna es gesturven anno XLVII in de zoomer tot Zaerdam, ergo
deurgeslagen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1527 tot en met 1546. Genoemd wordt Cornelis
Luytgensz.

lxviii
Alcmaer
Hillegont Duyff Claes Rembrants
weduwen dochter heeft upte kerc xi
rins gulden verschinende den viiie in
aprille, hier voir den viiie in april
anno XVC XXVIII - - xi rins gulden.
[in marge: Obbeijt den lasten dach van augusto anno XVC XXXVI, requescant in passe]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1536.

Alcmaer
Styn Jans dochter, de dienstmaecht van Ghuyerte Bertelmeus,
heeft upte kerck gecoft ten lyve van haer alleen v gulden
’t siaers verschinende up Onser Vrouwen Assumptionisdach
daer den eersten verschyndach off wesen sal anno XV C XXXIX.
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[in marge rechts: Noch heeft deselve naderhant upte kerck gecoft iii guldens ‘t siaers tot haer
lyff daervan ’t eerste jaer vallen sal Apsumptionis Marie XV C XLI]
[in marge rechts: Noch heeft deselve naederhant upte selve kerck gecoft viii gulden ’t siaers
daervan ‘t eerste jaer verschynen sal ultima mey XV C XLIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1539 tot en met 1557. Genoemd wordt Jorden van
Foreest.
In de marge betalingsgegevens van 1558 tot en met 1562, genoemd wordt Styn selffs.
Verte folio icxvii

[lxviii verso]
Koedyc
Heer Martyn, pastoor van Koedijc
heeft Ponciani XXVIII gecoft upte
kerck x rins gulden ’t siaers lyfrente
mit noch een zyn jonc wyff na vermoegen zyn
brieff, hier voer ‘t eerste jaer gevallen
Ponciany anno XXIX - - x rins gulden.
[in marge: Obyt heer Maerten in novembris XVC XLV]
N.B. Met betalinsgegevens lopende van 1530 tot en met 1546. Genoemd worden Floris van
Teylichen, Ian Folkersoen, heer Maerten selffs, Jel Foppesz., Marytgen, heer Maertens nicht,
heer Maertens jonc wyff, Wouter Cornelisz., Thomas Bartelmeusz. en Maerten Lubbrantsz. en
Lobbrantsz..

lxix
Alcmaer
Dieuwer Frans Dierycx wedue
heeft upte kerck up haer lyff alleen
xv rins gulden ’t siaers verschinende Gregory 37, hier
voer Gregori anno XXVIII - - xv rins gulden.
[in marge: Obyt upte eerste augusti XVC XXXIX reqiuescat in pace.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1539.

De selve Dieuwer heeft noch upte
kerck xviii rins gulden ’t siaers up haer lyff alleen
37

TG: Gregorius – paus van 590 tot 604, hij wordt in verband gebracht met de Gregoriaanse muziek.
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vallende mey, hier voer mey anno XXVIII - - xviii rins gulden.
[in marge: Obyt anno et die ut supra]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1539. Daarbij:
Solvit up rekening van 't jaer XXXIX - ix gulden, noch Jeronimus, scoenmaecker betaelt 't
rest van ix gulden, te weten an gelde iiii libra, vi stuvers ende zyn wyffs dootscult viii libra,
xiiii stuvers, ergo - - xviii gulden.

[lxix verso]
Hagen
Marytgen Robrechts dochter camerwyck
van meester Willem Pyns huysvroue
heeft gecoft up Sint Jansavont
Decolacie anno XXX upte kerc tot huer
lyve met gereeden peyngen iiii
rins gulden ’t siaers, hier voer ’t eerste
jaer gevallen Sint Jan Decolatio 38
anno XXXI - - iiii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1532 tot en met 1565. Genoemd worden de
rentmeester, Dierick van Teylingen bij quytancie en Dierck Broer.
lxx
Leyden
Lyffrenten tot Leyden
Meester Jan van Seist doctoor
in medecinen heeft upte kerck tot
zyne lyve xii rins gulden verschinende
den xe in januario, hier voer den
xe in januario anno XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Obijtt den xiiii dach in mey reqiueskant in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534.

Alcmaer
Duyff Iacobs dochter dienstmaecht van meester Pieter
Pentman heeft gecoft op hoor lyff alleen neghen
rins gulden ’s ijaers lyffrenthen verschinende Petri
38

TG: St. Jan Decolatio – onthoofding van Johannes de Doper, 11 september
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et Pauli apostolorum daer dat eerste verschijn off
wesen sal XVC XXXVII.
[in marge: Obijt den viiie augusti anno LXV]
N.B. Met betalingsgegevens 1537 tot en met 1545. Genoemd worden Jan Jansz. Buijse,
Duyffgen selffs, Daarbij:
Solvit ’t jaer XVC XLV de doetscult van Sinte Maerten off gerekent - - ix gulden.
Daarna betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1560. Genoemd wordt Keyser.
In de marge betalingen lopende van 1561 tot en met 1564.
[lxx verso]
Leyden
Lysbet Luytgens dochter te Leyden
heeft upte kerck xii rins gulden ’t siaers tot
huere lyve verschinende Assumptio
Marie, hier voer Assumptio Marie
anno XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Obyt]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1548. Genoemd worden Frans in die
Doelen, Frans Wouterssoen , mr. Gerijt Aelbertsz., Dierick Claes dochter upte Meent, Dirrick
Claes Ysermans wijff upte Meent, Dirrick Claes Wouter, Aryss wijff en Dierickgen Claes.
Aeff Coman Gerryts dochter, baghyn in ’t Oude Hoff, iiii guldens ’s iaers.
N.B. Met betalingsgegevens van mei en Allerheiligen 1565.

lxxi
Leyden
Lysbet Harcken wedue Arnt
van Veens suster ende Aeff, Jan Stevens haer broeders natuerlicke dochter ende is een saly
baghyn up ’t Groote Hoff, heeft upte kerck
xii rins gulden ’t siaers verschinende up
Lichtmisse, hier voer Lichtmisse
anno XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Obyt Lysbet in januario XVC ende veertich stilo communi]
[in marge: Nota. Dat bevonden wort dese rente te staen mede ten lyve van Aeff, Jan Stevens
haer broeders natuerlicke dochter]
[in marge: Zy nyet betaelt off copie auctentyck getoont, zedert de copie verthoont.]
[in marge: Obyt Aeff den ven february XVC LV stilo communi ende die lijffrentebrieff den
kerckmeesteren gelevert met kennesse van de pater ende mater met Heyndrick Florisz.]
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1555. Genoemd worden Sijmon van
Veen, Diewer Stopen, Joost van Veen, Heyndrick Florisz., laeckencoper, Gerryt Ianss.,
lakencooper en haer zwager van Bredael.

[lxxi verso]
Leyden Alckmar
Clemeins, heer Florys Vrancken
b. dochter, canonick up’t Hogelant te
Leyden heeft upte kerck xii rins gulden
‘t siaers tot huere lyve verschinende
Ponciani, hier voer Ponciani anno
XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Obyt Van Lange de canonick]
[in marge: Obyt Clemeyns mede in decembris XVC XL, requiescant in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1540. Genoemd wordt pater
Anthonis en Geryt, pater Anthonis meyt.

Alcmaer
Tot Alcmaer
Aeff Comman Geryts dochter, oudt xxi jaeren off daeromtrent, heeft in december XLIIII
gecoft
upte kerck van Alcmaer achtervolgende heur (heren) brieven, twee gulden ’t siaers haer leven
lang,
waervan ’t eerste jaer verschynen sal Nicolai in de winter XLV waervan Magdaleen
Jans dochter wedue, wijlen Comman Geryt ’t hooftgelt de kerck betaelt heeft de penninck
thien.
Solvit Nicolai anno XLV - - ii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1546 tot en met 1554.

Magdaleen Jans dochter, wedue wijlen Comman Gerryt, heeft noch gecoft op die kerck
van Alcmaer op Aeff haer voors. dochters lyff noch twee gulden ’t siaers.
Ende heeft daervoor betaelt an hooftgelde dertich rins gulden, ’t stuck tot xx stuvers
ende nu voirdan te betalen van halff jaer tot halff als Alreheijligen ende may
telcken termyn twee gulden. Daeroff ’t eerste termyn wesen sal Alreheijligen LV
mit conditien dat Magdaleen Ians dochter vry sal wesen van graffgelt, kaerssen,
clocken ende cleet als zij deser werlt overleden sal weesen. Ende van dit accordt
is Magdaleen geleidt een lyffrentebrieff by kerckmeesteren ondergeteyckent,
actum desen xxiiien february anno XVC vyff ende vyftich, stilo communi.
N.B. Met betalingsgegevens tot 1556 tot en met 1564.
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Soect folio verso lxx.

lxxii
Leyden
Heer Willem van der Hoeve
te Leyden heeft upte kerck mit
Jacob Jacobs dochter, geproffesside
suster in’t cloester te Scaegen, xii rins gulden
’t siaers lyfrente verschinende den
xve in april, hier voer april XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Obyt heer Willem wel oud xxiiii iaeren]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1565. Genoemd worden pater
Anthonis, Arys Pietersz. Zel, Clemeyns Claes dochter baghyn, Katryn Heyndricx dochter
bagyn aldaer, Sonnevelt, Maerten Lubbrants.
[in marge: Nota. Te corten de xe pennynck voir haer verleyt, dese xe pennyncken gecort desen
iie july an de quitantie van april XLVI]

[lxxii verso]
Leyden
Claer van Louvestein te Leyden
heeft in tween brieven xxxvi rins gulden
't siaers lyfrente tot haer lyff alleen,
verschinende Margarete den xie in julio,
hier vor den julio anno XXVIII - - xxxvi rins gulden.
[in marge: Dese Claer is gesturven den xixe in mey anno XVC XLIIII alzoe haer erffgenamen
an de kerckmeesteren gescreven hebben, waeromme dat die kerck ontlast is ende dit duergeslagen is]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1543. Genoemd wordt Jan Engelsz.
[in marge: Nota. ’t xe pennynck nijet gecort, by ons gecort van `t leste jaer]

Alcmaer
Neel Hessen heeft upte die kerck ix gulden ende
verschint telcke Alreheylicgen.
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1549 tot en met 1565. Genoemd worden Keyser,
haer zwager en Jan Meijnertsz.
lxxiii
Leyden
Alyt, meester Pieter Ballincx dochter
tot Waermondt in ‘t clooster heeft
't siaers upte kerck ix rins gulden, verschinende
den lesten in augusto, hier voer
augusto anno XXVIII - - ix rins gulden.
[in de marge: Obijt, Alyt meester Pieter Ballinx]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1540. Genoemd wordt Jan Balinck
en Bertolomei.
[lxxiii verso]
Leyden
Marytgen Comman Florys weduy,
beghun te Leyden up `t Groote Hoff, heeft
up te kerc mit Bouwen
viii gulden ‘t siaers ende verschinen in
december, noch up haer ende up
Bouwens suster vii gulden ‘t siaers genoomt
ende verschinen in junio.
Hier vor den eersten in junio anno XXVIII
haer gevallen - - vii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1537. Genoemd wordt Maritgen
IJbrants.
[in marge: Obijt Marytgen anno XXXVII in januario, stilo communi]
[in marge: Obyt Bouwen]
[in marge: Nota. Voortan en sal men gheen meen betalen `s ijaers daer acht gulden op ii halve
iaren]

Item deese acht karolus gulden boven verhaelt sprekende noch up Margriet
IJsbrants dochter, nu oudt weesende xxvii jaren, welcke voirz. Margriet
offgecoft is om die somme van ses ende dertich karolus gulden, actum den viie
september anno XVC XXXVII, ergo boven deurslagen.
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lxxiiii
Ackersloot
Claes Alewynsz., buyrman tot Ackersloot, oudt xxxix jaeren off daeromtrent, heeft upte kerck
van Alcmaer
gecoft thien gulden ’t siaers lyffrenten zyn levenlang geduerende, waervan
’t eerste jaer verschynen sal den xx en in maerte XVC XLVII, stilo communi.
[in marge: Solvit de kerck de pennynck x. Facit - - c libra van xl groten]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1547 tot en met 1565. Genoemd wordt Cornelis
Garbrants.

[lxxiiii verso]
Haerlem
Lyffrenten te Haerlem
Eerst
De joncvrauwe van Foreest
heeft upte kerck up haer lyff alleen
xv rins gulden ’t siaers, verschinende Lichtmisse
ende augusto, hier voer Lichtmisse anno
XXVIII - - xx rins gulden.
[in marge: Obyt in mey anno XXXIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1532.

lxxv
Haerlem
Geertruyt van Adricum, Willem Pieters
wyff, heeft xx gulden ’t siaers upte kerc, verschinende
den lesten in februario ende augusto, hier
voer den lesten in februario anno XXVIII - - x rins gulden.
[in marge: Obyt den ven octobris anno 1551]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1548. Genoemd worden mr. Pieter
Basgen, de rectoir en mr. Willem van Haerlem.
verte
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[lxxv verso]
Haerlem.
Jacob Lotings dochter heeft upte
kerck van Alcmaer xx rins gulden ’t siaers,
verschinende den xxvie in mey, hier
voer mey anno XXVIII - - xx rins gulden.
[in marge: Obyt, voerdan nyet meer te betalen]

Geertruit van Aricum, Willem Pieter wyf, heeft xx gulden
’s iaer op die keerck, verscinende den lesten februario ende
augusto.
N.B. Met betalinggegevens lopende van 1549 tot en met 1551. Genoemd wordt de boode van
Haerlem.

lxxvi
Ariaen Adriaensz. Woutersz. heeft upte
kerck up zyn lyff alleen xx rins gulden
’t siaers, verschinende xiiie in aprille,
hier voer den xiiie in aprille anno XVC
XXVIII - - xx rins gulden.
[in marge: Obijt Aerjan in aprille anno XXXVIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1538.

[lxxvi verso]

Haerlem
Martyn Wolfertsz. ende Pieter
Willems dochter, zyn wyff, hebben upte
kerck xx rins gulden ’t siaers, verschinende
Petri ad Vincula39, hier voer Petri
ad Vincula anno XXVIII - - xx rins gulden.
[in rechtermarge: primo augusti]
[in marge: Obyt Merten den ven marty anno LI]

39

TG: St. Petri ad Vincula – Petrus aan de ketting gelegd door Herodes, bevrijding 1 okt
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[in marge: Deze d’erffgename die lyffrentebrieff. Dese brieff is an de lyaetsen gedaen, ergo
dese lyffrente duerslagen.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1550. Genoemd worden meester
Claes Verwer, meester Dirrick Verwer en onze koster.
[in marge: Pieter Willems dochter obijt]
lxxvii
Haerlem
Guyert Jans dochter te Haerlem
heeft upte kerck up haer lyff alleen
xiii rins gulden ’t siaers, verschinende den
xiiiie in november, hier voer november
anno XXVIII - - xiii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1531.
[in marge: Oby in maerte anno XXXII]
[lxxvii verso]
Haerlem
Frans Willemsz. ende Katryn
Claes dochter hebben upte kerck
xii rins gulden ‘t siaers ende verschinen
den xve in mey, hier voer den xve
in mey anno XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Jan Willemsz. in ‘t Molensteechgen seyt dat Frans Willemsz. offlivich is geworden
is up Sint Bertelmeusdach XVC XL ende hadde een wyff die Kathryn hiet, die mede doot is,
ergo brengt hy tydinge dat de rente offgestorven zyn]
N.B. Met betalingsgegevens van 1529 tot en met 1540. Genoemd worden Claes Brouwers
kinderen, Tymen Iacobz., Jan Harixz. en Jacob Jacobsz.
[in marge: De principael brieff is geleidt ons kerckmeesteren]

lxxviii
Haerlem
Dieuwer Arys dochter van Haerlem
heeft ‘t siaers upte kerck xii rins gulden, ende
verschinen halff meydach ende halff
xi m maegden, hier voer mey XXVIII - - vi rins gulden.
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[in marge: Obyt in januario XVC ende XL, stilo communi]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1539. Genoemd wordt Pieter
Bertelmeusz.
[lxxviii verso]
Haerlem
Harman Cornelis Anthonisz.
te Haerlem heeft upte kerck vi rins gulden
’t siaers, verschinende d’ een helft den eersten
in mey ende d’ ander helft den eersten in
junio, hier voer mey ende junio XXVIII - - vi rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1533.
[in marge: Obbeijt ende ’t ijs ons geseijt op den xxvi dach van junnis]
lxxix
Haerlem
Kateryn Pieters dochter te
Haerlem heeft upte kerc up haer lyff
alleen viii rins gulden ’t siaers, verschinende
mey ende Lucas 40, hier voer mey
anno XXVIII - - iiii rins gulden.
[in marge: Obijt iii maerte anno XXXVII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1536.

[lxxix verso]
Haerlem
Ariaen Symons Laurys hoetmaicker
wedue heeft upte kerck x rins gulden ’t siaers,
verschinende den xxiie in junio, hier
voer junio anno XXVIII - - x rins gulden.
[in marge: Obyt Ariaen Symens op Sinte Calickxdach41]

40

TG: St. Lucas - patroonheilige het Sint-Lucasgilde, van artsen, schilders en beeldsnijders,
feestdag 18 oktober
41
TG: St Calickxsdach – De Romeinse St. Calixtus, Callistus was paus van 217 tot 221, feestdag 14
oktober.
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1540.
lxxx
Haerlem
Cornelis Symons dochter ende Geertruyt
haer suster up ’t Groote Hoff, hebben upte
kerc viii rins gulden ’t siaers, verschinende mey
ende Omnium Sanctorum, hier voer mey XXVIII - - iiii rins gulden.
[in marge: Obyt Cornelis in oktobris XVC XLVI, requiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1546.

[lxxx verso]
Haerlem
Bertelmeus Alberts te Haerlem
heeft upte kerck van Alcmaer xv
rins gulden ’t siaers tot zyne lyve, verschinende
Sint Jan ende Kersmisse, hier voer Sint Jan
ende Kersmisse anno XXVIII - - xv rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1554, in de marge 1555 tot en met
1565. Genoemd worden Erin Pieters, Heyndrick Scuytman, Simon Jansz., Willem Ysbrantsz.,
drapenierer, Heyndrick Buyer de scipper, Thryn Ians.en mr. Joost Reyersz.

lxxxi
Haerlem
Willem Willemsz. ende Dieuwer
Willems Ruchmeer hebben upte kerck
x rins gulden ’t siaers, verschinende xv e in
december tot huer lyven, hier voir den
xven in december anno XXVIII - - x rins gulden.
[in marge: Willem Willems dochter is overleden den laetste july anno XV C LVI blykende by
den brieff gescreven by Anthoenis Pietersz]
[in marge: Zijn Diewer Willems is daer te voeren overleden geweest]

Overleden Dieuwer Willems
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1555. Genoemd wordt Dierck
Reyersz., pottenbakker.
[in marge: Upten xxiien junij anno LI desen copie auctentyck ende hout die langste levenden
die heele renten]
[in marge: Dat meentgelt van x stuver is by my, Jacob van Teylingen ontfangen ende weder
betaelt die man die de brieff gebrocht heeft gescreven by den heer Anthoenis.]

[lxxxi verso]
Haerlem
Heyman Geerbrants tot Haerlem heeft
up zyn lyff ende up Laurys Geerbrants
lyff gecoft upte kerck vi rins guldens
’t siaers, daer off dat Omnium Sanctorum anno XXVI
een jaer verschenen is die uutlandich
is, nyet wetende of hy doot of levende
is. Laurys vors. daerom hier ‘t jaer XXVI vors.
ende is ‘t eerste jaer up hem verstorven - - vi rins gulden,
de selve is oic verschenen Omnium Sanctorum anno
XVC XXVII - - vi rins gulden.
[in marge: Heyman obyt]

Meester Maerten, schilder, heeft gemaect d ende geschildert de vier buytenzyden van de groote ende benedenste dueren van 't hooge altaer, daer voeren hem verzeekert
is een lyffrente van xxiiii gulden ‘t siaers zyn leven lang geduerende achtervolgende den
brieff hem
daervan gelevert, daervan dat eerste jaar jaer verschinen sal mey XV C XLIIII.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1544 tot en met 1565. Genoemd worden de
rentmeester, Dirck van Teylingen en Dirck Broer.
[in marge: Gecort de xe penning]
[in marge: 32 stuver gecort den xe penning]
lxxxii
Haerlem
Heyman Geerbrants vors. hadde
noch upte kerck gecoft up zyn lyff
ende ten lyve van Jan Geerbrants
vi rins gulden 't siaers wonende te Haerlem
die al betaeld is tot Omnium Sanctorum anno XXVII
incluz de selve verschint Omnium Sanctorum
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anno XXVIII - - vi rins gulden.
[in marge: Heyman obyt]
[in marge: Staet nu ten lyve van Jannitgen Garbrantsz.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1563. Genoemd worden Jan
Taemsz., Garbrant haer zoon en Marytgen Ballincx.
[in marge: Memorie, men seyt dat Heyman noch in 't leven is, maer voirdan nyemant meer te
betalen off dan tenzy by certificatie off anders dat hy in 't leven is, actum desen xviiien july
XVC LIX]
[in marge: Obyt Jannitgen in decembri LVIII]

[lxxxii verso]
Haerlem
Pieter, kneckenscriver te Haerlem,
mit zyn huysvrauwe hebben gecoft
upte kerck xx rins gulden 't siaers up haer
beider lyven, dairof de stede van
Alcmaer 't hoftgelt geheven heeft
tot huer selfs proffyt, die de
selve rente betalen sal ende
altydt betaelt heeft tot heur last
daerof de kercbrieven van ontlastinge
heeft, leggende in een van
onse laede in der kerck vors.
Daerom hier voor - - nyet.
[in marge: Obbijt]

Meester Aelbert Volckertz. heeft ghecoft up
die kerck van Alcmaer vier gulden ’t siaers
up syn lyf ende verschynt up Sinte Lammertsdach waer off dat eerste termyn wesen sel
anno XXXII - - iiii rins gulden.
[in marge: Obyt anno XVC LV in julio, die lyffrentebrieff is den kerckmeesteren geleidt.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1533 tot en met 1554. Genoemd worden Heyndrick
de scuytvoerder, Bertelmeus Thomasz., Claes Scipper en Ian Corstensz.

Mr. Albert is gestorven in julio LV ende 't leste iaer hadde hy
die kerck besproken ende alsoe 't leste iaer betaelt was, soe heeft
Mr. Pouwels, tresorier, die kerck die iiii gld. weder gerestitueert
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by consente van Jan Corstensz.
[in marge: Memorie, anno XVC LIII den xven ianuary heeft Bartolmeus Thomasz.,
burgermeester, te kennen gegeven die kerckmeesteren van Alcmaer als dat mr. Aelbert
Volckertsz. priester zyn leste iaerrente dye kerck om Goids willen geeft]

lxxxiii
Utrecht
Ander uutgeven van lyffrente
t‘ Utrecht, t’ Amsterdam, in de Wyck
ende tot Egmont, t’ Assendeft ende elders.
Eerst
Pieter Willemsz. half joncker,
porter te Wyck te Duyerstede, heeft
upte kerck up zyn lyff alleen xii ½
gouden gulden ’t siaers, verschinende upten
jaersdach, hier voer jaersdach anno
XXVIII, xii ½ gouden gulden, facit - - xvii ½ rins gulden.
[in marge: Obyt]

[lxxxiii verso]
Utrecht
Broeder Wybrant Jansz. in
Sinte Bregitten t’ Utrecht heeft upte
kerck x rins gulden up zyn lyff alleen,
verschinende Martini, hier voer Martini
anno XXVIII - - x rins gulden.
[in marge: Obyt anno XVC XLVII, requiescat in pace]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1546, genoemd worden Dirick
Verwer en Dirck van Teijlingen.
lxxxiiii
Wyck
Celye Claes ende Haesken
Symons dochter in de Beverwyck
hebben upte kerck xiii rins guldens
’t siaers, verschinende den xiiie in
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aprille, hier voer aprille anno
XXVIII - - xiii rins gulden.
[in marge: Wyc]
[in marge: Obyt Celye]
[in marge: Obyt Haesken anno 50 in september]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1550. Genoemd worden Freryck
Florisz. en Joost Jelis.

[lxxxiiii verso]
Wyck
Winen Arnts ende Haesken Symons
dochter in de Beverwyck hebben ’t siaers
upte kerck tot huere lyve xx ryns gulden, verschinende
den iiie in november, hier voor november
anno XXVIII - - xx rins gulden.
[in marge: Obyt Haesken in septembris anno 50]
[in marge: Obijt Wynen Aernts den xiiien in may op Sinte Servaesdach anno XVC LII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1551. Genoemd worden de croepel42
en Pieter Pietersz.
[in marge: Nota. Die lyffrentebrieff te thoonen als yemant compt manen, upten xiien may anno
LI hebben die kerckmeesteren een principael lyffrentebrieff gesien ende verclaert die langste
levende xx guldens t’ ontfangen]
lxxxv
Wyck
Guyerte Dierycx dochter uute
Wyc, wonende nu te Haerlem, heeft upte
kerck vier rins gulden ’t siaers, verschinende
jaersdach, hier voer jaersdach
anno XXVIII - - iiii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1554. Genoemd worden mr. Pieter
Basgen en Cely Pieters.

Myzen

42

TG: croepel – kreupel
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Heer Jacob van Myzen heeft
upte kerck v rins gulden ’t siaers, verschinende
Sinte Katryn43, hier voer Sinte Katryn
anno XXVIII - - v rins gulden.
[in marge: Obyt]
N.B. Met betalingsgegeven van 1529.
lxxxvi
Assendelft
Lysbet Taems van Assendelft
heeft gecoft upte kerck van Alcmaer
iiii rins gulden, verschinende Omnium Sanctorum, hier
voer Omnium Sanctorum XXVIII - - iiii rins gulden.
[in marge: Obijt.]
N.B. Met betalingsgegeven van 1529.
[lxxxvi verso]
Assendelft
Meester Cornelis Jansz. van
Assendelft heeft upte kerck xxx
rins gulden ’t siaers, verschinende Petri
ad Vincula, hier voer Petri ad Vincula
anno XXVIII - - xxx rins gulden.
[in marge: Obyt]
N.B. Met betalingsgegeven van 1529.
[in marge: Obyt Sinte Bavendach anno XXIX]

Bertelmeeus Ians
Bertelmeeus Jansz. kistemaicker
heeft gecoft up zyn lyff xii libra
’t siaers, verschinende xe in october
ende april, hier voer den xe in
october XXIX - - vi rins gulden.

43

TG: Sinte Katryn – 25 november
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[in marge: Hage]
[in marge: Obyt requiescat in pace in februario XLVII, stilo communi]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1530 tot en met 1546. Genoemd worden Dierick van
Teylingen en mr. Willem.
lxxxvii
Cromenie
Heer Pieter Lambertsz., pastoor
van Cromenie heeft upte kerck
vyff rins gulden ‘t siaers, verschinende
Bertolmei, hier voer Bertolmei
anno XXVIII - - v rins gulden.
[in marge: Obyt den xxden october anno LVI]

Overleden Pieter Lambertsz.

Deselve heeft gecoft up zyn lyff verschinende
Nativitas Marie anno XXIX ’t eerste
jaer gegaen de penningen an dat
sacramentshuys - - xx rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1530 tot en met 1556.
[in marge: Nota. Te corten de xe pennynck als in 't quoyer44 by ons verleyt, dit is van jaer tot
jaer versaynipt45 te corten, ergo anno XLVII te corten]

[lxxxvii verso]
Egmont
Barber Allaert Jacobs dochter met
Alyt haer moeder hebben upte kerck
v ½ rins gulden ’t siaers, verschinende Onser
Vrauwe Nativitas, hier voer Onser
Vrauwe Nativitas anno XXVIII - - v ½ rins gulden.
[in marge: Obbijt op Sijnte Banckraesdach anno XVC XXXIIII]

44
45

TG: quoyer – cohier
TG: versaynipt – versaympt, versuympt, verzuimd ?
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1533.
lxxxviii
Neck
Alyt Pieter Claes Harincx dochter
van Neck heeft upte kerck xv rins gulden
‘t siaers, verschinende mey, hier voer
mey anno XXVIII - - xv rins gulden.
[in marge: Bij Neck betaelt, obijt Alit Pieter Claes Harinckx dochter op den vii dach julius
anno XVC XXXVIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1538. Genoemd wordt Dirck van
Neck.

[lxxxviii verso]
Amsterdam
Katryn Jans van Amsterdam
heeft upte kerck xii rins gulden ’t siaers,
verschinende Valentini, hier voer
Valentini anno XXVIII - - xii rins gulden.
[in marge: Van de offlivicheyt van dese Katryn es tydinge gecommen upten xxixen decembris
anno XVC XLIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1543. Genoemd wordt Zeger Snyer.

lxxxix
Amsterdam
Nyes Louwen dochter up ’t Grote
Hoff t' Amsterdam heeft up te kerck
ses rins gulden ’t siaers, verschinende
Onser Vrauwendaege Nativitas,
hiervor Onser Vrauen anno XXVIII - - vi rins gulden.
[in marge: Dese Nyes es overleden (soe Thryn Willems onse naister seyt)]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1544.

[lxxxix verso]
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Amsterdam
Eybert Henrycx, molenaar tot Amsterdam
over dat eerste jaer losrente gevalle
den xe in october anno XVC XXIX,
solvit betaelt by cedel - - xiiii rins gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1530 tot en met 1546.
[in marge: Dese bryeff is offgelost den iiien july anno XLVII met een jair rentens ende in
vierdel jaere min een weeck van aftstal, ergo deurgeslagen.]
[in marge: Te corten de xe pennynck, ende is gecort]

xc
Amsterdam
Teet Luyten dochter, woonende t' Amsterdam met Allert
Boelesz., heeft upte kerck van Alcmaer gecoft tot
haer lyve alleen vier karolus guldens ’t siaers,
verschinende jairlicx up bamisse46 de pennynck ix daervan
dat eerste jaer vallen ende verschinen sal bamisse XVC XL.
Solvit, dat eerste jaer gevallen bamisse XVC XL - - iiii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1541 tot en met 1564. Genoemd worden Dirck van
Teylingen, Roemer Jansz. van Wervertshouf, die man van Teet, Gerryt Pietersz.,en Gerryt
Jansz. van Wervertshouff.
[in marge: Nota. Meer iaers te letten om dese renten te betaelen ende borch te begeren voer
die renten die betaelt zijn ende noch betaelt sullen worden a.. die dochter uutlandich is.

De bladen xci, xci-verso, xcii, xcvii-verso, xcviii en xciii-verso zijn blanco.

xciiii
Alcmaer
Ander uutgeven van zeker renten
gaende jaerlycx uute tienden van Drechterlant
ende Oudenidorp an poorters t' Alcmaer,
die totte coop van dien mede betaelt
hebben verschinende alle jaere Sint Jansmisse.
Eerst
46

TG: bamisse – de mis, de heilige dag van Sint Baef of Bavo, 1 oktober.
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Cornelis Maerts erfgenamen hebben
gecoft v gulden, v stuvers ’t siaers, facit dat hoftgelt
tesamen - - lxxxiiii gulden.
Solvit 't jaer gevallen Sint Jan anno XXVIII - - v gulden, v stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1557, in de marge van 1558 tot en
met 1565. Genoemd worden Jacop Heyndrixe, Reyer, Buser, Smerigert t' Amsterdam, Frans
Broer, Claes Harcxz., Aerian Reijers, die dochter van Smerighert, die dochter van Reyer, Jan
Jansz. Steenhuijs en Wouter Cornelisz.
[xciiii verso]
Claes Jansz. van Ylpendamme
heeft gecoft xvii ½ stuvers 't siaers voorz. dat
hoftgelt - - xiiii gulden.
[in marge: Zij heeft van de kerck gecoft een camer staende upte Nyeuwesloot die d'
erffgenaem van mr. Jacob Pynss. de kerck gegeven hebben, daer inne dese renten metten
hooftgelde inne bedongen zyn, ergo hier duergedaen].
N.B. Betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1541. Genoemd wordt Aeff, de weduwe
van Jasper, kannemaecker, later Aeff Theeus.

xcv
Willem Borytsz. heeft gecoft
lii ½ stuvers 't siaers, facit 't hoftgelt - - xlii gulden.
N.B. Betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1564. Genoemd worden Keyser, Jan
Dircxz. Oten, IJm Willem Borryts dochter, mr. Gerrijt, Pietersz., de dochter van Ym Willems,
Sonnevelt en Cornelis Aerjaens dochter.
Daarbij:
Solvit 't jaer van XVC XXXII by testament, ende daertoe een gouden croen ende nyet meer - lii ½ stuvers.
en
Solvit anno LIIII Ym Willems in Bertolmeus marct. - - lii stuvers, gecort den xen penninck.
[xcv verso]
Cornelis Bastgensz. heeft
gecoft xvii ½ stuvers 't siaers, facit 't hoftgelt - - xiiii gulden.
[in marge: Dese was exuwe sculdich van zyn susters goeden ende huer daervan 't hooftgelt
gecort, des heeft hy de verlopen renten quytgesconden. Actum Sint Bertelmeus XV C XL]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1535.
xcvi
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Willem Brouwer heeft gecoft
lii ½ stuvers 't siaers, facit 't hoftgelt - - xlii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1547. Genoemd worden Jacob
Willemsz. en Frans van Teijlingen.
[in marge: Nota. 't Jaer XLI in te houden mits dat wy jaer XL betaelt hadden achtervolgende
ons bouck ende heeft Jacob Willemsz. dat mede gecort van de portie in de precario van de
huyssitten, offgerekent]
[in marge: De xe pennynck te corten]
[in marge: De xe pennynck gecort]
Dit hooftgelt gelost in de Vasten XVC XLIX beloipen xlii libra ende met een 't jaer verloopen
renten gevallen St. Jan XLVIII, in pennyngen gecommen van Kathryn Bouwen, wonende
upte Cleyne Nyeuwe Sloot als voeren die upte kerck gecoft heeft vi gulden 't siaers als hier
voeren,
ergo hier duerslaegen.
[xcvi verso]
Cornelisz.
Reyer Woutersz., booncooper,
heeft gecoft iiii gulden, iiii stuvers ’t siaers
voorz. 't hoftgelt - - lxvii gulden, iiii stuvers, iiii.
[in marge: Lijsbet, mr. Aerjans weedue heeft die kerck ghegeven die helft van dese renten
voir haer testament]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1557. Genoemd worden Griet Jacob,
Jan Pieters byde dochter, Bertelmeus Thomasz., Jacob Reyersz.
[in marge: debet ii gulden en ii stuvers mester Adrian wedue]
[in marge: Dit sal voortan ontfangen Jacob Reyersz.]
[in marge: de xe pennynck te corten]
Dese renten van ii gulden, ii stuvers by Jacob Reyersz. Boon meenigen
jaeren ontfangen, syn nu gestelt up ‘t kint van Jan van
Uytrecht, folio c ende viii, ergo hier deurgeslagen.

xcvii
Griet Baert Jansz. mit
Gillis Baertsz. hebben gecoft xxvi stuvers,
facit dat hoftgelt - - xx gulden, xvi stuvers.
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[in marge: Dit is gegeven ende quytgesconden by testament, ergo duergeslaegen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1539.
[xcvii verso]
Guyert Nanne heeft gecoft
ii gulden 't siaers, facit 't hoftelt - - xxxii gulden.
[in marge: Dit hebben die erfghenamen van Maritghen Nannen haer suster ghegeven voer
haer testament, ergo doergheslaghen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1540. Genoemd worden Marytgen
Nannen en Jacop Jacopz.
xcviii
Jan Henrycxz. rentmeester van den exploiten
heeft upte kerck van dese tienden
vii rins gulden 't siaers, facit 't hoftgelt - - cxii gulden.
[in marge: Nota. Dat dese renten competent d' een helft de bailliu van den Nyenburch Jan
Jansz. ende d' ander helft de scout van Alcmaer]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1550. Genoemd worden de bailliu,
de scout, Willem Jansz., Ariaen Willemsz. en Florys van Teylingen.
[in marge: Offgelost]
[in marge: Nota. Dat Jan Jansz. baliu van de Nijeburch die hoefftsomma met die verlopen
renten totten dach van huyden die kerck van Alcmaer om Gods willen gegeven heeft voer syn
portie. Actum de xiie aprilis anno LI]
[in marge: de xe pennynck te corten]
[in marge: Dese de xe pennynck te corten voer hen verleyt anno XLIII - - vii stuvers. Te
corten anno XLVIII XLIX te corten]
[in marge: gecort anno L]

Ariaen Willemsz. is betaelt lvi gulden van zyn hooftgelt, ergo dese zyde duerslagen
ende te vallen betaelt van de verloopen renten ende zyn die lvi gulden gecommen tot
v gulden toe van Brechie Claes dochter, Jacob Claesz. Zoutmans wedue tot onderhoudenisse
van een eeuwige barnende lampe voir 't crucifix, als 't blyct in 't xve blat.

[xcviii verso]
Claes Laurysz. mit zyn moeder.
ende broeders heeft upte kerck, iii gulden, i stuver, i ort,
facit dat hoftgelt - - xlix gulden.
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[in marge: Dese renten syn verandert in een pont groet 't siaes, lyffrenten up heer Louweris
syn soen, ergo doerslaeghen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1532.

xcix
Claes Roucx wedue mit haer
kinderen hebben gecoft xvii ½ stuvers 't siaers,
facit 't hoftgelt - - xiiii gulden.
[in marge: dit de wedue van Claes Roucxz. gelost met xiii gulden 't rest met een jaer rente
heeft zy de kerck om Goids willen quitgesconden. Actum up ‘t lesten september XV C XLVIII
ergo duergeslaegen]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1547. Genoemd worden Claes
Roucxz., 't wyff en Aef Claes, de zuster.

[xcix verso]
Lubert Dierycxz. heeft gecoft
vii stuvers ’t siaers, facit ’t hoftgelt - - v gulden, xii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1530.

c
Comman Jan Plemps huysvrou
ofte wedue comt 's iaers vii stuvers, facit dat
hoftgelt - - v gulden, xii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1530.
[c verso]
Jacob Bastgens wedue heeft
gecoft xvii ½ stuvers ’t siaers, facit ’t hoftgelt - - xiiii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1541. Genoemd worden de dochter
en Frans Broer.
Opten darden decembris is Frans van Teijlingen bij ons,
kerckmeesteren, gecomen ende heft die kerck dat hooftgelt
mit een jaer renten quijtgescouwen, ergo deurgeslagen,
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mits hier gesmolten47 die dootscult van zijn huysvrou,
belopende vier gulden ende xi stuvers.
ci
Jan Dierycxz. van Ackersloot
heeft gecoft xiiii stuvers ’t siaers, facit dat
hoftgelt - - xi gulden, iiii stuvers.
[in marge: Dit is begrepen in de ii gulden ’t siaers by Magdaleen Jans dochter, de wedue van
wylen Comman Geryt, gecoft upte kerck ten lyve van Aeff Comman Geryts dochter, oudt
xxi jaeren. Actum dese xxiiii decembris XLIIII]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1544. Genoemd worden Dirck Janss.
Kock, Comman Geryt en Magdaleen Jans. Daarbij:
Solvit anno XVC XLI in handen van Comman Geryt van Onzer Vrouwen Capel.

[ci verso]
Eelmer Hillebrants heeft
gecoft x ½ stuvers ’t siaers, facit ’t hoftgelt - - viii gulden, viii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1565. Genoemd worden Jacob
Philipsz., coperslaeger, de weduwe en Neeltgen.

cii
Meester Jacob, medicus, apoteker, heeft
gecoft xiiii stuvers, facit ’t hoftgelt - - xi gulden, iiii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1565. Genoemd worden meester
Jacob medicus, zyn dochter en Claer Jacobs dochter. Daarbij:
Solvit St. Jansmisse anno XVC LXII by Claer Jacobs dochter - - xii stuvers, mits gecort de x e
pennynck.
[cii verso]
Hillegont Claes dochter heeft
gecoft xxviii stuvers ’t siaers, facit ’t hoftgelt - - xxii gulden, viii stuvers.
[in marge: Dese Hillegont heeft ons dit na haer doot toegeseit mr. Willem Geytsz., ende
Augustin]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1535.
[in marge: Obijt anno XVC XXXVI den lesten augusti]
47

TG: gesmolten = doen oplossen
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ciii
Katryn Menten mit haer kinderen
hebben gecoft xiiii stuvers ’t siaers, facit dat hoftgelt
tesamen - - xi gulden, iiii stuvers.
[in marge: Dit is in augusto XLII offgecoft ende betaelt met eens x gulden, ’t rest de kerck om
Goids willen gegeven]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1542. Genoemd wordt Yeff Jacobs.
Daarbij:
Solvit, Iff Jacobs anno XLI ende gecort van de huyer.

[ciii verso]
Jan Claesz. Brauwer heeft gecoft
xxxv stuvers 't iaers, facit 't hoftgelt - - xxviii gulden.
[in marge: Nota. Dese renten ontfanckt nu Claes Hillebrantz. tot Amsterdam]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1542. Genoemd worden Claes
Hillebrantsz., de weduwe van Vincent van Teylingen, Aris Pietersz. en Andries Pietersz. Zel.
Daarbij gedurende 3 jaar:
Solvit. "t Jaer XVC XXVIII voer testament uut gedaen.
Dese voors. xxxv stuvers jaerlicxs lossrenten zienen Claes Hilbrantsz. van Aemsterdam
off gecoft met de somme van twinthich gulden ende betaelt van ‘t kerckegelt daer
inne gesmolten is ‘t verloop van den tydt ende noch 't iaer renten van ‘t iaer XV C XVII
alzoe en voors. Claes Hilbrant zeyde dat hem ‘t selfde jaer noch gebrack. Actum den
xven vyften aprilis anno XVC drye ende veerthich nae Paeschen ter presentie van Philipus
Romcxz. ende my, Andries Pietersz. Zel.

ciiii
Cornelis Heindrycxz. mit
zyn broeder heeft gecoft iii gulden, iii stuvers
't siaers, facit 't hoftgelt l. libra, viii stuvers. De selve
Cornelis is gestorven ende heeft de
kerck de helft besprocken daerom.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1529 tot en met 1534.
[in marge: Marigen Nannen die heft hoer paert van dese renten gegheven bij haer levende lijf
voer en testament anno XVC XXXIIII]
[in marge: mester Hendrick heeft ock syn deel ghegheven in iaer van XXXIIII tot een
testament]
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[ciiii verso]
Wouter Jansz. ende Dieryc Jansz.
hebben gecoft xlix stuvers 't siaers, facit dat
hoftgelt - - xxxix gulden, iiii stuvers.
[in marge:Wouter Janss. heeft kerc gegeven die helft van dese renten voir zijn testament]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1540. Genoemd worden die
gravemaker, IJff Simonsz. en Mien Janss.
Jacob Reyersz., booncoopers zoon sal dese rente voirdan ontfangen ende an hem betalen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1541 tot en met 1557. Genoemd worden Bertelmeus
Thomasz. en Jacob Reyersz.
Dese renten van xxiiii ½ stuvers by Jacob Ryersz. Boon
meenyge jaeren ontfangen syn nu gestelt upt
kint van Jan van Uytrecht, folio c ende viii,
ergo hier deurgeslagen.

cv
Griet Zygers dochter heeft
gecoft xvii ½ stuvers, facit 't hoftgelt - - xiiii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot 1545. Genoemd worden Moeyken Ym,
Bertelmeus Thomasz.
[In de marge: Upten xxie in maerte XVC XLVI stilo communi, haer gegeven an gelde xii
gulden ende reste van ii gulden mette verloopen renten heeft zy de kerck om Gods willen
gegeven, daeromme hier duergedaen]

[cv verso]
Duyff Wouter Wouters wedue
heeft upte kerck xxv stuvers ‘t siaers,
facit ‘t hoftgelt - - xx gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1536.
Duijff Wouter Wouters weedu heeft die kerck deser renten ghegeven bij hair levent den xviii
aprillis
anno acht ende dertich, argo boven doorslagen.
cvi
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Ariaens Wouter Wouters
wedue haer dochter heeft upte
kerck xxx ½ stuvers ‘t siaers, facit hoftgelt - - xxiiii gulden, viii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1532.
Dit voorn. hooftgelt is gecort tot betalinge
van den exuwe van Neel Wouters dochter (soe Willem Gael seyt)
ergo duerslaegen. Actum up mayendach anno XVC LI voor
Wouter Cornelisz. kerckmeester ende dit gescreven in presencie van Wouter voors.

[cvi verso]
Beatrys Pauwels Willems wedue
heeft gecoft lii ½ stuvers ‘t siaers, facit dat
hoftgelt - - xlii gulden.
[in marge: Dirck Sijmonz. Neck heeft die kerck quijtgesconden die helft van dese renten]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1532. Daarbij:
Omme de redenen hier an d' ander zyde dit duergeslagen.

cvii
Olfert Pauwelsz. heeft gecoft
xxviii stuvers ‘t siaers, facit ‘t hoftgelt - - xxii gulden, viii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1528 tot en met 1532.
[in marge: Dirck Simonz. Neck heeft die kerck dese halve renten quijtgesconden]
[in marge: Nota. Dat met Frans Pietersz. cuyper overcommen es dat heit hooftgelt van desen
renten mitsgaeders an desen voirgaende zyde ende de verloopen renten hem commen in
betalinge van de exuwe van Olfert Pouwelsz. goeden by hem met zyn huysvrou 't erff
genommen, ende hem daertoe gegeven in volle betalinge de somme van ii gulden die hy
geaccepteert heeft ende daermede tevreden geweest heeft. Actum dese Sinte Ponciaensdach
XLIII stilo communi, ergo dit artykell ende ‘t voirgaende duergeslaegen]
[cvii verso]
Margriet Alberts heeft gecoft
iii ½ stuvers 't siaers ende is betaelt tot ‘t jaer XXIII,
facit ‘t hoftgelt - - lvi stuvers.
‘t Jaer XVC XXVIII - - iii ½ stuvers.

cviii
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Jan Jacopsz., die soen van Jacob Willemsz.,
Brouwer, als voecht van ’t weeskint
van Jan van Uijtrecht sal voerdan ontfangen ten behoeve van ’t weeskint van
die kerck van Alcmaer die renten van
ii gulden, ii stuvers, mitsgaders die renten van
xxiiii ½ stuvers die Jacob Reyersz. plach te
ontfangen ende ’t weeskint upgedragen heefft
ende bekent heefft voldaen te wesen ende dese
renten sullen alle jaere verschynen Sint
Jansmisse, daer die eerste off wesen sal
Sint Jansmisse LVIII ende compt t’samen - - iii gulden, vi ½ stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens van 1558 en 1559. Genoemd worden Jacop Reyersz. en Jan
Jacobsz. Daarbij:
Jan Jacopsz. voirdan eygenaer, soe Cornelis
Wynantsz. van Amsterdam my selffs geseyt
heeft ende met Jan Jacopsz. sulcx geaccordeert is.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1560 tot en met 1565. Genoemd worden Neel zyn
huysvrou en Jan Jacobsz.
Dese hooftsomma met die verloopen renten sijn
ofgelost totten XXVIIIe novembris anno LXVI,
ergo dit articul deur gedaen.
[in marge: Gecort die xe penning]
[in marge: Gecort die xe penning]

[cviii verso]
Losrenten upte stede van Alcmaer.
Die stede van Alcmaer is sculdich die
parochiekerck binnen Alcmaer een halff
jaer losrenten, verschenen St. Jansmisse anno XVC ende
vyftich, den somme van - - vi libra, v stuvers.
[in marge: Sint Jansmisse L. - - vi libra, v stuvers]
[in marge: Vide folio 167]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1564. Genoemd worden Madder,
Jan Jacobsz., Claes Heyndricxs en Augustyn van Teylingen.

cix
Losrenten upte stede van Alcmaer,
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van een halff jaer verschynende up Kersmisse
anno XVC vijftich den somme van - - vi libra, v stuvers.
[in marge: Kersmisse L. - - vi libra, v stuvers]
[in marge: Vide, folio 168]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1564. Genoemd worden Claes
Heyndricxz. en Augustyn van Teylingen.

[cix verso]
Losrenten upte stede van Alcmaer
van een halff jaer verschynende in februario
ter somme van - - xxv libra, xv stuvers.
[in marge: Prima february anno vyftich - - xxv libra, xv stuvers]
[in marge: Vide folio 168]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1565. Genoemd worden Jan
Jacobsz., Claes Heyndricxz. en Augustyn van.

cx
Losrenten upte stede van Alcmaer over een
halff iaer verschynende den eersten augusti
ter somme van - - xxv libra, v stuvers als voeren.
[in marge: Prima augusti L, - - xxv libra, xv stuvers]
[in marge: Vide folio 169]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1564. Genoemd worden Madder,
Jan Jacobsz., Claes Heyndricxz. en Augustyn van Teylingen.

[cx verso]
Losrenten upte stede van Alcmaer
over een halff jaer verschynende Sint
Jansmisse midt zomer ter somme van - - xxxvii libra, x stuvers.
[in marge: Anno XVC L, Sint Jansmisse]
[in marge: Vide 169]
N.B. Met betalingsgegevens over 1550 en 1551. Daarbij:
Ende hieroff die stede
van Alcmaer gecort x gulden die de stede betaelt hadde.
Willem Willemz. ende Dieuwer Willems Ruchmeer van Haerlem
in 't jaer XVC XXIII off XXIIII daer van Pieter Bertolmeus
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ende mr. Pouwels tresoriers anno LII ontfanck maken sullen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1552 tot en met 1564. Genoemd worden Madder,
Jan Jacobsz., Claes Hendricxz. en Augustyn van Teylingen.

cxi
Losrenten upte stede van Alcmaer over een
halff jaer verschynende up Kersmisse ter
somme van - xxxvii libra, x stuvers als voeren,

ln

[in marge: Anno XVC L, Kersmisse]
[in marge: Vide folio 170]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1550 tot en met 1564. Genoemd worden Jan
Jacobsz., Claes Heyndricxz. en Augustyn.
[cxi verso]
Dierick Reyersz., pottebacker, kerckmeester s.g. 48 heeft die
kerck van Alcmaer testamentelicken besproecken een
pachtbrieff van twee carolus guldens ’t siaers,
staende up ’t huys van Garbrant schout Hylen, olyslaeger,
’t welck hem nutertyt toebehoert ende is staende ende
leggende binnen den stede van Alcmaer, an de noortzyde
up Dronckenoort, belent met thuyn Pieter Jongen an de
oistzyde, ende Gerryt Janszoon Blaecker an de westzyde.
Ende verschynt up meyendach, daeroff dat eerste jaer
pachts verschynen sal op may anno XVC een ende vyftich.
Ende die brieff rust in een does by de lossrentebrieven
upter stede van Alcmaer.
[in marge: Lossrente brieff van ii gulden ‘t siaers]
[in marge: Vide folio 173 verso]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1551 tot en met 1565. Genoemd worden Katryn
(Thryn) Pieter Iongen, Lysbeth Goverts, Maerten Lobbrantsz. en de graeffmaker.
cxii
[in marge: Lantrenten anno LI]
’t Lant van Snel Claeszoon ende zyn huysvrou leggende buyten
die Quaeckelbrugge gefondeert tot een eeuwige daegelicxe
misse op Sinte Elyzabettenaltaer, heeft in huyerwaer
genommen Jacob Claesz. van Upmeer, woonende up Ritsevoirt,
den tyt van vyff jaeren aen een geduerende, om vry ysseren
48

TG: s.g. – saliger gedachtenisse
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voor vier ende ’t sestich karolus gulden ’t siaers ’t stuck tot xx stuvers,
te betalen tot twee termynen ’t siaers als Sinte Bartolmeus
ende Kersmisse, telcken die gerechte helfte, daeroff ’t eerste
termyn verschynen zal Bartolmei XVC LI, blyckende by de huyercedulle
rustende in een doos by de losrentebrieven, borch Jan Corneliszoon coster.
[in marge: Nota. Dit lant is groot xixc xcv roeden, facit - - ii morgen, iiic xcv roeden]
[in marge: Vide folio 184 verso]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1551 tot en met 1555.

Dit voirnoemde landt is Jacob Claesz. weder verhuyert
andere vyff jaeren up condicien als boven
om gelycke somme van lxiiii gulden ’s iaers.
N.B. Met betalingsgegevens van 1556 en 1557.

Dit voergaende lant gecomen van Snel Claesz. heefft heefft
in huerwaer genomen Pieter Dircxzoon van Abbekerck woonende buyten die Gheestpoert, den tyt van vyff jaeren ’t siaers
voor vier ende 't sestich karolus gulden, te betalen tot twee
termynen breder blyckende by die huercedulle rustende
in die kerckedoes.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1558 tot en met 1562. Genoemd wordt Gerryt
Dircxz. met daarbij:
Solvit by de Waert in 't Varcken op beyde termynen.
En daarbij:
Solvit termijn verscenen Bartolomei en Karsmisse, anno LVIII, beijde te vollen, ergo coemt
hier noch - - xxxvi gulden.
[in marge: Verte folio icxv]

[cxii verso]
Jan Jansz., dyckgraeff heeft die kerck gegeven een
hantscrift van twee carolus gulden ’t siaers te pacht
op alle die goeden van Aecht Cornelis dochter die huysvrou
van Willem Jansz. Clock. Dat eerste jaer sal verschynen
may XVC twee ende vyftich. Actum up Goe Vrydach
anno XVC LII, voors. Ende dit hantscrift rust by de
andere kerckebrieven.
[in marge: Losrente ofte pacht van ii gulden ’t siaers up may.]
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cxiii
Claes Rens dochter van Warmenhuysen heeft die kerck
van Alcmaer besproocken een pachtbrieff van iii gulden ’s iaers
te lossen ’t hooftgelt met xlviii gulden, spreeckende up Marytgen
Louwen huys ende up haer kinderen. Ende is ’t huys staende an de
zuydtzyde op Dronckenoort, belent met Jacob Ouwe
Claess. an de oistzijde, ende Lambert Ianszoon an de westzyde.
Verschynende den eersten dach van may. Ende rust die
principael brieff in een doos by de andere kerckebrieven.
[in marge: Losrente van iii gulden’t siaers up may]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1553 tot en met 1560. Genoemd wordt Cornelis
Olbrantsz.

Dese brieff es overgeset up Jan Ollebrantsz.
specialicken geypotekeert up syn huys staende up
Lutticoudorp breder blyckende by den zelven brieff rustende
in den kercken doos, verscynende es vien augusto
ende heeft die kerck betaelt totten vien
augusto anno XVC en ’t sestich.
[in marge: Losrenten van iii gulden ’t siaers verschynende augusti]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1561 tot en met 1563.
Op Heylich Sacramentsdach als den eersten juny XV C LXIIII
soe heeft Jan Ollebrantsz. dese iii gulden 's iaers offgelost
ende bedraecht ’t hooftgelt xlviii gulden, met ii gulden, v stuvers verloopen renten
welcke hooftpenningen rusten in die kerckebon 49 in een lade.
Ergo Jan Ollebrantsz. duerslaegen.
Dit voors. hooftgelt van xlviii gulden daertoe die kerckmeesteren
opgeleyt hebben, twee rins gulden, is weder uuytgeset
op eenen Louris Jansz. buyerman tot Warmenhuysen
breeder blyckende by dat getydebouck, folio verso 51, 81 ?.
bedragende dat geheele hooftgelt van de bezegelde brieff - - ii ½c gulden.

[cxiii verso]
Item dese pachtbrief is gecomen van den erfgenamen van heer Jan Sigropz. s.m.50 soe breder verhaelt staet voor in dit boeck, folio xxvii.
49
50

TG: bon – hok, vak, afdeeling in eene kast (Noord-Holl., Bouman)
TG: s.m. – societas Mariae
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[in marge: vii ½ gulden losrenten]

Item een rentebrief van vii seven gulden, thien stuvers
iaerlicxe losrenten, sprekende op Diewer Willems
poirterse der stede van Alcmaer verscinende alle
jaren op den negenden junij waervan d' eerste verscijn
of wesen sal den ixen junij anno XVC negen ende vijftich.
Item dese renten worden nu betaelt van Neel Louken.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1559 tot en met 1565. Genoemd worden Ariaen
Reyersz. wyff, Neel Willems dochter, Maerten Olbrantsz.
[in marge: Vide folio 174 verso]

cxiiii
Noch een rentebrief van drie gulden jaerlicxe losrenten
sprekende op Tanis Doevensz. wonende op Luttieoutdorp
verscinende alle jaren op den xiiien maij waervan d' eerste verscijndach wezen sal den den tiensten maij anno XVC negen
ende vijftich.
Item dese rentebrief is mede spruijtende uuijt het testament
van heer Jan Sigropsz. priester s.m. soe breden blijct, folio
xxvii.
[in marge: iii gulden losrenten]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1559 tot en met 1565.

[cxiiii verso]
Weyn Jans van Haerlem heeft die kerck gegeven by
haer levende lyff een losrentebrief van zes gulden
`t jaers sprekende up Jan Reyersz. van Scorel ende verschynt alle jaeren upten xxven dach van novembris
waerna `t eerste jaer verscenen zal wezen den xxv en
novembris anno XVC ende `t zestich.
[in marge: vi gulden losrenten]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1560 tot en met 1567. Genoemd worden Jacob
Albertsz., Ariaen Willemsz. en Ambrosius.
Daarbij:
Noch vijftych gulden den 19 junij LXVIII nae uut
uutwijsen het accoerdert hier van de syden by burgemester
mr. Gherrit Pietersz. ende Sonnevelt gemaeckt.
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En:
Noch ontfangen van Aerjaen Reijersz. van Schoerl den eersten
octobris anno LXVIII die somme van vijfftich karolus gulden.

Dese bovengescreven hoefftsomme van hondert guldens met verloop
van de renten, zijn offgelost bij Aerjaen Reijersz. van Schoerl
den xixen martij anno LXVIII. Weerom uuijtgeset op
Allert Evertsz. buijerman tot Bergen blijckende bij 't
't voers. kerckebouck, folio clxxiiii. Ergo dit artikel
voorslagen.

cxv
[in marge: Lantrenten]
't Land van Snel Claesz. ende zyn huijsvrou
leggende buyten die Quaeckelbrug
groot xixc xcv roeden fan ii morghen
iiic xc roeden, heeft in huijerwaer
genomen Claes Oemen up Lutkeoudorp
den tijt van vijff jaeren aneen geduerende,
om vrij ijseren gelt `t siaers voer
twee en 't sestich gulden 't stuck tot xx stuvers
te betalen tot ii termijnen, als Sinte
Bartelmeus ende Kersmisse telcken die
gerechte helfft, daer off 't eerste termijn
verschijnen sal Bartelmeij anno XVC LXIII.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1563 tot en met 1565.
De bladen cxv verso, cxvi en cxvi verso zijn leeg.

cxvii
Alcmaer
Stijn Jans dochter heeft up die kerck gecoft
ten lijve van haer alleen xvi gulden ’t siaers,
verschijnende op twee termijnen, als te weten
ultima maij ende Assumptionisdach 51 Marie.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1563 tot en met 1565. Genoemd wordt A. Teylingen.
De bladen cxvii verso, cxviii, cxviii verso en cxix zijn leeg.

51

TG: Assumptionis Marie – Maria Hemelvaart
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[cxix verso]
Lijfrenten, losrenten ende anders tot laste van den prochiekercke van Alckmaer ende oock incompste van der
selfder kercke renten ende goeden, toebehoorende
van Meeus geëxtraheert in februario
anno XVC ses ende 't sestich,
eerst van lijfrenten.

cxx
Sou Dirckx dochter, die huijsvrou van Ian Ianss.
Buyser, heeft ’s iaers opten kerck van Alcmaer
seven gulden, verschenen Sinte Lucas.
Solvit anno XVC LXV bij Augustyn van Teijlingen - - vii gulden.
[in marge: Obijt]

Ian Ianss Buyser
Obijt.

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572. Genoemd worden Augustyn
van Teylingen en Maerten Lubbrantsz.
[in marge: gecort viii ½ van den ic penningen]

[cxx verso]
Alcmaer
Maritgen Jans dochter, dienstmaecht van Alcmaer,
heeft ’s iaers opten kerck drie gulden, verschenen
int alle iaren op Pijnxter, blijckt by ’t oude boeck.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1573.
[in marge: Gecort te vollen van den hondersten penninck]
[in marge: Ghecort den ce pennick, iiii stuvers, i blanck]

cxxi
folio Cxxi
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Anna Mathijs dochter heeft ’s iaers opten kerck
x gulden, verschenen op twe termijnen als
maij ende Omnium Sanctorum.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met en 1574. Genoemd worden Engel,
die boede, Maritgen Iacobsdr., Maerten, Garbrant Cornelisz. en Aefgen Gerrits.
[in marge: Gecort van den ic peninc, xii stuvers, i blanck]
[in marge: Gecort den hondersten penninck tot twee reysen xx stuvers ‘s iaers]

[cxxi verso]
Machtelt Ians dochter heeft ’s iaers op die kerck
gecoft vijf gulden lijfrenten, verschijnt op ii
termijnen als den eersten ianuario ende den
eersten in iulio.
[in marge: Obiit]

Obiit Machtelt Iansdr.

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1573.

cxxii
Guijertgen Cornelis Thijsz. dochter heeft
’s iaers opten kerck xviii gulden lijfrenten,
verschenen alle iaren opten eersten dach van
iunio, welverstaende dat sij noch niemant
dese renten sal mogen versetten noch te vercoopen
ofte verveemden op peijne bij den kerckmeesters
ongehouden te wesen betaling te doen achtervolgende
die brief daervan sijnde.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1574. Genoemd worden Jan Gerrits
en Guert selffs.
[in marge: Gecort van den ic penninck, xxv stuvers]
[in marge: Noch ghekort van ic penning, xxv stuvers den anno LXXIII]
[in marge: Noch anno LXXIIII van de ic penning, xxv stuvers]
[cxii verso]
Jacob IJven dochter, professijde suster in ’t Middel114

hoff, heeft ’s iaers opten kerck van Alcmaer
twe karolus guldens, verschenen opten xviiien in
februario.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1574. Genoemd worden Berber
IJven, heer Vrederick, Maerten Lubbrantsz., heer Dierck Heneweer, de pastoer en een doot,
mr. Jan Bartelmeusz., mr. Ian en Anna IJven, haar zuster.
[in marge: ic penning niet gecort]

cxxiii
Trijn Pieters dochter heeft op die kerck gecoft
acht gulden ’s iaers, verschenen op twe termijnen
als maij ende Alreheiligen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1574. Genoemd worden
Bely Claes en Jacob van Teylingen.
[in marge: Gecort van den ic penninc, ix stuvers, ix d.]
[in marge: Ghecort van den ic pennick, ix stuvers, ix duijts]
[in marge: Gecort van de ic pennick, x stuvers, i deut]

[cxxiii verso]
Stijn Jans dochter, dienstmaecht van Guerte Bartolmies,
heeft op die kerck gecoft ten lijve van haer alleen
acht sesthien gulden ‘s iaers verschenen op twe termijnen
als ultima maij ende Assumptionis Marie.
[in marge: obit]

Stijn Jansdr. obiit

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1573. In 1565 en 1566 wordt xvi
gulden afgrekend, daarna viii gulden.
[in marge: gecort van den ic penninc, anno LXX, xix stuvers, 3 penninc]
[in marge: obit]
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[in marge: ghecort den ic penninc, anno LXXIII, xix stuvers ende 3 penninc]
[in marge: gecort den ic penninc, anno LXXIII, 19 stuvers, 3 pennick]

cxxiiii
Cxxiiii
Alcmaer lijfrenten
Heer Maertens ionckwijf, [erboven: suster] Maritgen Ians dochter,
heeft op den kerck van Alcmaer x gulden ’s iaers,
verschenen Pontiani.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1575. Genoemd wordt Maerten Lub.
[in marge: Gecort den 100en penninck twee mael]

[cxxiiii verso]
Alcmaer lijfrenten
Aefgen Comen Gerrit en dochter, baggijn in ‘t
Oude Hof, heeft opten kerck ‘s iaers vier gulden,
verschenen op twe termijnen als maij ende
Omnium Sanctorum.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1574. Genoemd worden Iacob van
Teijlingen, Waerdendel, Cornelis Garbrantsz., Garbrant Cornelisz., Cornelis Pietersz. en
Aeffgen Gerrits.
[in marge: Gecort van den ic peninc, iiii stuvers, i blanck]
[in marge: Gecort van den ic pennick, iiii stuvers, i blanck]
cxxv
folio cxxv
Alcmaer lijfrenten
Neel Hessen heeft opte kerck ix gulden ’s iaers,
verschijnt alle iaren Omnium Sanctorum.
Solvit Omnium Sanctorum LXV in handen van Ian Meinertsz.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1568. Genoemd worden Ian
Meinertsz. en zijn huijsvrou.
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De bladen cxxv verso, cxxvi, cxxvi verso, cxxvii, cxxvii verso en cxviii zijn blanco.

[cxxviii verso]
Andere lasten van lijfrenten
buijten die stadt daer die
kerck mede belast is,
soe te Haerlem, Leyden,
Hage ende op ander
plaetsen.
Eerst
Maritgen Robbrechts dochter uuijt Den Hage heeft
iaerlijcx op den kerck van Alcmaer iiii gulden
lijfrenten, verschenen alle iaren Johannis Decollationis.
[in marge: Hage]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1571. Genoemd wordt Dirck van
Teijlingen.
[in marge: Gecort van den ic penninc, iiii stuvers, xiii penninc]

cxxix
Cxxix
Leyden of t’ Scagen lijfrenten
Jacob Iacobs dochter, proffesside suster in ‘t
cloester tot Schagen, heeft ‘s iaers opten kerck
van Alcmaer xii gulden tot haer levent,
verschenen alle iaren den xv en aprilis.

Jacob Iacobsdochter

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1570. Genoemd wordt Trin
Heijndricx, suster in ’t selve convent.
Obijt den xen maij anno XVC LXX.
[cxxix verso]
Aeckersloot lijfrenten
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Claes Alewijnsz., buijerman tot Aeckersloot,
heeft iaerlycx op die kerck van Alcmaer tot
sijn levent x gulden, verschenen alle iaren op
den xxen martio.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572. Genoemd wordt onse pastoor.
[in marge: Gecort den ien penninck, xxxiii stuvers]
cxxx
folio Cxxx
Haerlem lijfrenten
Bartolmies Aelbertsz. tot Haerlem heeft
op die kerck van Alcmaer xv gulden ’s iaers
tot sijn levent, verschenen op ii termijnen
als Sint Iansmisse ende Karsmisse.
N.B. Met betalingsgegegevns lopende van 1565 tot en met 1571 .
[in marge: Gecort van den ic penninc, xviii stuvers]

[cxxx verso]
Haerlem lyfrenten
Meester Maerten, schilder, heeft gemaeckt
ende geschildert die vier buijtensijden van die
groote ende benedenste dueren van ’t hoge
outaer, daervoren hem verseeckert is tot sijn
leven een lijfrente van xxiiii gulden achtervolgende den brief hem daervan gelevert,
verschenen alle iaren in maio.
[in marge: Obijt]

Obijt meester Maerten, schilder

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572. Genoemd wordt Dirck
(Dierck) van Teijlingen.
[in marge: Gecort 28 stuvers, i blanck]

cxxxi
118

Cxxxi
Wijck lijfrenten
Guerte Dirckx, wonende nutertijt tot Leyden,
heeft op die kerck van Alcmaer iaerlijcx tot
haer levent vier gulden, verschynt alle iaren
op iaersdach.
Zedert iaer LIIII niet betaelt, ergo niet.

Amsterdam
Teet Luijtgen heeft op die kerck van Alcmaer
iiii gulden iaerlijcx lyfrenten, verschenen
alle iaeren te Bamisse.

Teet Luijtgen

[in marge: Nota. Of sij in ‘t levent is of niet]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1564 tot en met 1570. Genoemd wordt Rommer
Jansz. haer man.
[in marge: Gecort die ic penninc, v stuvers min 3 penninc]
Betaelt Rommer Jansz. den xxven may
anno XVC LXXII als op Pynsterdach
dat leste jaer lyffrenten staende
ten lyve van Teet Luijtges zyn
huysvrou, die welcke deser werlt
overleden is den xxx viiien marty, anno XVC
LXXII voors. blyckende by attestatie
van de pastoor van Wervertshooff
in date den xxxen marty voorss. - - iiii gulden.

[cxxxi verso]
Maritgen Aris Basges die weduwe van mr. Ian
Ballincx heeft iaerlijcx opten kerck van Alcmaer
ses karolus gulden lyfrenten, verschenen den eersten
septembri.
[in marge: Obyt nae den sesten verschyndach]
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572. Genoemd wordt Dirck van
Teijlingen.
[in marge: Gecort van den ic penninc, vii stuvers, iii penninc]

cxxxii
Cornelis Sijmisz., glasemaecker, heeft gecoft
lijfrenten alle iaren opten kerck xxx gulden, te betalen
op twe termijnen, daer ‘t eerste termijn of verschijnen sal anno XVC seven ende 't sestich ende den eersten ianuario,
‘t ander termyn den eersten julij daeran volgende,
hier voer ontfangen aen hooftgelde iic l. gulden ende
sijn weders geinploiert tot het decken van den
kerck ende tot oflossinge van seeckeren laste van den
van den voors. kerck als Elemer Hillebrants ende
mr. Iacob Medicus.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1567 tot en met 1574.
Solvit julij anno 74 stilo communi, mits of gecort
hebbende alle de voorgaende honderste
penningen.

De bladen cxxxii verso en cxxxiii zijn blanco.
[cxxxiii verso]
Losrenten tot lasten
van den kerck.
Eerst
Sinte Laurensgilde heeft iaerlijck op dien
kerck xxx stuvers te lossen tot seggen van twe
burgemeesters ende twe huijssittenmeesters van Alcmaer,
verschenen Pontiani.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1568. Genoemd wordt heer Anthonis
Reijersz.
Heefft nu die kerck ten taec ende anders an hoer genomen
‘t jaer van LXVIII den xiien januarij.
cxxxiiii
Cxxxiiii
Elisabetsgilde ofte altaer
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Sinte Elisabetsgilde ofte outaer heeft mede
op die kerck jaerlijckxe losrenten ii gulden ende
x stuvers, verschenen op Sinte Elisabetsdach.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1571.
De bladen cxxxiiii verso, cxxxv, cxxxv verso en cxxxvi zijn blanco.

[cxxxvi verso]
Andere losrenten tot laste van den kerck
gaende iaerlijckx uuijte thiende van
Drechterlant, Oude Niedorp aen
poorters t’ Alcmaer die totten
coop vandien mede betaelt
hebben, verschenen alle
iaren Sint Iansmisse.
Eerst
Cornelis Maertsz. erfgenamen hebben gecoft v gulden,
v stuvers ‘s iaers, ‘t hooftgelt lxxxiiii gulden, verschenen
Sint Iansmisse.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1570. Genoemd wordt Jan Jansz.
Steenhuijs.

Dese bovengescreven losrenten zijn offgelost bij Jan Jansz. Steenhuijs
den 30en januarij anno LXXI, breeder blijckende bij zijn quitancie in francine
gescreven, in dato als boven, welcke penningen gecommen zijn
van Jan Gerritsz., graeffmaker, van die coop van ‘t huijs over ’t hooffgen
daer heer Domine in plach te woenen. Ergo dit artikel doorslagen.

cxxxvii
Cxxxvii
Willem Borritsz. heeft gecoft lii ½ stuvers ‘s iaers, an
hooftgelt xlii gulden, verschenen Sint Jansmisse.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1564 tot en met 1566. Genoemd wordt haer dochter.
Dit voors. articul van den hooftsomme met die
verlopen renten sijn ofgelost den xv ianuarij anno LXVII,
ergo dit articul duergedaen, is hier is quijtancij
in pampier of, alsoe sij seyden datter geen brief en
geweest heeft.
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[cxxxvii verso]
Jan Iacobsz. die zoen van Jacob Willemsz.
Brouwer heeft ‘s iaers losrenten opte kerck
drie gulden sevendalve stuver, breder blijckende
folio cviii, verschenen Sint Iansmisse aen hooftgelt hier voor ontfangen liii gulden, ii stuver.
N.B. Met betalingsgegevens van 1565 en 1566.
Dits Jan Iacobsz. ofgelost den eersten decembri
anno LXVI met die verlopen renten, ergo dit articul
dui affgedaen, ergo niet.

cxxxviii
folio Cxxxviii
Lubbert Dirckxz. aen hooftgelt v gulden, xii stuvers
's iaers, vii stuvers zedert iaer XXX met folio xcix.
[in marge: Nichil]

Coman Ian Plemps huysvrouwe ofte weduwe
an hooftgelt v gulden, xii stuvers ’s iaers - - vii stuvers.
Sedert 't iaer van XXX niet betaelt, soect folio C,
ergo niet nae die custume van prescripti nichil.
[in marge: nichil]
[cxxxiii verso]
Lyfrenten
Eelemer Hillebrants heeft gecoft x ½ stuvers ’s iaers
't hooftgelt viii gulden, viii stuvers. Jacob Philipsz.
cooperslagers wedu ontfanct dit verschenen Sint Iansmisse.
Solvit XVC LXV Sint Iansmisse - - x ½ stuvers.
Dese voors. hooftsomma heeft den wedu van
Iacob Phillipsz. cooperslager, den kerck
geschoncken nae haer doot, waervoor
kerckmeesters gehouden sullen wesen haer te
leggen in den kerck midts dat men alle die clocken
over haer sullen luijen ende xiii kaersen op
haer graff in den uutvaert ende niet meer.
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1573. Genoemd worden Neeltgen,
hoedemaeckxter, Jacob van Teijlingen, Neeltgen Cornelis en Willem Lambertsz.
Los blad 139a, voor.

139a

Ontfangen van Claes Ianz. Bruijker ende die
kerck van Alcmaer eygenaer van een
weydtlants voor 't eerste derde termyn
vier gulden, x stuvers, ix penningen, actum den 17 februarij
anno 70.
Pieter Dirricksz van Neck
Jan Jacobz. Brouwer
[los blad, 139a verso]

139a verso

Die kerckmeesteren voor eerste dede termin min Pieter Jans
van een jaer huer ofgetrocken iii gulden, xv ½ stuvers, acktum
den xix, 1 februarij anno LXX.
Pieter Jans sijn seste paert
voor eerste derde termin bedrae[gt]
xv stuvers, een penning.
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13 gulden, 4 stuvers halven,
rest xiii libra, iiii stuver, vi penig, obbis

cxxxix
Cxxxviiii
Meester Iacob, medicus, heeft gecoft opten kerck
xiiii stuvers ‘s iaers losrenten an hooftgelt xi gulden
ende iiii stuver verschenen als voren.
Solvit Sint Iansmisse LXV - - xiiii stuver.
Dese hooftsomma met die verlopen renten heeft
die kerck ofgecoft totten xxe iulij anno XVC
ses ende 't sestich ergo dit articul duergedaen,
ende dese penninc heeft ontfangen Griet Willems
dochter uuijt handen van Ian Cornelisz. ende IJsbrant
Allertsz. Actum als boven ende ick, Griet Willems
dochter, belovt den kerckmeesters indier tijt wesende
soe verde daer enich bescheit of gevonden
worden 't selfde in haerluijder handen te leveren
om alsdan gecasseert te woorden in kennisse
der waerheijt soo heb ick, Griet Willems dochter,
dit onderteickent den xxen julij LXVI.
bi mijn Griet Willems.

Handmerk Griet
Willemsdr.

De bladen cxxxix verso, cxl, clx verso en cxli zijn blanco.
[cxli verso]
Andere uuijtgeeff van missen die den
kerck gehouden is te doen.
Die kerk van Alcmaer is gehouden te laeten doen
een ewige officium ecclesiasticum52 van seven missen
ter weecken gefondeert op Sinte Elisabet en outaer
bij Snel Claesz. wijlen burgermeester ende Ioost Iacobs syn
huijsvrou, daer sij gouvernuers bewaerder ende
52

TG: officium ecclesiasticum – kerkelijk kantoor, kerkelijke bezigheid

124

regierders toe gestelt hebben, die kerckmeesters indier
tijt wesende, hiervoer hebben sij den kerck gemaect
een stucke lants gelegen bij noorden die Quaeckelbreg. Dese missen heeft aengenomen heer Gerrit
hoedemacker om xxxii gulden ‘s iaers te betalen alle verdeel iaers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1572.

Blad cxlii is blanco.

[cxlii verso]
Onser Vrouwen Noot Goods
Die kerck is sculdich een misse te laeten doen op ter
weecke op Onser Lieve Vrouwe der Noot Goodsaltaer
dit 's gefondeert bij Brecht Ians in den Nieuwepoort
daervoer die kerck ontfangen heeft ‘t lant tot Heyloe
voer vier gulden ’s iaers, verschenen op ii termijnen als
ultima maij ende ultima novembri.
[in marge: Heer Ian Iacobsz.]
N.B. Met betalingsgegevens van 1565 en 1566.
cxliii
Cxliii
Papegiltsoutaer
Die kerck is sculdich te laeten doen drie missen
ter weecken te ewigen dagen op Onser Lieve
Vrouwenoutaer op ‘t Papegilt ende nae elcke
misse een deprofundis miserere ende een collect te
lesen op ‘t graf van Claes Pietersz. moeder.
Desen voorss. missen heeft nu angenomen heer Ian
Adriaensz. ende is nu bij heer Ian geaccordeert met
kerckmeesters dat hij drie missen sal doen om die xiiii
dagen die daervoer hij iaerlijckx ontfangen sal ingaende
maij anno LXVI - - vi gulden.
Solvit heer Ian totten xxviii augusto LXVI - - ii gulden.
[cxliii verso]
Die kerck is sculdich een misse te doen alle
weecken op Sinte Cornelisautaer, dese misse
is besteet voer iiii gulden ’s iaers verschijnt Lichtmisse
ende Jacobi.
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[in marge: Heer Ian Adriaenz.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572. Genoemd worden de custos en
den houtslager.
cxliiii
Die kerck is sculdich alle weecken te doen een
misse op Onse Lieve Vrou Purificationis,
te betalen alle half iaren, ‘s iaer voer iiii gulden.
Noch heeft denselfde heer Jan een misse opter weecken
op 't voors. altaer 's iaers voor iiii gulden ende verschijnt alle half
iaren als ultima maij ende ultima novembri somma - - viii gulden.
[in marge: Dese missen bedient heer Ian Adriaenz.]
N.B. Met betalingsgegevens van 1565 en 1566. Genoemd worden heer Sijmon en heer Ian.

[cxliiii verso]
Die kerck is gehouden te laeten doen een sacramentsmisse op 't hoge altaer donderdachx, daervoer sij iaerlijckx moet
uuijtkeeren, verschenen Karsmisse - - iiii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1571. Genoemd worden Ambrosius
en Dierck Wentges.
De bladen cxlv en cxlv verso, cxvi en cxvi verso, cxlvii en cxlvii verso en cxlviii zijn blanco.
[cxlviii verso]
Ander uuijtgeven
Crisma
Daechs nae Paeschen, soe haelt men dat crisma
in den abdie van Egmont, daer men geven moet
drie Philippus of karolus braspenning in specie - - iii stuvers, i blanck.
Noch den selfde voer den calverthienden - - xiii ½ stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1567 tot en met 1572.

cxlix
Cxlviiii
Coster
Die coster heeft alle iaren voer sijn salarijs
126

xvi gulden, te betalen alle vierendeel iaers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1572.
[cxlix verso]
Organist
Die organist heeft alle iaren xvi gulden, te betalen
alle vierendeel iaers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1572. Genoemd wordt Claes
Gerritsz.
[in marge: Mr. Claes Gerritsz., organist, is zijn loon verbetert Alderheijligen anno LXX - - iiii
gulden]
cl
Cl
Blaser
Die blaser heeft alle vierendeel iaers xvii ½ stuvers
’s iaers - - iii ½ gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1571.
[in marge: Mr. Jan die blaser is zijn loon verbeetert ende sal alle vierendel jaers ontfangen xxx
stuvers van blasen]

[cl verso]
Beijrman
Die baijerman heeft alle vierendeel iaers drie
gulden d hoofsomme xii gulden.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1572.
cli
Cli
Graefmaecker
Die graefmaecker heeft alle iaren ses gulden,
te betalen op ii termijnen als Karsmisse ende Sint Ian.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572.
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[cli verso]
't Kerchof te wijeden
Sinte Elisabetsgasthuijs heeft aengenomen
't kerchoff te wijeden 's iaers om xxx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1572.
Claes Janz. Coddij heeft angenomen
het kerckhoff schoon te maecken ende
te wyeden, die steenkens comende uuijt
die graven wech te brengen, ’t siaers
voor drie gulden, te betalen up meij ende
Alderheylygen.
N.B. Met betalingsgegevens van 1574.
clii
Clii
Hontslager
Coddij sal die arme luijden die onder die misse ende andere
dienste gaen bidden, waerschouwen om uuyt die kerck
te gaen ende die honden voer die preecken ende onder die
preecken uuijt die kerck te slaen, 's iaers xxx stuvers. Noch is Stoffel
toegevonden vijf stuvers, midts dat hij den kinderen onder
't lof van 't choer sal smiten, verschenen maij, solvit - - xxxv stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens van 1566 en 1567.
Claes Jansz. Coddij is angenomen van
burgermeesteren om die honden uuijt die
kerck te slaen ende die kinderen, ’t siaers
om te betaelen maij ende Alderheijligen - - xxxv stuvers,
ende heefft zijn officij angetast den eersten
sonnedach van den advent anno LXIX.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1570 tot en met 1574. Genoemd wordt die
hontslager.

[clii verso]
Van den clocken te luijden op
Karsnacht
Die bierdagers onfangen iaerlycx van den clocken te
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luijen - - xii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1571.
cliii
folio Cliii
Van den clocken te luyden
op maijendach
Die sackedragers hebben op maijen van den clocken
te luyen tw drie stuvers achtervolgende, roe boeckgen
van den dooden in 't twede blast blat.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572.

[cliii verso]
xii Apostelen op Palmdach
Die kerck betaelt die xii apostelen met die boeckdrager t' samen - - xiii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens van 1565 en lopende van 1568 tot en met 1572.
cliiii
folio Cliiii
Olij
Olij die den kerck becosticht van vier lampen
die sij sculdich is t' onderhouden, bedragende iaerlijx
ontrent.
Solvit custos 53 Jacobi anno LXVI - - iiii gulden, xvii stuvers.
Solvit custos Omnium Sanctorum LXVI an olij - - xxxii stuvers.
Solvit custos may LXXII - - vi ½ gulden.

[cliiii verso]
Van den gooten schoen te maecken
Die laijdecker Gijsbert van den gooten op die kerck schoen
te maecken, daervoer sij hij 's iaers ontfangt xxx stuvers
maij ende Alreheiligen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572.
53

TG: custos - koster
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clv
folio Clv
Van den vanen in die kerck om te dragen
Stoffel cum socijs van den vanen op sondagen ende ander
heilige dagen te dragen in die prossie54, Stoffel
en ontfanct niet overmidts hij vrij sal wesen van
grafgelt, blijct bij ’t boeckgen van den dooden,
elcke persoen iiii stuvers, compt tot - - xii stuvers.
Verschijnt ultima may.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1572.
[clv verso]
Schuijersters
Tegens Paeschen ende Alreheiligen telcken
iiii personen, elcx ii ½ stuvers daechx, beloopt ’s iaers
ontrent xv of gulden - - xvi gulden.
[in marge: Elcx – iii stuvers]
N.B. Met betalingsgegevens voor schueren en olij, lopende van 1566 tot en met 1572.
clvi
folio Clvi
Speelluyden op maij ende saca
sacrament
Die speelluijden metten scalmayen hebben
‘s iaers van den kerck - - xxx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1570 tot en met 1572.
[clvi verso]
Van den mayenboomen te halen
op maijavont tot die reguliers
ende op die causter55
Van wagenvracht anno LXVI - - xii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1572.

54
55

TG: prossie – waarschijnlijk processie
TG: causter = koster
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clvii
Claes Claesz., alias meester Claes, heefft angenomen
Sinte Lourisoutaer te bewaeren ende te wassen
ende te manen die gildebroeders ende susters, verschijnende
alle jaeren up Pincxter, om - - xii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1570 tot en met 1572.

De bladen clvii verso en clviii zijn blanco.
[clviii verso]
Ander uuijtgeeff van iaersang
dat den pastoor offte cappellaen
toecompt eerst
Die pastoor heeft ‘s iaers opten kerck xiiii stuvers,
welcken pastoer van iaersanck hadden op ’t huijs
van Cornelis Maertsz., metselaer, op die Lange
Nieuwesloot, breder blyckende folio ccxxviii verso,
verschenen Lichtmisse.
Solvit Lichtmisse anno XVC LXVI - - xiiii stuvers.
[in marge: ccxxviii verso]
clix
Jaersang
Die kerck heeft ontfangen van den kinderen van Heemstede die somma van vyftich karolus gulden, waervoor
die kerck gehouden sal wesen die pastorie van
Alcmaer ten ewige dagen l. stuvers voor den iaer
salig, breder blijckende folio xlviii, zedert
iaer XXXVII niet betaelt.
[clix verso]
Jaersang Marie Claes
Corfs dochter.
Die kerck heeft ontfangen vijftich gulden testaments,
met die laste van iaersang ten ewigen dagen
voer den ionfrouwe van Heemstede Marie Claes
Corfs dochter, verschenen in iulio, zedert iaer XXXVII,
niet betalt x stuvers 's iaers.
clx
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Jaersang Snel Claesz. ende sijn
huysvrou Ioost.
Die kerck is sculdig alle iaren te betalen iaersang van Snel Claesz. ende sijn huijsvrou xx
stuvers 's iaers, hiervoer ontfangen een brief van
twe Philps gulden ’s iaers, verschenen augusto,
zedert iaer XXXVII niet betaelt.
[clx verso]
Providierers
Item die kerckmeesters bennen geaccordeert metten
pastoor, dat die kerck sal betalen een vierendeel
iaers, in 't iaer als te weten Alleheiligen daer
d' eerste betalinge of gedaen is, anno LXIII, folio xxv.
Solvit Omnium Sanctorum LXVI - - xxx stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1567 tot en met 1570.

De bladen clxi tot en met clxvi verso zijn blanco.
clxvii
Op den xxvien 74 octobris heeft Evert Jansz. Stuijling,
oud burgermeester, betaelt van de poorterijen xii gulden, xviii stuvers
ende 7 doeitrs, hier gaet 6 stuvers, 4 penningen of.
[clxvii verso]
Losrenten op die stede van Alcmaer
toecomende den prochiekerck
van Alcmaer voors. eerst
Die stede van Alcmaer is sculdig die prochiekercke binnen Alcmaer over een half iaer
losrenten verschenen Sint Iansmisse. 56
Solvit Sint Iansmisse anno LXIIII bij Augustyn van Tielgen - - vi libra, v stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1571. Genoemd worden Ian
Iacobsz., Iacob van Teylingen, Claes Gerritsz. en Lakeman.

clxviii

56

In marge in ander handschrift: Vide folio 108.6.
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Losrenten op die stede van
Alcmaer over een half iaer, verschenen
Kersmisse.
Solvit Karsmisse LXIIII bij Augustyn van Teilingen - - vi libra, v stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1570. Genoemd worden Iacob van
Teilingen, Claes Gerritsz. en Willem Laekeman.
[clxviii verso]
[in marge: Anno L]
Losrenten opten stede van Alcmaer van een
half iaer renten, verschenende in februario ter
somma van - - xxv libra, xv stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1573. Genoemd worden Augustyn
van Teilingen, Jacob van Teylingen, Claes Gerritsz, Willem Laekeman en Simon Cornelisz.
clxix
folio Clxviiii
[in marge: Anno L]
Losrenten opte stede van Alcmaer van een half
iaer, verschenen prima augusti ter somma van xxv libra, xv stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1564 tot en met 1573. Genoemd worden Augustyn
van Teilingen, Ian Iacobsz., Iacob van Teylingen, Claes Gerritsz., Lakeman en Simon
Cornelisz.
[clxix verso]
[in marge: Anno L]
Losrenten opten stede van Alcmaer over een half
iaer, verschenende Sint Iansmisse in den somer ter
somma van - - xxxvii libra, x stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1564 tot en met 1571. Genoemd worden Augustyn
van Teilingen, Ian Iacopz., Iacob van Teylingen, Claes Gerritsz. en Lakeman.

clxx
folio Clxx
Losrenten upte stede van Alcmaer over een half
iaer renten, verschijnende Karsmisse ter somma van - - xxxvii libra, x stuvers.
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1564 tot en met 1570. Genoemd worden Augustijn
van Teijlingen, Jacob van Teijlingen, Claes Gerritsz. en Willem Laekeman.

De bladen clxx verso tot en met clxxiii zijn blanco.

[clxxiii verso]
Andere losrenten voer die kerck
[in marge: Eeijgenaer Sijmon Janz., corffmaker]
[in marge: Dronckenoort]
Op Garbrant Schout Hijlen, olijslagers huijs aen den
noortsijde van ’t Dronckenoort, by Dirck Reiersz.,
d’ pottebacker, besproeken, verschenen op maij, ’s iaers - - ii gulden,
breder blijckende bij ’t oude regijster, folio cxi verso.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1574. Genoemd worden Maerten
Lubbrantsz. en Garbrant.
[in marge: Gecort van den ic penninck, vi stuvers]

clxxiiii
folio Clxxiiii
Jan Iansz., dyckgraeff, heeft die kerck gegeven een
hantscrift van ii karolus gulden verschijnt may op
alle haer goeden Aechte Cornelis die huijsvroue
van Willem Clock op alle haer goeden, daer ’t eerste
termyn of verschenen was XVC twe ende vijftich.
Dese voers. hooftsomma is bij accoort ofgelost met
xvii gulden, arbyters heer Anthonis Reiersz. Quinting
Bartolmies van Teijlingen, alsoe het een verloren
brief was ende dese penningen sijn wederom
geimploieert tot het decken van den achterkerck
aen den noortsijde, ergo dit articul duergaedaen
ende is bij mr. Gerrit ende Adriaen van der Nieuburch ofgecoft den xve iunij anno ses ende ‘t sestich.

Op Allert Evertsz. buijerman tot Bergen
een jaer losrenten verschinende up heijlige
paeschavont anno LXX voer ‘t eerste jaer - - vi guldens.
Solvit Paeschen anno LXX bij Heijndrick Aerjaensz. - - vi gulden.
Solvit Allert den xxiiien augusti anno 71 - - vi gulden.
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[in marge: ‘t Hooftgelt gecommen van Weyn Jans dochter van Haerlem]
[in marge: Gecort xx stuvers van den ic penning]
[clxxiiii verso]
Alcmaer
Een rente van seven gulden, thien stuvers ‘s iaers gecomen
van den erfgenamen van heer Ian Sijgerop s.m. ende
keert nu uuyt Neel Willems op ’t cruijswerck,
breder blijckende folio cxiii verso, verschenen
alle iaren den ix iunij.
[in marge: vii gulden, x stuvers]
Solvit anno LXV bij Maerten Ollebrantsz. - - vii ½ gulden.
[in marge: Gecort van de ic penninck voir ‘t gehele jaer xxv stuvers]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1566 tot en met 1573. Genoemd worden Maerten
Ollebrantsz., IJsbrant Allertsz., Maerten Lubbrantsz., Garbrant Cornelisz., Cornelis Pietersz.,
en de coster.

clxxv
folio Clxxv
Op ‘t huijs van Wijbrant schoenmaecker in die
Houttilstraet heeft die kerck iaerlyckx xx stuvers,
verschenen maij.
[in marge: Baert Sijmisz. eijgenaer]

Handmerk van Baert Sijmisz.

Solvit maij XVC LXV bij den graefmaecker - - xx stuvers.
Deze hooftsomma met die verlopen renten
tot maij anno LXVI sijn ofgelost ende wederom
dese penningen geimploieert tot het decken
van den achterkerck aen den noortsijde, ergo
dit articul duergedaen.
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[clxxv verso]
Op Arent Foeckelen huijs, staende aen den noortsijde van ’t Dronckenoort, aen den westsijde van ‘t
dwars breggeten, verschenen den xiiien februarij
‘t siaers - - xx stuvers.
Breder verhaelt folio iii verso.
[in marge: Jan Etten]
[in marge: Gecort den ic penning]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1573. Genoemd worden Maerten
Lubbrantsz. en Jan Claesz.

clxxvi
folio Clxxvi
Op ‘t groene huijs op die Meendt dat Frans Claesz.
bewoent heeft, heeft die kerck ‘s iaers twe halve
nobelen daervoer men alle iaers betaelt iacobi - - iii gulden.
[in marge: Eijgenaer Arien Franss.]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1573.

[clxxvi verso]
Schoutestraet
Op ‘t huijs in den Schoutenstraet van Sijbrant
Lauwen heeft die kerck een Beijers gulden ’s iaers
die selfde te betalen met xiiii stuvers, verschenen alle
Omnium Sanctorum.
[in marge: Meijnert Goevertsz. Cornelis Dircxs eijgenaer]
[in marge: Wouter Claesz. in die Schoutestraet]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1562 tot en met 1570. Genoemd worden Cornelis
Dircxz., Meijnert Goeverts en de weesmeesteren.

clxxvii
folio Clx[xvii]
Op een laen in den Verdenbroeck heeft die kerck
‘s iaers een halve arnoldus gulden te betalen
met vii stuvers, een oertgen, verschenende Omnium Sanctorum.
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[in marge: Willeboort Ianss. keert dit uuijt. Rest 63, 64 ende 65]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1563 tot en met 1570.

[clxxvii verso]
Schoerl
Item een losrentebrief van vi gulden ‘s iaers,
gecomen van Wen Ians dochter van Haerlen, sprekende
op Ian Reiers van Schoerl ende verschijnt den xxve
novembri.
Solvit bij handen van Ambrosius anno LXIIII - - vi gulden.

clxxviii
Allert Claesz. nutertijt kerckmeester een jaer
losrenten, verschijnende den iien junij anno LX vijf - - iii guldens.
Dese penningen zijn gecommen van die caemer
naest clockhuijs van Maritgen, die weduwe
van IJsbrant, goutsmit.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1568 tot en met 1573.

Die zelve Allert Claesz. een jaer losrenten
verschijnende den xiien october anno LXXII - - xxi gulden
ende sal ‘t eerste jaer renten wesen.
N.B. Met betalingsgegevens van 1572.
[clxxviii verso]
Tot Boeckel.
Ysbrant Ysbrantsz. woenende op Boeckel,
een jaer losrenten van zes gulden ’s iaers,
verschynende opten xxiiiden february, daeroff
’t eerste jaer verschynen sal den xxiiien february
in den iaere XVC drie ende ’t seventich.
[In marge: Blyckende by de rentebrieff besegelt by Pieter van Teylingen, schout tot Heyloo]

De bladen clxxix tot en met clxxxiiii zijn blanco.
[clxxxiiii verso]
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Lantrenten voer die kerck
‘t Lant van Snel Claesz. ende zijn huysvrou leggende
buijten die Quaeckelbreg groot xixc xv roeden.
Dit bovengescreven lant heefft in huijerwaer
genoemen Claes Jansz. alias Goesinnen ende
Pieter Jansz. Nijerop den tijt van zeven
jaeren geduerende, daer dat eerste jaer van
bruijckwaer off wesen sal ’t jaer van LXX,
vrij ijser gelt te betaelen up twee termijnen
als Bartolmeij ende Kersmisse daeran volgende
’t siaers voer die somme van - - lxiii gulden.
[In marge: Nota. Cornelis Joesten huijerman]
Mits conditien dat se’t lant toemaken
sullen ende alle dellen vernullen57 soe ’t vervullen?
behoeren sal ende voirt an de vaert
met een plaeting maken sullen, volgende
besteck met hoer geaccordeert, den xii en
maij anno LXIX.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1569 tot en met 1574. Genoemd wordt Cornelis
Joesten.
[in marge: Gecort van den ic pennick, xi gulden, vi stuvers, vii pennick]

Blad clxxxv is blanco.
[clxxxv verso]
Lantrenten voer die kerck
’t Lant van Snel Claesz. ende sijn huijsvrou leggende
buijten die Quaeckelbreg, groot xixc xvc roeden.
Dit voers. stucke lants heeft in huijrwaer
genomen Claes Oem op ’t Lutkeoudorp den tijt van
vijf naestcomende iaren, ‘s iaers om twe ende
‘t sestich gulden vrij ijser gelt, te betalen op twe
termijnen als Bartolmei ende Karsmisse, daer
‘t eerste termyn of verschenen was Bartolmei anno
XVC LXIII.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1567.
57

TG: vernullen = vlak maken
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Dit bovengescreven lant heefft in huijerwaer
genoemen Claes Jansz. alias Goesinnen, den tijt van
vijff jaeren, daer dat eerste jaer van bruyckwaer
off weesen sal ’t jaer van LXVIII, voer die somme
van vijff ende ’t sestich karolus guldens, vrij ijser
gelt te betaelen up twee termijnen, als Bartolmeij
ende Kersmisse.
Solvit up rekenynge Bartelmeij anno LXIX - - xxxvii gulden, xviii stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens van 1568.
Pieter Jansz. Nijerop, in handen van Heijndrick
Aerjaensz. xxx bourgonscje daelers beloipende ter
somme van - - xlviii guldens.
N.B. Met betalingsgegevens van 1569. Genoemd wordt Pieter Jansz. Nijerop.
[in marge: Nota. Staet hier voernoemd ic lxiiii verso]
clxxvi
folio Clxxvi lxxxvi
Lantrenten voer die kerck
Een stucke lants tot Heiloe gecomen van Brecht
Ians in den Nieuwe Poort, des is die kerck ten ewige
dagen sculdig een misse te doen ter weecke op Onser
Lieve Vrou Noot Goodsalter.
[in marge: Groot viic, genaempt die Middelcamp]

Dit voorscreven stucke lants heeft gehuyert die
wedue van Willem Ian Remmen ’s iaers om vijf gulden,
xv stuvers vrij gelt, den tyt van vijf iaren daer ’t eerste
bruijckiaer of was anno XVC.
Solvit bij Dirck Ianss. anno XVC LXV - - v gulden, xv stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens van 1566.
[in marge: Compt voer den kerck te betalen vant ‘t proces van den Bergermeer ende voerts
van ’t legen van den voerlaet in den Geest elcke hondert xv penning]

Dit voorscreven stucke lants heeft wederom in
huijerwaer genomen Dirck Iansz. van Heijloe
den tijt van vijf naestcomende iaere, ’s iaers
voer ses gulden, thien stuvers, waerof ‘t eerste bruijckiaer
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of wesen sal anno XVC seven ende ‘t sestich nu
eerstcomende te betalen.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1567 tot en met 1571. Genoemd worden Dierck
Jansz. van Heijloe en Dierck Jan Beijersz.
[in marge: Gecort van den ic penninck, 23 stuvers, 13 penning]
Dit voors. stucke lants heeft Dirck Ian Beyers
van Heyloo weder andere vyff jaeren in huyerwaer
genommen, ’s iaers voor vi ½ gulden, ’t eerste verschynjaer op Karsmisse, anno XVC LXXII.

[clxxxvi verso]
Heiloe
Een stucke lant tot Heiloe groot ontrent viiic xlvi roeden
genaempt die Tonghen, geleghen an de oesterzijde ende
wordt gebruijckt bij Gerrit Claesz. van Marcken.
Dit voers. stucke lant heeft gehuyert Philps
Willemsz. tot Heiloe, ’s iaers om ii gulden, xvii ½ stuvers
vrij gelt.
Dit bovengescreven lant heefft weerderom
van Nijens gehuijert Gerrit Claesz. van
Mercken den tijt van vijff jaeren, daer
’t eerste jaer van betaelinge, off vallen
ende verschenen sal wesen Kersmisse anno
XVC LXVII, voer die somme van - - iii gulden, xv stuvers.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1567 tot en met 1570. Genoemd wordt de huijsvrou
van Gerrit van Marcken.
Solvit anno LXXI ende gecort vi ½ stuvers van
‘t extraordinarys oncosten van ‘t Hontsbosch - - iii gulden, xv stuvers.
[in marge: Gecort van den ic penning, xiii stuvers, xi penning]

De bladen clxxxvii, clxxxvii verso en clxxxvii zijn blanco.

[clxxxvii verso]
Camers voer die kerck
Opten eersten iannuarij anno LXIII, soe heeft Pieter
Ianss. Pomeren gehuijert van den kerckmeesters het
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wy winckeltgen aen den kerck, sijn levent lanck
of soe lanck als hij wercken mach, ‘s iaers om - - xxx stuvers.
Breder verhaelt folio iic xlvii verso.
[in marge: Obijt anno 69]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1565 tot en met 1569.

Upten meijendach anno LXX, soe heefft
Gerrit Huijbertsz. gehuijert van de kerckmeesteren
het winckeltgen an de kerck, daer Pieter van
Pomeren s.g. in plach te wercken, den den tijt
van twee jaeren, ’t siaers om - - xxx stuvers.
[in marge: Heeft weder]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1571 tot en met 1574.

Wederomme twie jaeren angenomen bij
Gerrit Hubertsz., actum den 12 junij 74,
‘t siaers voor dertich stuvers.
clxxxviii
folio Clxxxviii
Die camer van heer Domine heeft Pieter Janss. met
sijn huijsvrou tot haeren beyder levent ende niet
langer, breder verhaelt folio iic xlviii verso, hier
is cedulle of rustende in kerckedom.
Dese voors. camer van heer Domine
heeft Jan Gerrytsz., graeffmaker,
gecoft ende betaelt nae uutwys
zyn quytsceldinge.
Pieter Jansz. Crans, schoenlapper,
heeft gehuert het winkeltgen het suyderste
an Pieter van Pomerens winkeltgen den tyt
van twie jaren, beginnende meij anno LXXIIII.
[clxxxviii verso]
Die twede camer bijsuijden ’t clochuijs
Dese voers. camer heeft gehuijert Maritgen
Gerrits dochter, die suster van Claes Gerritsz. Rijck,
den tijt van drie naestcomende iaren, ‘s iaers om
xii gulden daer ’t eerste bruijckiaer of wesen sal
141

maij anno XVC ses ende ‘t sestich ende soe voerts dat
die drie maijendagen om gecomen sijn.
[in marge: Obijt den xxen novembris anno xxx]

Gevlekt obytkruis bij Maritgen Gerritsdr.

Dese voers. camer heeft in huijerwaer
genomen Maritgen Gerrits dochter, die suster van
Claes Gerritsz. Rijck, den tijt van drie naestcomende iaren, ‘s iaers om xii gulden, ingaende
maij anno ses ende ‘t sestich wederom expierende 58
maij anno negen ende ‘t sestich.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1567 tot en met 1569. Genoemd worden haer
dochter en haer selven.
Dese voers. camer heefft wederom in
huijerwaer genomen Maritghen Gerrits dochter
den tijt van drie naestcomende jaeren,
‘t siaers om xii gulden, ingaende maij anno
LXIX ende wederom expierende maij LXXII.
[in marge: Cortende den hondertste penninck twee mael]
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1570 tot en met 1573. Genoemd wordt Dirck van
Teijlingen.

Dese camer heeft wederom in huerwaer
ghenomen d’ oude scoutin, Bartelmeus
van Teilingen wedu, ‘s iaers voor xii gulden
op den eersten februarij anno 1574, stilo communi.
N.B. Met betalingsgegevens over 1574.
clxxxix
Die camer bijsijden tcol ’t clockhuijs heeft Tryn Pieters dochter
gecoft van den kerckmeesters tot haer levent ende niet langer midts
dat sij den selfde camer derlycken in raeck ende daeck sal houden,
blyct bij cedulle.

58

TG: expireren - vervallen
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[in marge: Obijt den xx novembris anno LXVI, ergo duergedaen]

Tryn Pietersdr.

Dese camer heeft in huijrwaer
wederom genomen die weduwe van Frans
Stevenzoon om die somme van xi gulden
ende sal verscynen maij LXXV 75.

De bladen clxxxix verso tot en met cxci verso zijn blanco.
cxcii
Piter Olofz., organist, is aenghenomen om
te spelen voer die some van seven pont vlams
‘t jaers. Alle half jaers oft virendeel jaers te betalen,
waervan dat eerste jaer sal van betalen zijn anno 74,
Lichtmisse.
N.B. Met betalingsgegevens over 1574.

De bladen cxcii verso tot en met ccxxvii verso zijn blanco.

ccxxviii
Copie
Wy, Aerian Woutersz. ende Aelbert Harkenz., scepenen
in Alcmair, oirconden59 mit desen brieve, bezegelt mit
onse zegelen, dat voir ons quam Claes Claesz., kende
ende lyde60 dat hy vercoft heeft Lysbet Aelbert, Claes Zellen
weduy, viertyen stuvers `t saers, achte doeyts voir die
stuver gerekent, ewighe pacht up syn huys ende erve
staende ende leggende bynnen die vryheit van Alcmair
up die Nuwesloet, dair lenden off zyn Yff Jacopsz. an de
oestzyde ende Lieff Willem Luchten weduy an dier westzyde
van welke viertyen stuvers ‘t saers pacht voirs. Claes
Claesz. voirnoemt kent hem al voldaen ende wel betaelt
den lesten penninck mitten eersten. Ende hy geloeft
59
60

TG: oirconden - getuigen
TG: uitdrukking kende en lyde - bekende en beleed
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dese voirs. pacht te vryen ende te waren 61 als men ewighe
pacht up huys ende erve sculdich es te vryen ende te
waren nader stederechten van Alcmair. Ende dese
pacht voirs. sal alle jair verscynen up Onser Liever
Vrouwendach te Lichtmys, gedaen in`t jair ons
Heren dusent vierhondert ende tachtich up ten darden
dach in februario. Aldus stondt ondergescreven
Istie fructum dedit Adrianus filius Alberti suo nomine sua cura ecclesiae
Alcmariensi. Et visitabunt cappellani dictae ecclesiae ex
caritate sepulcram eius ter hebdomada assidue vetusta more.
Noch stondt op die rugghe van den selven brieff gescreven
dese brief hoort tot die kercke van Alcmar van
Adriaen Albertz. wegen ende syn moder. Ende si begeren, om
Goets Willen dat sy wesen mogen in di ewige jaersange62
ende dat die cappellaen van der kercken sal hoeer
graf visiteren alsoe dich ende menich werve in den weke
als dat gewoenlick is ende oeck op die stoel nomen 63.
Gecollationneert tegens zyn principael
bezeghelt met twee uuthangende zeghelen
gans ende gave in groene wasse ende
van woorde tot woorde bevonden accorderende.
By my Jacob van Teylingen kerckmeester van
Alcmaer, t’oirconde myn handtteycken
hyeronder gestelt up ten xvien dach van
april anno XVC vyff ende `t sestich voor Paesschen
J. Teylingen
64

[ccxxviii verso]
65

Wy, Jacob van Teylingen, Jan Cornelisz., Maerten
Lobbrantsz. ende Heyndrick Ariaensz., tegenwoerdige
kerckmeesteren der parochyekercke van Alcmaer, bekennen
ende belyden mits desen dat wy op huyden datum van desen
by consent van burgermeesteren der stede van Alcmaer
ontfangen he hebben van Jan Cornelisz., dye zoon van
Cornelis Maertsz. Metselaer, saliger gedachten,
die somme van veerthien karolus gulden, ’t stuck
tot twintich stuvers, ende dat in offlossinge
van alsulcke veerthien stuvers ’s iaers als dye
61
62
63
64

65

TG: te vryen en te waren – niet met verdere schulden belasten
TG: jaersange - jaarlijks gezongen mis, b.v. een jaarlijkse rouwmis voor een overledene.
TG: op die stoel nomen - op de preekstoel noemen
in marge: in ander handschrift 1565, april 6, P.P.
in marge: in ander handschrift 1565 april 16, p.p.
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pastorie van Alcmaer spreeckende hadde op ’t huys
ende erve van den voornoemde Cornelis Maertsz., staende ende
leggende binnen der voors. stede van Alcmaer an de
zuytzyde upte Langhe Nyeuwesloot tegens
die Corte Nyeuwesloot over, verschynende alle jaeren
op Onser Liever Vrouwe Lichtmisse, volgende dye
principael rentebrieff dye heer Aelbert Cornelisz.,
tegenwoordige pastoor van dese kercke ons,
kerckmeesteren voornoemt, gelevert heeft, welcke voors.
rentebrieff wy, kerckmeesteren, weder gelevert hebben
in handen van Ian Cornelisz. voornoemt om dieselve by
hem gecasseert te worden alzoe hy dat hooftgelt
offgelost heeft. Ende alsoe wy, kerckmeesteren
voors., dat voors. hooftgelt van de xiiii stuvers
’s iaers voors. ontfangen hebben tot kercke behouff,
soe beloven wy voor ons ende onse naecommelingen
van de voors. kerckewegen dye pastoor indertyt wesende, deselve xiiii stuvers ’s iaers alle
jaere tot eeuwygen daegen te betalen uut die
kerckegoeden up Lichtmisse, daervan dat
eerste jaer der betalinge vallen ende verschynen zal
op Lichtmisse anno XVC ses ende ‘t sestich nae ’t gemeen
scryven, mits dat die pastorie gehouden is die
eeuwige jaerlicxe jaersanck te bewaeren van
Adriaen Aelbertsz. ende syn moeder ende hoer graff
te visiteren, volgende die copie auctentyck die
hierom in d’ander zijde gescreven staet. Al sonder
arch ende list in kennisse hebben wy, kerckmeesteren
voornoemt, elcx onsen naem hyeronder gestelt upten
xvien aprilis anno XVC vyff ende ‘t sestich voor Paesschen.
Jacob van Teylingen
Maerten Lubbrantsz.

Jan Cornelisz. Tamis
Heinrick Aeriansz.

De bladen ccxxix tot en met ccxxx verso zijn blanco.

[ccxxx verso]
Alcmair
Anna Jans, baghyn in ’t Middelhof, heeft gecocht ’s iaers x gulden, verschinende
Mariae Conceptionis. - - folio lviii.
[in marge: Obyt]
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Obyt Anna Jans

Alcmair
Anna, dienstmaecht van heer Jan, kannemaecker, heeft gecocht ii gulden
’s iaers lyfrenten, verschynende Ffranscisci - - folio lxii.

Anna, dienstmaecht van Heer Jan

Alcmair
Adriaen Harmens dochter heeft xx gulden ’s iaers op haer lyf, verschinende op ii terminen,
Lichtmis ende Jacobi - - folio lxv.

Adriaen Harmensdr.

Alcmai r
Aef Coemen Gerryts dochter heeft ii gulden ’s iaers tot haer levent, verscinende Nicolai - folio lxxii 124.
Adriaen Wouter Wouters wedue, haer dochter
heeft ’s iaers xxx ½ stuvers - - folio cvi.

Adriaen Wouter
Wouters wed.

Beyerman - - folio xli xxvi verso.
Blaeser 150 - - folio xxxix xxvi.
Haerlem
Bartholomeus Albertsz. heeft xv gulden ’s iaers tot zijn lyf, verscinende op ii half
jaeren als Sint Jansmis ende Karsmisse - - folio lxxx.

ccxxxi
Camer van Claesgen meester, mr. Thomas - - folio xvii.
Custinge van ’t huys, staende opten hoeck van die Wapperstraet op die Huijel
naest ’t huijs daer mr. Ysbrant Bengemen, in gewoont heeft - - folio xix.
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[in marge: Voldaen.]
Copie van den obligatiebrief, roerende van den lamp voor ’t crucifix, gecomen van
mr. Bartholomeus Steenhuys s.g. - - folio xxviii.
Copie van den oblig fundatiebrief by Snel Claessen, gefundeert op
Sinte Lysbetenaltaer - - folio xxviii, xxix, xxx.
Ccasma ende van den thienden van den calveren - - folio xxxv.
Coster - - folio xxxvii verso.
Copie van den brief inhoudende die fundatie van ’t waerde Heilige Sacramentsmisse - - folio xl.
Alcmair
Claes Boelen heeft gecocht x ½ gulden ’s iaers - - folio l.
[in marge: offgecoft]
Coedyck
Claes Ysbrantsz. sculdich ’s iaers iii gulden, verscinende Sinte Agniet - - folio xvi.
Ackersloot
Claes Alewijnsz. heeft gecocht x gulden ’s iaers tot syn lyf, verscinende den
xx dach in maert - - folio lxxiiii.
Wijck
Celie Claes ende Haesken Symons hebben ’s iaers xiii gulden, verscinende den
xiii aprilis - - folio lxxxiiii.
[in marge: Obijt]

Obijt Celie Claes

Cornelis Maerts erfgenamen hebben gecocht v gulden, v stuvers ende sullen verscinen
Sint Jan - - folio xciiii.
Coemen Jan Plemps wedue compt ’s iaers vii stuvers - - folio c. Hier is
zedert ’t iaer van xxx noijt betaling geschiet, ergo niet.
Coster Allert Baertsz. - - folio xxxvi.
Coddij Claes Janz. - - folio clii.

[ccxxxi verso]
Alcmair
Duyf Jacops, Puertsmans dienstmaecht, heeft ix ’s iaers tot
haer lyf, verscinende Petri et Pauli - - folio lxx.
[in marge: Obyt]
147

Duyf Jacops

ccxxxii
Eelmer Hillebrants heeft gecocht x ½ ’s iaers - - folio ci verso.

Alckmair
Graefmaecker - - folio xlvii xxii verso.
Guyertgen Cornelis Thys dochter heeft ghecocht xviii gulden ’s iaers, verscinende alle
jaeren opten eersten dach in junio - - folio lxi, alter folio ic xxii.
Alckmair
Guyert Michiels ende Guyert Symons, Alyt Steyncken ionckwyf
heeft ghecocht tot haer lyf iii ’s iaers, verscinende Omnium Sanctorum - - folio lxv.
[in marge: Obyt al]
Haerlem
Geertruyt van Adricum, Willem Pietersz. wyf, heeft xx gulden ’s iaers ende
verscynen op ii terminen, den laesten february ende den laesten van die
maent augusti - - folio lxxv.
Van dese Geertruijt en is zedert iaer LI niet betaelt ende staet in ‘t boeck
duergedaen, ergo niet.
[ccxxxii verso]
Beverwyck
Guyerte Dircx heeft ’s iaers iiii gulden, verscinende Jaersdach - - folio lxxxv.
Sedert den iaren LIIII niet betaelt, blijckt folio.

Alckmair
Heynrick Louwerysz. in Sinte Jansstraet is ii gulden ’s iaers schuldich op zyn
huijs, verscinende op maij - - folio xviii.
Hontslagher - - folio xlviii.
Alckmair
Heer Baert Pietersz. heeft xvii gulden ’s iaers op zyn lyf alleen ende
verschinende Sinte Pieter ad Cathedram - - folio li.
Alckmair
Heer Claes Maertsz. heeft x gulden ’s iaers op zyn lyf, verscinende
den xiiii in junio - - folio lii.
Alckmair
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Heer Dirck Verwer heeft xii gulden ’s iaers op syn lyf ende verschinen
op Sinter Claesdach - - folio liii.
Alckmair
Heer Cornelis, alias Ouen heeft iiii gulden ’s iaers op zyn lyf, verscinende
Sinte Pieter ad Cathedram ende Bartholomei - - folio liiii.
Alckmair
Heer Adriaen Nielen heeft ’s iaers op zijn lyf xix gulden, verscinende op
twie terminen als maij ende Alreheiligen - - folio lv.
Coedyck
Heer Maerten, pastoor van Coedyck, of zyn maecht, hebben ’s iaers x gulden,
verscinende Pontiani - - folio lxviii.
Leiden
Heer Willem van den Hoeve ende Jacop Jacopsz. dochter, professide suster in ’t cloester
van Scagen, xii gulden ’s iaers, verscinende den xv aprilis - - folio lxxii.

ccxxxiii
Haerlem
Heijman Garbrantsz. ende Lourys Garbrantsz. hebben vi gulden ’s iaers op
hair, verscinende op Alreheiligen - - folio lxxxi.
Haerlem
Heyman Garbrantsz. ende Jan Garbrants hebben vi gulden ’s iaers op haer
lyf, verscinende Omnium Sanctorum - - folio lxxxii.
Cromenie
Heer Pieter Lambertsz., pastoor van Cromenie, heeft xxv gulden ’s iaers op
zyn lyf, verscinende Marie Nativitatis - - folio lxxxvii.

Alckmair
Jaersanck van Maria Claes Corfs dochter - - folio xlii.
Jaersanck van Snelle Claesz. ende zyn wyf - - folio xliii.
Jacop IJfven dochter, professide suster in ’t Middelhof, heeft ghecocht ii gulden
’s iaers op haer lyf, verscinende den xviii february - - folio lxii.
Jan Heynricksz. Reyer van den exploeten heeft vii gulden ’s iaers nou soe conpeteert
den een helft die balliu van den Nieuburch, d’ander helft die schout
van Alckmair - - folio xcviii.

[ccxxxiii verso]
Katrijn Garbrants dochter, huysvrou van meester Ysbrant
s.g. bespreck - - folio xix.
149

Die ....
Kerck betaelt alle jaeren in die cantate die fabryc van Sint Maertensdoem
t’ Uytrecht een Wilhelmus schilt van xxix stuvers - - folio xxxi.
Kerckelant tot Heijlo dat Willem Jan Remmen bruyct - - folio xviii.
Kerckelant tot Heylo dat Phillips bruyct - - folio xviii.
Kerck betaelt alle iaeren Sinte Laurysgild xxx stuvers - - folio xxxii.
Kerck is sculdich alle iaeren te loenen die xii persoonen die den ezel trecken
op die Pallemsondach - - folio xlv.
Kerck is sculdich een misse ter weeck doen, doen op Onsen Lieve Vrou
ter Noot Godtsaltaer - - folio xxxii.
Kerck is gehouden iii missen alle weeck te doen, doen op Onsen Lieve Vrou
’t Papegildsaltaer - - folio xxxiii.
Kerck is sculdich ii missen in die weeck te doen, doen op Sincte Joostenaltaer - - folio xxxiii.
Kerck moet een mis doen, doen om die weeck op Sincte Cornelisaltaer - - folio xxxiiii.
Kerck is gehouden een misse te doen, doen ter weeck op Onsen Lieve Vrouwen Purificationisaltaer - - folio xxxiiii.
Kerck is sculdich op ’t elfde altaer een mis te doen, doen - - folio xxxv.
Kerck is sculdich ten ewigen dagen waslicht te houden op die groete candelaer
in Claes Corfs capelle wairvoir sy ontfangen heeft xl gulden van die kinderen van
Heemste ende noch xii gulden van den balliu in den Briel - - folio xlvii.
Kerck is sculdich ’t siaers die pastorie l. stuvers voir die iaersangen van die oude
Dirck Symonsz. - - folio xlviii.
Kerck heeft ontfangen van Dirck Reyersz. xlviii gulden in aflossinge van iii gulden
’t siaers die op syn lant stonden by den Blincken - - folio xlviii.
Karmisse ’s nachts te doen luyden - - folio xliiii.
Alckmair
Katryn Pieter, iongen dochter ende Anna Mathys hebben x gulden ’s iaers, verscinende
op maij - - folio lx.
Kerck is gehouden tegen Paesschen ende Alreheiligen toortsen doen maecken - - folio xliii.
Kerck is sculdich Sinte Elisabetsghilde ofte altaer
ii ½ gulden ’t siaers losrente - - folio lxiiii.
ccxxxiiii
Alckmair
Katrijn Lauwen opte Cleyne Corte Nieuwesloot heeft vi gulden 's iaers op
hair lyf te betalen van half iaer tot half iaer - - folio lxv.

Leyden
Lysbet Harcken ende Aef Jan Steevents, haer broers dochter, hebben xii
gulden 's iaers tot haer levent, verscinende Lichtmisse - - folio lxxi.
Lubbert Dirckxen heeft vii gulden 's iaers - - folio xcix.

[ccxxxiiii verso]
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Meester Hieronimus heeft gehuyert dat huys van Mien Jans staende
buyten die Gheestpoort voir vii gulden op may - - folio xvi.
Meister Jan Teyngs Ghyst voir die keerssen op syn ouders graf te
doen setten op Sint Pontiaensdach - - folio xlvii.
Alckmair
Marytgen Jans dochter, dienstmaecht heeft iii gulden 's iaers op haer lyf,
verscinende te Pijnster - - folio lvi.
Alckmair
Marytgen Cornelis dochter, wedue Claes Gerrytsz. den Engelsman, heeft vii gulden
's iaers op haer lyf, verscinende op ii halve jaeren te weten den xx-sten in
maert ende den xx-sten septembris - - folio lvii.
Alckmair
Marytgen Basgens heeft vi gulden 's iaers op haer lyf, verscinende den
eersten septembris - - folio lviii.
Huysduynen
Marytgen Garbrants dochter, dienstmaecht van Huysduynen heeft iii gulden
's iaers op hair lyf verscinende den eersten junij - - folio lix.
Alckmair
Machtelt Jans dochter heeft v gulden 's iaers lyfrenten, verscinende den eersten
januarij ende den eersten july - - folio lxi.
Alckmair
Margriet Heijnricken van Edam, professide suster in ’t Middelhof, heeft
iii gulden 's iaers op haer lyf, verscinende den vii april - - folio lxiiii.
Meyns Jans ende Aef Jans, ghesusteren hebben ix gulden 's iaers, verscinende Sinte
Geertruyt - - folio lxvii.
Hage
Marytgen Robrechts dochter heeft iiii gulden 's iaers tot haer lyf, verscinende
Sint Joris decollationis - - folio lxix.
Haerlem
Marten Wolfertsz. heeft xx gulden ’s iaers, verscinende Petri
ad Vincula66 - - folio ixxvi.

Marten Wolfertsz.

Meester Albert Volckertsz. heeft iiii gulden 's iaers tot zyn levent, verscinende
66

TG: Petri ad Vincula – st. Petrus in de ketens, 1 augustus.
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Sinte Lambert - - folio lxxxii.
Haerlem
Meester Maerten, schilder, heeft xxiiii gulden 's iaers tot zyn levent ende
verscynen op maij - - folio lxxxi.
Meester Jacop, apteecker, heeft xiiii stuvers 's iaers - - folio cii.
Alcmaer
Meester Pieter Basgen, priester heeft xvii rins gulden 't siaers tot zyn
levent, verschynende Sint Jansmisse midtsomer - - folio lii.

Pieter Basgen

ccxxxv
Amstelredam
Nies Louwen dochter heeft vi gulden ’s iaers, verscinende Onser Lieve Vrouwendach Nativitatis - - folio lxxxix.
Alckmaer
Neel Hessen t' Alcmaer heeft ix gulden 't siaers
up haer lyff ende verschynt Alreheyligen
folio - - lxxii.

[ccxxxv verso]
Op 't huys van Wybrant Scoenmaecker of Claes xx stuvers 's iaers verscenen
op may - - folio iii.
Op 't groen huys staende op die Mient daer Ffrans Claes in gewoont
heeft 's iaers iii gulden, verscenen Sint Jacop - - folio iiii. 176.
Op 't huys van Sybrant Louwen in den Scoutenstraet xiiii stuvers 's iaers,
verscinende Omnium Sanctorum - - folio vi.
Op die kamer metten werve van Jan Pietersz., alias Jan Etten,
xx stuvers 's iaers - - folio iii.
Op een laen in den Verdenbroeck vii stuvers, een oort 's iaers, verscenen op
Alreheyligendach - - folio vii.
Op 't huys van Pieter Pietersz. Scarn op Lutk Outorp iii gulden
's iaers - - folio vi.
Organist - - folio xxxvii. 149.
Olie die kerck becosticht van beyde lampen - - folio xlvi.
Organist - - folio cxcii.

ccxxxvi
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[in marge: Nota]
Pastoor mit die kerckmeesteren ende den prelaet van Egmont op hem
schien hebben te gheven ii beneficien - - folio xlix.
Pieter Lubbertsz., alias Bruijn, heeft xx gulden 's iaers op syn lyf,
verscenen den xv-sten februari ende den xv augusti - - folio lxiii.
Pachtbrief op die Naedorst van xxv stuvers 's iaers - - folio xvi.

Reyer, booncooper, heeft ii gulden, ii stuvers 's iaers - - folio xcvi.

[ccxxxvi verso]
Speeluyden van Haerlem - - folio xliii.
Scuyersters - - folio xlv.
Scuyersters - - folio xlix.
Alckmair
Sou67 Dirckx dochter, huysvrou van Jan Buyser heeft vii gulden 's iaers op
haer lyf, verscinende Sinte Lucas - - folio liii.
Steede
Steede is sculdich van iii brieven - - folio xiii, cix / x ende xi.
Sincte Elysabetenghilde oft altaer heeft l. stuvers 's iaers, verscinende
Sincte Elysabetsdach - - folio lxiiii.
Stijn Jans dochter, dienstmaecht van Guyerte Bartholomeus,
heeft viii gulden 's iaers op haer lyf, verscenen Assumptionis Mariae - - folio lxviii.
[in marge: Obit]

Obit Stijn Jans dochter

De zelve Styn heeft naderhant noch op die kerck
gecoft als ‘t blyct by 't bouck viii gulden 't siaers, verschynende
ultima may, folio - - idem
[in marge: Obit]

Styn

67

TG: twijfel of het Sou Dirckx dochter of Son Dirckx dochter moet zijn
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ccxxxvii
Testament van Dirck Reyersz., pottebacker, kerckmeester van
ii gulden ‘t siaers losrenten, folio - - cxi
’T Lant gecoemen van Snel Claesz. leggende buyten die Quakelbreg
gebruyct Griet Gellen om xl gulden 't siaers, verscinende op twie
terminen als Alreheyligen ende Lichtmis, - - folio xv / cxii.
Testament van Marytgen Dirckx, wedue van Jacob Coel saliger
gedachten - - folio xxi.
Dit testament is voldaen, ergo duerslagen.

[ccxxxvii verso]
Tryn Baerts op die Quakelbreg, wedue van Baert Dirckxen
woenende in 't mannengasthuys, is sculdich iii stuvers, seven
dueyts - - folio ii.
Trijn Pieters heeft op die kerck viii gulden 's iaers, verscinende
op may ende Alreheiligen - - folio lxvi. 124
Amstelredam
Teet Luyten dochter heeft iiii gulden 's iaers tot haer levent,
verscinende Bamisse - - folio xc.
Alcmaer
Tryn Pieter Jongen ende Anna Mathys hebben van outs op die
kerck x gulden 't siaers, verschynende may ende Alreheyligen - - folio lx,
’t is in de kerck geregystreert.

ccxxxviii
Wat die priesteren gheven voir d’ornamenten die sy besingen
in haer eerste misse - - folio iv ix.
Beverwijck
Wynen Aernts ende Haesken Symons hebben xx gulden 's iaers tot haer
levent, verscinende den iii novembris - - folio lxxxiiii.

[ccxxxviii verso]
Willem Borrytsz. heeft lii ½ stuvers 's iaers - - folio xcv.
Wouter Jansz. ende Dirck Jansz. hebben gecocht
xxiiii ½ 's iaers - - folio ciiii.
Haerlem
Willem Willemsz. ende Diewer Willems dochter
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x gulden 't siaers - - folio lxxxi.

ccxxxix
Alcmair
Zegher die snyder ende syn huysvrou hebben xii gulden 's iaers op haer lyf,
verscinende op Sinte Elizabetsdach - - folio
ende overmits Zegers doet vi gulden ofsturven, verscenen in augusto - - folio lxiii.
[in marge: Obyt beyde gaden]

ccxxxix verso is blanco.

ccxl
Ordonnancie up die craen van Alcmaer gemaict by de burgermeesteren
ende gherechte der voors. stede van Alcmaer.
Van een voerich vat voir die craen - - iii stuvers.
Item van een toelast wyns voir die craen - - iii gulden, iii groot.
Van een boot Romani ofte pyp, puytouwen off ander wynen
ende bieren in diergelycke vaten voir die craen - - i stuver.
Item van een oxhooft68, 't zy wijn off bier voir die craen - - i gulden, een grootgen.
Van een jopen69 vat voir die craen - - i gulden, een grootgen.
Item groote tonnen mit vlas, hennip ende weesmoes
voir die craen elcke tonne - - iii gulden, drie groot.
Item groote zacken ende molenstienen ende groote messenmaickers
ende smeets slypstienen elcx voir die craen - - v stuvers.
Item messemaeckerssteenen ende slypsteenen elcx een stuver voor die craen.
Oes, eten van
Item een olyblock molenstander ende asse, van
elcx voir die craen - - v groot, een stooter70.
Item die craen sal hebben soe veel van uuytsetten als van insetten, zoe verre als
eenyge goeden mitte craen weer uuytgeset worden.

68
69
70

TG: oxhooft – vochtmaat voor wijn, bier en brandewijn, een vierde deel van een vat
TG: jopen vat – vat dat ca 112 liter bier bevatten kan
TG: stooter – naam vam een geldstuk, ca twee en een halve stuiver
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Item alle aemen71, halffaemen, 't zy wyn off
bier, sullen vrij wesen.
ccxli
[10 juni 1520]72
Officialis prepositi et archidiaconi Traiectensis
iudex ordinarius cause seu causarum ac partium infrascriptarum universis et singulis presbyteris, cappellanis, clericis, notariis, tabellionibus publicis
quibuscumque nobis subditis et eorum cuilibet salute
in Domino sempiternam. Noveritis quod orta dudum coram nobis lite, causa, controversia seu questionis materia de et super vicaria seu perpetua cappellania altaris sancti Joannis in parrochiali ecclesia sancti Laurentii
Alcmariensis per mortem seu liberam resignationem quondam reverendi domini magistri Wilhelmi Heda, prepositi Aernhemensis, illius ultimi rectoris et possessoris, aut alias qualitercumque vacante per et inter
reverendum, illustrem et generosum dominum, dominum Hermannum, comitem de Nijenaer, prepositum et archidiaconum
ecclesie metropolitane Coloniensis in vim litterarum
apostolicarum reservationum eidem concessarum ex una, magistrum Joannem de Enchuisen vigore provisionis
ordinarie reverendi domini prepositi et archidiaconi Traiectensis ex secunda, magistrum Iacobum de Ionghe ad eandem vicariam per providos viros seu rectores fabrice
dicte parrochialis ecclesie Alcmariensis tanquam veros et
indubitatos patronos eiusdem cappellanie sive
vicarie nobis presentatum liteque huiusmodi coram nobis pendente indecisa vita functum ac dictum magistrum Joannem de
Enchuisen ex parte magistrorum fabrice antedictorum
in ius eiusdem magistri Jacobi surrogatum ex tercia et
dominum Joannem de Goch, canonicum ecclesie sancti Salvatoris
Traiectensis, cui de eadem vicaria iure devoluto per reverendissimum dominum73 Traiectensem provisum existit rebusque
aliis in actis cause huiusmodi latius designatis et illarum
occasione partibus ex quarta. Processoque coram nobis in
causa huiusmodi et inter partes antedictas ad nonnullos actus
et terminos iuridicos et illorum observationem citra
tamen ipsius cause conclusionem, tandem die et hora infratactis
coram nobis tanquam in figura iudicii providi viri Joannes
Boelen dicti generosi domini Hermanni de Nijenaer et
Joannes Spirinck magistri Joannis de Enchuisen procuratores de quorum procuratorum procurationum mandatis legittimo
et sufficienter constabat ac dominus de Goch princi71
72
73

TG: aem – vochtmaat voor wijn. 1 aem is ca 4 ankers, dat is 4 maal 35 liter.
Willem van Bentum (WvB): Later toegevoegd.
WvB: Hier mist node een naam of kerkelijke titel.
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[ccxli verso]
Copia
palis principaliter pro se ipso et nominibus quibus supra
prenominatis Joannes Boelen, Joannes Spirinck ac Joannes
de Goch iuri, liti et cause sibi respective et partibus suis
respective ad eandem vicariam quomodolibet competentem ad usum
prefati magistri Joannis de Enchuisen in ius magistri Jacobi die
Jonge defuncti, ut premittitur, per veros et indubitatos patronos presentati, surrogati cesserunt ac penitus renunciarunt,
prout quilibet eorum nomine quo supra cessit penitus et
renunciavit nobis humiliter supplicantes, quatenus cessionem
ac renuncionem predictas, ut prescribitur, in favorem magistri Joannis de Enchuisen facti pro conservatione juris
patronatus et presentandi pro prefatis magistris fabrice ecclesie Alcmariensis tanquam veris et indubitatis eiusdem vicarie patronis admittere dignaremur. Ex adverso prefatus
Ioannes Spirinck, quo supra nomine procurator magistri Joannis de Enchuisia principalis sui predictas cessionem
et renunciationem in favorem modo premisso factas acceptas putavit74
et, ut easdem admittere ipsumque magistrum Joannem de Enchuisen
principalem suum in et ad dictam vicariam sive perpetuam cappellaniam cum solemnitatibus et debitis instituere dignaremur, peciit ac debita cum instancia postulavit. Nos igitur officialis iudex antedictus prefatas cessiones et renunciationes, sic ut premittitur, respective in manibus nostris rite factas admisimus ipsumque magistrum Joannem de Enchusen in ius prefati magistri Jacobi die Jonge defuncti,
sic ut premittitur, per prefatos rectores fabrice ecclesie
Alcmariensis antedicte, tanquam veros et indubitatos patronos et collatores eiusdem vicarie presentati surrogatum
ad eandem vicariam sive perpetuam cappellaniam instituendum et investiendum duximus ac instituimus et investimus
sibique de eadem providimus et tenore presentium providemus. Quare vobis omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibet in
solidum in virtute sancte obediencie ac sub excommunicationis
pena districte precipiendo mandamus, quatenus accedentes
eandem parrochialem ecclesiam sancti Laurencii Alcmariensis eundem magistrum Joannem de Enchuisen presbyterum vel procuratorem
suum legittimum eius nomine in veram, realem, corporalem et actualem vel quasi possessionem eiusdem vicarie sive perpetue
cappellanie iuriumque et pertinentium omnium eiusdem auctoritate nostra inducatis ac inductum defendatis cum solemnitatibus
debitis et consuetis recepto prius ab eodem seu eius proccxlii
74

WvB: Ik twijfel over: acceptas putavit (acceas put).

157

curatore legittimo fidelitatis et obediencie juramento solito, precipientes omnibus et singulis pactionariis, pensionariis et debitoribus eiusdem, quatenus prefato magistro Joanni de Enchuisen aut suo procuratori legittimo sufficienti mandato suffulto de fructibus,
redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis universis eiusdem vicarie sive perpetue cappellanie absque contradictione quacumque respondeant et, quantum in eis
est, responderi faciant et permittant temporibus ad hoc positis
atque statutis. Reddite litteras debite executas vos presentium
executores. Datum anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo octavo, die vero mensis junii decima,
hora prima et audiendi causarum consueta.
Go. Boelen de Breda notarius
75

Concordata est presens copia cum suo originali quod est sanctum
ac munitum uno dependente sigillo, in cuius rei testimonium ego
Guilelmus Zuermondus, filius Joannis, Alcmariae a secretis signum
nomenque meum apposui septimo die mensis augusti anno vicesimo
octavo supra sesquimillesimum76.
77

Anno ut in retroscriptis litteris die [at]78 decima
octava mensis julii ego infrascriptus cum solemnitatibus in talibus fieri consuetis introduxi, investivi ac realem, actualem et effectualem possessionem dedi honorabili viro domino magistro Joanni de Enchuisen principali in eisdem litteris principaliter nominato in et ad vicariam sive perpetuam cappellaniam sancti Joannis Baptiste
ibidem latius specificatam recepto prius et ante omnia
a dicto magistro Joanne solito fidelitatis et obediencie iuramento. Et hoc totum vigore et auctoritate
premissarum litterarum presentibus ibidem honorabilibus viris ac dominis Bartoldo Petri et Joanne Henrici
parrochialis ecclesie Alcmariensis perpetuis vicariis ac
presbyteris Traiectensis diocesis testibus ad premissa
vocatis pariter ac rogatis, testibus
subscriptis.
Christophorus Nicolai cappellanus Alcmariensis subscripsit.
79

Eodem anno et die concordavi hanc introductionem seu institutionem
scriptam in posteriori parte originalis predicti, quamobrem eandem
subscripsi sive subsignavi 80

75
76
77
78
79
80

WvB: tweede hand van schrijven
WvB: met notaristeken van Zuermondt
WvB: eerste hand van schrijven
WvB: gedeleted.
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[ccxlii verso]
Sequuntur fructus vicariaem
predictae in iurisdictione Alcmariana.
In den eersten drie want landts gheleghen by die binnenste moelen aen
die westzyde ende heeft Gheryt Jacobszoon ghehuert 't siaers voir - - li stuvers, ii libra, i stuver.
Item noch twee wandt81 lants by den
Vardenbrouck, valet82 - - i libra, viii stuvers.
Item noch neghen vierendeel want
dairby, valet - - i libra, x stuvers.
Item noch iii ½ vierendeel ende ii ½
vierendeel, valet - - i libra, viii stuvers.
Item i ½ gheers up Lutkemade, valet - - i libra, vii stuvers.
Item ii ½ gars in Hoencamp, valet - - i libra, vi stuvers, vi den.
Item ii werven, valet - - xiiii stuvers.
Iem iii ½ vierendeel gairs aen drie
stucken, valet - - x stuvers.
Item drie stucken zaedtlants geleghen
aeneen geheeten die Boeten, valet - - xii stuvers.

ccxliii
Item een gars up die Oude Veniae ende
oick mede drie ackers, valet - - i libra, viii stuvers.
In Heyloe
Twee gars 83, valet - - i libra, xv stuvers.
In Scharwoudt prope Hoorn
in jurisdictione Westfrisiae.
Item alle dat landt leggende in
Scharwoudt datur in pactum libere
TG: wandt, want – naam van eene landmaat, vooral in Noord-Holland ter grootte van 130 roeden.
TG: valet, valeeren – de waarde op iemand verhalen
83
TG: gars, gerse – benaming eener oude Groningsche en Drentsche landmaat. Eigenlijk een stuk land,
dat met een emmer zaad bezaaid kan worden. Benaming eener landmaat, ter grootte van 13 morgen, of 200
roeden.
81
82
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pro - - ix libra.
Alia specificatio
in Backum
Item Baert Meynsz. heeft ghehuert
loetke voir - - i libra, vi stuvers.
Pro conductore duo casei flavi coloris
Item Dirck Albertsz. twee werven
voir - - xiiii stuvers.
Item Ysbrant Gherytsz. ii ½ gars lutke
maedt voir - - i libra, xvi stuvers.
Ende drie ackertgens voir - - xiiii stuvers.
Pro conductore duo cuniculi
In Heyloe
Item Gheryt Gherytsz. voir - - i libra, xii stuvers.
In Scherwoudt
Item antiqui coloni dederunt condicionaliter - - ix libra
Conductori dabant petasonem

[ccxliii verso]
In Alcmaria
Item Cornelis Bostelwaert 't lant van
Gheryt Janszoon voor - - i libra, vi stuvers.
Item Brantgen Jan Heynis drie
want by die Heynste moelen - - ii libra, x stuvers.
Item noch een vierendeel ende ghebruyct Zygherix voor - - i libra, viii stuvers.
Item in Wadtwey by Wogghenum off
Heda dat toebehoorde want Updam
dat mede ontfangen heeft.

ccxliiii
Copie
Willem van der Goes by Goods genade, abt van Egmont ende ick pastoir met die
kerkmeesters van der prochiekercke van Alcmaer doen condt alle die gheene die deesen
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brieve zullen sien off hoeren lesen, dat wy als patronen ende collatoirs van een vicarie
gelegen in die voors. parochie van Alcmaer op 't heylich cruysoutaer genuecht meteen
gelegen
in der selfde kercke op Sint Jan Evangelistenoutaer consent ghegeven hebben ende
consenteren
mids desen meester Pieter Wolbrantz. van Amsterdam possessuer van desen nutertydt
om in erffhuyr uuyt te geven acht margen lands hoerende aen die voors. vicarie welcke
acht mergen ghelegen zyn in den ban van Voerscoeten buyten Leyden an drie perceelen
gemeen
liggende met thyen mergen lands ende een hont toebehoerende Symon Jan Reyerz., brouwer
tot Leyden waer off een parceel groot is omtrent zess mergen lendens an die oestzyde
mynheer van Wassenaer, an die westzyde Jan Asrjaenssz., an die zuydtzyde den heerwech
ende an die noortzyde die wateringe. Ende dat anderde parceel is groodt omtrent vyff hondt
lands belent van Symon Jan Reyerz. voors. an die oostzyde ende westzyde, ende zuydtzyde
den
wech, an die noortzyde die wateringe. Ende dat derde parceel is groot omtrent elff mergen
twee hondt lands belent an die oostzyde Jan Claes Symonz., an die west- ende noortzyde
mynheer van Wassenaer ende an die zuydtzyde die voors. wateringe. Ende want desen voors. acht
mergen en plagen nyet meer dan thyen carolus guldens te gelden off moegen gelden jaerlicx
ende nu in erffhuyr overgedaen zullen worden den voors. Symon Jan Reyerssz. om sestien
carolus guldens jaerlicx, hier om siende die goede menynge van meester Pieter Wolbrantz
voors.
ende het profyt ende voerdeel van de voorsz. vicarie hebben wy Willem van der Goes, abt
voors.
desen onsent consent brieve met onse zegelen doen bezegelen ende ick pastoir met die kerckmeesters voors. een yghelyck voor hem zyn name ende ghewoonlick hanteykent hier onder
gestelt. Actum den xen dach septembris anno XVC drye ende veerthich. Onder stont gescreven
Jacobus
Uuten Eng, pastor Alcamariensis noch stont onder gescreven Teylingen Andries Pietersz. Zel,
Pphillips Roenxz., Ysbrant Pieterz.
Dese copie accordeert met zyn originael ‘t welck was met eenen roeden zegel beneden
uuythangende ende was in Franschyn gescreven ende is bevonden accorderende mitten zelve
van woordt tot woordt by my a secretis secretarius oppidi Alcmariensis.
Andries Pieterz. Zel.
Copie
Georgius de Egmont dei et apostolice sedis gratia Episcopus Traiectensis notum faceing
universis
quod nos ad requisitionem honorabilis viri domini magistri Petri Wolbrandi de
Amsterdammis retoris.

[ccxliiii verso]
et possessoris vicarie altaris sancti crucis ende sancti Joannis evangeliste in parrochiali
ecclesia Alcmariensi
concessioni emphitiosis seu locationis perpetue octo iugerum terrarum ad dictam vicariam
spectanti
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pro annuo canone sedecim florenorum Caroli, Symoni, Joannis, Reyneri de consensu
collatorum
eiusdem vicarie, prout in litteris quibus presentes nostre littere sunt transfixe facte et consesse
nostrum
adhibemus consxlxu consensum pariter et assessum eandem concessionem ende emphitiosim
tanquam
pro evidenti utilitate dicte vicarie factas cum pactis ende conditionibus appositis et reliqua
narrata,
contenta et descripta in dictis litteris auctoritate nostra ordinaria tenore presentium
approbamus,
ratificamus et in Dei nomine confirmamus. Datum sub sigillo nostro ad causam anno Domini
millesimo quingentesimo quadragesimo quarto, die vero vicemasina 84 quinta mensis februarii
subscriptum et subsignatum erat. Joannes Beyr subscripsit.
Dese copie die welcke getrassigeert was midt een groete roede zegel d' ene den
voors. concent bryeff accordeert met zyn originael van woordt tot woordt
by my a secretis, secretarius oppidi Alcmariensis.
Andries Pieterz. Zel, subscripsit.
Copie
Ick Cornelys Willemz. van Ryn, scout tot Voorscoeten, doen condt eenen yegelycken dat voor
my ende buyren hieronder gescreven gecomen is meester Pieter Wolbrantz. van Amsterdam
als
possessoer ende besitter van een vicarie geuneert, gelegen in de prochiekercke van Alcmaer
up 't
Heylich Cruys ende Sint Jan evangelistenoutaers. Ende heeft by consente ende believen van
den
eerwaerdigen heeren, heer Willem van der Goes, abt van Egmont ende die pastoir met die
kerckmeesters van Alcmaer als patronen ende collatoers van den voors. vicarie breder
blyckende
by den brieve van consente daer off dese is getranssigeert uuytgeven in een eewyge erffpacht
Symon Jan Reyerssoens zoen acht morgen lants by den Hoop sonder maet gelegen al
hier tot Voorschoeten in drye perceelen gemeyngeder aerde ende voere mit thyen morgen
ende
een hont lands toebehoerende den voors. Symon Jan Reyerssoen, belent naer inhout der
voors. consentbryeff des 't siaers voor sestien gouden karolus gulden ofte payement dier
waerde
eewyge erffhuyre voors. vrygelts sonder eenich offbreck ofte cortinge van thyns morgen gelt,
dyckgelt,
wegen, wateringen ende anders in alle manieren als men erffepacht behoert te betaelen
die de voorss. Symon Jan Reyerssoen zoen off zynen nacommelingen possessoers van den
voors. acht
morgen betaelen zullen altoes tot karsavont ofte in de twaelff nachten in handen van den
voors. meester Pieter Wollbrantz. off den possessoer van den voors. vicarie, daer van ’t eerste
jaer erffpachts verscenen sal wesen kersavont ofte in de twaelff nachten in 't jaer XV C
vier ende veerthich ende zoe voort van jare tot jare eewelicken ende erffelicken geduerende.
Ende
84

WvB: lees ‘vicemasima’
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waer ‘t zaecke dat hier eenich gebreck in waer dat sal meester voors. off den possessoer
van den voors. vicarie moegen verhaelen an den voors. acht morgen lands en de voorts up
alle die goeden roerende ende onroerende die de besitter van den voors. acht morgen hebben
sal,

ccxlv
welcke voors. acht morgen lants meester Pieter Wolbrantz. voornoemd beloeft te vryen ende
te waren
jaer ende dach als recht is ende gelyc men cappelry lant welck men men in erffpacht uuytgeeft behoert te vryen ende te waren alle dinck sonder arch ende list in kennesse der waerheyt
zoe
hebbe ick Cornelys Willemz. van Ryn deur beede van meester Pieter Wolbrantz. ende Symon
Jan Reyersz.
voors. als schout in den ambochte van Voorscoeten voors., myn zegel hieronder angehangen
in presentie
van buyrluyden in den ambochte voors. als Dirrick Janz. van Norde ende Claes Huygenz.
upten xixen
dach van november anno XVC drie ende veerthich.
Gecollationneert tegens zyn originael ‘t welck was in franschyn gescreven ende met een
cleyne
groene zegele deur de voors. concentbryeff getranssigeert ende deur gesteecken ende
accordert
metten zelve van woordt tot woordt by my.
Andries Pieterz. Zel, subscripsit.
De pagina’s ccxlv verso t/m ccxlvi verso zijn blanco.
ccxlvii
Upten eersten januarij anno LXIII stilo communi soe
heeft Pieter Jansz. Poemeren ter presentie
van ons kerckmeesteren als te weten Willem van
Zonnevelt, Maerten Lobbrantsz. ende Heyndrick
Aerjaens, ende Augustyn van Teylinghen
gehuyert in kerckehuijssen zyn leven lanck
ende soe lanck als hy wercken mach ende
niet langer, het winkelken daer hy in
werckt 't siaers voer xxx stuvers, verschynende maij
waervan 't eerste jaer verschenen sal weesen
maij anno drie ende ’t sestich.
N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1563 tot en met 1565.
Maritgen Jans dochter, die weduwe van IJsbrant, goutsmit,
heefft van kerckmeesteren gecofft, als Jan Cornelis Coemes,
Hendrick Aerjaensz., Ysbrant Allertsz. ende Allert Claesz.
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die caemer staende aldaer naest clockhuijs hoer leven
lanck geduerende ende niet langer, voer die some van lxv guldens
mits dat die kerck die caemer in raeck ende daeck gehouden
sullen wesen te houden, waervan die kerckmeesteren van kercke
wegen, hoer daer off houden voldaen. Actum den x en junij
anno XVC zeven ende 't sestich.
ccxlviii
Nederslach
Up meydach anno XXVIII ontfangen van Reyntgen ende Jan Pieters vrunden
drie rinsgulden voor 't accordt van den dootslach gedaen
t an den persoon van Henryc Zybrantsz. van Crommenierdyck 't Amsterdam.
Ende up den iie in mey wederomme gelevert in handen van
Griet Claes, by haer hebbende haer kint Henyc Henycxz.
ende haer dochter Duve Jansz., die beide tot kennisse
van desen gebeden hebben meester Ariaen Bertelmeeus,
die hier by was omme hem beiden dit te willen
onderteycken, dat ic, meester Arian barbier, alsoe gedaen hebbe.
Meester Aerian Bartomeesz.
Noch ontfanghen opten meyendach anno XVC neghen ende twinthych ter cause
als voren die som van drye rinsgulden ende 's anderen daechs weder ghelevert in
handen van Gryette Claes dochter by haer hebbende Heyndrick Heyndrickz.
In kennysse soe heeft Gryette Claes gebeden Frans Janz., glaesmaker dat hy dit
wil over haer teykenen, 't welck ic, Frans Janz. vorgenoempt gaern gedaen
hebbe opte dach ende jare als voernoemt.
Frans Janz., glasemaker.
Na uuytwijsen zeeckere contracten ende besegeltheijt, rustende
onder die kerckmeesteren ende onder heer Cornelis Gerrytsz.
alias heer Domine onsen capellaen, so sal dat huijsken met syn
erff na 't overlyden van hem comen wederomme an die
kerck, daer heer Cornelis nutertijt in woent mitsgaders
die winkelkens staende an die kerck daer Pieter Jansz.,
scoenlapper nutertijt in huerwaer heefft, wederomme
sal comen na 't overlyden ende die doet van hem an die kerck
voorscreven.
[in marge: Den viien in may anno XVCLXII, soe verclaerde Pieter Jansz. van Pomeren voor
kerckmeesteren, als dat mr. Jan, organist een wyl tyts deser werlt overleden
is ende de voornoemde Pieter Jansz. heeft betaelt in handen van den kerckmeesteren een jaer
pachts van de winckelkens, verschenen meyendach XV C LXII, xxx stuvers]
Naer uutwysen zeecker uutgesneden cedulle rustende in de
kerckedoos ondergeteyckent by den vier kerckmeesteren de anno XV C
twee ende vyftich, soe zal die camer daer Pieter van
Pomeren in plach te woonen staende an Zuyermonts huysinge
wederomme commen nae 't overlyden van Katryn Haens ende ionge
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Ghuyert haer dochter ofte die langste levende vandien an die
parochiekercke van Alcmaer, mit conditien dat die
kerck gehouden is die camer te houden in reperatie van leckagie
ende oick die camer wederomme op te tymmeren by gevalle
die camer verbrande (dat Godt verhoeden wil) al nae
uutwysen de selve cedulle.
[in marge: Obyt beyde persoonen]
[ccxlviii verso]
Heer Vrerick, cappellaen heeft van den kerckmeesteren in huyerwaer
genommen dye camer daer heer Domine in plach te woonen over
’t Hooffgen om acht rins gulden 't siaers, verschynende alle jaere up may
daaroff may XVC acht ende vyfftich. Dat eerste iaer off weesen sal
ende soe voort vervolgende van jaer tot jaere geduerende alzoe langhe
als heer Vrerick an 't cappellaenscap is ende ’t selve huysgen
begheert te bewoonen. Actum den xen aprilis anno XVC zeven en vyftich,
bij mijn heer Vrerick Jansoen Coen.
N.B. Met betalingsgegevens van 1558 en 1559.

Item heer Jacop Willemsz. heeft dit voorscreven huijs gehuert
van den kerckmeesteren van ’t iaer XVC LXIII ende iaer lanck geduerende,
beginnende maij XVC LIX ende dit voor die somme van acht
gulden ’t stuck, doende xx stuvers, te betalen alle vierendel
twe gulden, des 't oirconde soe heeft heer Jacop voornoemt
zijn naem hier onderaen geset. Actum den ...
N.B. Met betalingsgegevens van 1559 en 1560.

Ambrosius stadtboode als voocht van Marytgen aan Maertsz. ende heeft
in presencie van deselve Marytgen dit voors. huysgen gehuert van den
kerckmeesteren een iaer lanck om acht gulden ingaende op mayendach anno LX
maer indien Marytgen ’t zelve huysgen noch drie jaer daernae
begeert voor die selve penningen in huyerwaer te hebben,
zoe sal zy dat moegen houden, mits dat zy altyt voor
Karsmisse die huyer sal moeten opseggen. Actum den xxiiden
december anno LIX, in presencie van Wouter Cornelisz., Jacob
van Teylingen ende Jan Jacobsz., kerckmeesteren.
J. Jacobs, et suscriptus.
Solvit Marytgen voor ’t jaer, verschenen may LXI
alzoe zy Sint Iansmisse LX daer eerst
in quam metter woone - - vi gulden, xv stuvers.
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1562 tot en met 1564.

Nae uuytwysen zeeckere uuytgesneden cedulle rustende in die kerckedoos
ondergeteyckent by den vier kerckmeesteren de anno XVC drie ende ’t sestich
soe sal ’t huijs daer Maritghen Jans dochter plag in te woenen, staende
ande oistzyde in de Coernstraat, daer lendens van zyn mr. Rembrant
Symonsz. an de noirtzyde wederom coemen nae ’t overlyden van Jan
Pietersz. tot Bergen ende Magdaleen zyn huisvrou, ofte die lancxste
levende van beyden werderom coemen an die parochiekercke van Alcmaer
mits conditien dat Jan Pietersz. ende zyn huysvrouwe dit huys in raeck ende
daeck sal schuldich gehouden wesen te houden, haer beyder leven lanck offte
lancxste levende, off by gevalle die camer verbrande off inville, dat
God verhoede wille, alnae uuytwyse deselve cedulle.
Pagina’s ccxlviiii is blanco.

[ccxlviiii verso]
Lestus
Wy hebben vercoft den kelck van Sinte Chrijstoffelsoutaer, elcke loot 85 voor xvii stuvers,
sij was niet al te goet van silver, wel by drie ofte vier goutsmits gewaerdeert, dese
kelck heeft gecoft Zacharias den xii maij LXVI, te betalen den mae den eenen helft nae datum
vandien ende d' ander helft Iacobi daeraen volgende, wegenden dertich loot ende een half.
Dese voers. penningen bennen wederom geïnploiert 86 tot het decken van den kerck,
geschiet in 't iaer XVC ses ende 't sestich.
Memori
Anna Dirck IJsbrantsdr. heeft den kerck besprooecken - - xxx stuvers, anno LXVI.

85
86

loot – oud gewicht van ca. 15 gram.
geïnploiert – ingezet
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