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Getranscribeerd zijn in principe alleen de hoofdposten. Van de betalingsgegevens worden 

steeds het begin- en het eindjaar aangegeven en daarnaast wordt melding gedaan van 

voorkomende andere persoonsnamen (anders dan de persoon of personen die in de 

hoofdvermelding worden genoemd) of aanvullende gegevens in de genoteerde betalingen.    

Bij het transcriberen zijn onderstaande regels gevolgd:   

 

1. Als een woord of een letter te onduidelijk is voor een verantwoorde transcriptie 

hebben we hem rood gelaten. Bijv. de naam ‘Lumen’ (van de Nuwesloet, blz. 140) 

kan men ook als Luinen, Luiven, Lunien, Luvien of Linnen transcriberen, daarom 

schrijven we de onbekende letters rood: Lumen. Misschien is u deze man eerder 

tegengekomen en kent u zijn naam. 
2. ‘ghesc.’ kan een afkorting zijn van gesciet, gheschiet of gescreven, geschreven, 

daarom is dit  niet opgelost.  
3. ‘voirs.’ kan een afkorting zijn van voirseyt en voirscreven, voirschreven, daarom is dit 

niet opgelost.  
4. ‘Voirsc.’ kan alleen maar ‘voirscreven, voirschreven’ betekenen, daarom is dit woord 

wel opgelost.  
5. rs gulden wordt rinse gulden. 
6. Siaers wordt ‘s iaers en tsiaers wordt ‘t siaers.  

 

Woordverklaringen worden gegeven in de voetnoten, steeds voorafgegaan door de afkorting 

TG (transcriptiegroep).  
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[1] 

 

Pagina 1  

 

Item die oflaeten die Pieter Claes verwerven heeft die ghebueren ghehouden toe sijn  

tot Kersmis op de Gueden Vridach toe Picnsteren Sinte Corneliis of heylich cruysdach ende 

onse kermisse van  

vespertijt ingaende tot vesper uutgaende.  

 

Alanus1  

 

Dum calor est ‘t pulchra dies formica laborat  

ne pereat dum nix venerit alta fame  

 

Item is ‘t dat in ´t ghement lant  

van Hollant min gheset wort ende  

in kommasscap min gaet twisken  

oo Sint Apelloni ende mit vastedach  

Sint Andreas min dan xxxviii ½   

ende gouwen gulden d min dan  

xxxvii ½  stuvers een min lxii damit  

min xxxiiii dat sel ic, Aerian  

Woutersoon die kerckmesters heeft  

die helft god don tot en teiken  

daer warheits, soe heb ic hier  

min hantteiken ondergheset.  

 

 

 

 

[2] 

 

Item Diwer bitaelt ii rins gulden op dit termin van  

Sinte Jacop in ‘t jaer LXIX, noch ix rinse gulden,  

noch v stuvers, noch bitaelt l stuvers.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1469 tot en met 1472. Daarbij:    

…. Meester Pieter van Colon betaelt die termijn van purificacio2 anno LXXIII ende die  

termin van Jacobi anno LXXIII.  

 

[3]  

 

Item dit sijn die jaerlixe renten die die kercmees- 

ters van Alcmaer ghecoft hebben ter kercken  

bihoeff.  

 

Item van desen brijef bitaelt dat  

                                                      
1 TG: Alanus de Insulis - Alain de Lille, heeft geschreven Liber Parabolarum ( spreekwoorden verzameling). 
2 TG: purificacio – reiniging, zuivering van de zonden door de doop.  

 
handmerk van  

Arian Woutersz.  



 4 

halve gelt, noch bytaelt 1 sciilt ‘s iaers van desen brief,  

noch bytaelt 1 ½  sciilt ‘s iaers.  

In den eersten op die Langhedijck Dirc Ab- 

benz. ende Garbrant Abbenz., twe ghebroe- 

deren, vijf gouden wilhelmus schild off enen  

twintichstalve witte stuver voir die schilt,  

die dach der bitaling Sinte Odulphsdach.  

 

Item Dirc Abben ende sijn broer bitaelt dat jair LVI,  

bitaelt dat iaer van LVII.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1458 tot en met 1474. Daarbij:  

…. Solvit dat iaer LX 3.  

 

[4]  

 

Item Dirc van Oetsoern is sculdich off die rechte  

wecht van Mathelye Gherrits dochter, sijns soesters  

kint, vijff gouden wilhelmus schild off peyment  

in dierre waerd daer die dach off is Sint  

Jansmisse in midszomer naestcomende off  

achte daghe dairnae onbegrepen.4  

Bitaelt dat iaer van LVI, bitaelt dat iaer LVII.  

Item van dese som betaelt xv scild  

van gastghelt ende van renten  

en noch betaelt ix ½  rinse gulden in daghen voer  

Sinte Tomasdach.  

Item noch v ½  vi rinsche gulden achte  

dagen in die maert ontfangen, solvit viii  

rinshe op Sinte Bartolmius.  

 

Item Jan Dircz. wonende in die  

Vardenbroec is sculdich een halve  

gouden aernoldus guldes iaers van die  

laen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1460 tot en met 1481.  

Een betaling is gedaan door Symon, haar zwager.  

 

[5]  

 

Item Hildegondt, Pieter Payes wedu, wonende  

op die Langhedijck mit Hilbrant Pieter Payesz.5  

haren outdsten zoen ende hair bistorven voecht  

vijff gouden wilhelmus schild des jaers vry  

ghelt die verschinen alle iaer op Sinte Ja- 

cobsdach off achte daghen daerna onbe- 

                                                      
3 In de marge: Bruinvis? : 1460.  
4 TG: Onbegrepen of ombegrepen - te goeder trouw, zonder in gebreke te blijven.  
5 In de marge: Croll? : NB Paijes  
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grepen.  

Item Hilgont bitaelt dat iaer LVI.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1457 tot en met 1461.  

 

[6]  

 

Item Symon Vreryc tien gouden wilhelmus scild  

off peyment haerre waerde daer die dach  

of is Sinte Jacobsmis maer Sinte Bartholo- 

meus dairan wel bytaelt ende daervon  

ghyen scade te doen.  

Betaelt dat iair van LVI.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1457 tot en met 1461. Daarbij:  

… Item Pieter Claesz. ontfangen heeft van Dirc Simonz.  

xxxi rinse gulden.  

 

[7]  

 

Item Hilbrant Pieter Reyiinksoen, wonende nu  

ter tijt tot Alcmaer over die Gheest, is sculdich  

alle jaer die kerc van Alcmaer vier wil- 

helmus schild op Sint Jacobsdach naestco- 

mende of viii daghe daernae onbegrepen.  

Item Hilbrant bitaelt dat jaer LVI.  

 

Item Floertgen die scomaker heeft ghegeven die kerc- 

ban van Alcmaer in ‘t iaer LVIII enen Beiersche gulden ale iaer  

duerrende xxv iaer lanc ende daer heef hy of gheloeft  

scepenbrief te beliden op sijn guet.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1459 tot en met 1467.  

 

 

Item die ke[r]c van Alcmair heeft een ½ wilhelmus  

scild des iaers op dit huus by die kerc dat  

geheten is Jan Hillincs husinge geheten is  

ende een ½  wilhelmus twyn. Ende verscinen alle  

jaerlix op Alreheiligendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1460 tot en met 1474.  

 

 

Item van alle desen voirghescreven renten sijn gue- 

de bezeghelde brieven.  

 

[8] 

 

Simon Elges van Berghen op Westdorp  
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Claes Jansz. van Berghen twe schild des  

iaers, xx stuvers voir die schilt ende verschij- 

nen alle jaer op Sinte Mathijsdach, commer- 

vrij te leveren op Sinte Jorijsoutaer. 

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1458 tot en met 1472.  

 

 

Item Dirc Gherrits van Berghen drie schild des  

jaers xx stuvers voir die schilt off gouden  

rijnsche gulden, ende dese voirs. renten verschi- 

nen alle jaer op Sinte Mathijsdach commer- 

vry te leveren.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1458 tot en met 1468. In 1465 heeft heer Valck de 

betaling gedaan. Betalingen van 1469 tot en met 1474 staan in de marge vermeld.  

 

 

Item Jan Dyddes van Berghen twe schild des iaers  

xx stuvers voir die schilt ende verschinen alle  

iaer op Onser Vrouwen Lichtmis.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1458 tot en met 1468.  

 

[9]  

 

Item Agnies Gheryt de Brunen dochter ende  

Gherit Gherijts de Bruun haren broeder viven- 

twintich gouden wilhelmus schild off pement.  

Dat betaling is in dier tijt alle iaer te by- 

talen alsoe lang als enich van hem beiden  

leeft, te weten dat Gherijt Gheritsz. De  

Bruun ghien renten ontfanghen sall alsoe  

lang als sijn suster leeft, dair die dach off  

is Sinte Bartholomeus naestcomende.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1468.  

 

[10]  

 

Item Gheerbrech Adriaen Jansz. wedu nu ter  

tijt teghen ‘t raethuys over wonende hevet  

op die kercke van Alcmaer jaerlix tien gouden  

wilhelmus schild ende die bitaling sall altoes  

gheschien op meyendach of des daghes dair- 

an mer sonder twiffel altoes dairna een maent  

dairnae onbegrepen wel bitaelt.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1471.  
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Item ionfrou Hilgont van dat veer van Bergher- 

meer, die heeft op die kerc van Alcmaer alle  

jaer ix rinse gulden hoer leven lanc, te weten  

die een helft op Onser Vrouwendach te Licht- 

misse ende die ander helft op Onser Vrouwen- 

gheboert ende seker ende wis te betalen binnen  

den Haghe op dese voes. daghen daerna mach  

sy op die kerc lasten alle daghe xv stuvers.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1462 tot en met 1472.  

 

[11]  

 

Item Jan Eyles wonende op die Langhe- 

dick dijck is sculdich vier gouden  

wilhelmus hollantsche schild die dach Sinte  

Katriin off achte daghe daerna ten  

alder lancsten, die schilt gherekent voer  

enentwintichstalve witte stuver.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1460.  

 

 

Item Gherit Ades die heeft betaelt an dat  

hoeftgelt van desen brief xxii ½ gouden  

wilhelmus scild op Sinte Bartolmeeusdach.  

Item noch betaelt vii riders ende die renten  

betaelt tot desen daech ontfanghe op  

surtelwoensdach6.  

 

Item Luwert Simonz. in die Nyeupoert neghen  

rinse gulden op ix jairdach ende dat gaet  

in in’t jair van LXI op ten achtende dach  

in april ende op mitwinter dairnaest  

volghende.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1461 tot en met 1469.  

 

[12] 

 

Item Olfert Pietersz. wonende tot Haring- 

husen vijff gouden wilhelmus schild dair  

die dach off is te bytalen binnen die xii  

nacht van midwinter, dit is te weten die  

schilt voir eenentwintichstalve stuvers.  

                                                      
6 TG: surtelwoensdach - dat kan zijn Schorsel- of Schortelwoensdag, de woensdag voor Pasen.  

De dag wordt zo genoemd omdat het klokgelui wordt opgeschort tot en met Stille Zaterdag  
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1474.  

 

[13]  

 

Item Wouter Rychtiins van Scoerl twe schild des  

jaers, xx stuvers voir die schilt, ende verschinen  

alle jair op dertienen dach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1458 tot en met 1473 . Nog andere personen, zonder 

aangeven van jaar: Ian Romers, Yyf Jacobsz. en Ysbrant Backer. Ysbrant  Louwis heeft 

betaald in 1470 en 1471 en Ysbrant Backers dochter heeft betaald in 1472 en 1473.  

 

 

Item Hilbrant Claesz., Lambrert Borijtz.,  

broederszoen van Nyeniedrop, vier scyld  

des jaers, xx stuvers voir de scild, te bitalen  

tot Sinte Katerinendach of viertyen  

daghen daerna onbegrepen.  

Betaelt dat jair van IVL VIII ende L, nege ende vijftich.  

 

Item Claes Clarenz. een wilhelmus scilt jaers  

op syn huus d’alle iaer te bitalen op myd- 

wynter.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1464 tot en met 1473. In 1466 wordt betaald door 

Gheriit Garbrantz.  

 

[14]  

 

In 't jaer van LVIII  

 

Item dit sien die borgen van dat w veer  

dit eerste jaer lanc yen voer al:  

Dirc Willemzoen.  

Claes Jan Heynis  

Defke Vredericzoen  

Dirc Dirczoen  

Ende dit sal ingaen op Onser Vrouwen Geboert.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van oktober 1458 tot en met juli 1459. Zie ook pagina 

17.   

 

[15]  17 ix  

 

Item dit sijn die lijffrenten welc die kerc van  

Alcmaer iaerlix sculdich is uuyt te reyken.  

 

In den eersten Diewer, meyster Symons moeder,  

ende meyster Pieter, haren neef die nu ter  
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tyt te Colen woont, viventwintichste stalven  

gouden wilhelmus schilden ghedurende op  

haerre beider live ende niet langher, dat  

is te weten te betalen die een helft op Sinte  

Jacobsdaghe naestcomende ende die ander  

helft dairna volghende ter Vrouwen  

Lichtmis.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1468. In 1465 betaald door Jan 

Jacopz.  

 

[16]  18   16 

 

Item meyster Dirc Heerman, nu ter tijt wonende  

te Leyden, neghen wilhelmus schilden off pement  

haerre waerden op die tijt der bytaling na  

des Heren ghebodt uut te reyken ende te bita- 

len jaerlix alsoe lang als hy leeft ende niet  

langher daer die dach off is Sinte Jacobsda- 

ghe naestcomende mer voer Sinte Bartholomeus  

ghien scade te doen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1474.  

 

[17]   15.  (x)  

 

Item die xi te maent betaelen op Sinte Louweris- 

avont. Die xii maent betaelt, die xiii maent  

betaelt in 't jaer van IX ende L.  

Item dit sien die borgen van dat veer.  

Jan Pouwelszoen  

Scoutinc  

Lou  

Dir Heyn  

 

N.B. Met betalingsgegevens van de eerste tot en met de elfde maand, (van oktober tot en met 

augustus). Zie ook pagina 14.  

 

[18]   ix  16  

 

Item soe sijn wy sculdich van der kerke- 

weghen meester Heinric Claes Servaesz.  

iaerlixe renten, sijn leven lanc due- 

rende, viii rinsgulden ende verscinen alle  

iaer uutganc mey of viertien daech  

daernae onbegrepen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1461 tot en met 1474.  
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Item soe heeft Geert Hoen ende sijn wyf  

op die kerck van Alcmer xx rinsche gulden  

des iaers haer beider leven lanc ende lan- 

ger niet, xx stuvers voer die gulden. Ende voersci- 

nen alle jaers op ten eersten dach in maert  

ende waer dat sake dat hi dan geen beta- 

linge en crege binnen drien xiiii dagen daer- 

nae, soe soude hi alle dage vertieren mogen  

x stuvers des dages duerende een weck lanc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1464 tot en met 1474.  

 

[19]  

 

Item meester Willem Dirczoen ende Diewer Oet- 

ghers dochter, sijn geëchte wijf, die hebben  

op die kerck van Alcmair xvii gouden  

rinsche gulden des iaers haer leven lanc, xx stuvers voer die rins gulden,  

ende langer niet, also weel langste leeft van  

hen beiden, die sal heffen ende beren die hele  

renten. Die dach van betalinge is op Sinte  

Jacobsdach of viertien dagen ombegrepen  

daernae.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1463 tot en met 1470 . Betaling in 1465 door Jan 

Lubbrant.  

 

 

Item haer Symon van der Specken ende Yeve, sijn  

natuerlike dochter, hebben op die kerck van Alc- 

mayr xvii rinsche gulden des jaers also  

weel langste leeft van hen beiden, die sal hef- 

fen ende boeren die hele renten ende verschinen  

op Sinte Margrietendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1463 tot en met 1474.  

 

 

Item Aeltruyt Willems dochter, haer Symons  

van der Specs maecht, vier rinsche gulden  

des iaers haer leven lanc ende voerschinen  

op Sinte Margrietendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1463 tot en met 1474.  

  

[20]  

 

Item soe sijn wy sculdich Griet, Ian  

Papis wedu, iaerlix lijfrenten  

iiii gouden rinsgulden, i quartier  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Nl-ge%C3%ABcht.ogg
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min, hoer leven lanc duerende ende  

niet langher, ende dese renten  

sel men betalen tot twee terminen  

van die iaer, dat is te weten die  

een helft tot x mey ende die ander  

helft viertien daech voor Alrehey- 

lighendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1463 tot en met 1466.  

In marge: met betalingsgegevens lopende van 1467 tot en met 1471.  

 

 

Item soe sijn wy sculdich van die kerc- 

keweghen Brecht Remtgen Gheiien- 

dochter ende Yef Egliins dochter  

iaerlix lijfrenten hoer beider leven  

lanc duerende ende niet langher,  

alle iaer iiii ½  rinsgulden te betalen.  

Ende dese renten sel men betalen op  

Alreheilighendach, of xiiii daghen daerna, al so lanc als enich  

van b hem beiden leeft.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1464 tot en met 1473.  

 

[21]  

 

Item Zybrant Ianz. van Delf heeft op  

de kerc van Alcmaer viii Enghels  

nobel jaers also lang als hij leeft ende  

niet langher ende dese renten sellen ver- 

scinen Sinte Ian in de somer ende dat  

eerste jaer gaet in van de betalinge  

als men scriven MCCCC  LXIIII 7 ende voert  

is dat verwerd dat wy gheen renten  

en sellen bitalen aller iii jaren ver- 

scinen Sint, so sellen wij de iii jaren  

al heel ende al bitalen also veer als hij  

leeft, ende sterft hij binnen de iii jaren so  

sellen sijn erfnamen niet meer hebben  

dan de helft van de iii jaren die  

verscenen sijn. Bitaelt die termijn van  

LXVIII mit alle voirleden terminen.  

Item noch soe heeft dese voirs. Sybrant  

ghecoft van die kerck van Alcmair  

drie Enghels nobel jairs, vijftich stuvers  

voir die nobel, sijn leven te bitalen  

op die termijn voirs. ende dese drie nobel  

mach men lossenen mit viertien pennicen  

                                                      
7 In marge: Bruinvis?: 1464 
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om een als die kerck wil.  

 

N.B. Met betalingsgegevens in de jaren 1472 en 1473.  

 

[22]  

 

Item op Willem Gherryt Paeyesz. Huys  

ende erve xxx stuvers ‘s jaers ende verschinen alk  

jaer op midwinter ende is ghecoemen van  

Aecht, Claes Garbrants wedu, solvit xv stuvers.  

 

Item op Willem Jacop die wisen huys ende erve  

staende in ‘t Paycglop xx stuvers jairs ende  

verscinen alle jair op Sinte Mathiusdach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens in de jaren 1472 en 1473.  

 

 

Item soe sijn wij sculdich van die kerc weghen  

Aecht, Claes Garbrants wedu, jaerlixe renten  

hoer leven lanc durende ende niet langher  

xxx stuvers ‘s jaers ende verschinen alle jaer tot  

midwinter.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1472 tot en met 1474.  

 

 

Item die kerck is sculdich Geertruuyt Geeriit Ippis  

alle jair een rinse gulden hair leven lanck  

xx stuvers voir die gulden ende vers[c]inen op Sinte  

Mathius.  

 

N.B.Met betalingsgegevens lopende van 1472 tot en met 1475.  

 

[23]  

 

Item Jan Beyers heeft bisproken die kerck  

van Alcmair.  

 

Item Jan Beyersz. heeft bisproken een sticke  

lants in Berghermeer gheheten dat Twylant,  

dair lenden of sijn Garbrant Gheriitz. an  

an die nooertsijd ende Simon Mellis an  

die suytsijd van welke lant ende renten  

sal hebben die kerck sal hebben iiii rinse  

gulden jaers ende des soe sal die kerck  

doen, doen een misse die week ten ewighe  

daghe dair Sinte Joestenbroers hoir ghilde  

houden ende is dat Sinte Joestbroeders gheen  

ghild ende en houden soe sal die kerck die  
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missen laten doen in die kerck voirs. dair  

hem belieft ende van dit voirs. lant sall  

hebben die arme huyssitten ii rinse gulden jairs  

ende ende die seven ghetiden i rinse gulden jairs  

ende dit voirs. lant ende en sal die kerck  

noch huyssitten noch ghetiden niet moghen  

vercopen ten ewighen daghen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1470 tot en met 1473. Zie pagina 95 voor vervolg.8  

 

[24]  

 

Item Rens die Pelser heeft ghepacht  

een erf in die Ramen voir xxi stuvers  

jairs ende verscinen Alreheilighen- 

missen.  

 

NB. Met betalingsgegevens lopende van 1470 tot en met 1473.  

 

 

Item Willem Claesz. van die wisen, een  

erf ghepacht in die Ramen voir xviii  

stuvers ende verscinen op Alreheiligendach.  

 

N.B. Met betalingen gedaan in 1471.  

 

[25]  

 

Item Machtelt, Dirc Harpers wedu, heeft  

ghegheven ii rinse gulden jairs op Jan Dierix  

huys ende erve ende dairvan.  

  

Item Machtelt, Diric Harpers wedu, heeft  

gegheven die kerck van Alcmair ii rinse  

gulden jairs ende dairvoir sullen die  

kermeesteren doen maken alle jair vier  

toertsen te weten tot alle Alreheilighen- 

dach ende tot alle Paesken off binnen vier- 

tien daghe nae elke termijn ombegrepen  

ende elke toerts voir een Beyers gulden ende  

voert wair dat dese toertsen niet  

ghemaect ende en worde als voirs. is  

soe soude die ii rinse gulden comen an die  

memoiry ende dese ii rinse gulden verscinen  

alle jair of meydach ende dese renten  

staen op Jan Dierix huys ende erve dair hi  

nu ter tyt in woent ende Ian Dieric betaelt  

dat jaer van LXVX.  

                                                      
8 Bruinvis?: vide pagina 95. 
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1471 tot en met 1474.  

 

[26]  

 

Item die Beyer Wouterz., Vreric Ianz., Arian  

Wouterz., Pieter Janz. als kercmeesters syn  

overghecomen mit Zannen, een maecht woe- 

nende op die Lutke Nusloet. In deser manieren  

in de eersten so heeft Zanne voersch. die kerc  

van Alcmaer gheven xiiii rinse gulden, xx stuvers voer  

die gulden, t' ontfanghen na hoer doet van hoer  

huysinghe ende erve van den eersten ghelde of  

betalinghe die daer sij nu ter tijt in woent,  

daer lenden of zijn Brecht Wibrants an die westzijde  

ende [niet ingevuld] an die oestzyde, van die eerste  

ghelden of betalinghe die daerof ghegheven sal  

worden ten anderen, ten waer of Zanne also  

arm ende noettraftich worde dat si die cost niet  

ghewinnen en conde of si most dat huys verco- 

pen om hoer noetrofte van noetsweghen daer- 

of te nemen ende sij dat huys vercoften so sal die  

kerc van Alcmaer hebben x rinse gulden telken daghe  

hoer aendeel ende hier hebben bij gheweest als  

tughen Renbrant Jacopz. ende Pieter Willemz. Noem  

ende is ghesciet anno LXXI Margarete Virgins.  

 

 

Anno LXXIo  

 

Item Cornelis Claes heft ghecoft van die  

kercmeesters een deel waters an ’t oestende  

van Dronkenoert also veer uut9 oestwarts  

als Dirc myn ruter thants uutghewerft  

heft voer vii rinse gulden, behoudelic dat hi sal  

legghen laten xii voet tot en straet an  

`t oestende ende die oec an 't noerdende ende  

die heymelicheit sal hi uutsetten op sinen  

costen, solvit vii rinse gulden reet ghelts.  

  

[27]  29.  

 

i 

 

Item Aliit Jan Pieters dochter van Amsterdam  

heeft ghekoft op die kerc van Alcmaer  

acht rinsche gulden ‘s iaers xx stuvers voer die  

gulden haer leven lanc ghedurende ende nyet  

                                                      
9 TG: veer uut – ver weg  
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langher ende die eerste tirmijn sal verscinen  

op Sinte Johansdach in die somer anno LXXV  

ende dese ghelden legghen tot des Enghelsmans byhoef  

sijn drie Enghels nobels mede te lossenen.  

 

Item die kerck is sculdich alle jair dat oude- 

susterhuys een halve nobel op Alreheiligen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1481 tot en met 1498. De betaling van 1491 wordt 

gedaan ‘mit een scuttinck opt kerckhof toe maken’.   

 

[28]  28.  30.  

 

Dirch Pieter van Nuwe Nirop xxxvii rinske  

van custin10 te betalen op Sinte Katrin in ’t jaer  

LXII rorende11 van een brief die kerc heeft van  

Hilbrant Claesz., van deze som bitaelt  

xxiiii 1/2 rinsgulden.  

Item Dirch Bancratis vii rinsse gulden als custin.  

 

N.B. Met betalingsgegevens, jaar is niet genoemd.  

 

 

Item Beyyer Wouterz., Vreric Ianz., Arian Wouterz.  

ende Pieter Ianz. als kercmeesters van Alcmaer  

hebben vercoft Willem Claez., op dese tijt kercmeester tot Scoerl, twe stucke lants legghende  

t' Scoerl ende elc is groet omtrent drie snees12 ende  

dat een is ghecomen van Vreric Dirc Heinen,  

dat ander van Meynart Dirc Ian Roemerssoen  

die roed voer v stuvers op drie pixnteren  

naestcomende anno LXXII. Dat eerste dach  

anno LXXIII, die andere anno LXXIIII, die derde  

welke coep is gheschyet anno LXXI is die  

pixntermarct tot Scoerl tot gheestelic yaers.  

 

N.B. Met betalingsgegevens, jaar is niet genoemd.  

 

 

Item dit lant is ghemeten van Jan Pieterz. wonende  

after die kerc t’ Scoerl ende van Jan Dircsz. wonende  

op Breghtdorp ende is groet tsamen vi snees  

min 3 ½ roed.  

 

Item Comen Claes Pietersz. ghegheven xiii ½ stuvers ende 1 doyt  

van dat wij van Claes voers. te veel ontfangen hadden.  

 

 

                                                      
10 TG: custin - kosten 
11 TG: rorende - betreffende 
12 TG: snees – oppervlaktemaat, 200 m2 
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[29]  29.  

 

Item Abbe Gheryt Heermanssoen van Winckel  

drie gouden wilhelmus schild daer die dach  

off is Sinte Katrinendach off achte dagen  

daernae ten alderlancsten.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1473 Daarbij:  

…. Item betaelt dat iaer van LX Lambert van Woutersz. ende LXI bitaelt  

xx stuver, vier die scilt, bitaelt die helft van LXII ontfangen  

bij handen Lysbet Gerijt Claesz. xxx stuvers.  

Bitealt jaer LXIII iii rinse gulde van Lambert Borijtz. bitaelt Jan Dircsz.  

xxxvi stuver van dat jaer van LXIIII.....  

  

 

 

[30]  30  28  

 

Item die kercmeesters van Heringkerspel die  

nu in der tyt sijn off dan sullen wesen mit  

haren ghemienen buren tien wilhelmus schild  

off twintich witte stuvers voer die schilt ge- 

rekent daer die dach off is Sinte Jacob in  

den somer betaelt viii rinsche gulden.  

a. Bitaelt dat iaer van LX.  

Item die kerc van Heringcarspel dat iaer van  

LVI bitaelt, solvit vi ½  rijns gulden, solvit iii ½  scilt van jaer  

LVII, van dat iaer LVIII betaelt vii scild ende oert ende  

b. solvit dat jaer van LIX.  

 

Item Jacob Wouterz. ende Dieuwer Wouters dochter  

hebben op der kercken van Alcmaer hoir leven  

lang, alsoe lang als enich van hem beyden  

leeft ende niet langer, vier rins guldens ’s iaers   

die verscinen tot twe termynen op Sinte Bartlonneus,  

den helft in maert, d’ ander helft of  

viii dage na elken dach onbegrepen. Dit  

gesciede dat dese rente vercoft waren in ‘t  

jaer XIIIIC LIX den xxie dach in augusto.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1461 tot en met 1467.  

 

 

[31]  

 

In deser manieren heeft Pieter Jansz. en dadinch  

ghemaeckt thegen Jan Mateus, Huch Hendrich,  

Willem Roelen ende Symon Pieters als kerchmeesters.  

So sin sy met hem overkomen van die kerch- 
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wegen als dat Pieter Jans mit sin wyf wonen  

mach bynen Alcmaer tot phaech mey toe in ’t jaer  

van een twe ende thestich vry utter sted te varen van  

al dat die kerch anghaen mach tot in dat jaer  

van drye ende thestich tot phaech mey toe ende voert  

is noch verwert. Sterft een van de twe die  

sal vry wesen van sijn pontghelt mer sterven  

sij beyd so sal den enen sijn pontgelt gelden.  

 

In deser maniren heeft Rembrant Hermans theghens die kerchmesters  

een dadynch ghemaecht als dat hy vry utter steed vaeren  

mach met sin goed, of starft hij binner der sted soe sellen  

sin erfnamen sin goet vry uter sted foeren tot Horen wil  

sonder enich wederseggen van die kerchmesters.  

 

In dese manieren is Ian Buuis over gecomen  

met de kercmeesters dat hij mach wonen  

binnen Alcmaer, drye jaer lang voer een  

Engelsche nobel ende blijft hij langher in de  

steed so sal hij op sijn pontgelt staen in ‘t  

jaer LXII op Sinte Lucasavond borch  

Roenic Caninasz.  

 

Item Piet die voecht sie wy sculdich v rinse gulden min vi stuvers,  

solvit ii ½ rinse gulden, solvit xv stuvers van Jacop Jans weghen,  

solvit noch x stuvers van Jan Willems weghen, die kerc blijft  

Pieter sculdich iii rinse gulden, bitaelt xiii stuvers van Jan Matheus  

wegen.  

  

 

[32]  

 

Omnia dat dominus. Dieuer Wouter Doester ende Jacop Wouter,  

Willem Dircz. ende Dieuer Oetghers  

xvii goude rins guldens des iaers date  

op Sinte Iacop G G Gherrit.  

 

Item San op de Lutke Nuesloet woent  

heeft de kerc hoer huis geven  

daer sij nu ter tijt inwoent na  

hoer doot mer sy sal ’t biwonen  

also lanc als sy leeft.  

 

Item. Ghekoft van Jan Gheriitz.vijftich dusent  

stiens elic dusent voer xii ½ stuvers ende hi sal binnen  

gheven iii dusent, solvit v rinse gulden, solvit iiii rinse gulden,  

solvit iiii rinse gulden, solvit iii rinse gulden.  

 

Item Pieter Claes, Jan Dircz. ende Rodnic Pieterz.  

hebben ghecof jeghen Harc Gherytz. twe- 
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hondert off anderhalfhondert hoet hair koer13 daer  

off dat hoet voir xiii stuvers ende i oert te leveren  

achte Hamburgher ton off xviii sac voir  

elke hoet ende dair off soe sellen hebben die  

kercmeesters hair koer ende die bitaling sall  

wesen een maent naedat Harc voirs. dese  

kalck ghelevert heeft ende hier heeft bi- 

gheweest Claes die Wael ende Pieter Bennis als  

sexlude14 ende ½ hoet voir die vincop ende ii hoet  

van Dirc Gherytzoon sijn broderweghen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens, jaar wordt niet genoemd.  

Betaling van Claes Dirc; een hoet kalk van Nies Claes.  

 

 

Item alle dinc dooetgherekent15, soe blyft die  

kerc Harck sculdich xxxxviii rinse gulden ende  

½ hoet kalx.  

 

N.B. Met betalingsgegevens, jaar wordt niet vermeld. Daarbij:   

….1 rinse gulden van Claes Claeszoon  

ende noch betaelt xv stuvers 1 ort heer Willem van Harct  

Gheriitsz. Weghen...  

 

Meester Heynric, Claes Serfaes viii rinsche gulden xx stuvers  

die dach van betalinge in die meyemaent.  

 

 

[33] 

 

Item die kerck is sculdich Aper Meliisz. tot Delf  

ix rinse gulden, jairs ewyghe renten dat stic van xx stuvers,  

gherekent ende verscinen alle jair op Sinte Margrieten- 

dach ende men sullen dese renten bitaelen tot Delft  

ende wair dat dese renten niet betaelden als voirs.  

staet, soe soude Aper Meliisz. voirs. off den houder  

des briefs moghen leesten alle daghe xii groet  

die te winnen gelick die renten ende dese renten  

mach men lossen mit vlaems ghelt xv pennick  

om een.  

  

N.B. Met betalingsgegevens van 1473. Ter afsluiting staat er:   

Item dese renten voirs. ende is dat hoeftghelt bitaelt  

mit die renten ende die brieve sijn in der  

kerke doirghesneden.  

 

 

                                                      
13 TG: koer - keuze 
14 TG: Sexlude - zegsluiden 
15 TG: doetgherekent - afgehandeld 
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[34]  

 

Item Jan uuyt die Woud heeft gheven die kerc  

van Alcmair die helft van een sticke  

lants gheleghen bi die calckoven  

ter help ter timmerin testen Jan Heertgis,  

Gheriit Janz., Claes Lacher.  

 

[in marge: Die kerc van Alcmair.]  

 

In ’t jair ons Heren dusent vierhondert LXXII op  

Sinte Bartholomeusavont soe heeft ghegeven  

Jan uuyt die Woud sijn deel van een sticke lants  

dat hi ghecoft heeft.  

 

In ’t jair ons Heren dusent viehondert twe ende  

’t seventich op Sinte Bartholomeusdachavont  

soe heeft gegheven Jan uuyt die Woud die  

kerck van Alcmair sijn deel van een sticke16  

lants gelegen by die kalckoven, welck lant  

gecomen is van Brecht, heer Geriit Rembrant  

suster, ende voir dese voirs. gift, soe wil Jan uuyt  

die Woud in die kerck legghen, hier hebben  

by ende over geweest als tughe Jan Heertgisz.,  

grote Geriit Janz. ende Claes Lacher.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1472 tot en met 1474. Bij het jaar 1472 staat dat 

een betaling is gedaan door Geriit Floriisz.  

 

Dit lant is vercoft Brantgen Corfmaker.  

 

 

[35]  

 

Item op Marytgen, Jan Claesz. wedu, huys op die Leed  

een oude Gelresse gulden jairs off xii stuvers dairvoir  

ende verscinen alle jair op Alreheiligen. 

Item bitaelt dat jair van LXXII behoudelic dat si sculdich  

blijft xx stuvers.  

 

In ’t jaer ons Heren XIIIIC LXXXI soe heeft Wibrant Ianz., die kiste- 

maker in die Houtil woent, ghegheven die kerc van Alcmaer een  

rinsgulden ’s iaers, xx stuvers voer die gulden, durende xviii iaer lanc ende dese  

renten sellen verschinen op Alreheilighedach ende dese renten  

sal men verhalen an al sijn reetste gueden die hi nu ter tijt heeft  

of hiernamels crighen mach ende waer dat saec dat hi dat  

hoeftgelt gave binnen dese xviii aiaren, soe sellen dese renten  

of wesen ende wanneer dat hi betaelt et si een rinsgulden of  

                                                      
16 In de marge: Bruinvis? : Zie die broeder hiervan pagina 96.  
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twe, dat sal altoes wesen een oftcorten van die xviii rinsgulden  

ende dit gheeft Wibrant voerscreven die helighe kerc van graen17.  

 

N.B. Met betalingsgegevens, onder meer door Dirck Allertz. en Dirck Pietersz.,  

jaar is niet genoemd. Daarbij:  

...Nu heeft Lisbet, syn wijf, hoer deel betaelt ende Maritgen,  

hoer dochter, blijft sculdich iii rinse gulden.... 

 

[36]  

 

[in marge later handschrift: Versta pagina 37.]  

 

Item noch sijn wy meester Willem Dirckz. sculdich alle jair ses rinsgulden  

‘s iaers, stuc tot viertich groit vlaems gherekent, ende sellen verscynen alle jair op Sinte  

Jacopsdach of viertien daich dairnae ombegrepen, dese eerste Sint Jacop  

en sel hi gheen renten hebben. Des soe sel men dese renten moeghen lossen  

die penninck mit vijftien ende renten nae beloep des tijts tot wat tijt dat  

die kerck believen sal, hier mede sijn toe niet ghedaen drie rinsgulden  

’s iaers die hi toe voeren op die kerck hadde als op dese ander sijde  

ghescreven staet. Ghesciet by ons kerckmeesteren Willem Janz.,  

Pouwels Jacops., Dirck Doevenz., Ariis Basien den tienden dach  

in mey anno een ende ’t neghentich. Etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1492 tot en met 1497. Bij de jaren 1495 tot en met 

1497 staat dat een betaling is gedaan door Jan Herperz.  

 

 

Item op Sinte Symon ende Iudasavont anno XCVIII soe hebben wy, Frederick  

Jacobz. ende Taems Claesz., als Heiligheestmeesteren binnen Haerlem  

ontfanghen die penninghen van die lossinghe van die voors. renten,  

alsoe dat die voirscreven renten doet ende te niet syn. In kennisse  

der waerheyt so hebben wy onsen namen hieronder gheset  

op den dach ende jaere voerscriven.  

 

 Ffrederick Jacobz.  

 Taems Claesz.  

 

 

[37]  

 

Item meester Willem Dircz. ende Diewaer Oetgers dochter,  

sijn gheëchte wijf, die hebben op die kerck van  

Alcmair seventien rinse gulden jairs, tot xl groten stic, hair  

leven lanck ende niet langher ende soe lanste leeft,  

die sal die heele renten ontfanghen ende sullen  

verscinen alle jair op Sinte Jacopsdach of viertien  

daghe dairnae ombegrepen.  

 

                                                      
17 TG: helighe kerc van graen – betekenis onbekend  
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Item noch sijn wy sculdich meester Willem Dircz.  

drie rinse gulden jairs erffelicke renten, dat stic  

xl groten, ende sullen verscinen alle jair up Sinte  

Jacopsdach off viertien daghen dairnae om- 

begrepen. Des soe sien ‘t voirwarden dat men  

dese renten mach lossen om seventien pennick  

om een ende renten nae biloep des tijts tot alle  

tiden als die kercmeesteren dat believen sall.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1481 tot en met 1493. Bij het jaar1484 staat dat een 

betaling is gedaan door Baert Lubbrant, het jaar 1488 door Claes Coerf via meester Wouter, 

het jaar 1492 door Claes Cortgen, het jaar1493 door Gherijt Symonz. en ook door Hillegont, 

zijn huisvrouw.  

 

 

[38]  

 

Item alle dinc dootgherekent mit Jan Koelman  

anno LXIX den viertienden dach in april. Soe blyf  

wy hem sculdich hondert ende xviii ½ rinse gulden ende  

iii stuvers ende dit is van dat oud.  

 

N.B. Met betalingsgegevens, er worden behalve 1469 geen jaartallen genoemd. Er is een 

betaling gedaan door Pieter Bennis. Er wordt ook betaald van ‘butter’ en ‘ossen’.   

 

Item noch alle dinc dootgherekent mit Jan Koelm  

Koelman den viertienden dach in april anno LXIX.  

Soe blyf wy hem sculdich hondert ende xlii rinse  

rinse gulden ende dit is van die laeste rekening.  

 

N.B. Zie verder pagina 40.  

  

 

[39]  

 

Item heer Floriis Vranckenz., canonick toe Leyden, toe Hoeghelande ende Clemeynse, sijn  

natuerlike dochter, hebben ghecoft op onse kerke lijfrenten tot lanchste levende  

van heur beyden, vijftien rinsgulden ’s iaers, ende verschinen alle jaer op Sinte  

Ponciaensdach of viertien daich nae ombegrepen tot pene van vijf stuvers daichs  

toe laesten. Dit is ghesciet den elfften dach in januario anno acht ende tachtich nae  

stijle van scryven der stede van Alcmair.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1489 tot en met 1506. Bij het jaar1492 staat dat een 

betaling is gedaan door meester Wouter Cortgen, bij de jaren 1494 en 1495 door heer 

IJsbrant, het jaar 1496 door Alijt Luytgen, de jaren 1497 en 1498 door heer IJsbrant, het 

jaar 1501 door Pieter Claes in ’t oude Beghijnhof, de jaren 1502 en 1503 door Dieuwer 

Heertges dochter, de jaren 1505 en 1506 door de pastoor van Hoogwoud.  
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[40]  

 

Item alle dinc dootgerekent mit Jan Koelman  

op Drekoninghenavont in ’t jair van LXVI soe  

blyf wi hem sculdich lxxix lxxix rinse gulden.  

 

N.B. Met betalingsgegevens van 1466? Er is een betaling gedaan door Reyer Jan Dircz.  

 

Item noch Jan Koelman bitaelt xviii rinse gulden in profesto18 Sebastianum,  

anno LXIX. 

 

Item gherekent mit Jan Koelman op die Driekoningenavont  

soe blyf wi hem sculdich hondert rinse gulden ende acht ende  

’t seventich van die laeste levering anno LXVII, noch sijn wy hem  

sculdich scoten iic lxxxiii an den rue stien dairoff gheven  

xxx stuvers ende noch iii rinse gulden ende iii stuvers ghegeven  

van dat vrikommerde ghelt, noch ghegheven vii  

rinse gulden, noch 1 ½ c ton duystie19 voir iii groten die ton  

ton ende vi stuvers van te sceep te brenghen ende ii stuvers van scuit- 

huer, noch xx stuvers ende xiii flaems noch ii ½ rinse gulden van vracht  

van die pocin bitaelt vii rinse gulden, noch vi rinse gulden.  

 

Item ontfanghen van Jan Koelman lxix doerbander van  

oertstien, noch xxiii doerbander van achtka[**],  

noch lxiii doerbander van cleine posten.  

 

[41]  

 

Lijfrenten  

 

Item. Diewer, meester Simons  no moeder, ende meester  

Pieter haren neef die nu ter tyt te Coelen  

woent viventwintichstalven gouden wilhelmus  

scilden ghedurende op haer beyder live ende  

niet langher te betalen d’een helft tot  

Sinte Jacobsdaghe ende t’ander Onser Vrouwe  

Lichtmis.  

Betaelt van ’t jaer LVI al tot dat jaer LXXIIII toe dat  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van van 1474 tot en met 1478.  

 

 

Item die kercmeesteren hebben ghedaent teghen Wilem  

Huughisoen van dat hallef iaer rentten dat syn bruder  

meester Pieter salyghars gedachten gheburt, ende voert  

van al di voerleeden iaerren die hi seyde dat hem nyet  

                                                      
18 TG: profesto is de dag voor een feest, hier de dag voor 20 januari. 
19 TG: duystie - tufsteen 
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te vollen betaelt waeren, die segghesluden waerten  

Roenc Pieterz. ende Pieter Ion als burgharmeysteren  

ende Yf Iacopsz. tsamen xvi rinse guldens ende xiiii stuvers alt tsamen.  

 

Item Willem Huighisz. kenne my ontfangen te hebben  

van den kerckmeesteren vier rynsche gulden ende  

xiiii stuvers.  

 

Item noch ontfangen iiii rynsche gulden.  

Item noch ontfangen iiii rynsche gulden.  

 

 

[42]  

 

Lyfrenten  

 

Item. Meester Dirck Heerman nu ter tijt woenende  

tot Leyden neghen wilhelms scilden off payment  

huerre waerden op die tijt der betalinghe  

na des heren ghebot, uut te reyken ende te betalen  

jaerlicx, also lang als hy leeft ende niet langher  

tot Sint Jacobsdaghe mar voer Sinte Bertolome[us]  

ghien scade te doen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1489.  

Betaling in 1485 door Pieter Dircxz. cure[it], Baert Lubbranth ende Diriic Doeverz., in 1488 

en 1489 betaling door meester Wouter, vise-cureit.  

 

 

B 

Item solvit Steffen Luyticsz. en de Lysbet Luyticss. ’t iaer van XVC  ende vyf.  

Item solvit anno XVC ende ses by handen van Griet, Claes Dirickszoons weduij.  

 

 

[43]  

 

Lijfrenten  

 

Item meester Heinrick Claes Servaesz. Iaerlixe  

renten sijn leven lanck duerende acht  

rinsche gulden ende verschinen alle jaer uutgande  

mey off viertiendaghen daerna ombegrepen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1461 tot en met 1483.  

 

 

Steffen eersten zoen, Luytgen eersten zoen ende  

Lysbet Luytgers dochte wonende te Leyden, vercoft  

tot haerre dryer lyve ende den langslevende  

van hun dryen twaleff rynsche guldens ’t siaers  
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lyfrenten ende sullen alle jaer verschynen  

up Onser Lyever Vrouwendach assumpcyo off  

bynnen een maent daernae onbegrepen den  

gulden te betalen ‘t stuck myt vyertich groot  

vlaems.  

 

N.B. Met betalingsgegevens van 1477, 1478 en 1419 door Claes Dircz., jaar 1490 tot en met  

1493 door Claes Dirkz. Ketelbaeter, 1494 tot en met 1504 door Claes Dirckz.  

 

 

[44]  

 

Lijfrenten  

 

Item Gherryt Hoon ende syn wyf twintich rinsche  

gulden, ‘s jaers xx stuvers voer die gulden  

haer beyder leven lanck durende ende niet  

langher ende verschinen alle jaer opten eersten  

dach in maerte ende waert saeck dat hij niet  

betaelt en worde binnen viertiendaech daerna  

so soude hy alle daghe verteren moghen x  

stuvers durende een weeck lanck.  

 

Betaelt dat jaer LXIIII ende al voert tot jaer LXXV dat  

noch betaelt en is, betaelt dat jaer LXXV, betaelt dat jaer  

van LXXVI.  

 

Item heer Jan Nannez. ende Jan Jansz. sijn natuerlike  

zoen x rins gulden des jaers xl groet voer die gulden,  

lijffrenten hoer beider leven lanc of die van  

hem beiden lanste leeft ende niet langher ende ver- 

scinen alle jaer opten dertienen dach off xiiii dach  

daernae ombegrepen. 

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1479 tot en met 1496.  

1484 tot en met 1489 betaling door Claes Cortgens,  

1494, 1495 en 1496 betaling door Symoen Remberantsz.  

 

 

[45] 

 

vi  

 

Anno LXXIX  

 

Item Pieter Rypprantz. losrenten up Rypprant Pietersz.  

syn zoen ter somme van twe pont groeten en een  

scellinc groet vlaems die hem verschiynen syn leven  

lanc duerende ende niet langer up Pallemdach of  

viertyen dagen dairna onbegrepen. Ende dese  
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losrenten voirs. en mach men met eer lossen al  

eer broeder Rypprant oflyvich geworden is ende  

als broeder Rypprant voirs. oflivich geworden is  

soe sullen die kerckmeisteren dan in der tyt wesenden  

hem dat een half jair tevoren wederseggen al eer  

sy die renten voirsz. lossenen mogen, betalt dat iair  

van LXXX.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1481 tot en met 1487. Daarna:   

… betaelt dat iaer van LXXXVIII by handen  

Katryn Claesdoechter, betaelt die termyn van LXXXIX by handen Gryet,  

betaelt die termijn van ‘t negentich, betaelt die termijn van Buser,  

‘t jair van XCI doer handen van Houten Claesz.van Haerlem, ‘t jiaer van XCII  

betaelt iiii rijnsch gulden, noch betaelt viii rinse gulden ende vi stuvers in handen van Jan 

Dirckz. In  

die Scoutestrait, betaelt op ‘t jair van XCIII bij handen van Jan Dirckz. de Coninck  

vi rinse gulden, betaelt iii rinse gulden ende ix groit, betaelt iii rinse gulden ende iii g l groit 

vlaems, betaelt op die  

termijn verschenen is anno XCIIII by handen van Jan Dirckz. Coninck, altemael betaelt dat  

iaer van XCV by handen van Jan Dirckz., betaelt op ‘t jair van XCVI iii  

rinse gulden ende iiii ½ stuvers bij handen van Claaes Simon Heermansz., prior der 

vrouwenbroders  

van Haerlem, noch betaelt bij handen van Jan Dirckz. ende Jannetgen Plemppers  

ix rinse gulden ende i ½  stuvers.  

 

 

[46]  

 

Anno LXXIX  

 

Claes Garbrantz. ende Duyf Jans dochter, syn echte wyf,  

aerhalf pont groet vlaems drie scellinc groet ende vier  

penninck ‘t saers hoer beyder leven lanc geduerende of  

den langeste levende van hem beyden ende dese  

lyfrenten, is verschynen alle jair up meyendach of  

viertyen dagen dairna onbegrepen, hijrop betaelt vijf  

stuvers die ons ghebreecken an ’t hoeftghelt,  

betaelt dat jaer van LXXX, betaelt dat jaer van LXXXI,  

betaelt jaer van LXXXII, betaelt jaer van LXXXIII  

viii gulden.  

 

Item ic Claes Garbrantz. ben betaelt van dat  

iaer van LXXXII.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1483 tot en met 1506.  

1491 heeft houten Claes van Haerlem betaald.  

1496 tot en met 1506 betalingen van Cornelys Claesz. Met betaling van Cornelis Claesz. wijf 

in 1502.  
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[47]  

 

vii              Anno LXXIX  

 

Dirck Maertsz. ende Ermggert Arij Myens Hugen  

dochter van Delf syn gheëchte wyf ses pont  

groot vlaems 't saers hoer beyder leven lanck  

geduerende of den langste levende van hem  

beyden ende dese lyfrenten voirsz. sullen alle  

jair verscynen up Sinte Matheeus of viertyen  

dagen dairna onbegrepen. Ende wair dat  

zake dat die kerckmeesters dan andertyt  

wesende met en betaelden up die dagen voirsz.  

soe sullen dese parsonen alle dage mogen verteren  

een scillinc groot des daechs.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1480 tot en met 1493.   

In 1480 en 1488 Pieter Jacopz., bakker, en Jan Snier jaar 1481, 1489 en 1493. Daarbij:   

...Solvit noch vi rinse gulden in handen van Dirck Haykes van onse minrebroeders weghen 

die sy dat in haer testament beset hadde.  

 

 

[48]  

 

Item Lucij Reyers ende Griet Mathijs hoir dochter nu  

ter tyt wonende tot Leyden xii  rynsche gulden ’t siaers  

jaerlixe lijfrenten durende hoir beyder levent lanc  

ende niet langher ende sellen verschinen op Sinte Pancraaus- 

dach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1483 tot en met 1506.  

Betaling van heer Ysbrant in 1494. Aliit Huycgs, huisvrouw van Arian Dirckz.  

In 1503 betaling van Pieter Claes van Pater Simon in 1504, 1505 en 1506.  

 

Item Lijsbet Jan Venen dochter, nu ter tijt wonende t’Aemsterdam,  

xii rynsche gulden 't siaers jaerlicxe lijfrenten duerende  

hoer levent lanc ende niet langher, ende sellen verschinen  

alle jaer op Sinte Martijnsdach translacio.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1483 tot en met 1493.  

 

 

[49]  

 

viii  

 

Item Alijt Garbrants dochter, nu ter tijt wonende t’ Alcmaer  

drie rijnsche gulden 't siaers jaerlixe lijfrenten durende  

hoer levent lanc ende niet langher ende sellen verschinen op  

myendach.  
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1483 tot en met 1488. Bij het jaar 1489 staat dat  

Claes Willemz. Soutman de betaling heeft gedaen.  

Bij het jaer 1500 staat dat Ian Diricz. de betaling heeft gedaen.  

 

 

Item Em Ians dochter wonende t’ Aemsterdam in 't Fakhof drie  

rynsche gulden 't siaers jaerlixe lijfrenten durende hoer  

levent lanc ende niet langher ende sellen verschinen opten sevende  

dach in september.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1483 tot en met 1503.  

Bij het jaar 1494 staat dat Meynert Claesz., de betaling heeft gedaan.  

 

 

[50]  

 

Item Guertruyt Gherit Willemz., weduy vier- 

tien rinse gulden ‘s yaers xl gulden voer die hoer leven  

lanck ende niet langher daer dat eerste ter- 

mijn of verscynen sal die een helft tot  

mey anno LXXXIII ende die ander helft tot  

Alreheylighen an volghende ende voert soe  

van den een termijn tot anderen wel verstaende  

dat die kerckmeesters na den doet van Guertruyt  

niet schuldich syn toe betalen enyghen renten  

van den verlopen tijt.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1483 tot en met 1486.  

 

 

Item noch soe hebben die kerckmeesters voers. Gheertruyt  

voers. beloeft voer hem ende den gehenen die kerck- 

meesters sullen wesen nae hem, dat sy een mysse  

sullen laten doen de weke weliken durende van  

een goet priester van horen blode in die dat hy daer  

beqyaem toe is of daer gheen een waervan horen  

blode, soe soud men een ander goet priester die mysse  

laten doen ende dese misse sal men doen op dat outtaer  

daer Onse Liver Vrouwengild hoer mysse laten  

doen, niet op dat outtaer daer papeghild hoer misse  

laten doen ende waer dat sake dat dit voers. gild  

verghenghe, soe souden die kerckmeesters dan in der  

tijt dese mysse laten doen op een outaer daer ’t hem  

luyden goetducken sal ende dese mijsse die die kerck- 

meesters doen sullen laten, die sal begonnen warden  

 

 

 

 



 28 

[51]  

 

ix  

 

tot mey als men scrijft vier ende tachtich ende mey s daernae  

als men scrijt vijf ende tachtich soe sullen die kerck met   

die misse eerst betalen ende dan voort tot jare tot jare  

als voers. staet.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1506. De jaren 1500 tot en met 

1503 betalingen door meester Werbout, 1504 door Jacop Janz., 1505 en 1506 door meester 

‘Varbout’.  

 

 

Item Gheertruyd, Gheriit Willemz. wedue oft Jan Beyerz. weduy heeft onse kerck 
ghegeven een stucke lants gheleghen bij die Heiloërdijck, ende is ghenoemt dat Twarsen,   

Dair voir hebben die kerckmeesteren hair beloeft ten ewighen daeghen een misse 
alle weke laeten doen op Sinte Joesten outaer. Ende dit selfde lant heeft ghecoft Simon 

Yin op dat Ritsevoert ende betaelt. Ende hiervan was versuimt vijf jaer missen, dair     

of dat wij verhaelt drie jaer missen ghedaen op Sint Jacopsdach anno XVc ende vier aldus  

Bliven wij op desen dach noch ten achteren twe jaer missen by heer Arian Crop   

Noch betaelt twe rinse gulden by handen heer Arian Crop 

solvit twe rinse gulden, solvit van die myssen rest XVc ende vijf  

Solvit XVc ses.  

 

[52]  

 

Item die kerck is sculdich Griete Hemen dochter ende  

Sibrich Dircx dochter xc neghen rinse gulden jairs tot  

veertich groten stick ende sullen alle jair verscinen al soe  

langhe als een van hem beide in levende livich  

is ende niet langher, op Sinte Valentiin die een  

helft ende tot Sinte Louris die ander helft beide anno  

LXXXII ende voert van termine tot termine al soe  

of binnen een maent nae elke termijn om- 

begrepen al soe langhe als een van hem beiden leven sal.  

Item betaelt die eerste termijn anno LXXXII dat jaer van LXXXII betaelt.  

Ic I..vart Symon …. betaelt van vii rinse gulden.  

 

Wy, Jan Dodenz., Dirck Doevenz., Pieter Claesz., Ariis Basten op dese tijt kercmeesteren  

vercoft Gheriit Oeskes toe Wymminom een deel van een stucke lants ende is gheheten  

Halandert ende is ons anghecomen doer testament van Barber, Wouter Cortgens huys- 

vrou, voir sevenendetwijntich rinse gulden dat hi wel ende doechdelijck betaelt heeft ende de  

tot die mynrebroeders profijt is dat halve ghelt ghegaen want het also bespro- 

ken was, ghescreven den xxvste dach in januario anno XIIIIC ende XCIIII.  

 

 

[53]  

 

Lijfrenten  
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Item meester Willem Dircsz. ende Diewer Oetghers  

dochter, sijn gheëchte wyf, seventien rinsche  

gulden ‘s jaers, 20 stuvers voer die gulden, haer  

beyder leven lanck durende ende niet langher  

te betalen, Sint Jacobdaghe of viertien daghen  

daerna onbegrepen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1463 tot en met 1479. In 1477 betaalt Pieter Sel.  

 

 

Ic, Aeriaen Wouterson van Haerlem ben  

overkomen mit di gode kerckmesters van  

die kerck van Alkmeer ende heb ter eren  

Gods die kerck ghegeven vii rinsse gulden korent  

ende noch ghegont ende besproken tot tot en  

testament xiii ½ rinsse gulden als en termin als ic,  

Aeriaen Wouterson sterft ende xiii ½ risse gulden  

als en termin als Maritgen Rolants dochter,  

min wif, sterft ende dit omdat alle ding doet  

ende tenit sel wesen ende voertan lopersgelt20.  

 

 

 

[54]  

 

Lijfrenten  

 

[In marge: Toe weten die gulden te betalen voer xxiiiii stuvers] 

 

Item heer Simon van der Speck ende Yeve syn  

natuerlike dochter, xvii rinsche gulden  

gouden ‘s jaers haer beyder leven lanck  

durende of die lanchlivichste ende verschinen  

op Sinte Margrietendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1463 tot en met 1499.  

In 1491 is betaling van Claes Han. In 1495 betaling door Meester Steven.  

 

 

Item Aeltruyt Wyllems dochter die heeft byproken een ackerlants 

tot Ackersloet daer een isterment of is.  

 

Item Aeltruyt Willem dochter, heer Simons voorscreven  

maecht, vier rynsche gulden ‘s jaers haer leven  

lanck ende niet langher ende verschinen op  

Sinte Margrietendach.  

 

                                                      
20 TG: lopersgelt – current geld  
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1463 tot en met 1494  

Claes Wyllem heeft betaald in 1488, Willem Janz. in 1491 en meester Steven betaalt in 1492 

en 1493. In 1494 wordt er betaald door de ‘erfnamen’.  

 

 

[55]  

 

x  

 

Lijfrenten  

 

Item Zybrant Iansz. van Delf, acht Enghels nobel  

‘s jaers syn leven lanck ende niet langher ende  

sullen verschinen Sint Jansdach midsomer.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1464 tot en met 1506.  

In 1494 heeft Rael Stienhouwer betaald.  

 

 

Item Zybrant Jansz. voers. drie Enghels nobele ’s jaers  

l. stuvers voer die nobel, losrenten ende verschinen  

Sint Jansdache midsomer.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1473 tot en met 1476.  

 

 

[56]  

 

Lijfrenten  

 

Item Brecht Remgen Gheyen dochter ende Yef  

Egghelijns dochter, vyftalve rynsche gulden  

‘s jaers hoer beyder leven lanck durende  

off die langlivichste ende verschinen Alreheiligh- 

dach of viertinacht daerna ombegrepen  

te betalen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1464 tot en met 1505.  

Willem Jansz. betaalt jaar 1491.      

Eindigt met A in de marge.  

 

Item Aecht Claes Garbrants wedu xxx stuvers  

‘s jaers hoer leven lanck durende, niet langher  

ende verschinen Karsmis.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1472 tot en met 1478.  

 

b. Item IJef Eggelijts dochter betaelt ‘t iaer van XVC ende ses.  
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[57]  

 

xi  

 

Item. Vercoft Albert Heymanx zoen ende Wyllem  

Aelbrechts dochter, syn geëchte wyff, ende ten  

tyden wonende bynnen der stede van Leyden tot  

haere beyder lyve ende den langstlevende  

van hun beyden dye somme van dertyen rynsche  

guldens jaerlicker lyfrenten ende sullen  

alle jaers verschynen up Alreheyligendach off  

een maent daernae onbegrepen ter leestinge  

myt vyer stuvers elckes dages ende weet dat  

zaecke dat eenych van hun beyden stervende  

oflivich werde van den anderen soe sal dye ghene  

dye als dan in levenden lyve is dye heele lyfrenten  

upbeuren ende ontfangen syn leven lanck  

gedurende zonder dye erfnamen van den genen  

van den beurende lyfrenten yet te geven off te  

betaellen, gedaen in ’t jaer ons Heren duysent  

vyerhondert vyer ende tachtich upte vyff ende  

twyntichsten dach in octobry.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1485 tot en met 1506.  

In 1492 betaling Willem Simon, in 1493 betaling Jan Snier,  

in 1494 betaling Jan Rentenen, in 1495 betaling Pouwels Willemz. Droesker en is borg voor 

die kwitantie. In 1496 betaling Willem Hughenz., in 1497 betaling Pieter Simonz.van Leyden , 

in 1499 betaling Wyllem Symonz., in 1500 betaling Pieter Symonz., in 1501 tot en met 1505 

betaling Jan Heinrickz (Hendericz.).  

 

 

[58]  

 

Item hoort Pieter Pieterz., nu ter tijt wonende tot Amsteldam, heeft op onse kerck  

viii rinse gulden ’s jaers current ende sellen verschinen alle jair op Sinte Martensdach  

translatio sijn leven lanck durende ende niet langer of viertien daich dair- 

nae ombegrepen of alle daich viii stuvers ter lestinck sijn leven lanck ghe- 

durende ende niet langher ghesciet Sinte Iutensavont tuslatio anno XCIIII.  

Item hier of gegeven van wyncoep xx stuvers, die sellen wy hem corten den eersten  

dach die verschynen sal.  

Item betaelt anno  XCV, betaelt anno XVI, betaelt anno XCVII, betaelt ’t jair van XCVIII  

betaelt anno XCIX.  

 

 

[59]  

 

xii  
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Vercoft Margryet Wyggers dochter ende Jacop  

Lottyns dochter nu ten tyden woenende bynnen  

der stede van Hairlem tot haerre beyder lyne  

ende den langstlevende van hun beyden twyntich  

rynsche guldens jaerlycker lyfrenten den  

gulden doende vyrtich groot vlaems ende sall  

verschynen alle jaers upten ses ende twyntichsten  

dach in mey off bynnen vyertien dagen daer- 

nae onbegrepen ter leestinge sesse stuvers  

elckes dages wel verstaende dat Jacop Lottyns  

dochter voirs. dese voirs. lyfrenten alleen  

ontfangen ende upbueren sal alle jaers als  

sy verschenen syn haer leven lanck geduerende  

zonder yemant anders van horentwegen dye  

te ontfangen off in te manen dan alleenden  

alleen den ghenen dye zy des machtich maect  

te ontfangen off haer selver ende nyemant  

anders. Gedaen upten xxviiien dach in mey  

anno XIIIIC zeven ende tachtich.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1488 tot en met 1506.  

In 1492 betaling bij handen van half Lymmen.  

Betaling door Jan Lubbrantz. van Haerlem en Jacop Aviis in 1494.  

 

 

[60]  

 

Item Jan Jans dochter wonende buten Leyden op Tyelman armshuys op dese tijt  

heeft noch ghecoft op die kerke van Alcmaer vijf rinse gulden ‘s iaers losrente  

ende dat mit xiiii penninck enen pennick dese verscynen alle jaer den vijften  

dach in april of viertien dach daernae ombegrepen ende als men se lossen wil soe sel men ‘t 

haer een half jair toe-  

voeren segghen. Dit is ghesciet den vijfsten dach in april anno XCI.  

Betaelt [de term] de termijn verschenen den vijfsten dach in april anno XCVII ende alle  

voirleden terminen.  

Item elcke termin betalen wij mijt x rinse gulden alsoe is ’t ghedaencht.  

Item betaelt Barber Willems dochter die van Utrecht die termijn verschenen op den vijfsten 

dach in  

april anno XVC ende vier in handen van Brechte Brantgen noch betaelt die termyn  

van XV hondert ende vier Sinte Maghiel, solvit noch XV hondert ende vyf in april  

by handen van Brecht Ysbrants dochter.  

 

N.B. Met betalingsgegevens van 1505 en 1506.  

 

 

[61]  

 

xiii  

 

Item vercoft Jan Jans dochter wonende buyten  
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Leyden op Tyelmanarmshuus up dese tyt  

ende Barbara, Wyllem Ysbrantszoens  

dochter, ende den langstlevende van  

hunbeyden vyff ende twyntich ryns gulden   

jaerlycker lyfrenten den gulden doende  

vyertich groot vlaems ende sal verschyne  

dye een helft upten vyften dach in apryl  

ende d’ander helft up Sint Mychielsdach21  

off bynnen viertiendagen nae elcken  

termyne onbegrepen, ter leestinge  

myt sesse stuvers elckes dages ende  

hiervan sal heeffer wesen Jan Jans dochter  

voirs. haer leven lanck geduerende.  

Item bitaelt die eerste termijn ende was verscenen  

op den vijften in april anno LXXXVIII, betaelt  

den termyn,  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1488 tot en met 1503.  

In 1491 betaling Gherijt Pieterz. als tresoeriet en Baert Boiriitz.  

In 1493 betaling Gherijt Baertz., ‘commelduer’ van Sint Jans te Harlem, in 1499 betaling Jan 

van Kraeck, in 1500 en verleden termijnen betaling Pawels Janz. In 1501 betaling Barbar 

Wyllem Isbrants dochter van Utrecht.  

 

 

[62]  

 

Item die coster sal van de kerck hebben alle jair voir sijn waschen, verhymelen van 

ornamenten ende van al dat die kerck behoeft ende voir  

die seep ende voir dat wyroeck die de kerck besicht ende voir wijn ende broet  

van drie missen de weeck ses rinse guldens ende vijftien stuvers ende sal alle jair verschinen  

op mey ghedaen is in ‘t jair ons Heren XIIIIC ende vier ende ‘t neghentich den xxvsten dach  

in mey of noch kwyt hem xxv stuvers van vyf missen ’s iars, facit viii rinse gulden ’s iars  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1495 tot en met 1506. Zie ook pagina 76. 

 

[63]  

 

xiiii  

 

Vercoft Weyn Jacops dochter ende Nyes  

Louwen dochter nu ten tyden woenende  

in dat Grote Hoff tot Amsterdam tot  

haere beyder lyve ende den langstlevende  

van hun beydere ses ryns guldens ’s iaers  

lyfrenten, den gulden doende vyrtich  

groet vlaems, ende sal alle jaer verschynen  

op onse Lyever Vrouwendach natuntas  

off bynnen xiiii dagen daernae onbegrepen.  

                                                      
21  TG: Sint Michielsdag – 29 september  
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Ter leestinge myt vyer stuvers elckes  

dages ende hiervan sal heffter wesen  

ende blyven Weyn Jacops dochter voirs.  

haer leven lanck geduerende alleen  

ende nyemant anders ende nae doede van  

haer soe sal Nyes vanaf dese voirs. renten  

alleen opbueren haer leven lanck. Gedaen  

den xen dach in septembry anno  

XIIIIC zeven ende tachtich  

Sy sal altijt hebben lopens gelt  

soe ist ghedaencht.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1488 tot en met 1506.  

Betaald door Olii Blocks wijf van Amsterdam in 1492, in 1498 door Jan Goesten  

In 1506 betaling van broer Gerrit.  

 

 

 
[64]  

 

Vercoft Gheriit Symonz. ende Diewer Ariis dochter nu ten tijden wonende  

bynnen Haerlem twaelf rinsse gulden ‘s iaers currents ghelts lijfrenten toe  

xx stuvers current voir de gulden, dair die een helft of verschinen sal op  

die xim  Maechdendach ende die ander helft op meydach of vier- 

tien daich dairnae ombegrepen, alsoe voert van half jair tot half  

jair alsoe langhe als enich van hem beyden leven sal tot leestinck  

daichs mit drye stuvers. Ende Gheriit Symons voirschreven sal heffen bliven  

sijn leven lanck. Ghedaen in ‘t jair XIIIIC  ende vier ende ‘t neghentich den  

anderden dach in mey 

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1494 tot en met 1506.  

 

 

[65]  

 

xv  

 

Vercoft Geryt Symonz. ende Dyewer Arys dochter  

nu ten tyden wonende bynnen Hairlem tyen  

ryns guldens ‘t siaers lyfrenten den gulden  

doende xl groot vlaems daer dye een helft  

off verschynen sal tot mey naestcomende ende d’ander  

helft up dye xien Maechdendach daeran volgende  

ende so voert van hulft jaer tot halff jaer soe  

lange als eenich van hun beyden leven zullen off  

bynnen xiiii dagen daernae onbegrepen ter leesting  

‘s daechs myt vyer stuvers ende Geryt Symonz. voirs.  

sal heffer blyven syn leven lanck. Gedaen upten  

xxiiien dach in octobry anno XIIIIC  jair ende  

tachtich ?  
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Item betaelt die termyn van mey anno LXXXVIII, betaelt die termyn  

van xim  Maechdendach in ‘t iaer van LXXXVIII  

 

N.B. Met verdere betalingsgegevens lopende van 1489 tot en met 1494.  

 

Dese renten sijn voert an toe niet ghedaen  

mits deze ander renten die an dese ander syde ghescreven staen. 

 

[66]  

 

Item die kerck heeft een rinsse gulden op Jacop Pieterz. huys in die Corenstraet ende is ’t 

selfde  

huys dat Jacop Pieter ghecoft heeft van Arian Dirckz. ende dese renten sijn kerck  

besproeken van heer Jan Roemer Jans ende van Baesten sijn maecht ende verschijnt alle  

jaer den eersten dach in april.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1492 tot en met 1506.  

 

 

Item die kerck heeft op die stede van Alcmaer xxxiiii stuvers 's iaers losrenten de  

penninck mit vijftien ende mit die verloepen renten die en dair wy sekere brief  

of hebben die ons ghegeven sijn van Ghuyrt Beyer Wouterz. weduy voir een testament welke 

brief  

sy oversculd ghenoemen hadde van enen, gheheten Allert Dirckz. ende dese renten,  

verschinen alle jair op den tiensten dach in april. Ende Ghuyrtruyd, voirscreven,  

heeft begheert dat men dese brief niet vercoepen en sal, ten wair dat sy doet  

waer of dat Gheriit Janz., hair swaegher doet waer.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1493 tot en met 1495. Dan staat er:    

Dit heeft die stede ons ofghelost by handen van Jan Heinisz. ende Claes Arianz.  

als exsijsers van der stede.  

Item betaelt Reynu Almers dochter die termyn van anno XVC ende een.  

 

N.B. Met verdere betalingsgegevens lopende van 1502 tot en met 1506.  

 

[67]  

 

xvi  

 

[in marge: Reynu Almers dochter]  

 

Wy Roeynck Pietersz., Claes Kuyper Aeryaenz,  

Mertyn Symonz. ende Baert Lubbrant zoon up dese tyt  

kerckmeysteren van de prochykerck t’ Alcmair kennen  

ende lyen dat wy vercoft  hebben Reynuu22 Almers dochter  

ende Toet Almers dochter vyer ryns guldens ’t siaers  

te renten tot xl groot vlaems ’t stuck gerekent  

geduerende soe lange ende ter tyt toe als eenych van  

                                                      
22 TG: Reynv, Reynw – Reijnu, Reijnuu, meisjesnaam 
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hunluyder in levenden lyve wesen sullen ende nyet  

langer ende sullen alle jaer verschynen op Sinte Thomas- 

dach apostel, welverstaende dat Reynuu Almers  

dochter voirs. dese voirs. renten ontfangen ende opbueren  

sal soe lange als zy leven zal. Gedaen upten xxen dach  

in decembry anno XIIIIC zeven ende tachtich.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1488 tot en met 1500.  

 

 

[in marge: Van’t huys op die Nuwesloet]  

 

Wy Roeyng Petersz., Claes Kuyper, Metyn Symonz. ende  

Baert Lubbrantsz. up dese tyt kerckmeysteren van die prochy- 

kerck bynnen Alcmair kennen ende lyen dat wy om sonderlinge  

dyensten wylle dye Toet Philips Janszoen weduy ende Reynuu  

Almers dochter onse voirs. kercke gedaen hebben gegunt  

ende verlyent hebben, gunnen ende verlenen dit zy zoe lange  

als eenych van hunbeyden leven zullen ende den langstlevende  

van hunbeyden bewoenen ende bezitten zullen dit huus  

mytten eerve daer zy nu ter tyt in woenen zonder eenyge  

huer daer off te geven ende is staende up dye Nywesloet dat  

lendens off zyn Mereytgen Tyman, de wollers weduy an  

dye oestsyde ende Pieter Reesten kynderen an dye westzyde.  

Des zoe sullen Toet ende Reynuu voirs. zoe lange als  

eenych van hunbeyden leven zullen gehouden wesen  

dit selfde huus te houden in raecke ende in daecke23  

up hun zelfcoost ende hier heft die kerck een  

scepenbrief of.  

 

[68]  

 

Item Rembrich suster, die claerisse, heeft x rinse gulden 's iaers lijfrenten op sekere landen  

legghende bynnen den ban van Herinckhuysen dair die kerck die brieven  

of heeft in haere bewaernisse, dese ende dese lijfrenten heeft sy die kerke  

ghegeven behoudelijk dat die kerck alsoe langhe als sy heeffet van dese  

x rinse gulden voirscreven is, soe sal sy dair of uutreyken die vrouwenbroeders tot  

Outrop ii rinse gulden ende die mynrebroeders iii rinse gulden en de viii stuvers dat andere 

sellen die kerck behouden.  

 

Item die kerck heeft een Beyerse gulden 's iaers staet op een huys ende erve in die 

Scoutestraet alder naest dat hoickhuys  

dair Claes Hermonz. in woende, dese renten sijn ghecomen van Margriet van Beren ende  

verschynen alle jair op Alreheilighen.  

Item betaelt die renten verschenen op Alreheilighen anno XCI  in handen van Margriet van 

Beren.  

Betaelt die termijn verschenen anno XCII by handen van Outgher Claesz.  

 

                                                      
23 TG: in raecke ende in daecke houden – de muren en daken onderhouden  
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1493 tot en met 1505.  

 

[69]  

 

Item betaelt van Rembrich susters, renten is betaelt die termijn verschenen toe  

mey anno XCV.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1496 tot en met 1506.  

Genoemd worden de mynrebroeder, de vrouwenbroeders en Jan Arijsz.  

 

[70]  

 

Item Arian Wouterz. betaelt op die termijn van Sint Jacop anno XCVI, xi rinse gulden.  

Betaelt dese selfde terminen te volle.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1497 tot en met 1506.  

 

[71 69]  

 

xvii  

 

Wy Roeyng Petersz., Claes Cortgenszoen, Baert  

Lubbrantszoen ende Jan Wyllems zoen up dese tyt  

kerckmeysteren van dye prochykerck bynnen Alcmair  

doen condt allen luyden dat wy vercoft hebben heer  

Zybrant Roelofs zoen, pryester woenende bynnen der  

stede van Hairlem van onse kercken wegen dye somme van  

zeven ende twyntich ryns guldens ‘t stuck, doende vyertich  

groot vlaems lyfrente ende sullen alle jaer verschynen  

die een helft up Sint Jacopsdach apostel ende d’ ander  

helft up Onser Vrouwendage te Lichtmysse syn leven  

lanck geduerende ende nyet langer. Gedaen upten viiiten  

dach in februarye anno LXXXVIII, betaelt die termyn van LXXXVIII  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1489 tot en met 1490.  

 

 

Noch vercoft nae den doet van heer Zybrant Roelofsz.  

voirs. ende alleer nyet Aryaen Woutersz ende Marytgen  

Roelofs dochter syn wyff, elcx vyertien d' alventer gulden  

tot haer lyff ende nyet langer ende sullen mede verschynen  

dye een helft up Sint Jacopsdach apostel ende d’ ander helft  

tot Onser Vrouwendage te Lichtmysse den gulden doende  

vyrtich groot vlaems, wel verstaende soe wanneer dat  

Aryaen Woutersz. voirs. off Merytgen Roelofs dochter  

voirnoemd eenych van hun beyden gestorven wesen sal, soe sullen  

dye renten des ghenen dye gestorven is mede off doet ende  

te nyet wesen ende onse voirs. kercke sal als dan ongehouden  

wesen duer yet off te geven. Gedaen opten viiiten dach dach  

in februarye anno LXXXVIII.  
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1488 tot en met 1491. Daarna:  

… Ic Claes Corttgen ken ontfancghen te hebben x rynse gulden in  

jaer van XCII van termin van Ons Vrou Lymis in xx. Item  

noch gheven viii rinse gulden in handen van Claes Cortghen van den dach van  

Sint Jacop van ‘t jair van XCII.  

N.B. Hierop volgen betalingsgegevens lopende van 1492 tot en met 1496.  

 

[72] 

 

Item onse kerck is sculdich toe laeten doen ten ewighen daeghen een mis die weeck op Sinte  

Corneliis outaer ende dat doir testament ende een coep die Griet Gheriits weduy in die 

Corestraet  

tieghens onse kercmeesteren voirleden, ghedaen ende betaelt heeft nae ‘t bewijs van brieve 

die  

hair testamentoers ons ghetoent hebben. Ghedaen op Sinte Valentiinsavont anno XCIX nae 

loepe  

des scrivens der stede van Alcmair, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1506.  

 

 

Item die kerck is die oerghelist meester Gherryt alle jair sculdich van  

orghelen acht rynse gulden.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1491 tot en met 1499.  

 

[73]  

 

xviii  

 

Wy Roeyng Peters zoon, Claes Cortgens zoon, Baert  

Lubbrants zoon ende Jan Wyllems zoon op dese tyt  

kerckmeysteren van die prochykerck bynnen Alcmaeir 

doen condt allen luyden dat wy vercoft hebben  

van onser voirs. kercken wegen Guertruijt Laurys  

dochter ende Brecht Cuerts dochter te samen  

tyen ryns gulde nu 't siaers lyfrenten ende sullen  

alle jaer verschynen up Sinte Marcusdach off  

bynnen xiiii dagen daernae onbegrepen ende hier  

van sal Guertruyt Lourys dochter hefster wesen  

haer leven lanck geduerende. Gedaen ontrent  

Sinte Mercusdach anno LXXXVIII  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1489 tot en met 1499.  

 

 Ende dese renten sijn of  

ghelost bij handen van Arian Stulinck ende bij consent van Ghuyrt Louriis dochter  

dair tuych was Dirck Pauwelz. Wolf van Purmereynd. 
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[74]  

 

Wy Roeyng Pietersz., Claes Cortgensz., Baert Lubbrantsz.  

ende Jan Wyllemsz. up dese tyt kerckmeysteren van dye  

prochykerck bynnen Alcmair doen condt allen luyden  

dat wy van onser voirs. kercken wegen vercoft hebben  

meyster Diric Wyllemsz. van Ackersloet xvi rinse gulden  

't siaers lyfrenten den gulden tot xl groot vlaems ende  

zullen alle jaer verschynen up dye elff duysent maechden- 

dach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1489 tot  en met 1498.  

Claes Garbrantz. wordt genoemd in 1490 en 1492.  

 

 

Item Griet Gherriits in die Corenstraet heeft op die kerck vii rinse gulden ’s iaers  

hoer leven lanck durende ende nae hoer doet sal die kerck laeten doen een  

mis die weeck op Sinte Corneliis outaer ende dese renten verschinen alle jair  

toe Bamis24 ende hier heeft si brief of.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1489 tot en met 1498.  

 

Item, soe heeft Grete Geryts betaelt hoir legerstede in die kerc bi hoir  

kinderen te legghen ende die mis op Sinte Cornelus outair  

die men doen sal nae hoir dooet die sal doen heer Jacop  

Janz. of sijn broer. Gedaen in 't jair van vier ende 't negentich.  

 

[75]  

 

xix  

 

Lyfrenten  

 

Item. Alyt Jan Pieters dochter van Aemsterdam  

acht rynschen gulden 's jaers xx stuvers voer  

die gulden haer leven lanc durende ende niet  

langher ende die eerste termyn sal verschinen  

Sint Jansdach midsoemer anno LXXV ende  

dese ghelden legghen tot des Enghelsmans  

behoef drie Engelse nobelen meed te lossenen  

  

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1475 tot  en met 1482.  

 

 

 

Item Aecht Pieters dochter en rins gulden 's iaers voirsaiit  

op Sinte Martijn in die winter.  

                                                      
24 TG: bamis – een tijdsbepaling. De vorm bamis is ontstaan uit baafmis, de mis van S. Bavo, wiens feestdag 

valt op 1 okt., herfsttijd. 
 

Handmerk van de Engelsman 
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1476 tot en met 1483.  

Het laatste jaar betaalt Griet Cornelis Claes.  

 

 

Item Guurt Gherryt Yppes wedu xx stuvers 's iaers  

hoer leven lanck durende, verschinen op Sinte  

Mathysdach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1472 tot en met 1486.  

 

[76]  

 

Jaerlix uutgheven  

 

Item die kerck betaelt alle jaer een misse  

die ghelesen wart tot behoef Sinte Ioesten- 

ghilde na uutwisinghe dat testament dat Jan  

Beyyersz. ende Guurt syn wijf ghemaect hebben  

ende betaelt daervoer twe rinse gulden die die kerck  

weder opvoert van’t lant datter toe ghemaect  

is ende dese misse wart betaelt toe mey ende ’t lant  

voers. is gheleghen tot Berghen in Twijlant  

Betaelt heer Wullon Buser l stuvers van een mys in ’t iaer van LXXXVIII  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1491 tot en met 1494.  

 

 

Item die orghelair voer syn spelen op die orghelen  

al ’t jaer iiii rinse gulden ende werden hem betaelt tot mey  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1476 tot en met 1484.  

 

 

[in marge: Een ander conpocicie mede ghemaict ende sal men vinden in xiiii, pag. 62]  

 

Item die coster voer sijn wasken dat die kercken- 

misghewaden dwalen25 ende ander verheinelinghen26  

behoeven vijf rinse gulden, al bitaelt myt dat  

jaer betaelt van LXXVI  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1476 tot en met 1493.  

 

[77]  

 

xix  

 

                                                      
25 TG: dwalen – afwissen, schoonmaken met een handdoek, dweilen  
26 TG: verheinelingen – spullen die schoongemaakt en/of verborgen moeten worden 
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Item meester Dirk Willemz. van Aeckersloet op dese tijt wonende toe Haerlem  

heeft ghecoft op die xim maechdendach anno XIIIIC  ende LXXXVIII, xvi  

rinse gulden 's iaers jairlixe lijfrenten sijn leven lanck ghedurende ende niet langher. Ende  

dese xvi rynse gulden jairlixe lijfrenten voirscreven heeft meester Dirck Willemz. voirnoemd  

mit ons kercmeesteren gheconposieert27 ende ghedainct dat hi van nu voirt- 

an niet meer heffen noch ontfanghen sal dan xii rinse gulden ende dat in munte  

nae die ordinancie van den prins hier hebben arbijtert of gheweest  

Jan Ghiisbertz. ende Pieter Janz. raet wonende toe Haerlem, hier is meerder kennisse  

of ghemaict mit enen brief die doer sijn principael brief beseghelt ende doer- 

steken is, ghedaen in decembrii anno XVC ende een, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1502 tot en met 1506.  

 

[78]  

 

Item die papelike proeven betaelt die pacht die op mey verscheen anno vijftienhondert ende 

een.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1502 tot en met 1507.  

 

[79]  

 

xx  

 

Jaerlicx uutgheven  

 

Item die kerck betaelt alle jaer die papelike  

proven twintich stuvers van pacht die op  

een hofsteed ghestaen heeft daert ’t huys  

ofgebroken soude wesen ende plach te staen  

alder naest heer Willem van der Borchs huys also  

alsij segghen ende plach te verschine Alreheilighenavnt.  

 

N.B. Met betalingsgegevens van 1479 en lopende van 1485 tot en met 1500  

Genoemd worden Busen in 1488, meester Wouter in 1489 en heer Willem Jacops in 1491.  

 

 

Item noch is die kerck sculdich alle jair te bitalen een rinse  

gulden tot xl groten, gherekent van heer Willem van der  

Burch ende sal verscinen alle jair op meydach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1485 tot en met 1500.  

Genoemd worden Buser in 1488, meester Wouter in 1589, meester Ghirit in 1490 en Willem 

Jacops in 1491.  

 

 

Item die kerck betaelt alle jaer die fabryck van  

Sinte Martijnsdoem t’ Utrecht een gouden  

                                                      
27 TG: composieeren – een schikking treffen  
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wilhelmus scilde ende wart daer ghesent te cantaet  

dat is die vierde so darde sonnendach voer  

pixnteren ende daervoer so heeft die kerck Sinte  

Martyns bede op grote hoochtyden daer seer  

veel oflaten toe staen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1493 tot en met 1506.  

Genoemd worden Willem Jacopz. in 1497, Jacop Symon Brower in 1498, heer Bartolomeus 

van 1499 tot en met 1505 en heer Pieter Opdam in 1506.  

 

[80]  

 

Jaerlix uutgheven  

 

Item de kerck is sculdich te doen maken alle jaer  

tot alle Paeschdach ende tot alle Alreheiligendach  

tot elke daghe voers. twe toertsen daer  

stuck off waerdich sy xiiii stuvers voer welke  

toertsen voers. Machtelt Dirc Harpers wedu  

ghegheven heeft die kerc twe rinse gulden 's jaers  

op Jan Diericx huys als na gescreven staet  

Ende waert zaeck dat dese toertsen niet ghe- 

maect en worden als voers. is, so soude die twe  

rinse guldens voers. comen an die memorye.  

 

A. Item dat oude Beghijnhof betaelt de wort betaelt alle  

jaer van die kerck een halven Enghels nobel,  

die opt 't huys plach te staen datter of- 

ghebroken wort dae men die toorn beghon te  

tymmeren, also als sy ons segghen betaelt dat  

jaer van LXXIX.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1485 tot en met 1487.  

 

 

Item Geryt Willem heeft besproken die heylege kerck  

een rins gulden 't saers up Claes Lachers huys,  

hier voir sal hy syn grafghelt vry hebben ende  

vyf jair sullen die kerckmeesters betalen sy  

keersgelt xxxx Ende dit is gescytt int  

jair XIIIIC ende tachtich tot elcke jaer sull men  

opsteecken dertien kaersen.  

 

B. Betaelt dat oude Beghijnhoef dat iaer van LXXXVIII ende  

dat iaer van LXXXIX.  

 

[81]  

 

xxi  
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Pachten tot Alcmar  

 

Item op dat hoeckhuys an die zuytzijd van  

die Kerckbuert bij die kerck ende hoert nu  

toe Claes Kistemaker ende plach Jan Hillincx  

Husing geheten wesen een half wilhelmus scilde  

's iaers ende verschinen Alreheilighendach.  

betaelt dat jaer van LX ende voert tottet jaer LXXV dat  

noch niet betaelt en is. betaelt dat jaer van LXXV. Betaelt  

dat jaer van LXXVI, dat heeft Jan Sijmenz. ghecoft.  

 

 

Item Reingen Pieter Reingenz. lii ½  stuvers van dat lant  

daer die kalcovenen op staet. Betaelt dat iaer van LXXIX,  

LXXVIII. 

 

 

Item op Jan Diericx huys ende erve staende an  

die oestzyde van die Molenstraet twe  

r rynsch gulden 's jaers ende veschinen op  

meyendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1470 tot en met 1480.  

 

[82]  

 

Pachten t' Alcmeer  

 

Item op Willem Gherryt Payesz. huys ende erve  

staende an d' oostzyde van Ghys Buyscen  

steghe dertich stuvers 's jaers ende verschinen  

te Karsmis.  

 

 

Item op Dirc Symenz., Pieter Bouwenz. huis staende  

op die Afterdam een rinse gulden 's iaers ende verscinen  

te mey, op meydach, betaelt dat jaer LXXVI.  

 

 

Item op oude Willem mesmakers huys ende erve  

staende an d' oestzyd van 't Payenglop  

twintich stuvers 's jaers ende verschinen op  

Sinte Mathysdach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1472 tot en met 1479.  

De weduwe wordt genoemd in 1473.  

 

[83] 

Geen tekst.  
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[84]  

Geen tekst   

 

[85]  

 

Pachten t’Alcmeer  

 

Item Willem Claesz. van die wisen een erve  

ghepacht van ’t Raemlant an die Conincs- 

wech om achtien stuvers 's jaers ende  

verschinen Alreheilighendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1471 tot en met 1476.  

 

Symon Symenzoen 

Item op Marytge Jan Claesz., Hielkerts wedu  

huys ende erve staende an die zuytzyde van  

die Leed neffen Scoutenstraet over een oud  

Ghellers gulden 's jaers of xii stuvers daervoer  

ende verschynt op Alreheiligendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1472 tot en met 1480.  

 

[86]  

 

Pachten t’ Alcmaer  

 

Item op jonghe Jan Crispijn cuper huys ende  

erve staende ende legghende op Luttick  

Outdorp dat nuwes bedijct ende beplaet is,  

daer lenden of zijn Pieter Heinricsz. an d’ oestzijd  

ende Gherrijt Baert an die westzijde ende  

een rinse gulden 's jaers, xl grooten vlaems stuck,  

ende sal verschinen Ons Vrou Lichtmis, daer dat  

hoeftghelt op is xii rinse gulden ende ii stuvers ter  

lossing, die helft of heel tot sinen wil.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1476 tot en met 1489.  

 

Desen brief heeft Jacop Janz. Pen ons ofghelost mit ’t hoeftghelt voirscreven  

ende mit die verschinen renten omme dat hi een jongher brief hadde ende hi heeft  

beloeft dat hi weder sal laeten lossen van den ghenen die jongher brief  

heeft dan hi, als indien sy willen, ghesc. Alreheilighenavont anno XCIII.  

 

 

[in marge in later handschrift: Zie hier van meer op het tweede volgende blad recto]  

 

Die scoellasterrye  

 

Item die scolasterye verpacht om twalef rinse gulden,  
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xl grooten vlaems stuck, te betalen elkes verndel jaers  

drie.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1475 tot en met 1477.  

 

[87]  

 

Pachten in ’t lant  

 

Item Simon Elgesz. van Berghen twe scild 's jaers,  

xx stuvers voer die scilt ende verschinen alle jaer  

op Sinte Mathysdach, commervry te leveren  

op Sinte Jorijs outaer.  

Item betaelt dat jaer van LVIII ende voert also voert dat jaer LXXII  

 

N.B. Met betalingsgegevens van bovengenoemd termijn van 1458 tot en met 1472.  

 

Item ontfanghen van Symen Eelgesz. voers. iiii ½ rinse gulden, ii ½ stuvers, min  

van dat hoeftgelt ende hi sel noch gheven xvii rins gulden  

ende ii ½ stuvers twisken nu ende te mey naest comende anno LXXVIII  

ende dan sel den brieff doet ende te niet wesen, hier op  

betaelt xl stuvers.  

 

 

Item Dirc Gherrijtsz. van Berghen drie schild  

’s jaers, xx stuvers voer die schilt off gouden rynsch  

gulden. Ende verschinen alle jaer op Sinte Mathiis- 

dach commervrij te leveren.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1458 tot en met 1478.  

 

Item Dirc Gherritsz. het ofghecoft een brief die op sijn  

lant stont teghen die kerc van Alcmaer om xlii ½ rinse gulden,  

xx stuvers voer rinse gulden, te betalen tusken hier ende midwinter.  

 

[88]  

 

Pachten in ’t lant  

 

Item Jacop Nobel van Camp twe scild 's jaers, xx  

stuvers voer die scild ende verschinen alle jaer  

op dertiennen dach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1457 tot en met 1477. Opmerking na 1473: ‘Betaelt 

noch en gouden vlaems nobel, die deed lvi stuvers ende en pieterman, die deed xx stuvers’. 

Aan het eind: … Item dat hoeftghelt betaelt dat jaer van LXXVII. Item dat hoeftghelt ende 

die rente sijn al betaelt, soe comt die ker[c] [**}.  
Daarna wordt nog een betaling van Lou Claesz genoemd.  
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Item Olfert Pietersz. wonende tot Haringhuysen  

vyf gouden wilhelmus scild, die scild voer xx ½ ’t  

stuver, ende verschinen te mydwinter off in die  

twalef nacht.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1480.  

 

[91] 

 

Pachten in ’t lant  

 

Item Abbe Gherryt Heermanssoen van Winkel  

drie gouden wilhelmus scild ende verschinen Sinte  

Katryndach off acht daghen daerna te lanchsten  

te betalen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1456 tot en met 1474.  

 

Item dese pachten voers. sijn offghecoft ende hier of sel  

betalen Boyke Sijmenz. xi rins gulden i oert min, xx stuvers  

voer die gulden, te betalen als kustinc voer mei anno LXXVIII  

of te kermis daerna xxii rinse gulden, i oert min.  

 

Item Claes Bastgen sel betaalen xix rins gulden, ½ stuver min  

als voers. staet. Hier waren bi als scepenen Rembrant  

Jacopz. ende Aernt Florijsz., solvit iii rins gulden, solvit  

viii rinse gulden van Coman Claes ontfancghen.  

 

Die scoelastery  

 

Item die b(k)ercmeesters by ghuetduncken van den gherecht,  

alsoe ver als sy ’s machtich sijn, hebben bepacht meester Gherijt  

Arijsz. ende meester Wouter Jacopz. Kurtges die scoel vijff jaer  

lanc elc jaer om xvi rins gulden, elc verndel jaers te betalen  

iiii rins gulden. Dit is ghesciet anno LXXVIII voer Alreheylighen.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1479 tot en met 1481.  

 

[92]  

 

xxii  

 

Item die kerc komt van dat Heylighe Gheesthuys, dat in die  

Houttyl staet, een rinse gulden 's iaers ewighe renten  

ende verscynen opten Paescavent.  

 

Item so sijn die Heilighe Gheestmeesteren sculdich te delen  

alle jaers tot vijff stonden ewich duerende, te weten  

twe ende ’t seventich provenen tot elke reise den rechten  

armen elke proven waerdich wesende, twe stuvers  
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daervan dat sy gheven sellen elken mensch eenen stuver an  

ghelde, een halven stuver an broet ende eenen halven stuver an toe- 

spyse etc., daervan dat den eersten deildach sel wesen  

opten Heilighen Pijnsteravent, den anderen op Onse Liever  

Vrouwenavent assumcio, den derden dach op Alreheilighen-  

avent, den vierden dach opten Heilighen Keravent, den  

vijften dach opten Paescavent, alsoe voert van jaer tot  

jaer ewich duerende ende waert saec dat sij niet en  

deilden als voers. staet, soe sijn sij die kerc sculdich van  

elke termijn die sy versuymen acht ende veertich scellinc  

groet vlaems te winnen als wilkoer, etc. Nochtans sellen  

die Heilich Gheestmeesteren sculdic wesen te delen opten derden  

dach daerna dat sij versuimt hebben ende off sij noch lan- 

gher, beiden soe sullen sij noch gheven die kerc van elken  

dach een rinse gulden, etc. ende nochtan sellen sy deylen als voers.  

staet, ghelijc die scepenbrieff begrepen heeft die in  

die kerkenkist leit.  

 

N.B. Met betalingsgegevens van 1477 tot en met 1508. Opmerking in 1479: ‘ende dit voersc. 

lant is groet neghenhondert’.  

 

[93]  

Geen tekst.  

 

[94]  

 

Betaelt die ’t loen van die misse op Sinte Joesten outaer anno XVC an meester Arent van 

Veen ende  

verscheen Onser Vrouwendach concepcio. Betaelt ’t loen van deselfde mis voirscreven heer 

Barnt  

tot Sint Jacobsdaich toe anno XVC ende een.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1502 tot en met 1506, waarvan in 1503 genoemd 

wordt Pieter Klinck, in 1504 heer Arian, cuper.  

 

[95]  

 

xxii  

 

[in de bovenmarge in ander handschrift: Zie hiervan meer tot anno 1468, incluis pag. 23.]  

 

Lant  

 

Item: Jan Beyyersz. ende Guurt sijn wijf hebben  

hoer testament ghemaect een stucke lants  

ghelegen in Berghermeer gheheten Twylant,  

daer lenden of sijn Garbrant Gherrytsz. an die  

noertzyd ende Simon Mellis an die zuytzyd. Ende  

’t lant gonde doe ter tijt seven rinsch gulden ’s jaers  

daer twe rinse of gaen sullen tot een misse die  
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weeck ende die sullen die kercmeesters laten  

doen daer Sinte Ioestenghilde hoer ghild- 

misse laten doen ende oft ghild verghinghe, so  

sullen die kercmeesters die missen laten doen daer 't  

hem belieft. Ende die kerck sal twe rinse gulden ’s jaers  

hebben van die seven rinse gulden voers. ende die arm- 

huysitten twe rinse gulden ende die seven ghetiden een  

rinse gulden ende dit lant en sal men niet vercopen  

moghen. Ende die koster v stuvers van wijn ende broet ende  

die kerc v stuvers van waslicht.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1485 tot en met 1497. Genoemd worden die 

huyssitten ende ghetiden.  

 

 

Item soe heeft die kerck iiii coeweyd ghelegen ostwart  

voer die blincker ende is ghecomen van Guertruyt  

Gherryt Willemz. wedu van hoer lijfrenten.  

 

[96] 

 

Lant. 

 

[In marge in later handschrift: Zie hiervan ook hiervoor pag. 34]  

 

Item in 't jaer ons heren dusent vierhondert  

twe ende 't seventich op Sinte Bertolmeus- 

avont heeft Jan uut die Woud Claesz. ghe- 

gheven die kerck van Alcmeer een half  

stuck weyd lants ghelegen by ‘t sgraven mollen  

an die Voermeer ende is ghecomen van Brecht,  

heer Gherryt Rembrantszuster. Ende voer dese  

ghift wil Jan voers. in die kerck legghen.  

Hier hebben by gheweest als tughen28  

Jan Heergesz., grote Gherrijt Iansz. ende Claes Lac[hers]  

 

 

Item Gherrijt Willemz. heeft ons besproken.een  

rijnse gulden 's yaers staende op een huys in Sint  

Ianstraet gheheten Capenburch ende dese  

brief hebben Gherrijt erfnamen an hem gheloft  

die penninck met vijftien een meer, des soe  

sullen wy kerckmeesters vijf jaer lanck  

elcke jaers op Gherrijt voers. graef, doen set[ten]  

op onse cost dertien kaersen, ghesciet in 't  

jaer ons heren dusent vier hondert ende  

tachtich den xven in februario.  

 

                                                      
28 TG: tughen – getuigen 



 49 

 

Item die stede is sculdich die kerck alle jaer  

xxxiiii stuvers van een brief van Allert Dircz. begh[xxx]  

daer die kerck een seker brief of heeft ende sal  

voerscinen alle jaer op den x-sten dach in april  

item betaelt dat jaer van XCVIII.  

 

[97]  

 

Item wi kercmeesters Roeinc Pieterz., Gheriit Ianz. ende Maertin Simonz.  

ende Bartolmeeus Wouterz. kennen dat wi vercoft hebben bi consent van  

die gherecht Iacop Wouterz. twe rins gulden 's iaers op Ian Dieriic  

huus in die Molenstraet, daer lende of sijn Rembrant Iacopz.  

an die noertside ende Pieter Ionghe an die suutside ende kennen hem  

daer of al vo[l]daen ende wel betaelt, ghedaen in 't iaer ons heren  

dusent vier hondert LXXXI.  

 

 

Item die stede van Alcmair is sculdich die kerc van Alcmair  

alle jair xxiiii stuvers van Dierc Jansz. weghen dair die  

kerc seker brieven of heeft ende verscinen alle jair- 

op den x-sten dach in april.  

 

N.B. met betalingsgegevens lopende van 1491 tot en met 1495.  

 

Dit heeft onse stede van ons ghelost bij handen van Jan Heinis ende Claes Arianz. als  

exsiser.  

 

 

Item Simon Garbrantz. die woent in die Vardenbroeck  

die is die kerc van Alcmaer sculdich alle jaer  

een halfve gouwen aernoldus gulden van een laen  

die hij bruyckt, die de kerc van Alcmaer toehoert  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1483 tot en met 1501.  

 

[98]  

 

Item Liisbet van Mathiisus wijf van Bokel haer besproc betaelt een rins gulden  

 

 

Item vercoft heer Willem een brief op Ian Hielkerts Hofste een oude  

Ghelrese gulden 's iaers xiiii penninch een.  

 

 

Item noch vercoft heer Willem een brief met xx stuvers 's iaers op Sint Iacop  

die wysen huus in’t Paeienglop xvi penninch een.  

 

 

Item heer Willem noch vercoft een brief op Dirch Simonz. huus die  
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Sl. schomaker op den Dam vo een rins gulden 's iaers, xv penninck een.  

 

 

Item Iacop Wouterz.vercoft twe rins gulden 's iaers op Ian Dierick huus  

in die Molenstraet die penninck een voer xviii rins gulden ende een  

stoter29 over den hoep, te betalen Sinte Iacop xx rins gulden ende dat  

ander Sante Bartolmerus anno LXXXI ende waer dat saec dat hem  

vier rins gulden ghebraken, die sal hi betalen te Carsavont daernae volgen- 

de, solvit xxii rins gulden, solvit x rins gulden.  

 

 

Item die van Schagen sellen huer brief lossen. Betaelt xxxiiii stuvers voer die  

Wilhelme schilt.  

 

 

Item betaelt vi stuvers van pacht van die laen  

in Fardenbroeck xxi.  

 

[99]  

 

xxiii  

  

In 't jaer ons heren MCCCC  XCV op Onser Lyever Vrouwenavont assumptio soe  

sijn accordeert ende overeenghecommen die heren deken ende raden van Onser  

Lyever Vrouwengilde, dat papengilde genoemt an die een syde ende die kerc- 

meesteren onser kercken an die ander syde alsdat de kercmeesteren voers. voer  

dat ghebruyc aller kleynodien des voers. gildes jaerlics sullen betalen drie  

rinse gulden current30 ende een oert den voers. gilde tot behoef des verlichtens  

van des gilden outaer ende soe sullen si alle die cleynodien des voers. gildes  

ghebruken tot hoeren belyef ende wille ende der kercken behoef ende dyensten  

ten ewigen dagen soe lang als die cleynodien duren ende die te houden in  

jaer ende daerop hoeren costen ter rechter sliting kercke, ongeval uut geseyt  

ende soe sal wederom dat gilde voers. der kercken cleynodien oec nu ghe- 

bruken alst hun belyeft ende van noet is ten ewigen dagen uut min ende  

vryenscap ende daer alle ghesceel mee an d' een syde ghestelt ten ewigen dagen  

ghescyet bi deken van den gilde voers. heer Dirc Gerrytsen Fabri, raden  

heer Jacob Ysbrantsen, poeytman31, meester Gerryt Jansen, groefmeester32,  

Gerryt Loenen, barbyer, ende kercmeesteren Pouwels. Jacopsen, Arys Claessen  

Bastgien, Dirc Doevesen ende Dirc Pietersen in 't jaer ende opten dach voers.  

in dat ouwe sacristi. 

 

Dese accordancie ic heer Dirc Gherijtz. Fabri als deken betye dat dit is ghesciet  

ende bekent ghescreven mit mijn selfs hande.  

Dese accordancie belyt ic heer Jacop Ysbrantsen, poeytman, raet voers. mit mijn  

eygen hant.  

Des ghelyc doe ic meester Geryt Jansz. groeff, jraet voirs. mit myn  

                                                      
29 TG: stoter – zilveren munt  
30 TG: current geld – gangbaar of courant geld  
31 TG: poeytman – puinbaas, heeft met vuilnis te maken 
32 TG: groefmeester – iemand die te maken heeft met steenbakkerijen ? Kan ook een grafdelver zijn. 
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eygen hant.  

Des gelijck doe ic meester Gherijt Iansz., surgijn, raet  

voerscreven myt mijn eygen hant ghescreven.  

 

Item dat Papenghilde betaelt ’t jaer van XCV.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1496 tot en met 1506. Genoemd in 1497 by handen 

van meester Pieter Buysen, in 1499 in handen van Michiel Roemer Hayken.  

 

[100]  

 

Item Margriet Ariis Ripprantz. weduy heeft op onse kerck ghecoft drie rinsse gulden  

's jaers hair leven lanck ghedurende ende niet langher ende sellen alle jair verschinen  

op den Elfdusent Maechdendach of viertien daich dairnae onbegrepen  

of si sal moeghen dair aff leesten alle daeghe drie stuvers ter tijt dat die renten mit die  

dach ghelt betaelt ghesciet opten Elfdusent Maechdendag anno XIIIIC ende vijf ende ’t 

neghentich  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1496 tot en met 1499.  

 

 

Item Alijt Wibrants dochter ende Ghuyrt Wijbrants dochter hebben op onse kerke ghecoft  

vier rinsse gulden 's iaers lijfrenten hair leven lanck ghedurende ende den lanchste leven  

van hem beyden ende niet langher ende sellen verschinen op twe termijnen, die een helft  

op Kersavont ende die andere helft op Sinte Bonifaciusdagh, ghedaen in 't jair van  

XIIIIC ende XCV op Sinte Bonifaciusdach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens van 1496 tot en met 1506. In 1497 en 1498 wordt Gherryt 

Pietersz. genoemd en in 1499 Liisbet Gherryt Pietersz.  

 

[101] 

 

xxiiii 

 

Item Piet Mathiisz. anders ghenoemt Plocker heeft ghecoft van onse kerke drie  

rinsse gulden 's iaers siin leven lanck gheduerende ende niet langher ende hi noch niemant  

van sijnre weghen en sal enighe renten boeren ofte heffen alsoe langhe als  

Aliit Allert Schenkers weduw in levendighe live is, mair nae doet van Aliit  

voirscreven sal hi van jare tot jare die renten boeren tot den eynde van sinen  

leven ende niet langher ende dese renten sellen nae doet van Aliit  voirscreven  

alle jair verschinen op meij, ghedaen anno XIIIIC ende XCIIII ontrint meij, etc.  

 

 

Item onse kerke is Wouter Wouterz. anders ghenoemt Wouter Brouwer alle jair sculdich  

vijf enkel gulden ter lossinghe die pennick mit twintich penninghen enen penninck  

ende dese renten sellen alle jair verschinen op Alreheilighemis ende dese renten sellen  

staen bliven tien jair lanck indien die kercmeesters believen ende ten eynden die  

tien jaeren en sellen dese rente niet langher onghelost bliven, tensij by wille ende bij  

believen van Wouter Wouterz. voirscreven, ghedaen anno XIIIIC ende XCV den derden dach  

in novembry. 
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[102]  

 

Item Hillegont Allerts dochter ende Allert Allerts dochter hebben op onse kerck  

ghecoft vijf rinsse gulden 's iaers hair leven lanck ghedurende ende den lanchste  

levende van hen beyden ende niet langher ende sellen verschinen tot vier terminen  

’s iaers, toe weten Sint Jansmisse midtsoemer ende op Sinte Matheeusdach  

ende Kersdach ende Onser Liever Vrouwendach  annunciano elke dach een verndel  

van summe voirscreven. Noch hebben Hillegont Allerts dochter ende Allert Allerts  

dochter voirnoemt mit broeder Claes Albertsz. hair broeder op onse kerck ghe- 

coft twe rinsse gulden 's iaers hair leven lanck gheduernde ende den lanchsten  

levenden van drien ende niet langher ende sellen alle jair verschinen op die  

daeghen ende terminen als die vijf rinsse gulden voirscreven verschinen, ghesciet den  

lesten dach in maert anno XIIIIC ende vijf ende 't negentich, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1495 tot en met 1502.  

 

[103]  

 

xxv  

 

Item Ripprants Pieter  broeder Ripprant, Pieter Ripprantz., soen toe Haerlem heeft op onse  

kerke twaelf rinsse gulden ende ses stuvers 's iaers lijfrenten ende verschijnen alle jair  

op Palmdach of een maent dairnae onbegrepen.  

 

 N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1497 tot en met 1506.  

 

 

Item heer Jan Pieterz., Pieter Ripprantsz., soen van Haerlem heeft op onse kerck ses rinse 

gulden  

's iaers lijfrenten sijn leven lanck gheduerende ende niet langher ende sellen alle jair  

verschijnen op Sinte Odulphusdach midsoemer oft een maent dairnae onbegrepen,  

behoudelick dat Pieter Ripprantsz. ende sijn huysvrou heeffers selle bliven also langhe  

als sij leven ende die soen mede leeft, mair als heer Jan voirnoemd sterft, soe sterffet  

gheheel of, ghesc. tot Alcmaer op Sinte Odulphusdach anno XIIIIC ende XCVI, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1505.  

 

[104]  

 

Item meester Dirck Janz., berbier ende Aliit Jans dochter sijn gheechte huysvrou  

van Leyden hebben ghecoft op onse kerke twaelf rinsse gulden 's iaers lijfrenten  

hair beyder leven lanck ghedurende ende niet langher, toe betaelen mit loepens gh[elt]  

den sesten dach in april, die twee eerste jaeren die verschinen sellen sal men hem- 

luij dese xii rinse gulden gheheel ende al betaelen. Ende als dat derde jair verschijnt,  

soe sal men hemluy niet meer gheven dan twe rhinss guldens current voir dat  

derde jair renten ende als dan voirtan sal men se toe vollen betaelen van jare  

tot jare alsoe als die laetste van hemleyden in levendighe live sij. Ghedaen  

anno seven ende 't neghentigh den sesten dach in april, etc.  
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1498 tot en met 1506.  

 

 

Item IJsbrant Pieterz. van Schermer mit Catriin sijn huysvrou hebben ghecoft op onse  

kerck ses rinse gulden 's iaers lijfrenten tot den lanchste leven van hem beyden ende niet 

langher  

current ghelt ende verschijnen alle jair op meydach oft viertien daich dairnae onbegrepen,  

ghesc. op meijavont anno XIIIIC XCIX, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1505. In 1503 in handen van 

Pouwels 'op die burch', in 1504 in handen van die huyssitten, in 1505 in handen van 

IJsbrants 'vif'.   

 

[105]  

 

xxvi  

 

Item Griet Beyen dochter, poertersche der stede van Alcmair, heeft ghecoft op onse kerck 

twee rinse gulden  

’s iaers current ghelt lijffrenten, hair leven lanck gheduerende ende niet langher ende 

verschijnen alle jair  

op Sinte Odolphsdach, ghesc. op Sinte Odolphsavont anno XIIIIC. XCIX.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1506.  

 

 

Item Machtelt Jacops dochter, poertersche der stede van Alcmair, heeft ghecoft op onse kerck 

een rins gulden  

’s iaers current lijfrenten, hair leven lanck gheduerende ende niet langher ende verschijnen 

alle jair op Sint Jan- 

misse midsoeme. Ghedaen Sint Jansmisse midsoemer anno XIIIIC ende XCIX, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1506.  

 

[106]  

 

Item Margriet, Arnt van Veen weduy, ofte Reyntgen Jan Dirckz. weduy, heeft onse kerck  

ghegeven lx rinse gulden als een enkel gulden dede xxx stuvers, dairvoir is hair beloeft van 

der  

kerckenweghen drie rins gulden ’s iaers current loep hoich loep leegh, hair leven lanck 

gheduerende  

ende niet langher ende nae hair doet soe sellen die kercmesteren, die sijn sellen ten ewighen  

daeghen een mis toe weeck laeten doen op Onser Liever Vrouwen outaer purificatio  

ende wijn ende broet dairtoe besorghen alsoe verre als ’t moeghelijck is toe doen voir drie  

rinse gulden ’s iaers ende en is ’t niet moeghelijck soe sel men al soeveel laeten doen als voir  

drie rinse gulden moeghelijck is ende desen renten sal Margriet alle boeren in hair levendighe  

op Sinte Matheeusdach oft viertien daich dairnae ombegrepen ende wat tijt  

dat Margriet voirnoemt of hair erven hier brief of hebben wil op hare cost soe sal men men se  

hair gheven. Ghedaen Sinte Matheus anno XIIIIC ende XCIX.  
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N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1506.  

 

 

Item Margriet van Berem ende heer Willem van Berem hebben ghecoft op onse  

kerck hair beyder leven lanck gheduerende ende ten lanchste leven van hem  

beyden ende niet langher tien rinsse gulden ’s iaers, xl groit vlaems voir die rinsse gulden,  

ende sellen alle jair verschijnen op kersavont bynnen die twaelf nachten wel  

betaelt, behoudelijck dat Margriet van Berem voirscreven heffersche blijft  

hair leven lanck gheduerende ende nae hair doet sal heer Willem voirnoemd  

heffer sijn indien dat hi in levendighe live sij sijn leven lanck ende niet langher.  

Ghesciet op kersavont anno dusent vierhondert ende neghen ende ’t neghentich.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1506. In 1501 in handen van Gherijt 

Pietersz., burgermeester, in 1503 in handen van pater Simon.  

 

[107]  

 

xxvii  

 

Item Ade Pieters dochter ende Catriin Pieters dochter, hair suster, hebben ghecoft acht rins 

gulden  

’s iaers, hair beyder leven gheduerende ende den lanchste leven van hem beyden, 

behoudelijck  

dat Aed alleen heffersche blijft hair leven lanck ende nae doet van Aed sal Catriin, hair  

suster, heffen hair leven gheduerende ende niet langher ende dese renten sellen verschijnen 

alle half  

jaer, toe weten mey die een helft ende Alreheilighen, die ander helft dair den eersten  

dach of verschijnt mey anno XVC ende drie ende voirt van halve jaer tot halve soe langhe  

als enich van hem beyden in levendighe live is, betaelt mey anno XVC ende drie, betaelt mey  

anno XVC ende vier, dat is in die coep besproken, etc. Gesciet Alreheilighenavont anno ende 

twie.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1503 tot en met 1506. Bij het jaar 1503 staat dat 

een betaling is gedaan aan Thones Janz.  

 

 

Item Pieternel, Jan Wibrantz. weduy, heeft ghecoft tien rins gulden, ’s iaers op broeder Jacop  

Janz., broeder ende priester tot Sinte Jeronimuscloester tot Utrecht ende broeder Wibrant 

Janz.,  

broeder ende priester tot Sinte Brigittencloester tot Utrecht, hair beyder leven lanck 

gheduerende  

ende niet langher, behoudelijck dat Pieternel, hair beyder moeder, heffersche is ende hair  

wille dairmede doen hair leven lanck ende nae hair doet sal broeder Jacop ende  

broeder Wibrant ghelijck heffen, toe weten half ende half ende den lanchste leven van  

twie broeders sal ’t gheheel heffen ende nae hair beyder doet sal ’t of ende toe niet sijn.  

Ghedaen Sinte Martensavont anno XVC ende twie, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1503 tot en met 1506. In 1505 is 4½ stuver aan 

kaerssen en in 1506 aan carssen besteed. 
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[108]  

 

Item Hillegont Allerts dochter ende Allert Allerts dochter, ghesusteren, hebben ghecoft acht 

rinsse gulden  

’s iaers lijfrenten, hair beyder leven lanck gheduerende ende den lanchste leven van hem 

beyden  

ende niet langhen en sellen verschijnen tot viertijden van die jare, elke verndel jaers om  

verndel van die somme voirscreven, toe weten op Onser Lieve Vrouwendach anunciatio ende  

Sint Jansmisse midsomer ende Sinte Matheeus ende Kersmisse. Noch hebben Hillegont  

Allerts dochter ende Allert Allerts dochter ende broeder Claes Allertz., regulier, hair broeder,  

ghecoft vier rins gulden ’s iaers op hair driet live ende den lanchste leven van drien  

ende niet langher ende sellen verschijnen alle jaere op dieselfde terminen voirscreven. Ghesc.  

op den twiesten dach in januario anno vijftienhondert ende twie nae stijle van  

scrijven der stede van Alcmair ende Hillegont Allerts ende Allert Allerts sellen onder  

hem beyden ende lanchste leven van hem beyde heffersche wesen, nae hair beyder doet  

sal broeder Claes heffer bliven sijn leven lanck gheduerende ende niet langher, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1502 tot en met 1506.  

 

 

Item Duif, Claes Rembrants weduy, mit Hillegont hair dochter, hebben ghecoft xi rins gulden  

’s iaers lijfrenten, hair beyder leven lanck gheduerende ende den lanchste leven van 

hem beyden ende niet langher ende sellen alle jaer verschijnen op den achtten dach   

in april of viertien dach dairnae onbegrepen, etc. Ghesc. op den viiisten dach in  

april anno XVC ende drie, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1504 tot en met 1506.  

 

[109]  

 

xxviii  

 

Item Comen Jan van Loenen mit Belij, sijn huysvrou, poirter ende inwoonder der stede van 

Amsterdam,  

hebben hebben ghecoft xii rinse gulden ’s iaers lijfrenten, hair beyder leven lanck 

gheduerende ende  

den lanchste leven van hem beyden ende niet langher ende sellen alle halve jaer verschinen.  

De helft van dese xii rinse gulden voirscreven dair den eersten dach van betalinghe 

verschinen sal  

Sinte Mertenmisse naestcomende ende die anderen dach op Sinte Bancraesdach ende soe 

voirt  

van half jaer tot halve jare alsoe langhe als die langste leven in levendighe live sij  

ende niet langher. Ghedaen op Sinte Bancraesdach anno XVC ende drie.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1504 tot en met 1506. In 1504 wordt heer 

Bartolomius genoemd.  
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Item Catriin, meester Hughen weduy, heeft ghecoft viii rinse gulden ’s iaers lijfrenten, hair 

leven lanck  

gheduerende ende niet langher ende sellen alle jaer verschijnen op meydach of viertien daich 

daer-  

nae onbegrepen. Ghedaen toe weten die laetsten dach van mey of viertien daich dairnae  

onbegrepen. Ghedaen den laetsten dach van mey anno XVC ende twie, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1503 tot en met 1505.  

 

 

Item noch heeft Catheryn, meester Hugen weduy, ghecoft vyff ryns gulden ’s iaers  

lyfrenten, haer leven lanck gheduerende ende niet langher ende sullen  

alle jaers verscynen upten lesten dach in mey of viertyen dach daerna  

onbeghrepen. Ghedaen den xixsten dach in junio anno XVC ende vijff. Item betaelt  

in 't iaer XVC ende ses xiii rinse gulden.  

 

[110]  

 

Item Louriis Arntz., hoedmaker van Haerlem, mit Arian Simons dochter, sijn huysvrou,  

hebben ghecoft op hair beyder lijf ende den langste leven van hem beyden tien  

rinse gulden ’s iaers ende sellen alle jaer verschinen op den xxiisten dach in junio oft  

viertien dach dairnae onbegrepen, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1504 tot en met 1506.  

 

 

Item drie missen sijn wij sculdich toe laeten doen op Onse Liever Vrouwen outaer, dat men  

noemt dat Papenghild outaer, alle weke ende nae elke misse een miserere33 ende de profundis 

mit een collect toe leesen op ’t graf van Claes Pieterz. moeder ende dese drie missen sijn wij 

sculdich toe doen doer een  

twedeel van een weyd lants graslant ende rietlant ende wat ghelts ende anders dat ons van  

Claes Pieterz. saligher ghedachten anghecomen is. Dese missen sijn al betaelt tot 

Alreheilighen- 

dach anno XVC ende drie.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1504 tot en met 1506. In 1504 worden drie missen 

betaald 'in handen van den vrowenbruers' en in 1505 en 1506  worden de missen gedaan 

door Pieter Nanness.  

 

[111]  

 

xxix  

 

Item Corneliis Simons dochter, oud ontrent xl jaer ende Ghuyrtruyd Simonss dochter, oudt 

ontrent xxxvii  

jaer, ghesusteren, wonende toe Haerlem op Groete Baghiinhof, hebben ghecoft op hair 

beyder lijff  

                                                      
33 TG: miserere en de profundis – psalmen. die horen bij gebeden voor overledenen  
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ende den langste leven van hem beyden acht rinse gulden ’s iaers, xl groit vlaems voir die 

rinse gulden, ende  

sellen verschijnen op twie termynen, elke termijn die helft van die acht rinse gulden 

voirscreven,  

toe weten die een helft op meydach, die ander helft op Alreheilighendach, dair  

die eerste termijn of vallen ende verschijnen sal op mey als men scrijft XVC ende vijf ende 

soe  

voer van half jaer tot half jaer alsoe langhe als enich van hem beyden in levendighe  

live bliven sal ghelijck den brief wel uutwijst. Ghedaen achset  mey anno XVC ende vier.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1505 tot en met 1506.  

 

 

Item Catriin Jacops dochter, weduy van Claes Candelair, oudt ontrent lxx jaeren, wonende  

bynnen der stede van Haerlem, heeft ghecoft op onse kerck acht rinsse gulden ’s iaers 

lijfrenten,  

hair leven lanck gheduerende ende niet langher ende sellen alle jaer verschijnen op den  

sestiensten dach in julio, dair den eersten dach van betalinghe verschinen sal op  

den sestiensten in julio als men scrijft dusent vijfhondert ende vijf, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1505 tot en met 1506.  

 

[112]  

 

Item Adam Louriisz., provenier tot Alcmaer in ’t siechuys, heeft ghecoft sijn leven  

lanck gheduerende ende niet langher seven rinse gulden ’s iaers ende sellen alle jaer 

verschinen  

op den laetsten dach van augusto dair den eersten betaeldach verschinen sal  

als men scrift XVC ende vijf.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1505 tot en met 1506.  

 

 

Item Alijdt Pieter Claes Herincks dochter van Nec heeft ghecoft haer leven  

lanck ghedurende ende niet langher die sum van xv ryns gulden ’s iaers  

ende sellen alle jaer verscijnen up mey daer die eerste betaeldach  

of wesen sal tot mey als men scrift XVC ende ses.  

 

N.B. Met betalingsgegevens over 1506 met een betaling aan Symon van Nec.  

 

 

Item meester Jan van die Hoef ende Katryn, syn suster, hebben ghecoft  

haer leven lanck gheduerende ende niet langher die summe  

van tien rinse gulden ’s iaers ende sullen alle jaer verscinen in julio  

ende sullen verscinen betaeldach XV hondert ende ende den eersten betael- 

dach sal wesen als men scryft XV hondert ende VI. Solvit XVC  

ses.  
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[113] 

 

xxx  

 

Item meester Jan van Seest van Leyen heeft ghcoft xii ryns gulden ’s iaers  

syn leven lanck ghedurende ende niet langer, ende sullen alle jaers  

verscynen upten xsten dach van januario ende syn muder sal hefter  

wesen zyn leven lanck ende na den doet van syn muder sal meester  

Jan voerscreven selver heffer wesen daer den eersten de betaeldach  

verschinen sal als men scrift anno XVC ende seven.  

 

Item Jan Jain Arijsz. wedu ende Brecht Jans hoer dochter  

hebben ghecoeft te samen vii rinsre guldens 't saers hoer leven  

lanck durende ende nyette langher ende sullen alle jaers  

verscinen opten anderden dach van februario, den eersten be- 

taeldach sal wesen als men scryft anno XVC ende seven.  

 

[114]  

 

Item Andries van Foreest Janz. ende Wyllem Ariaen Aelbertsz. dochter  

sijn huuswrowe van Haerlem hebben ghecoft xl ryns guldens ’s iaers  

lijfrenten haer beyder leven langhe ghedurende ende niet  

langer, ende sullen verscynen van half jaer tot half jaer daer die  

eerste betaeldach of wesen sal upten eersten dach in Augusto  

anno XVC ende ses ende den anderde dach van betalinghe wesen  

sal upten eersten dach in februario daer an volghende, voert  

van half jaer tot half, betaelt die termyn van den eersten dach van februario  

augusto anno XVC ende ses.  

 

[115]  

 

[in marge: Kint]  

 

Item Clemeyns van Foreest ende Marytgten Cornelys dochter haer  

bruders natuerlike dochter hebben ghecoft tyen ryns gulden  

's iaers lyfrenten haer beyder leven langhe ghedurende  

ende niet langer ende die eerste dach van betalinghe wesen  

sal upten xxviisten dach in januaerio anno XVC ende seven ende  

Clemeyns voerscreven sal hefter wesen haer leven langhe ende na  

den doet van Clemeyns voerscreven sal hefter wesen Marytgten  

Cornelys dochter voersceven van half jaer tot half ende sullen dan  

verschynen van half jaer tot half jaer als Clemeijns voerscreven sterft.  

 

[116]  

 

Item heer Pieter Claeszs. Clinck, priester ende Claes Ysbrants zyn suster  

dochter hebben ghecoft ses ryns gulden 's iaers lijfrenten haer  

beyder leven langhe ghedurenden ende niet langher ende  

heer Pieter voerscreven sal heffer wesen syn leven lanck ende na  

den doet van heer Pieter sal hefter wesen Claes IJsbrants zyn  
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suster dochter ende sullen alle jaers verscynen upten twesten  

dach van februaerio daer den eersten dach van betalinghe  

wesen sal als men scrift XVC ende seven.  

 

[117]  

 

Item Marytgten Allert, die tymmermans dochter heeft ghecoft seven  

ryns gulden 's iaers lijfrenten haer leven langhe ghedurende ende  

niet langher ende sal verscynen van half jaer tot half jaer daer den  

eersten dach van betalen wesen sal tot Sinte Jacop anno XVC ende sess  

ende die anderde betaeldach wesen sal tot Onser Wrouven Licht- 

misse daeran volghende, ghedaen upten eerste dach van februaio  

anno XVC ende ses, secunderen34 na 't beloap der scriven der stede van Alcmaer. Betaelt die  

termyn tot Sinte Jacob anno VI  

 

[118]  

 

Item Ghertruudt Claes dochter processidesuster in Sinte Ceciliencloester  

bynnen Haerlem heeft ghecoft ses ryns gulden 's iaers lijfrenten  

haer leven langhe ghedurende ende niet langher ende sullen  

verscynen van jaer tot jaer ende s hefter hefster van dese voerscreven  

renten sal wesen Beatrys Jans dochter haer moeder vonende  

bynnen der selver stede ende die eerste betaeldach sal wesen  

tot Onze Wrowen Lichtmisse anno XVC ende seven.  

 

[119]  

 

Item Guert Lowerys Ghysbertz. weduy ende Louverys Louverijszs. haer  

soen hebben ghecoft vyf ryns gulden 's iaers lijfrenten haer beyder  

leven langhe ghedurende ende niet langher. Ende sullen verscynen  

van jaer tot jaer daer den eersten betael wesen sal tot onser  

Wrowen Lichtmissen als men scrift XVC ende seven, betaelt ’t iaer  

van XVC ende seven want dat jaer renten wasser te kurt an 't hoeft- 

gelt.  

 

[120]  

 

Item Frans Dirickz. ende Margriet Claes dochter zyn moeder van Haerlem  

hebben gecoft x ½ ryns gulden 's iaers lyfrenten haer beyder leven  

langhe ghedurende ende niet langher ende Frans voerscreven sal  

heffer wesen syn leven langhe ende na den doet van Frans  

voerscreven sal heffter wesen Margriet zyn moeder ende sullen  

verscynen van haelf jaer tot half jaer daer den eersten betael- 

dach of wesen sal tot Sinte Jacop anno XVC ende ses ende die anderde  

betaeldach wesen sal tot Onser Wrowen Lichtmisse daer an  

volghende.  

 

[121]  

                                                      
34 TG: secunderen – helpen, bijstaan, ondersteunen  
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Geen tekst  

 

[122]  

 

Dit Twijlant is ixc roeden groet  

 

Item Simon Jacopz. van Wymmenum heeft gehuert dat Twijlant legghende in  

die Berghermer een jair voir vi ½ rinse gulden, ghesc. den vierden dach van  

februario anno XCVIII nae beloep des scrivens der stede van Alcmair. Solvit  

v rinse gulden. Solvit i ½ rinse gulden, betaelt de huyssitten ende ghetiden elck hair deel.  

 

Item Simon Jacopz. heeft dit selfde Twijlant noch ghehuert ses jaer, 's iaers om vii rinse 

gulden, dach van  

betaelinghe altijt in die paisckmarct.  

 

N.B Met betalingsgegevens van 1498 tot en met 1503, in handen van Jan Valkes en Dirck 

Aelbertz. Eveneens die huyssitten en ghetiden elk haar deel.  

 

 

Item. Joest Gherijtz, toe Hargom heeft ghehuert dat weytgen toe Groed dat van  

Heinrick Jacopz. ghecoemen is een jair om xlv stuvers vry ghelt, ghesc. den  

vierden dach in februario anno XCVIII. nae beloep des scrivens der stede van Alcmaer.  

Bitaelt xxxviii stuvers.  

 

Item Claes Claesz. van Groed heeft ghehuert dat weytghen tot Groed dat  

van Heinrick Jacopz. ghecomen is om vry ghelt drie jaer lanck  

die twe jaer jaerlix om xxxv stuvers ende darde jaer om xl stuvers.  

Ghedaen den upten vii dach in meij anno XVC en de een.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1501 tot en met 1502.  

 

 

[123]  

 

xxxv  

 

Dit Werplant  is xc35 roede groet  

 

Item Aelbert Ripprantz. heeft ghehuert dat lant in Bergher ban genoemt dat  

Werplant ende is ghecomen van Heinrick Jacopz. drie jair lanck ’s iaers  

om xlv stuvers vrij ghelt van dijcken ende weghen, ghesc. den vierden dach  

in februario anno XCVIII nae beloep des scrivens der stede van Alcmair.  

 

N.B. Met betalingsgegevens over 1498, in handen van Jan Dyrcz. Eebels van Berghen.  

 

 

Item dat campien bij norden Tievelaen in Bergher ban ghecomen van den  

selfden Heijnrick Jacopz. bruyct Willem Heinrickz. tot Scoerl sonder huer  

                                                      
35 xc – x100 – 1000  
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ende plach toe ghelden xv stuvers 's iaers, ghesc. den vierden dach in februario  

anno XCVIII nae beloep des scrivens der stede van Alcmair het ende hi is sculdich  

iiii jaer huer.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1498 tot en met 1504.  

 

 

[124]  

 

Anno XCVIII  

 

 

Item die kerck heeft een rinsse gulden 's iaers op een huys in die Houtil dat meester Maerten, 

verver  

plach toe te hoeren ende hoert nu toe Wiibrant, scoemaker ende dese renten verschijnen alle 

jaer  

op meydach, etc.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1497 tot en met 1506.  

 

Item die kerck heeft vijf stuvers een doit myn 's iaers op een huysien op die Lutke Nuwesloet,  

dat Maritgen Aelberts toe behoert ende is ghecoemen van Lijsbet Coppen Jans van  

Meertgen Gheriit Dircks weghen ende verschinen alle jair op Alreheilighendach  

s ’t iaer van XCIX.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1500 tot en met 1504.  

 

[125]  

 

xxxvi  

 

Item die kerck heeft vijf  philpussen oft iiii stuvers ende een doit 's iaers op een huyscen op 

die  

Lutke Nuwesloet dat Oed Heinen toebehoirt ende is ghecomen van Liisbet Coppen Jans  

van Moertgen, Gheriit  Dircks weghen ende verschijnen alle jair op Alreheiligendach.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1499 tot en met 1506  

 

 

Item Willem Janz. Copke heeft ghecoft van meester Claes Jan een huys staende buten die  

Vrieske poirt, dair op staet iii stuvers 's iaers die verdwaelt36 sijn dat men niet en weet wie dat 

se  

toebehoirt, soe heeft Claes Jan bedinct dat men se die kerck gheven sal tot der tijt toe dat 

yemant  

comt die se bekent dat se sijn sien. hier Tot desen dach toe heeft die kerck ontfangen xii jair 

renten.  

Ghesc. den xiiiiste dach in julio anno XCIX.  Dese renten verschinen nae bewijs van Claes Jan  

op Alreheilighen.  

                                                      
36 TG: verdwaelt – verwarring geven. 



 62 

 

[126]  

 

Item wij hebben uutghegeven an Huych Hesselz. een huys mit den erve staende ende 

legghende  

an die hoel37 op die vesten tot der stede weder segghen toe, ghelijck 't aldair ghewoenliken is  

's iaers omme achte stuvers, toe weten elke verndel jairs twe stuvers behoudelijck dat hij ’t 

lossen  

mach tot sinen wille bynen ses jaeren naest coemende die penninck mit twaelf penninghen. 

In- 

dien dat hij 't niet en losset bynnen ses jaeren als voirscreven is soe sal hi aff die tijt 

ghehouden  

wesen toe gheven alle jair tien stuvers, toe weten elke verndel jairs derdalve stuver ende dese  

pacht sal eerst ingaen toe mey naestcomende ende verschijnen Sint Jacop dairan volghende 

al- 

soe voert van verndel jairs tot verndel jairs. Ghedaen in 't jair ons heeren dusent IIIIC  

seven ende 't neghentich den xiiiiste dach in februario. Betaelt xxii stuvers an  

arbeytsloen  

 

Item wij hebben uutgghegeven an Enghel Snier een erf dair een huys op pleech toe staen 

legghende  

legghende op die vesten an die suytsijde van dat cleyn bregghetgen ghelijck ‘t van outs  

betymmert ende beseten gheweest heeft tot der stede weder segghen toe ghelijck ‘t aldair 

ghewoenlijck  

is 's iaers om tien stuvers, dese pacht sal alle jair verschijnen op meydach. Ghesc. den  

xxiiiste dach in april anno neghen ende 't neghentich ende dit voerscreven eerf heeft  

overghenomen Jan Gherritz. onse scuut38, voer x stuvers 's iaers ende dit is  

ghesciedt anno XVC ende vif ende tot meij as men scrift anno XVC ende VI  

sal hij die eerste renten gheg gheven.  

 

[127]  

 

xxxvii  

 

Item Machtelt Jacops weduy myt Heinrick Jacopz. hair soen heeft onse kerck ghegeven  

twijntich stuvers 's iaers, staende op een huys op die Nuwesloet dair nu ter tijt besit  

Dirck Screvelz. burduerwerker ende verschijnt alle jair op meydach ende is die Machtelt  

voirnoemd anghecoemen doer den doet ende erfenisse van Dirck Boelkes sloetmaker, hair 

broeder.  

Ghesc. ende ghegeven anno XVC den xiiisten dach in augusto, solvit xxxvii stuvers doer Ot  

smit, solvit xxi stuvers doer Jan Ariisz. appelleerder, solvit xiii stuvers doer Dirck 

tymmerman hiermede  

is betaelt 't jair verschenen mey anno XVC ende twie ende alle voirleden terminen.  Betaelt 

anno XVC ende drie.  

 

 

Item Comen Gheriit in Langhestraet mit een oech saligher, heeft ons ghegeven enen  

                                                      
37 TG: hoel – hoog boogvormig bruggetje, heul, of holte, diepte, kuil 
38 TG: Scuut, scunt – schout, in dit geval, Jan Gerritsz. van Egmond, schout van 1495 – 1515. Het ambt wordt 

steeds voor 3 jaar gepacht.  
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brief van twiintich stuvers 's iaers op Pieter Martz. huys op die Nuwesloet  

after die Ramen dair hi ende sy Griet sijn huysvrou voir hebben sellen clockghelt,  

grafghelt ende keersghelt vrij ende onse kerck sal se beyde in die memorij brenghen.  

Die memorijmeesters hebben dese rins gulden 's iaers an die memorij ghelost ende dair  

mede hebben sij Comen Gheriit voirscreven mit Griet sijn huysvrou in die memorij 

ontfanghen.  

 

[128] 

 

Item Claes Jacopz. Cortgen saligher ghedachten heeft ons in sijn testament beset die helft 

van twie stucke lants gheleghen in die ban van Valkenkoech dat een stuc is ghecomen 

van Marten Claesz. ende dat ander stuc van Claes Harkes ende hiervoer sal die kerck 

acht jair lanck alle jair acht sacke tarvs deelen ende die selfde acht jaren elcke jair 

een rinsse gulden wert schoen indien dat die renten van dit voirscreven lant vermoeghen 

ende vermoeghensens niet soe sal men alsoe veel deelen als die renten vermoeghen. Ghedaen 

ontrent 

Sint Jacop anno XVC, etc. Betaelt een jair deelen ontrint Sint Jacop anno XVC ende een. Dit 

lant heeft 

dit jair ghebruyct een ghenoemt Jan Luys.  

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1502 tot en met 1508. 

 

 

Item Griet Claes Jacopsz. Cortgens wedue, heeft in haer testament beset ende bij hair 

levendighe 

live ghegeven die ander helft van die twie stucke lants gheleghen bynnen die ban 

van Valkenkoech ghecomen van Marten Claesz. ende van Claes Harkes ende is ‘t selfde 

lant dat Claes Cortgenz. saligher ghedachten die een helft als boven onse 

kerck in sijn testament beset heeft, des soe sal onse kerck deelen acht jair lanck 

nae doet van Griet voirschreven alle jair viii sack tarv ende een rinsse gulden an 

schoen in alre manieren als voir Claes Cortgen, hair man als boven ghedaen 

wort, ghedaen ontrent Alreheijlighen anno XVC ende twie, behoudelijck alsoe 

verre als die tijt soe gaet, blict dat men 't mit die renten van ‘t gheheel lant 

als die twie stucken voirschreven doen mach ende valtet een duer tijt, dat God 

verhoeden wil, soe sal men deelen alsoe veel als die renten van ‘t gheheele 

lant verdraeghen moeghen, dies ghelijck is ‘t van Claes Cortgens saligher 

ghedachten mede. 

 

Ende wy kerckmeesters hebben gheloeft Griet, Claes Kortgen 

wedue, toe delen als men Claes Jacopz. haer man  

saligher ghedachten jaerrych tydt hout, dat is omtrint  

Sinte Jacop, dan sal men antasten ende delen ‘t voert 

van jaer tot jaer alsoe langhe als die aecht jaer 

duert, daer heeft Griet voerscreven onse kerck ghe- 

gheven tot haer testament xxi rinse gulden daer dat eerste 

jaer van Griet voerscreven deelinghe wesen is in’t jaar XVC ende ses 

 

N.B. Met betalingsgegevens lopende van 1506 tot en met 1511. In 1509, 1510 en 1511 wordt 

betaald 'van sconen', schoonmaken.  
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[129] 

 

xxxviii  

 

Item Claes Pieterz. van Lymmen wonende tot Alcmair heeft onse kerck ghegeven een  

weyde lants, gheleghen bynnen den ban van Lymmen nae uutwijsinghe een scouten- 

brief die onse kerck dair of heeft dairvoir dat hem beloeft is iiii missen die week  

toe laeten doen op Onser Liever Vrouwen outaer, dat men noemt dat papenghild outaer, toe 

weten  

des sonnedaichs, des dinxsdaichs, 's donredaichs ende vrijdaichs ende nae elcke misse sal die  

priester leesen een misereren ende een de profundis mit een collect op sijn moeders graf. 

Noch  

heeft dese selfde Claes Pieterz. voirnoemd onse kerk ghegeven een somme ghelts ende anders 

dair- 

voir heeft hi begheert noch drie missen toe weeck ten ewighen daeghen durende opt  

‘t selfde outaer ende mit die selfde ghebeden op die moeders graf voirscreven, ghesc.  in 

ghevangense39 

ende in december, etc. Betaelt heer Lubbrant die missen van ‘t jair van XVC. Betaelt die 

vrouwen  

broeders die missen, ghedaen anno XVC ende een. Item ontrent Sint Jacop anno XVC ende 

twie  

is bij scepenen vonisse van Alcmair ghewesen dat wij die derde paert van die somme  

ghelts ende anders dair hi die drie missen voer begheert heeft overgheven sellen in  

handen van Claes Pietersz. voirnoemde dochter ende last van een dairvoer op haren hals  

hebbende, etc. Betaelt die vrouwenbroeders ix rinse gulden. Betaelt die vrouwenbroeders alle 

‘t loen van die  

missen tot Alreheilighendach toe anno XVC ende drie.  

 

Item die kercke heeft langhe gherecht ende in ‘t Hof van Hollant ghepleijt tieghen Claes 

Pieterz.  

dochter als erfnaem van Claes Pieterz. voirnoemd, omme dit lant toe Lymmen ende ghelt 

ende anders  

voer verhaelt dairvan dat meester Jacop Ruys ende Willem van Berendrecht, raetsheeren,  

ons ghenadighe Heer in 't den Hove van Hollant by sentencie arbiterael ghewesen  

hebben dat onse kerckghelt ende anders voir verhaelt dat derde paert over gheven sellen  

in handen van Agnies Claes dochter als erfnaem van Claes Pieterz., hair vader, ghelijck  

onse kerck ghedaen heeft ende dat lant toe Lymmen voirnoemd sal onse kerck voer een  

eyghendoem houden die rechte twie delen ende Agnies Claes dochter voirnoemd sal van  

‘t selfde lant toe Lymmen voirnoemd voir eyghendoem hebben dat rechte derdendeel ende 

niet  

meer nae bewijs van den act d van ‘t Hof die wij over beyde partien elck een hebben  

ende alle die missen voir verhaelt sijn bij die selfde sentencij arbiterael gheheel ende al of  

ghedaen uutghesceyden drie missen die men alle weke voirtan ten ewighen dagh[en]  

sellen laeten doen ende beghinnen an Alleheylighendach anno XVC ende drie.  

 

  

 

                                                      
39 TG: ghevangense – mogelijk wordt de datum van de herdenkdag 29 juni bedoeld van de gevangenneming van 

Petrus en zijn marteldood.  
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[130]  

 

Betaelt dat sniers40 gildt ende Sinte Cristoffels gildt elcks haer deel  

 

Wij Dirck Douenz., Dirck Pieterz., Dirck Allertz.,  Ariis Bastiaens  

op deze tijt kercmeesteren der kercken van Alcmaer bekennen  

ende belien mits desen dat Griet Dirck Bertholomeusz. weduij onse  

mede poertersche ons ghegeven heeft mit een vrie wil, wel beraden  

wille, gaende staende, ghesont lijfs wesende een saluijt twie nie  

cronen twie nie philips gulden ende een enkel gulden bedraghende die  

sum van ix rijns gulden ende neghen dalve stuver, xx stuvers voer die  

rijns gulden noch twie lewen wegende vier Enghels ende tien aes ende  

twie owe cronen weghende vierdalf Enghels ende twalof aes ende een  

Sevoijse croen wecht anderhalf Enghels seven aes ende een Utrechtse  

harp wecht twee Engels, vijf aes. Dit altesamen ghemoakt af in goet  

gelt soe bedraechtet acht rijns gulden twintich stuvers voer die rinse  

gulden ende seventien dalve stuvers, summa summarum van voer ende nae bedraecht  

achtien rijns gulden als voren ende vijf stuvers hiervan sal onse kercke  

uutreijken als Griet voirnoemd sterft oft ghestorven is dat Sniers  

ghildt twie rijns gulden ende Sinte Cristoffels ghildt een rijns gulden ende  

dat ander overblijff sal die kercke van Alcmaer behouden  

toer hulp der tymmeringhe ende anders soe die keerck toe doen  

heeft, etc. behoudelijck soe wanneer die kercke voornoemd dit  

vaerscreven ghelt een jaer ghehadt ende onse heer God Griet voirnoemd  

noch ghespaert heeft ende in levendighe live is ende nae die tijt  

in alsulcke ghebrech quaem bij siecte oft cranheiden ofte andere  

onghelijcke ofte ongeval dat sy des van noeds weghen van  

den kerkcken weghen voirnoemd Griet Dircks weduij voernoemd  

bistant toe doen mit een ryns gulden twie of drie of vier oft  

meer alsoe weel als haer van noede sijn sal tot der summe toe  

als wy ontfanghen hebben behoudelijck dat dat Sniers  

ghild ende Cristoffels ghild nae avenant min hebben sal van  

daer voerscreven staet, etc. In kennise der waerheit hebben wij  

kercmeesteren voirnoemd dit elcx besonderlinch mit ons selfs hant  

onderteykent, ghedaen op den acht ende twinstichste dach in  

april anno XVC ende vier.  

 

Item hier of weder ghegheven Griet Direxz. voerscreven x stuvers.  

 

De bladzijden 131 tot en met 137 hebben geen tekst en zijn daarom niet gefotografeerd.  

 

[138]  

 

Item Joest Gheritz. van Hargem is sculdich van huer van 't weydgen toe Groed van ‘t jair  

XCVIII, vii stuvers, van ‘t jair XCIX, xlv stuvers, vant ‘t jaer van XVC ende drie xl stuvers  

dat hij over ghenomen heft van Claes Claeszs. weduij.  

 

Item Frans Ariis Heynissoen is sculdich van huer van 't weydtgen toe Groed van ‘t jair XVC 

                                                      
40 TG: sniers gildt – snijders gilde, kleermakers 
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xlv stuvers.  

 

Item Aelbert Ripprantz. in Scoerl ban woont, is sculdich van ‘t Werplant van ‘t jair XVC ende 

een  

xlv stuvers ende ‘t jair XVC ende twie xlv stuvers. Solvit xxx stuvers myn i stuver 

 

Item Claes Claeszs. van Groedt is sculdich van ‘t weijdtgen tot Groedt ii rinse gulden vant ’t 

jaer  

van XVC ende drije. Solvit xx stuvers by handen van Dirk Douens.  

 

Item Jan Lowerysz. van Groedt heeft betaelt vant ‘t weydtghen tot Groedt xl stuvers anno 

XVC  

ende vier ende dit weijdtgten is groet iii hundert.  

 

Item Jan Lowerysz. van Groedt is sculdich xl stuvers van ‘t weydtgten tot Groedt anno  

XVC ende vif. Solvit anno XVC ende vijf, xl.  

 

Item Wyllem Henderixz. is sculdich xv stuvers van 't iaer van XVC ende viff. Rest noch ii ½ 

stuvers.  

 

Item Mathys Garbrantzs. is sculdich van die myeedt41 iii jaer huer anno XVC III  

vier ende vif, ‘t siaers ii ½ rinse gulden, facit vii ½ rinse gulden behalven ‘t selant42 dat  

is ‘t jaers xxxvii ½ stuvers ende dit alle dit voerscreven lant is groet iiiic  

ende xc roedt.  

 

Item gerekent myt Mathijs Garbrantzs. van Gruedt op ten xxviiien dach  

in januario anno XVC ende seven van alle verscenen huren ende onkosten  

ende hy blift ons sculdich berekent gelt vif rinse gulden, iiii stuvers, vif deuts  

 

Item Simon Garbrantz. kinderen mit hair moeder sijn sculdich ‘t jair huer van XVC ende twie 

van de l[aen],  

solvut noch, solvit jaer van drie, noch solvit jaer vier, noch solvit ‘t iaer vijff.  

 

Item Maritgen Alberts is sculdich ‘t jair huer pacht van XVC ende twie.  

 

Item Oed Heinen welck sijn sculdich de pacht van ‘t jair XCIX van XVC, van XVC ende een 

ende XVC ende twie  

 

Item Claes Jan huys buten die Vriesepoert is sculdich de pacht van ‘t jair XCIX van XVC, van 

XVC ende een, van XVC [twie]  

 

Item betaelt Wyllem Henderixzs. xv stuvers vant ‘t iaer van XVC ende ses by handen van 

Dirck Allertz.  

reet ii ½ stuvers.  

 

Item Jan Lowersz. heft betaelt jaer XVC ende ses.  

 

                                                      
41 TG: myeedt, mied – grasland 
42 TG: selant – land dat aan zee ligt 
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Item Albert Rypprantss van Scoerl heeft by handen van Dyrck  

Allertszs. xxx stuvers op ten xviien dach in mey anno XI  

 

[139]  

 

xliii  

 

Die hueren van de jare XVC ende drie.  

 

Item 't lant in die ban van Valkenkoech dat van Claes Cortgens ende van  

sijn wijf ghecomen is, heeft ghehuert Jan Luytghen. Solvit  voir  -  x rinse gulden  

x rinse gulden van 't iaer van XVC ende drie.  

 

Item Simon Jacopz van Wymmenum heeft ghehuert Twijlant in Bergher-  

meer noch een jaer after dit jair   -  's iaers voir  -  vii rinse gulden  

Solvit iiii rinse gulden, solvit iii rinse gulden, betaelt die husitten ende die  

seven ghetien elcks haer deel.  

 

Item Claes Claesz. van Groed heeft ghehuert dat weytgen toe Groed voir  -  ii rinse gulden.  

 

Item in de Verdenbroeck is een laen die Simon Garbrants kinderen bruyken voir  -  een halve 

arnoldus gulden  

 

Item dat Werplant leyt in Bergher ban heeft ghehuert Maerten Janz. voir  -  ii ½ rinse gulden.  

toe Berghen.  

 

Item Jacop Janz. toe Lymmen bruyct de weyde van Claes Pieterz. ghecomen voir  -  x ½ rinse 

gulden 

ende heeft se noch een jair after dit jair, hier hout Claes Pieterz. dochter dat  

derndel an, solvit dat onse kerck ontfangen heeft vijf rinse gulden. Solvit noch twe rinse 

gulden onse deel.  

 

Item 't campien bij noerden Tievelaen bruyct Willem Henrickz. t' Scoerl voir  -  xv stuvers.  

Solvit xv stuvers by handen van Marten Pieterz.  

 

Item die mied toe Groed is groet xii snees43 bruyct Joest Mathiis Garbrantz. voir  -  ii ½ rinse 

gulden.  

 

 

Die pachten verschinen in 't jair XVC ende drie.  

 

Item op Luyt Gheriitz. huys in die Corenstraet verschijnt den  -  xx stuvers  

eersten dach in april. Solvit 't iaer van XVC ende vier. Solvit 't iaer van  

XVC  vijff.  

  

Item in die Scoutestraet op dat huys alder naest Ariis de Weel die  -  een Beijerse gulden  

op den Haeck woent ende verschijnt alle jair op Alreheylighen.  

  

                                                      
43 TG: Snees – vlaktemaat 



 68 

Item dat Heilighen Gheesthuys is sculdich dat op Paeschavont verschijnt  -  xx stuvers.  

 

Item dat huys in de Hautil dair Wibrant scomaker in plach toe wonen  -  xx stuvers  

ende verschijnt alle jair op mey.  

 

Item op Maritgen Aelbertz. huys op de Lutke Nuwesloet verschijnt op  -  v stuvers een doit 

myn  

Alreheilighen.  

 

Item op Oed Heinen huysgen op de Lutke Nuwesloet verschijnt op Alreheilighen.  -  v 

phillipsen  

 

Item op meester Claes Jan huysien buyten Vriesepoirt verschijnen op Alreheilighen  -  iii 

stuvers.  

 

Item op dat huys op die Nuwesloet dat Bertolmeeus Willemz. behoirde verschijnt  -  xx 

stuvers.  

op meydach.  

 

Item Willem Janz. soen tot Limmen bruycht dat ouder lant  

van Claes Pieterz. ghecomen is voir vyer rinse gulden  

daer onse kerck die twedel of toehoert ende Agnies  

Claes Pieterz. dochter dat derden deel, betaelt onse deel.  

 

[140]  

 

Die huer van landen ende van paechten voer 't jaer van XVC ende vier  

 

Item Merthen Jansz. van Berghen heeft ghehuert een jaer dat Werplant  

voer xlvii ½ stuvers. Noch betaelt vyftich stuvers van 't iaer van XVC ende vijf,  

betaelt XVC ende ses.  

 

Item Jan Lowrijsz. van Groed ende broeder Jacop tot die reguliers tot Heiloo  

van Jan Louvrijsz. weghen heeft ghehuert dat weijtghen toe Groed  

ghecomen van Heinrick Jacopz. een jaer om vrij ghelt xl stuvers.  

Ende indijen dat die kerck machticht blieft soe sal hij 't  

noch een jaar hebben voer xl stuvers om vrij ghelt. Betaelt xxv  

stuvers, betaelt xv stuvers. Solvit xx stuvers by handen van Dirck Doeve[ns] 

 

Item Jan Joesten over die Geest heeft gehuert van die kerck dat Twij- 

lant, vi jaer lanck, heinnen ende delffen44 vrij, jaerlixs v[an]  

voer vii rinse gulden.  

 

N.B. Met betalingsgegevens over 1505. De 'husisten en seven getyen' krijgen elk haar deel.    

 

 

Item Willem Jans van Lymmen heeft gehuert dat lant dat after syn huys l[yt]  

om vier rinse gulden ende een ort, te betalen drie jair lanck, te betalen toe  

                                                      
44 TG: heinnen en delffen vrij – vrij om een omheining te plaatsen en de grond te bewerken 
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mey ingaende XVC ende ses.  

 

Item Mathijs Garbrantz. van Groed is sculdich jaerlixs van dij mied  

l stuvers  

 

Item ontfanghen by handen van Pieter, backer vii ½ rinse gulden van 't lant tot Valk[en-]  

koch vant 't iaer XVC ende ses, noch xxxiii ½ stuvers ontfanghen van Pieter,  

backer.  

 

Item Claes toe Valkenkoech dat van Claes Cortgens ende sijn wijf ghecomen is, ee iii  

heeft ghehuert Jan Luytghen. Betaelt viii rinse gulden, solvit noch twe rinse gulden.  

Solvit x rinse gulden myn v ½ stuvers van 't iaer XV hondert ende vif by handen [van]  

Garbrant  

Garbrant  

 

Item Maerten Janz. toe Berghen heeft gehuert 't Werplant voir  -  ii ½ rinse gulden.  

 

Item Willem Heinrickz. t' Scoerl heeft 't campien bi noerden Tievelaen  -  xv stuvers, solvit xl 

[--]  

 

Item in den Verdenbroeck is een laen die Simon Garbrantz. kinderen bruyken voir  -  een half 

arnoldus [--]  

 

Item Jacop Janz. snier toe Lymmen heeft die weyd van Claes Pieterz. ghecomen voir  -  x ½ 

rinse gulden  

ende hier hoich Claes Pieterz. dochter dat derde paert an. Solvit  -  x ½ rinse gulden.  

Daer heeft Nies Claes dochter haer deel of.  

 

.B. Met betalingsgegevens lopende van 1505 tot en met 1507.  

 

 

Item Wyllem Jansz. van Lijmen is sculdich vier rinse gulden vant 't lant tot Lijmen  

mede ghecompareert van Claes Pieterszs. Solvit vier rinse gulden. Daer heeft Nies Claes  

dochter haer deel of. Ende hy is sculdich 't iaer XVC ende vyf, Sint  

Lucas die dach.  

 

[141]  
  

[In marge bovenaan: Dese voerscreven sydt hebben wy ghecorrigeert]  

 

Pachten anno XVC ende vier.  

 

Item op Luyt Gheriitz. huys in die Corenstraet verschijnt den eersten  

dach in april  -  xx stuvers  

 

Item in die Scoutestraet op dat huys alder naest den hoeck van die Scoutestraet  

alder naest Ariis, die wever pleech toe wonen  -  een Beyerse gulden 

 

Item opt Heilich Gheesthuys is op Paischavont sculdich  -  xx stuvers  

 



 70 

Item dat huys in die Houtil dair Wibrant, scomaker in plach toe wonen  

ende verschijnt op mey  -  xx stuvers  

 

Item op Maritgen Aelberts huys op die Lutke Nuwesloet verschijnt  

op Alreheilighen  -  v stuvers, een doit, iii penningen  

 

Item op Oed Heinen huysgen op die Lutke Nuwesloet verschijnt Alreheilighen  -  v philipsen  

 

Item op meester Claes Jan huysien buten die Vriese poirt verschijnt Alleheilighen  -  iii 

stuvers  

 

Item op dat huys op die Nuwesloet dair Lumen plach toe wonen verschijnt op mey  -  xx 

stuvers  

 

Item Jan Joesten heeft betaelt seven ryns gulden van huer vant 't iaer van  

XVC ende ses die husitten ende ghetien, elcks haer del ende wy hebben  

doergherekent van alle onse scult van tyns45 ende morgengelt46  

Noch betaelt drie rinse gulden XVC ende VII  

 

[142]  

 

Incoemst van huer anno XVC ende vif  

 

Item heer Symon Garbrantz. heeft ghehuert die camer by oesten  

die kerck die ghecomen is van Katheryn, meester Hugen we[duwe?]  

voer vif ryns gulden ende een ort ende dese vif ryns gulden ende een ort  

hebben ons toegheseit die ghetijmeesters te betalen elcke  

verndel jaers, dat verndel van’t gelt toe weten xxvi stuvers ende een ort.  

Solvit xxvi stuvers ende een ort tot Sinte Jacop. Solvit xxvi stuvers ende een ort tot  

Alreheylighen. Solvit xxvi stuvers ende i ort tot Sinte Jacop anno ses ende alle  

verleden termynen.  

 

Item Meyns in die Kanisstraet die heeft van die kerckmeesteren  

gecoft een half huys, staende in die Kanisstraet voer neg[en]  

dalfe rinse gulden, te betaelen die een helft te mey naest comende  

ende die ander helft t' ander mey naest comende, solvit  

die een helft  

 

Item Alyt Dircks Mykkers ende mit Griet haer dochter hebben  

te zamen ghecoft van die kerckmeesters een twedel  

van dat huys daer sy nu ter tyt in wonen dat ghehe[le]  

huys om vyftich rinse gulden, te betaelen den eersten  

dach xx rinse gulden ende voert op twe meyen naest comende  

solvit xx rinse gulden  

 

De volgende bladzijden zijn blanco, blz. 154 is het laatste genummerde blad.  

 

                                                      
45 TG: tyns geldt – een periodieke uitkeering tegen welke een goed door den eigenaar in vast gebruik is 

uitgegeven.  
46 TG: morgengelt – polderlasten 
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