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[2487] 

 

Thesauriers rekening 

van ’t jaar ingaande Kersavont 

1540 en uitgaande Kersavont 1541, 

gedaan door 

Klaas Lourisz., Jan Thaemisz. 

en Frans van Teijlingen, 

als blijkt in deze rekening 3897 

 

 

[2488] 

 

Andere extraordinaris ontfanck 

 

Van Louris Wouterss. die hem geabuseert hadde bier 

bij de cruyken te vercopen tegen die koeren van der stede 

ende mit die burghermeesteren geaccodeert was anno 

XXXVII dat hij voir emende zoude betalen die somme 

van xxx ponden van x l. grooten vlaems ’t pont. Dair- 

om alhier in ’t ontfanghe        xxx l. 

 

Van Cornelis Gerijtss. ende Willem Gael van Haerlem die te- 

samen een processe sustineerden tegens die stede van Alcmaer 

nopende ’ t exu ende gemerck dat Willem Gael uut dat 

processe scheyde voir de pronunciacie van der sentencie 

ende na ’t proces gewesen is dat zij die stede van Alcmaer betalen 

sullen voir exu den x
te
 pennich ende gecondamneert in den 

in den costen dairom alhier in ontfange van Cornelis Gerijtss. voirs. 

 

 

[2489] 

 

Andere ontfanck van vercofte 

lijfrenten tot laste der stede van Alcmaer 

 

Weijntghen Fransdochter, out xxxvi jaren, ende Jannijtgen 

Fransdochter, oudt xxvi jaren, van Amsterdam, die up Sint- 

Jan mitsomer gecoft hebben upte voirs. stede vier gulden 

’t ’s jaers up hair beyder lijven ende die lancste levende van 

hair ende sal verschijnen den eersten dach Sint-Jan anno XLII. 

Dairvoir ontfanghen         xl ponden 

 

Stijntgen Fransdochter, oudt xxviii jaren, ende Maritgen Fransdochter, oudt xvii jaren, 

van Amsterdam, hebben mede gecoft up hair beyder 

lijve ende die lancste levende vandien vier gulden ’t ’s jaers 

lijfrenten, verschinende als boven. Dairvoir ontfangen die somme van  xl ponden 

 

Griet Heijndricxdochter, professide nonne in Sinte-Geertruijden- 

clooster tot Amsterdam, oudt omtrint xviii jaren, die upten xix
te
 july 



anno deser rekenic gecoft heeft xx gulden ’t ’s jaers lijfrenten 

ende den eersten verschijndach sal weesen ende den xix july 

anno XLII. Dairvoir alhier in hooftgelde ontfangen     i
c
 lx l. 

 

Beli Heijndricxdochter, oudt omtrint xvii jaren, ende Kathrijn 

Franssendochter, oudt omtrint ix jaren, susteren van Sinte- 

Geertruijdenclooster tot Amsterdam, die upten xviii
te
 augusti 

anno deser rekeninc gecoft hebben up hair beyder lijve ende 

die lancste levende vandien ses gulden ’t ’s jaers lijfrenten ende 

den eersten verschijndach sal weesen den xviii
te
 augusti anno 

XLII. Dairvoir alhier in hooftgelde ontfangen     lx l. 

 

Clemeins Claesdochter, professide suster in ’t Jonge Hoff 

binnen Alcmair, oudt omtrint        xl l. 

 

Jacob Willemss. Brouwer, over een jaer lijffrenten, 

staende lijve van 

 

 

[2490] 

 

Andere ontfanck van de gracie 

 

Van Willem Goudt, ontfanger-generaerl van Hollant, ontfangen 

van de ordinaris bede van Sint-Jansmisse anno deser rekenich    ii
c
 l l. 

 

 

[2491] 

 

Uutgheven van beden ende 

ontfangen anno XV
C
 ende XLI 

 

Dirck van Teijlingen van de bede ordinarius, 

gevallen Sint-Jansmisse anno deser rekenich betaelt    ix
c
 liiii l. iii s. iiii d. 

 

Dieselffde van dat v
te 

viii
te
 termijn

 
deser 

de coniginne gheconsenteert, gevallen als voeren        xcv l. viii s. iiii d. 

 

        [toegevoegd in ander handschrift: 

losrenten 2 te Amsterdam 

16 Alkmaar 

 

     lijfrente  5 Den Haag 

1 Delft 

8 Leyden 

14 Haarlem 

76 Amsterdam 

7 Gouda 

36 Alkmaar] 

 



 

[2492] 

 

[blanco] 

 

 

[2493] 

 

Andere uutgeven van losrenten 

 

[in marge: i
c
 l.] 

 

Die armehuyssittenmeesters van Alcmaer over een 

jaer losrenthen, ghevallen Karsmisse anno XL     i
c
 l. 

 

[in marge: lx l.] 

 

Gielis van Huessen ende Heeronimus Wis over een jaer 

losrenten in een bryeff sprekende up meester Steeven Pieterss. ende 

Hieronimus Wis, ver verscenen Sinte-Maertijn in den winter 

anno XL          xxx l. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Pieter Hannemans weedue over i halve jaren losrenten, 

verschenen den viii
te
 in maert anno XL ende den viii

te
 septembri 

anno            xii l. 

 

[in marge: i
c
 l.] 

 

Willem die Ridder over ii halve jaren losrenten, verscenen 

in februario anno XLI ende in augusto anno XLI     l l. i
c 
l. 

 

[in marge: xxv l.] 

 

Duijff, Dirck Pouwelss. weedue, over een jaer 

losrenten, verschenen in septembri anno XL      xxv l. 

 

[in marge: viii l.] 

 

’t Convent van Sinte-Geertruijden tot Amsterdam over ii 

halve jaren losrenten, verschenen in februario anno XLI ende 

in augusto anno XL         viii l. 

 

[in marge: xlii l.] 

 

Die Seven Getijden meersteren binnen Alcmaer over ii halve 

jaren losrenten, verscenen in februario anno XL ende in augusto 

anno XL          xxi l. xlii l. 

 



[in marge: liiii l.] 

 

Dirck van Teijlingen, rentmeester van den erfgenamen van de 

weedue Pijnss., over    halve jaren losrenten, verschenen 

Kersmisse anno     ende Sint-Jan anno 

 

[in marge: vii l.] 

 

Willem Heijndirckss. Bemmen, Gheertruijtdenclooster priester, over    halve 

jaren losrenten, veschenen Purificaci anno     ende julio 

anno 

 

[in marge: xii l. x s.] 

 

Die kerckmeesteren van Alcmaer over ii halve jaren losrenten, 

die kerck van Alcmaer verschenen Kersmisse anno XL ende Sint- 

Jan midtsomer anno XL        xii l. 

 

[in marge: lxxv l.] 

 

Dieselfde kerckmeesteren van Alcmaer over ii halver jaren 

losrenten, die kerck van Alcmaer verschenen Karsmisse anno XL   lxxv l. 

ende Sint-Jan midtsomer anno XL       xxxvii l x s. 

 

 

[2494] 

 

   losrenten 

 

[in marge: li l. x s.] 

 

Dieselfde kerckmeesteren van Alcmaer over i halve jaren losrenten, 

die kerck van Alcmaer verschenen in february anno XLI    xxv l. xv s. 

ende in augusti anno 

 

[in marge: xxv l.] 

 

Die erfgenamen van heer Jacop Janssoen over een jaer 

losrenten, verschenen den xiii
te
 in octobri anno 

 

[in marge: xl l.] 

 

Karsten Roeloffzoon ende Claes van der Mije over een jaer 

losrenten, verschenen in septembri anno XL      xl l. 

 

[in marge: xv l.] 

Sinte-Elijzabetsgasthuys binnen Alcmaer over een jaer 

losrenten, verschenen Lichtmisse anno XLI      xv l. 

 

[in marge: xii l.] 



 

Dat mannengasthuys binnen Alcmaer over een jaer 

losrenthen, verschenen in februario anno 

 

[in marge: ii l.] 

 

Comen Claes Heijndirckzoon over een jaer losrenten, hem 

angecomen van een kamer dair dat nyeuwe scool 

staet, verschenen mey anno XL, solvit noch mey anno XLI    iiii l. 

 

[in marge: iiii l. x s. ix d.] 

 

Rissent Pietersdochter van Amsterdam over een jaer 

losrenten, verscenen procuracy anno XL bij haer gecoft van            iiii l. x s. ix d. 

Pieter Jacop Zaijen als erfgen van wijven Jan Janss. 

Vlardts weedue 

 

 

[2495] 

 

   Haghe 

  Andere uutgeven van lijffrenten 

 

[in marge: xxxvi l.] 

 

Dirck van Teijlingen als rentmeester van den erffnamen 

van de weedue Pijnss. over    halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van zeekere kinderen van de weedue Pijnss., hair anghecomen 

deur ’t overlijden van Kaerl Gherniere ende zijn huysvrou, 

verschenen in februario anno     ende in augusto anno 

 

[in marge: xv l.] 

 

Maria van Almonda over ii halve jaren lijffrenthen, 

verschenen in julio anno 38 ende in decembri anno XXXVIII   xv l. 

 

[in marge: i
c
 l.] 

 

Willem Pijnss., raedt ordinarius in Hollant, over een jaer 

lijffrenten, verschenen in septembri anno    ende hemselven 

ende ’t hooftghelt is gecomen van Hoochtoornnenburch 

 

[in marge: xxii l.] 

 

Die weedue van meester Regnier Brundt over jae een 

jaer lijffrenten, hair kinderen verschenen in september 

anno XL          xxii l. 

 

[in marge: xxx l 

 



’t Convent van Sinte-Elijsabets in Den Haeghe over ii halve 

jaren lijffrenten, staende ten lijve van Agatha, Dirck 

Spijkers dochter, hair verschenen in februario 

anno XL ende in augusto anno XXXIX      xxx l. 

 

   Delft 

 

[in marge: xxx l.] 

 

Heer Vranck Aerntssoen, priester, over een jaer lijffrenten, 

hem verschenen in juny anno XL       xxx l. 

 

 

[2496] 

 

tot Leijden lijfrenten 

 

[in marge: vi l.] 

 

Weijndelmoet, meester Frans Claes Dierten dochter, als professersse van 

Barbara ende Jozijne, meester Frans van Lennees dochter, 

verschenen midtsomer anno 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Adriaen Willems dochter van der Does die van mijn heer 

van Lochorst over een jaer lijfrenten, verscenen in maert anno XLI  xxiiii l. 

 

[in marge: xxxii l.] 

 

Die mater Roombruch over i halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van Katherijn ende Maria, Jan Gerijtss. kinderen, 

verschenen den xv
te
 februario anno XLI ende den xv

te 
augusto anno XL  xvi l. xxxii l. 

solvit noch een half jaer van februario anno XL     viii l. 

 

[in marge: xxx l.] 

 

Dieselfde mater over ii halve jaren lijfrenten, staende ten 

lijve van Agnies Willems, haer professide zuster, verschenen 

den xxii
te
 maert anno XLI ende den xxii

te
 septembri anno XL   xxx l. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Jan van Sonnevelt over ii halve jaren lijfrenten, verscenen 

 juny mey anno XL ende Omnium Santorum anno XL    xii l. xxiiii l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Jonckfrou Alijdt, Pieter die Grebbers dochter, over iii 

halve jaren lijfrenten, haer verschenen mey anno XL 



ende Omnium Santorum anno XXXIX, Omnium Santorum anno XL  ix l. xviii l. 

 

[in marge: iiii l.] 

 

Bruchgen Claes Fali, baghijn tot Leyden, over een jaer 

lijfrenten, verschenen feruary anno XLI      iiii l. 

 

[in marge: x l.]  

 

Egbert Jacopss. over een lijfrenten, staende ten lijve van 

Gherijt IJsbrant van Ryken dochter, woennende tot 

Leijden, verschijnende in augusti anno XL      x l. 

 

 

[2497] 

 

tot Haerlem lijffrenten 

 

[in marge: i
c
 l.] 

 

Meester Gielis van Soutelande over    halve jaren 

lijfrenten, gevallen in marcy anno    ende septembri anno 

 

[in marge: xxv l.] 

obiit jonge Alijdt 

anno XL] 

 

Alijdt, meester Pieter Ballincx dochter, ende jonghe Alijdt, die 

susteren van meester Jan Ballinck, over    halve jaren lijffrenten, 

haer angecomen deur ’t overlijden van Cornelis Anthoniss., 

ghevallen in 

 

[in marge: xx l.  

obiit Hase in marcy 

anno XLI] 

 

+ Egbert Willemss. Ramp over een jaer lijffrenten, Hase, 

zijn huysvrou, gevallen in decembri anno XXXVIII, solvit    xl l.  lx l. 

anno XXXIX, solvit noch decembri anno XL 

 

[in marge: xx l.] 

 

Heijndrick van Berckenroode over een jaer lijfrenten, 

hem ende Gheirt, zijn broeder, gevallen in decembri anno 39   xx l. 

solvit noch decembri anno XL       xx l. 

 

[in marge: x l.] 

 

Maria, Gerijt van Berckenroede dochter natuurlijcke, 

over een jaer lijffrenten, verschenen in decembri anno XL    x l. 



 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Jan van Berckenroede ende Diewer Mathijs, zijn moeder, 

over een jaer lijffrenten, verschenen in maert anno XLI    xxiiii l. 

 

[in marge: xxv l.] 

 

Meester Maerten ex alto ende heer Jan Heijndricxzoon over een 

jaer lijfrenten Lysbet Heyndricxdochter ende heer Jan voirscreven, 

verschenen mey anno XLI        xxv l. 

 

[in marge: xxxvi l.] 

 

Anna van Noortich over ii halve jaren lijffrenten, 

verschenen in junio anno XL ende decembri anno XL    xxxvi l. 

 

[in marge: x l.] 

 

Katherijn Jacopsdochter over ii halve jaren lijfrenten, 

verschenen in aprille anno XL ende in octobri anno XL    x l. 

 

[in marge: viii l.] 

 

Cornelis Garbrants dochter, baghijn tot Haerlem, over iiii 

halve jaren lijffrenten, verschenen mey anno 39 ende Omnium 

Santorum anno XXXIX, solvit mey anno XL, solvit noch Omnium 

Santorum anno XL         xvi l. 

 

[in marge: xx l. obiit heer Gerijt anno XL 

in decembri] 

 

Heer Gerijt Willemss. ende Alydt Heyndricxdochter over ii 

halve jaren lijffrenten, van verschenen mey anno XL ende 

Omnium Santorum anno XL        xx l. 

 

 

[2498] 

 

   Haerlem 

 

[in marge: x l.] 

 

Hieronimus Wis Willemss. over een jaer lijffrenten, 

hem verschenen Valentini anno XLI         x l. 

 

[in marge: x l.] 

  

Marijtgen Jansdochter over i halve jaren lijfrenten, 

hair verschenen february anno XLI ende in july augusto anno XL, 



solvit noch augusto anno XLI       xv l. 

 

[in marge: xxviii l.] 

 

Heer Steeven van der Meer, priester, over ii halve jaren 

lijffrenten, verschenen in decembri anno XL ende in juny 

anno XL                xiiii l.  xxviii l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Andries Maijole over een jaer lijffrenten, staende ten lijve 

Weijndelmoet, Pieter Ballincx dochter, zijn huysvrou, 

verschenen Omnium Santorum anno 

 

[in marge: vi l.] 

  

Pieter Vrederickzoon van der Molen over een jaer lijfrenten, 

hem ende Alydt, zijn moeder, verschenen in aprilis anno 

 

[in marge: viii l.] 

  

Broeder Gerijt van Bennenbroeck, cathuser tot Loven, 

over    halve jaren lijffrenten, hem verschenen in 

februario anno    ende in 

 

 

[2499] 

 

 tot Amsterdam lijffrenthen 

 

[in marge: xxv l. obiit anno XL. ende is betaelt] 

 

+ Diewer Heertgen, baghijn, over   halve jaren lijffrenten, 

hair veschenen 

 

[in marge: xxv l.] 

 

Ffrans Corneliss. Sprong ende Maria Fransdochter over 

i halve jaren lijffrenten, verschenen in februario 

anno     ende in augusto anno XL       xii l. x s. 

 

[in marge: lviii l. obiit Alijdt 

anno XL ende 

Vranck, hair zoon] 

 

Alijdt Jacops van Amerongen over i halve jaren lijfrenten, 

verschenen in februario anno     ende in augusto anno XL     xxix l. 

 

[in marge: x l.] 

 



Katherijn Hughendochter over i halve jaren lijfrenten, 

verschenen februario anno XLI ende in augusto anno    v l. 

 

[in marge: xvi l.] 

 

Jan Dirckzoon Sillen over i halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van Frans Clementss. kinderen als Aeff Clemens 

ende hair suster, verscenen in februario anno XLI ende in augusto 

anno XLI          viii l. xvi l. 

 

[in marge: xviii l.] 

 

Noch Jan Dirckzoon Sillen over ii halve jaren lijffrenten, 

staende ten lijve van zeekere Augustijn van Teylingen kinderen, 

verschenen mey anno XL ende Omnium Santorum anno XL   xviii l. 

 

[in marge: xx l.] 

 

Pieter Lambertss. over i halve jaren lijffrenten, staende 

ten lijve van Griet Claes ende Lambert, hair zoen, x l. 

ende noch ten lijve van Weyn Claes ende Meijns Pietersdochter 

van gelijcke x l., verschenen in februario anno XLI ende in 

augusto anno XLI         x l. 

 

[in marge: xx l.] 

 

Noch Pieter Lambertss. over i halve jaren lijffrenten, 

staende ten lijve van Lambert Pieterss. ende Meijns Pieters- 

dochter, verschenen Sint-Jan midtsomer anno XLI ende Kersmisse 

anno XL          x l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Nelle Jansdochter, woenende up ’t Grote Hoff, over een 

jaer lijffrenten, verschenen in februario anno XLI     vi l. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

’t Convent van Sinte-Barbaren over i halve jaren lijfrenten, 

Ffije Jansdochter verscenen decembri anno mey ende juny anno 

XL Omnium Santorum anno XL       xii l. 

 

 

[2500] 

 

   Amsterdam 

 

[in marge: xx l.] 

 

Anthonis Corneliss., steenhouder, over ii halve jaren lijffrenten, 



verschenen in decembri anno XL ende in juny anno XLI    xx l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Kathrijn Aerntsdochter over ii halve jaren lijfrenten, verscenen 

Purificacy anno XLI ende Jacobi anno XL      iii l.  vi l. 

 

[in marge: iiii l. vii s.] 

 

Haes Pietersdochter over een jaer lijffrenten, verschenen 

Ponciani anno    betaelt iii X [=andries] guldens facit 

 

[in marge: v l. xvi s.] 

 

Weijn, Jacop die Walen dochter, over een jaer lijffrenten, 

hair verschenen Ponciani anno XLI       vi l. xvi s. 

 

[in marge: xvii l. viii s.] 

 

Cornelis Bennick over ii halve jaren lijffrenten, staende 

ten lijve van Aeff Clara ende meester Vranck, die Waels 

kinderen, verscenen in januario anno XL ende in julio anno XLI   xvii l. viii s. 

 

[in marge: xviii l.] 

 

+ Meester Jan Hubrechtzoon broeders over een jaer lijffrenten, 

verschenen prima septembris anno XL      xviii l. 

 

[in marge: xxx l.] 

 

Meester Aelbrecht, Frans, Claes Loenen kinderen, over  

halve jaren lijffrenten, verschenen mey anno XLI ende Omnium Santorum 

anno XL          xxx l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

IJsbrant Zijbrants over een jaer lijffrenten, hair verscenen 

in augusto anno 

 

[in marge: xvii l. viii s.] 

 

Frans Swarte Claess. over ii halve jaren lijffrenten, 

verschenen Sint-Jan anno XL ende Kersmisse anno XL    xvii l. viii s. 

 

[in marge: xxvi l.] 

 

Broeder Cornelis Claess., rector van Sinte-Dionisiusclooster, 

over ii halve jaren lijffrenten, Remburch, Sijmon Hessels dochter, 

ghevallen mey anno XL ende Omnium Santorum anno XL    xxvi l. 

 



[in marge: vi l.] 

 

Cornelis Heijndirckzoon over i halve jaren lijffrenten, 

hem verschenen in januario anno XLI ende in julio anno    iii l. 

 

[in marge: viii l. xiiii s.] 

 

+ Jan die Wael Vranckenzoon over    halve jaren lijfrenten, hem 

verschenen in januario anno    ende in julio anno 

  

[in marge: x l.] 

 

Cornelis Aelbertss. als man ende voecht van Diewer Jan van 

Necken over    halve jaren lijfrenten, verschenen mey anno 

ende Omnium Santorum anno 

 

 

[2501] 

 

Amsterdam 

 

[in marge: xiiii l. x s.] 

 

Griet, Jacop Roolofszoon dochter, over ii halve jaren lijfrenten, 

verschenen in maert anno XL ende septembri anno XL x X [=andries] gulden 

facit in ponden deser rekenich       xiiii l. x s. 

 

[in marge: xxx l.] 

 

Symon Aelbertszoon over ii halve jaren lijffrenten, hem ende 

zijn broeders verschenen in mey anno XLI ende novembri 

anno XLI          xxx l. 

 

[in marge: xl l.] 

 

Dieselfder Sijmon over iii halve jaren lijfrenten, hem ende 

zijn broeders verschenen den xx
te
 septembri anno XLI ende   xl l. 

den xx
te
 maert anno XLI, solvit noch anno XL     xx l. 

 

[in marge: vii l. obiit Beert Jans in 

marcy anno XLI] 

 

+ Beert Jansdochter over    halve jaren lijffrenten, 

verschenen in julio anno    ende decembri anno     xvii l. x s. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Hilbrant Claess. over iii halve jaren lijffrenten, staende 

ten lijve van hem Claes Hilbrantss. ende Gielis Hilbrantss., 

verschenen in februario anno XL ende in augusto anno XL,   xxiiii l. 



solvit noch februario anno XLI       xii l. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Volckert Janss. Lakencopers weedue over iii halve 

jaren lijfrenten, haer verschenen in aprilis anno XL ende    xxiiii l. 

in octobri anno XXXIX, solvit noch october anno XL    xii l. 

 

[in marge: xxiiii l. x s.] 

 

Meester Volckert Koertss. over een jaer lijfrenten, hem 

verschenen in decembri anno XL       xxiiii l. x s. 

 

[in marge: xv l. obiit Cornelis ende Lijsbet] 

 

+ Cornelis IJsbrantss. erfgenamen over i halve jaren lijfrenten, 

staende ten lijve van hem ende Lijsbet IJsbrants xv l. ende up Leijntgen 

Bruijnen ende Jan Bruijnen, sprutende uut twee brieven, verscenen 

mey anno XLI ende in novembri anno XL         vii l. ix s.  xv l. 

 

[in marge: obiit meester Maertijn 

xiiii l.] 

 

Meester Maerten Dirckzoon over    halve jaren lijfrenten, 

hem ende Katherijn Gerijts ende Claes Gerijtzoon verschenen 

in maert anno    ende septembri anno 

 

[in marge: xviii l.] 

 

Meester Cornelis Kerstenzoon over een jaer lijfrenten, hem 

veschenen Martini in den winter anno XL      xviii l. 

 

 

[2502] 

 

   Amsterdam 

 

[in marge: vi l.] 

 

Immitgen Bruynen ende Nijes Dircx over i halve jaren 

lijfrenten, verscenen mey anno    ende Omnium Santorum anno XL  iii l. 

 

[in marge: ii l. x s.] 

 

Anna Jacopsdochter over ii halve jaren lijffrenten, 

verschenen mey anno XLI ende Omnium Santorum anno XL            xxv s. ii l. x s. 

 

[in marge: lxx. l.] 

 

Claes Jeroenss.van zekere lijfrenten, staende ten lijve van 



Jan Jeroenss. xx l., verscenen in julio anno XL. Noch xl l., 

staende ten lijve van Heijndirck Vrerickzoon, Joost Vrerickzoon, 

Pieter Vrerickzoon ende Lijsbet Vrericxdochter, elx x l., 

verscenen in maert anno XL ende noch x l., staende ten lijve 

van meester Gerijts Sijmonss., verschenen in maert anno XL   lxx l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Lubbrich Claess Claes over ii halve jaren lijfrenten 

Willem Jacopzoon ende Alydt Jacobsdochter, verschenen 

mey anno XLI ende Omnium Santorum anno XL     xii l. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Heer Claes Gaeff over    halve jaren lijfrenten, hem, Weijn 

Sijmonsdochter, Katherijn Sijmonsdochter ende Willem Lubbertss. 

verschenen Omnium Santorum anno XL ende februario anno XL   xxiiii l. 

 

]in marge: vi l.] 

 

’t Convent van Sinte-Cecilienclooster over ii halve jaren 

lijfrenten, staende ten lijve van Gheerte Doeden, verschenen 

mey anno XL ende Omnium Santorum anno XL     vi l. 

 

[in marge: xx l.] 

 

Noch ’t convent van Sinte-Cecilien over ii halve jaren 

lijfrenten, staende ten lijve van Lijsbet Doeden, verscenen 

mey anno XL ende Omnium Santorum anno XL     xx l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Hobbe Jarichzoon over ii halve jaren lijfrenten, verscenen 

den viii
te
 januario anno XL ende den viii

te
 julio anno XL    xii l. 

 

[in marge: vi l. obiit Katherijn] 

 

Brechte Meijnerts ende Katherijn Meynerts over ii 

halve jaren lijfrenten, verscenen mey anno XL ende Omnium 

Santorum anno XL         vi l. 

 

[in marge: viii l.] 

 

Griet Hillebrant over een jaer lijfrenten, haer 

verschenen in mey anno XLI        viii l. 

 



[2503] 

 

Amsterdam 

 

[in marge: vi l.] 

 

Weijn Jan Stevens over ii halve jaren lijfrenten, hair 

verschenen in juny anno XL ende decembri anno XL    vi l. 

 

[in marge: xxx l.] 

 

Meester Clement IJsbrantzoon over ii halve jaren lijfrenten, 

hem verschenen in maert anno XLI ende septembri anno XL   xxx l. 

 

[in marge: xv l.] 

 

Alijdt, Ghijsbert Baerts dochter, over ii halve jaren 

lijfrenten, verscenen mey anno XL ende Omnium Santorum anno XL  xv l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Griet Sijmonsdochter ende Lubberich Dircxdochter over 

een jaer lijffrenten, verschenen mey anno XLI     iii l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Meester Jan Berenss. over een jaer lijfrenten, hem 

verschenen in aprilis anno XL solvit noch april anno XLI    xii l. 

 

[in marge: i
c
 l.] 

 

Claes Pieterss. Kan over ii halve lijfrenten, hem ende zijn zuster 

Balich Kan, Dirck van Panderen huysvrou, verschenen in julio 

anno XL ende in januario anno       lv l  i
c
 l. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Beert Maertens over i halve jaren lijfrenten, hair ende 

hair zoons dochter, genaempt Anna, verschenen in maert 

anno XXXIX ende in septembri anno XXXVIII ende septembri anno XXXIX xxxvi l. 

 

[in marge: xxii l.] 

 

Maria, die huysvrou van Jacop Dirckzoon Prins, over i halve 

lijfrenten, hair verschenen den xv
te
 julio anno XL ende den xv

te
 

in januario anno XLI         xxii l. 

 

[in marge: viii l.] 

 

Maritgen Gerijtsdochter ende Aechte Claes van Lantsmer 



over ii halve jaren, verschenen Jacobi anno XL ende Purificaci 

anno XL, solvit noch januario anno XLI      xii l. 

 

[in marge: lii l. xvii s.] 

 

Gerijt Claess. van der Del over ii halve jaren lijfrenten, 

zijn huysvrou ende haer dochter gevallen in januario 

anno XLI ende in julio anno XL       lii l. xvii s. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Katherijn Jansdochter over ii halve jaren lijfrenten, 

verschenen in mey marcy anno XLI ende in novembri septembri anno XL vi l. 

 

 

[2504] 

 

    Amsterdam 

 

[in marge: v l.] 

 

Machtelt Dirckxdochter over ii halve jaren lijffrenten, 

hair verscenen marcy anno XLI ende septembri anno XL    ii l. ii s. v l. 

 

[in marge: xxiiii l.] 

 

Claes Gerijt Matheuss. over ii halve jaren lijfrenten, hem 

verschenen in april anno XLI ende in octobri anno XL    xxiiii l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Ghertruijdt Vroulinck ende Aernt, Jan Baerntzoon kinderen, 

over i halve jaren, verscenen in april anno XLI ende in octobri 

anno           vi l. 

 

[in marge: v l.] 

 

Meijnu Joppen ende Margriet, meester Jan Teijngen dochter, 

over een jaer lijfrenten, verschenen in januario marcio anno XLI   v l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Dignum Windricx over    halve jaren lijffrenten, hair 

in julio anno    ende in januario anno 

 

[in marge: l lx l.] 

 

Allert Arijs Boelenss. kinderen als Anna Boelen, Haze, Lijsbet, 

Mari ende Ludu Boelen als Andries Boelenss. kinderen over 

    halve jaren lijfrenten, verscenen in juny anno XL ende in   ix l. 



decembri anno 

 

[in marge: xx l.] 

 

Gheert Hughendochter ende Lucie Sijmonsdochter over i 

halve jaren lijfrenten, verscenen novembri anno XL ende mey anno XL  xx l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Dirck Tijmonss. ende Aerjan Aelbertss. over i halve lijfrenten, 

verscenen den xiii
te
 januario anno XLI ende den xiii

te
 julio anno   vi l. 

 

[in marge: vii l.] 

 

Gheertruijdt Gerijtsdochter ende Mari Claesdochter van 

Lantsmer over een jaer lijfrenten, verscenen Assuncionis Marie anno XL  vii l 

 

[in marge: x l.] 

 

Geerte Tijmens, Tijmon Egbertss. over een jaer lijfrenten, staende ten lijve van 

IJff Tijmonss., zijn zoon, verschenen den vi
te
 in julio anno XL   x l. 

 

[in marge: x l.] 

 

Dieselfde over een jaer lijfrenten, staende ten lijve van Wilbruch 

Tijmonsdochter, verschenen den vi
te
 in julio anno XL    x l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Aelbertgen Jansdochter over i halve jaren lijfrenten, 

verscenen den xx
te
 januario XLI ende den xx

te
 julio anno    vi l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Dubbelt Janss. over ii halve jaren lijfrenten, verscenen 

den xx
te
 januario anno XLI ende den xx

te
 julio anno XL    xii l. 

 

[in marge: v l.] 

 

’t Convent van Sinte-Geertruijden over ii halve jaren lijfrenten, 

staende ten lijve van Stijn Heijndricx, verscenen den xx
te
 

januario anno XLI ende den xx
te
 julio anno XL     ii l. x s. v l. 

 

 



[2505] 

 

   Amsterdam 

 

[in marge: l l.] 

 

Sijbrant Occo over ii halve jaren lijfrenten, hem ende zijn huyssvrou 

verscenen aprilis anno XLI ende in octobri anno XL    l l. 

 

[in marge: xxvi l.] 

 

Ludu Tijmons ende Hadu Tijmonsdochter over ii halve jaren 

lijfrenten, verscenen den xviii
te
 januario anno XLI ende den xviii

te
 julio  xxvi l. 

anno XL, solvit noch julio anno XLI       xiii l. 

 

[in marge: vi l. x s.] 

 

Anna Tijmonsdochter ende Maritgen Willemsdochter over ii 

halve jaren lijfrenten, verscenen den xviii
te
 julio anno XL ende den  vi l x s. 

xviii
te
 januario anno XLI, solvit noch julio anno XLI    iii l. v s. 

 

[in marge: vi l. x s. 

 

Dieselfde Anna Tijmons ende Tijmon Claess. over ii halve 

jaren lijfrenten, verscenen den xviii
te
 julio anno XL ende den   vi l. x s. 

xviii
te
 januario anno XLI, solvit noch julio anno XLI    iii l. v s. 

 

[in marge: xx l.] 

 

Egbert Garbrantss. over    halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van Garbrant Egbertzoon, zijn zoon, verscenen den 

iii
te
 augusti anno    ende den iii

te
 februari anno 

 

[in marge: xx l.] 

 

Dieselfde Egbert over    halve jaren lijfrenten, staende ten 

lijve van Claes Egbertss., zijn zoon, verscenen den iii
te
 augusti 

anno    ende den iii
te
 february anno 

 

[in marge: x l.] 

 

Jan Claess. in’t Borseul over i halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van Claes Janss., zijn zoon, verscenen den xxvii
te
 februario 

anno XLI ende den xxvii
te
 augusto anno      vi l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Dieselfde Jan Claess. over    halve lijfrenten, staende ten lijve 

van Griet Jans, zijn dochter, verscenen den xxvii
te
 februari 

anno XLI ende den xxvii
te
 augusti anno      vi l. 



 

[in marge: xxx l.] 

 

Jan Willemssoon over een jaer lijfrenten, staende ten lijve van 

Margriet Jansdochter, Willem Janss., zijn kinderen, verscenen 

den xxi
te
 octobris anno 

 

 

[2506] 

 

Lijfrenten Ter Gouwe 

 

[in marge: vi l.] 

 

Jop Franss. over een lijfrenten, staende ten lijve van Danijel 

Franss., verschenen in aprilis anno XL      vi l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Nijentgen Claesdochter over i halve jaren lijfrenthen,  

verscenen den x
te
 maert anno XLI ende den x

te
 septembri anno XL  vi l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Daem Claess. off zijn voochden over    halve jaren lijfrenten, 

verschenen den x
te 

marcy anno    ende den x
te
 septembri anno 

 

[in marge: xii l.] 

 

Jop Franssoen over ii halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van Frans Danijelzoon, verscenen den x
te 

maert 

anno XLI ende den x
te
 septembri anno il XLI     xii l. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Jacop Dirckzoon ende Jan Corneliss. over    halve jaren 

lijfrenten, hem beyden verscenen den iii
te 

mey anno 

ende den iii
te
 novembri anno 

 

[in marge: xii l.] 

 

                               over   halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van Aernt Dirck Jan Hoenzoon ende Marijtgen Pieter 

Gerijtzoon, die gruters dochter, verschenen den iii
te 

mey 

anno    ende den iii
te 

novembri anno 

 

[in marge: ix l.] 

 

Dirck Jan Hoenzoon ende Beatricx, Jan Hoenzoon dochter, 

over    halve jaren lijfrenten, verschenen den iii
te 

mey 



anno    ende den iii
te 

novembri anno 

 

 

[2507] 

 

  Lijfrenten in Alcmaer 

 

[in marge: xviii l.] 

 

Broeder Gerijt Janss., pastoor in Drilst, over ii halve jaren 

lijfrenten, verscenen in februario anno XLI ende in augusto anno XL  ix l. xviii l. 

 

[in marge: viii l.] 

 

Ghetruijdt Albouts over een jaer lijfrenten, haer verscenen 

in novembri anno 

 

[in marge: v l. obiit in january 

anno XLI] 

 

+ Erm Pietersdochter over een halve jaren lijfrenten, 

haer verscenen in septembri augusto anno XL     ii l.x s. 

 

[in marge: v l. obiit meester den xix 

januario anno XLI] 

 

+ Meester Bertelmeis Janss. over een jaer lijfrenten, hem verscenen 

Katherine anno XL         v l. 

 

[in marge: v l.] 

 

Heer Aerjan Basgen over een jaer lijffrenten, hem 

verschenen in decembri anno XL       v l. 

 

[in marge: x l.] 

 

Dirck van Rollant over iii halve jaren lijfrenten, zijn 

huyssvrou angecomen van joncfrou Barbara van Cats, 

verschenen in maert anno XL ende in septembri anno XXXIX, 

solvit noch septembri anno XL       xv l. 

 

[in marge: xii l. x s.] 

 

Claes Osman over ii halve jaren lijfrenten, hem verscenen 

mey anno XLI ende Omnium Santorum anno XLI,     xii l. x s. 

solvit noch Omnium Santorum anno XL      vi l. v s. 

 

[in marge: iiii l. obiit Louris den xxvii 

marcy anno XLI] 

 



+ Louris Janss. over een jaer lijfrenten, hem angecomen van 

Gerbericht Claes, verschenen Omnium Santorum januario anno XL  iiii l. 

 

[in marge: x l.] 

 

Die pater van ’t Jonghe Hoff over ii halve jaren lijfrenten, 

staende ten lijve van meester Jacops dochter, ghenaempt Gherrijt Jacopsdochter, 

verschenen in februario anno XLI ende in augusto anno XL   x l. 

 

[in marge: xv l.] 

 

Die mater van ’t Middelhoff over i halve jaren lijfrenten, 

staende ten lijve van Anna Angustinendochter, verschenen 

in junio anno XLI ende in decembri anno      vii l. x s. 

 

[in marge: xii l. x s.] 

 

Dieselfde mater over een jaer lijfrenten, staende ten lijve van 

Jacoba, IJff Sijmonss. dochter, verscenen in februario anno XLI   xii l. x s. 

 

[in marge: xii l.] 

 

Heer Pieter Janss. ende Dirick Janss. over i halve jaren lijfrenten, 

verschenen mey anno    ende Omnium Santorum anno XL    vi l. 

 

[in marge: xii l. x s.] 

 

Baert Gielijssoen over een jaer lijfrenten, verschenen 

den xxiiii
te
 mey anno XL        xii l. x s. 

 

[in marge: iiii l.] 

 

Jan Bruijnss., kuper, over een jaer lijfrenten, zijn broeders kint, 

verschenen in julio anno XL        iiii l. 

 

 

[2508] 

 

Alcmair 

 

[in marge: xii l.] 

 

Meester Dirck Verwer over een jaer lijffrenthen, hem 

verschenen in decembri anno XL       xii l. 

 

[in marge: xxxi l.] 

 

Pieter Claess., rentmeester, over een jaer lijfrenten, hem ende 

zijn dochter verschenen novembri anno XXXIX, solvit noch 

novembri anno XL         xxxi l lxii l. 



 

[in marge: xii l.] 

 

Heer Jan Michielss. van Barckhout over een jaer lijfrenten, 

verschenen in augusti anno XL       xii l. 

 

[in marge: v l.] 

 

Heer Jan Michielss. van Brackhout noch over een jaer 

lijfrenten, hem verschenen in augusti anno XL      v l. 

 

[in marge: xv l.] 

 

Gherijt Jan Mouwerincxzoon over iiii halve jaren 

lijfrenten, verscenen mey anno 38 ende Omnium Santorum anno XXXVIII, 

solvit noch mey anno XXXIX ende Omnium Santorum anno XXXIX  xxx l. 

 

[in marge: lxvi l.] 

 

Meester Pieter Basgen van sekere losrenten ende lijfrenten, staende 

ten lijve van zijn susters kinderen, verschenen mey anno XL 

ii    ende Omnium Santorum anno XL      lxvi l. 

 

[in marge: xx l.] 

 

Anna, Jacop Heijndirckzoon dochter, over ii halve jaren 

lijfrenten, haer verschenen mey anno XLI ende Omnium Santorum anno XL xx l. 

 

[in marge: x l.] 

 

Floris, meester Maertijn Floriss. zoon, over een jaer lijfrenten, 

hem verschenen den xxiiii
te 

mey anno al XLI     x l. 

 

[in marge: xviii l.] 

 

+ Jacop Pieterss. Sas over een jaer lijfrenten, staende ten lijve 

van Heindirck ende Claes, Jan Scouten kinderen, verscenen Heylighe 

Drie Conynghen anno XL        xviii l. 

 

[in marge: xx l.] 

 

Dued Janss. over    halve jaren lijfrenten, staende ten lijve 

van zekere zijn kinderen, verschenen
 
mey anno    ende 

Omnium Santorum anno 

 

[in marge: xxv l.] 

 

+ Floris, meester Maertijn Floriss. zoon, over een jaer lijfrenten, 

hem verschenen Mathei anno XL       xxv l. 

 



[in marge: xx l.] 

 

Andries Pieterss. Zel over i halve jaren lijfrenten, 

staende ten lijve van zeekere zijn kinderen, verschenen 

in maert anno XLI ende in septembri anno XL     xx l. 

 

[in marge: xxxvi l.] 

 

Meester Wouter Magnus, pastoor tot Scorl, ende meester Jacop in Den 

Haech over i halve jaren lijfrenten, verschenen in aprilis  

anno XLI ende in octobri anno       xviii l. 

 

 

[2509] 

 

   Alcmair 

 

[in marge: iiii l.] 

 

Griete Wouters over een jaer lijffrenten, verschenen 

Assumpcionis Marie anno XL       iiii l. 

 

[in marge: x l.] 

 

Katherijn Garbrants van Monijckdam over 1 een jaer  

lijffrenten, haer verschenen Mathei anno XL     x l. 

 

[in marge: xv l.] 

 

Gherijt Janss. kistemakers weedue, over een jaer 

lijfrenten, verschenen mey anno XL       xv l. 

 

[in marge: omtrint iii
c
 l.] 

 

Noch een clouyer van zekere poorteren, verschenen 

Purificacio Marie anno 

 

[in marge: x l.] 

 

Die pater van Muijden over een jaer lijfrenten, staende 

ten lijve Clara Hubertsdochter, Comen Colen nicht, 

verschenen Nativitas Nativitatis Johannis Baptiste anno XLI   x l. 

 

[in marge: vi l. v s.. obiit Dirck anno 

XL] 

 

+ Dirck Heertgen over i halve jaren lijfrenten, verscenen 

den xix
te
 in septembri anno XL       iii l. ii s. vi d. 

  

[in marge: xv l.] 



 

Gherijt Louriss. over een jaer lijfrenten, hem 

verschenen den iii
te
 octobri anno 

 

[in marge:xvii l.] 

 

Claes Gherijtss. Clouck over ii halve jaren lijfrenten, hem 

verschenen den xiii
te
 januario anno XLI ende den xiii

te
 julio anno XLI  vii l. ix s. xvii l. 

 

[in marge: v l.] 

 

Pater Anthonis over een lij jaer lijffrenten, 

staende ten lijve van Cleijmeins, Claes Louriss. dochter 

 

[in marge: x l.] 

 

Dirck Franss. over i halve jaren lijfrenten, hem verschenen 

den xviii
te
 januario anno XLI ende den xviii

te
 julio anno XLI   x l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Andries Willemss. over ii halve jaren lijfrenten, staende 

ten lijve van Willem Andrieszoon ende Getruijdt Andriesdochter, 

verschenen february anno XL ende septembri anno XL     vi l. 

 

 

[2510] 

 

  Andere uutgheven van reysen 

 

Jacop Willemss. Brouwer, van een reyse bij hem gedaen in Den 

Haech, nopende dat congygelt, als breder blijct bij cedulle      iii l. x s. 

 

Jan Janss. Buyser van een reyse bij hem gedaen tot Zaerdam, 

nopende ’t verleggen van den Wessaner sluys, als breder blijct bij cedulle   xii s. 

 

Philips Ronss. van een reyse bij hem gedaen in Den Haech, nopende 

van den rekenic van ’t Hontbos, als breder blijct bij cedulle            v l. viii s. vi d. 

 

Jan Janss. Buyser ende IJsbrant Pieterss., van een reyse bij hem- 

luyden ghedaen in Den Hage, nopende van die ghijselinge van 

Cornelis Gerijtssoen, als breder blijct bij cedulle      ix l. v s. 

 

Philips Ronss. ende Pieter Bertelmeiss. van een reyse bij hemluyden 

gedaen in Den Hage, nopende ’t exugelt van Cornelis Gerijtssoen, 

als ’t breder blijct bij cedulle         viii l. ix s. 

 

Andries Pieterss. Zel van een reyse bij hem gedaen te 

Hairlem duer consent van burgermeesteren, nopende de requeste 

bij Andries Willemss., de coninginne overgegeven, als blijct 



bij cedulle            xxii z s. 

 

Andries Pieterss. Zel van een reyse bij hem gedaen te Hairlem 

duer consent van burgermeesteren, as ’t blijct bij ote ordonnantie      xxii s. vi d. 

 

Jan Janss. Buyser van een reyse bij hem gedaen in Den Hage, 

nopende de proposoie van de Prins van Orange, blijckende 

bij cedulle            iii l. xvi s. 

 

Jan Janss. Buyser van twee reysen bij hem gedaen, als ’t 

breder blijct cedule begripende         ii l. xiiii s. 

 

Jacop Willemss. Brouwer van een reyse bij hem gedaen tot 

Deventer, nopende de tollen, blijct bij ordonnantie        vii l. vi s. 

 

IJsbrant Pieterss. een reyse bij hem gedaen tot Amsterdam 

duer beveel van burgermeesteren, nopende van lossinge, as ’t 

breeder blijct bij ordonantie          xxviii s. vi 

d. 

 

 

[2512] 

 

  Andere extraordinarius uutgeven 

gevallen binnen desen jare anno dese rekeninc 

 

[in marge: ii s. vi d.] 

 

Up den jaersdach anno XV
C 

XLI stilo communi betaelt voer den 

poorteren ’t insgelijck in voirgaende rekeningen     ii s. vi d. 

 

[in marge: xiiii s.] 

 

Sijmon Bertelmeuss., deurwaerder, voir hoer nyeuwee 

jaer na ouder ghewoonten        xiiii s. 

 

[in marge: xii s.] 

 

Die boden van Hollant voir heur nyeuwe jaer na 

ouder ghewoenten         xii s. 

 

[in marge: xxiiii s.] 

 

Die vier steedebooden van Alcmair voir hoir nyeuwe 

jaer na ouder ghewoenten        xxiiii s. 

 

[in marge: xviii s.] 

 

Die scoutendienaren voir hoir nyeuwe jaer na 

ouder ghewoenten         xviii s. 



 

[in marge: xviii l.] 

 

Meester Leennaert, organist, ende steede hem jaerlicx uutreict 

tot vier quatieren ’t ’s jaers, solvit Purificacionis, solvit mey, solvit 

Jacobi, solvit Omnium Santorum       xviii l. 

 

[in marge: xxx l.] 

 

Meester Hobingius, rectoor, ende die steede hem jaerlicx geft 

voir zijn wedden tot vier quatieren ’t ’s jaers, solvit Purificaci, 

solvit mey, solvit Jacobi, solvit Omnium Santorum     xxx l. 

 

[in marge: xvi l.] 

 

Louris Janss. Nogger ende Joost Gerijtss. als waeckers upte 

kercketoorn van Alcmaer over hoir loon van denselfde vier 

quartieren ’t ’s jaers, solvit Purificacionis, solvit mey, solvit Jacobi, solvit 

Omnium Santorum         xvi l. 

 

[in marge: xii l. xiii l.] 

 

Willem Janss., klocsteller, dat hij die huerclocken van 

Alcmaer stelt over vier quartieren, solvit Purificacionis, solvit mey, 

solvit Jacobi, solvit Omnium Santorum      xiii l. 

 

[in marge: v l.] 

 

Nannick van Zulen van dat clocxken te luyen up dat stadthuys 

over vier quartieren, solvit Purificacionis, solvit mey, solvit Jacobi, 

solvit Omnium Santorum        v l. 

 

[in marge: v l. vi s. vi d.] 

 

Adriaen Stalpaert, rentmeester, van kermerken van dat 

coniginnegelt, verschenen Omnium Santorum anno 

 

[in marge: ii l. xii s.] 

 

Andries Willemss., rentmeester van de abdie van Egmont, 

van dat coniginnegelt, verscenen Omnium Santorum anno 

 

[in marge: xii l.] 

 

Meester Cornelis Morsch, advocaet, voir zijn pensioen, 

verschenen Pinxter anno 

 

[in marge: viii l.] 

 

Meester Cornelis de Capelle voir zijn pensioen, 



verschenen Pinxter anno 

 

 

[2513] 

 

Extraordinarius uutgeven 

 

[in marge: xxv s.] 

 

Dirck Ellis ter cause van Scoorler dijck te maecken 

bij Crabbedam, verschenen         xxv s. 

 

[in marge: xxxv s. vi d.] 

 

Guertgen in die duelen van de grote stenen gemeenter 

brug schoon te houden, verschenen Gregorij anno  `   xxxv s. vi d. 

 

[in marge: xx s.] 

 

Jan Janss., die graeffmaker, van de noen te 

cloppen ’t ’s jaers, verschenen Jacobi anno XLI     xx s. 

 

[in marge: xxv s.] 

 

Dieselfde Jan Janss. van de honden uut die kerck te 

smiten, verschenen Letare anno 

 

[in marge: omtrint iiii l.] 

 

Te mey gheeft men elcke priester in den omme- 

ganck een stuver, facit voer ’t jaer anno XLI     iiii l. v s. 

 

[in marge: iiii l. iiii s.] 

 

Die trompers up den meyendach anno XLI      iiii l. iiii s. 

 

[in marge: omtrint viii l. 

      viii l. iiii s. vi d.] 

 

Die rethorijkers upten meyendach ter cause dat zij dat 

oude testament hebben doen omgaen in den prosescye anno XVI     viii l. iiii s. vi d. 

 

[in marge: xviii l.] 

 

Die raets van den jonckscutters ter cause van 

hoor wedden, verscenen Jacobi anno XLI bij ordinancy    xviii l. 

 

[in marge: xviii l.] 

 

Die raets van den outscutterie ter cause van 



hoor wedden, verscenen Bertelmei anno XLI bij ordinancy    xviii l. 

 

[in marge: vi l.] 

 

Die minnebroeders voir hoir Kersmisse die 

somme 

 

[in marge: vi l.] 

 

Dieselfde minnebroeders voir hoir miswijne, 

verschenen Franscisci anno XLI 

 

[in marge: ii l. x s.] 

 

Sinte-Anthonisheeren ende die burghermeesteren mit hem over- 

ghecomen dat Sinte-Anthonis varkenen niet en 

sullen lopen bij den straten        ii l. x s. 

 

 

[2514] 

 

Jan Aelberts, Louris Ziericxzoon, cum sociis ter cause dat sij 

ghewaect hebben in den brant van Cornelis Brantgiss., 

als ’t blijct bij ordinancie, belopende     ii l. ii s. iii d. 

 

Die canteriheeren ter cause dat sij die drie 

vroechmissen ghesongen hebben, als ’t blijct bij ordinancie   xxv s. 

 

Claes Janss., burghermeester van Enchusen, ter cause van negedalf 

stro backinc, als ’t blijct bij ordinancie, belopende       xxv l. xviii s. vi d. 

 

Willem Janss., scout der stede van Alcmaer, van een eerlijke maeltijt, 

die minister gesconcken, als ’t blijct bij cedulle, belopende       ii l. vi s. i d. obool 

 

Claes van Runen betaelt voir xiiii mengelen Engels byer 

ende een kanne wijns bij Jan van Scagen ende hemraedts van ’t 

’t Hontbochs, beroerende het pryvaethuystgen bij ’t gemeene lant 

afghebroken, als ’t breder blijct bij ordinancie     xxxviii s. 

 

Heijrick, sloetmaker, ter cause dat hij vermaict heeft 

die leedinge van ijser die de hamer van de grote clock 

upte kerck trecken, als ’t blijct bij ordinancie     ix s. 

 

Frans, timmerman, ter cause van seekere houtwerck ende 

arbeytsloen, gedaen up scepencamer ende elders, nae  

uuytwijsen een ordinancie, belopende     iii l. ix s. vii 

doits 

 

Jan Pieterss., lijndraier, ter cause van l pont, ’t ons gelevert 

an dat grote uuyerwerck in de Groote Kerck, as ’t blijct 



bij ordinancie, beloopende     xxxvii z. s. 

 

Reijer van der Does Vranckess., clerck van mijnen heer die 

treserier meester Vincent Corneliss., betaelt voir de 

sollacitacie bij de voirnoemde Vincent, gedaen in de graciebryeff 

van de v
c
 gulden ’t ’s jaers, blijckende bij ordinancie     xv l. ii s. 

 

Pieter Bertelmeiss. betaelt van acht stoop wijns, die stede 

de minrebroeders gesconcken, als ’t blijct bij ordinancie     ii l. 

 

Reparacie gedaen an den nyeuwe breg bij Duyff Jans, 

boochmakers, als ’t breder blijct bij cedulle, begripende           i
c.
 l. ende viiii s. 

 

Reperracie gedaen an den doeren van Knolledammer 

sluys, als ’t breder blijct bij cedulle, begripende       xxxvi l. xii s. iii d. 

 

 

[2515] 

 

Dirck Janzoon Biscop van eenhondert mande turff, die 

stede van Alcmair gelevert, als ’t blijct bij cedulle, belopende   iiii l. 

 

Jan Nannikzoon, houtcoper, van reparacie van de brughe 

upten Leedt ende brugge neffens die Molenstraet, als ’t 

blijct bij cedulle, begripende        vii l. v s. vi 

d. 

 

Frans van Teylingen betaelt voir twaelff stoep wijns 

rinswijn, die stede van Alcmair de minrebroeders 

ende vrouwenbroers gesconcken hebben, blijckende bij ordinancie  iii l. 

 

Jan van Houten met die wakers betaelt van bij 

nacht te waken in augusto lestleden, blijckende bij ordinancie, 

de somme van          x l. xvi s. 

 

Gherijt Reijnen met zijn medehulpers betaelt van de 

brugge up Dronkenoert, als ’t blijckt bij ordinancie     i
c
 l. iiii s. 

 

Cornelis Janss., glaesmaker, ter cause dat hij zeekere 

glaesen gerepereert ende gemaict heeft in dat stadt- 

huys ende an dat scoel, als blijct bij ordinancie      iiii l. xviii s.vi d. 

 

Jan Vasterss. van Knolledam ter cause dat hij een 

jaer lanck de sluys tot Knolledam bewaert heeft, 

verschenen Sint-Jansmis lestleden, blijct bij ordinancie    v l. 

 

Jan van Houten met die bierdragers ter cause dat 

zij zekere nachten gewaect hebben, blijct bij cedulle    v l. xviii s. 

 

Steeffen Franss. ter cause dat hij an die Corijstraet 



brugge gemaect heeft ende elders gerepareert 

heeft daer ’t van noede was, als ’t blijct bij ordinancie    xxi s. 

 

Frans van Teijlingen ter cause van seven stoep rins- 

wijn die de stede van Alcmair die baliu van Den 

Briel ende Stulpaert heeft        xxxv s. 

 

Jan Nannicxzoon ter cause van spijkers, ijserwerck 

ende arbeytsloen gedaen an diverssche reperacie 

van bruggen binnen Alcmair, blijckende bij ordinancie         vii l. v s. vi d. 

 

Heijnrick, slootmaker, ter cause van arbeytsloen 

gedaen an ’t uerwerck upte kerck, blijct bij ordinancie    xxxvi s. 

 

Arijs Janss. ter cause dat hij de vulinscuyl scoen 

gemaect heeft ende getimmert heeft, blijct bij ordinancie    vii l. viii s. 

 

 

[2516] 

 

Pieter Bertelmeiss. ter cause van zeekere wijn heer 

Abel van Colster ende meester Willem, procureur, gesconcken, 

blijckende bij ordonnancie        xxxii s. iii d. 

 

Ghysbert, leydecker, ter cause van zekere 

reperacie gedaen an stadthuys, blijckende bij ordonnancie           iiii l. xv s. vi d. 

 

Jan Heindricxzoon, stebode, ter cause van zekere 

reperacie bij hem verleyt an stehuys, blijckende bij ordonnancie   xv s. 

 

De wedue van Jan mette honden ter cause van 

zekere steen gebracht tot reperacie van de stede bij ordonnancie   xviii s. 

 

Jan Pieterss., lijndraier, ter cause van xxvi pont, 

’t ons gelevert an de Grote Kerckklock bij ordonnancie    xxvii s. 

 

Ulbrant Janss. ter cause van zekere reperacie gedaen 

an de uterste brug van Dronkennoort, blijct bij ordonnancie   xiiii s. 

 

Pouwels Janss., matselair, ter cause van reparacie gedaen 

an de brug van Clair Commen Harcken bij ordonnancie    iii l. v s. 

 

Cornelis Garbrantss. ende Dirck Reijerss. ter cause dat zij de 

stenen Mijenter brugge hebben doen repareren deur beveel 

van burgermeesteren bij ordonnancie      xiiii l. xvi s. 

 

Bertelmeis Thomass. ter cause dat hij zekere tafalen, 

scragen ende bancken up stadthuyss gemaict ende gerepareet 

heeft bij ordonnancie         iii l.x s. 

 



De secretaryssen ter cause van hoer arbeytsloon verdient 

met scrijven, als ’t blijct bij ordonnancie      iii l. 

 

Dirck Janss. Oues, ter cause van zekere reperacie, gedaen 

an de steenen brug bij Jacob Willemss., als ’t blijct bij ordonnancie  viii l. ii s. 

 

Claes Louriss., Jan Thaemss., Frans van Teijlingen, ter cause van 

hoir solarius van een geheele jaer als ingaende kes 

Kersavont anno XL ende expirerende Kersavont anno XLI, 

als breder blijct bij quytanci, die somme van             lxxxi l. xviii s. 

 

Pieter Garbrantss., meter der steede van Alcmair, ter 

cause van een geheel jaer van mijn solarius meetloen, 

mij gevallen van Kersmisse anno XL tot Karsmisse anno XLI   l l. ii s. vi d. 

 

Die vier stedetrompers van Hairlem ter cause dat zij 

up meyendach lestleden in de processie van ’t waerdige 

het Heylige Bloets ommegegaen hebben anno XLI     xii l. x s. 

 

 

[2517] 

 

Die vier stedetrompers van Hairlem ter cause dat  

zij up meyendach lestleden in de processie voer het 

waerdige Heylige Bloet ter eeren Goids hebben die somme van  iiii l. iiii s. 

 

Die heeren ende priesters 

 

Arijs Jaep Saijen ter cause van een duysent heel barnnickhout 

gebrocht van Antwerpen tot behoeff van den stede, als ’t breder 

blijct bij ordinancy, die somme van               ix l. xiii s. ix d. 

 

Een ordinancie van Pouwels Janss. Coster met zijn knecht ter cause dat zij 

die stede Mijenter brugge ende andere diversche breggen, 

als ’t breder blijct bij ordinancie               xii l. iii s. ix d. 

 

Noch een ordinancie van zekere scuyten, scut ende scuythuyr 

ende scut diversche persoenen gebrocht hebben an den dijck 

tusschen Alcmair ende Koedijck, als ’t breeder blijct bij ordonnancie     xvii l. xii s. ix d. 

 

Noch een ordinancie van zekere persoenen diversche personen 

als van Claes Brouwer van eest, van meeten ende clocksteller, 

ende Baernt Jacopss. ende anders, as ’t als ’t breder blijct bij 

ordonnancie, die somme van           xix l. xvi s. iii d. 

 

Noch een ordinancie van partien als van die vulliscuylen 

ende zevisbancken ende andere oncosten gedaen, als 

breder blijct bij ordonnanci, die viii somme van       v l. 

 

 


