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Inventarisnummer 577 
 
------------------------------- 
 
 
Ic, Doede Jansz., kenne ende lijde ontfanghen te hebben bij handen 
van desen teghenwoerdighen tesauriers van Alcmaer die somme 
van achtien stuvers ter cause van een reyse dien ick ghedaen hebbe 
van stedeweghen tot Haerlem aen den tollenaer van Sparendam, 
daer ick in ghevaceert hebbe twe daghen, daechs ses stuvers, 
facit twaleff stuvers. Item ii stuvers ghegheven voer een copie van een 
tollenbrieff ende vier stuvers van vracht ghins ende weder, facit t’samen 
die somme voerscreven, van welcken penninghen ick beken mijn wel betaelt 
te wesen. Des tot een oirconde heb ick dit mit mijn selffs hant 
ghescreven ende mijn naem hier onderan gheset. Actum anno XVC ende XVIII 
den xxiiien novembri. 
 
Barthout Gherytz.   Doede Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Lubbrant Maertz. ende Aerys Pieterz., poerteren der stede van Alcmaer, kennen 
ontfangen te hebben myts desen van die tesauriers derselver stede die som 
van vier pont darthyen schellingen ses pennyngen van xl groten vlaems ’t pont in 
betalinge van een reysse die wij gedaen hebben deur beveel van den gemeen rijc- 
doem in Den Hage om advyss te hebben op dat scriven van die graeff van Nassou, 
stadthouder generael, rorende die continuatie van den gerechte, in welcke reysse 
wij gevaceert hebben elx vier dagen, ’s daechs tesamen xii s., facit ii l. viii s. 
ende van ’t advyss myt een copie r van den tryumphe van den konynch van Spaengen 
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xii s. ende van vracht uut ende thuys xxxiii s. vi d., comen tesamen dese 
percelen tot den eersten summa van iiii l. xiii s. vi d. In kennysse des waerheyts 
soe hebben wij, Lubbrant Maertz. ende Aerys Pieterz. voerscreven, onse namen hieronder 
geset opten xien dach in januario anno XVC achtien na ’t gemeen scriven der stede van 
Alcmaer. 
 
    Lubbrant Maertsz. Aerys Pieterz. Zel 
       [***] 
 
------------------------------- 
 
Ic, Anna van Nortich, weduwy van Ghysbart van Devoeren, ken leij ontfanghen toe 
hebben van die gode stede van Alckmaer drye libra groten vlams, houdende op mijn lief 
en waren voerscenen toe Carsmys lastlede. Ic ken betalt toe wese van dit termijn en van 
alle voerleden termijnen en danck hem der goder betalincken. In kennys van dien 
heb ic dit ghescreven mit mijn selfes hant en mijn naem hieronder gheset op 
den xi dach van juniuys anno stylo XVC XVIII en waren verscenen dat jaer 
van scventyenen. 
     Anna van Nortich, weduwy van 
     Ghysbart van Devoeren 
Barthout Gherytz. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert den tresoriers der stede van Alcmair te betalen 
in handen van meester Anthonis Willemsz., scretarys, die somme 
van vier rinse guldenen seventhien stuvers ter cause van 
twe boecken, gemaeckt ende getogen uutten principale sette- 
boeck, ende voir andere brieven ende scrifturen voir den stede 
geexpedeert ende mits overleverende dese onse ordonnacie, 
men sal ’t denselven tresoriers passeren in huerluyden reke- 
nynge. Actum den xxiien decembris anno XVC ende achtienne. 
 
     meester Anthonis Sonck 
Barthout Gherytz. 
 
------------------------------- 
 
Jan Gerijtsz., balieu van der Nijburch, kenne ende lije ontfangen te hebben van d[e] 
stede van Alcmaer die somma van negen pont, stuck tot vertich groot vlae[ms], 
ter cause van een halff jaer lijffrentten, staende ten lijeve van broder Ge[rijt] 
Jansz., carmelyt, ende Guert Jansdochter, beyde Jan Gerijtz. kinderen, ende den 
langsten levende van hen beyden, daer Jan Gerytz. heeffer off wesen 
sal sijn leven lang geduerende, verscenen upten xven dach in februaris 
laestsverleden, van welcke somma ic mijn houde vernucht van dat termijn 
ende van allen verleden termijnen. Des oirconden mijn hanscrift hieronder 
gescreven upten twintichsten dach in marcio martte in’t ’t jaer ons Heeren 
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duysent vijffhondert ende achthyen na den gemene scriven. 
 
 Snel Claesz.  Jan Gerijtsz. 
 
------------------------------- 
 
Die burgemeesteren der stede van Alcmaer ordonneren den 
tegenwordige tresoriers te betalen ende in rekenynge 
te stellen vijff ponden negentien scellingen van xl groten van de 
maeltijdt mitte wijn die deselve burgemeesteren 
gesconcken hebben den abt van Egmont up Sinte-Clarendach 
verleden ten cloester van deselve Claren ende mits overbringende 
desen men sal hemluyden ’t selve passeren ende lijden 
in deselve huer rekenynge. Actum den eersten in 
september anno XVC achtien. 
 
   Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Jan Gerijtsz., nutertijt baliu van der Nijburch, bekenne ende lije ontfanghen te he[bben] 
van die goede stede van Alcmaer die somma van negen pont, stuck doende 
vertich groot vlaems ter cause van een halff jaer lijffrentten, staende ten 
lijeve van broder Gerijt Jansz., carmelyt, ende Guert Jansdochter, Jan Ger[rijtsz.] 
kinderen, gewonnen bij Joosts Jacop Heermansdochter salighe dochter ende den 
langsten levende van hem beyden, daer Jan Gerijtz. heeffer off wese[n] 
sal sijn leven lang geduerende, welcke rentten verscenen den vijftiensten da[ch] 
in augusto laestsverleden, van welcke somma van ix libra, mette voirs. ic 
mij houde vernucht van dat termijn ende van allen voirleden termijnen. Des oirco[nde] 
mijn hanteyken hieronder gescreven den eersten dach in octobry anno XVC 

achtyen.           
   
  Jan Gerijtsz.     Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Griet Pieter Wigendochter, ken ende lij 
ontfangen te hebben van die stede van Alcmar 
xxx rinsgulden, die versceenen waren op Sante- 
Martendach in die winter in ’t jaer 
XVC ende XVIII ende scelden quijt die guede 
stede van Alcmar van dese termijn ende van 
allen voerleden termijnen. In kenne der 
waerheit soe heb ic mij naem hier- 
onder geset. 
 
Snel Claesz. 
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 Ic, Griet Pieter Wigendochter, 
 ken ende lij alle des voerscreven staet. 
 
------------------------------- 

  
Dye mynrebruers hebben gehaelt ten huyse van mijn, Snel Claesz, voir ’t hoichtijd van van 
Sante- 
Louwerys anno XVC XVIII viii mengel rins wins, dat mengel tot v gulden, facit voir acht 
mengel      xx st.van xl groten. 
 
Noch voir ’t hoichtijd van Onser-Liefer-Vrou Assumpcyo acht mengel rins wins, dat mengel 
tot vijff gulden, 
facit voir acht mengel    xx st.van xl groten. 
 
Ende ghesconcken die stede van Horen in die maent van augusto als dienen dach dat sij te 
dachvaert ghe- 
weest sin mit veil dorppen, twe stedekannen rins wins bijdraghende mit den borden seven 
menghelle, 
dat mengel tot vijff gulden, facit  xvii st. vi d. van xl groten. 
 
Noch soe sien in dersellifden maent van augusto binnen der stede van Alcmaer geweest 
meyster 
Jan van Duijffvoirt, raet, ende meyster Jacop Mouweris, beyde raden ordinary, soe is hem- 
luyden ghesconcken, overmits datsse die stede te doen heeft ende behullippellick moegen 
wesen 
an win, dye somme van  drye pont xi st. van xl groten. 
 
Bijdraicht comt voir dese perseillen tesaemmen in als ses pont viii st. vi d. van xl groten, van 
wellicke somme 
ic mijn houde betaelt te weesen bij handen van den tesauweryers. In kennisse der waerheyt 
soe heb ic mijn naem mit mijn selliffs hant hyeronder geset. Actum den xxen dach van augusto 
anno XVC XVIII bij mijn, 
     Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Jan van Zeyst, doctore in medecijnen, kenne ende lijde ontfangen 
te hebben van de goede stede van Alckmair bij handen van de 
tresoriers die somme van twie ponden grooten vlaems over 
die betalinge van twee parcheelen lijffrenten, staende up 
mijn lijff verscheenen, te weten d’een parcheel upten xxviiien 

dach in apprille ende d’anderde upten xxviiien in meye 
beyde lestleden, telcken xx stuck grooten ende schelde die 
voirs. stede van den voirs. ii parcheelen lijfrenten quijt. 
Oirkonde mijn naem hieronder gescreven upten 
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xixenjuny anno XVC ende achtien 
 
Barthout Gheryt 
    bij mij, Zeijst 
 
------------------------------- 
 
Wij, Jacop Claesz. ende Claes Huygens ende Jan Jansz., kennen 
ende lijden ontfangen te hebben van den tresoriers der stede van 
Alcmaer die somme van ses pont seventhien scellingen ende 
negen pennyngen van xl groeten ’t pont in betalinge van een 
reyse bij ons gedaen bij consent van de burgermeesteren ende 
gerechte in Den Hage up dat stucke ende tot Delft op stucke van 
Vrederyck Jan Valckensz., in welcke reyse wij ghevaceert 
hebben elcxs drie dagen facit negen dagen, daechts ses scellingen 
facit ii l. xiiii s. van vracht uut ende thuys iiii l. iii s. ix d., compt tesamen 
totter somme van vi l. xvii s. ix d. als boven, kennen ons hyeroff voldaen 
ende betaelt te wesen. In kennisse der waerheyt hebben wij elcxs 
onse namen hyeronder gesedt upten xen in junio anno XVC ende XVIII. 
 
Barthout Gherytz. 
 

Jacob Baesgen Claes Jan Heertgenzoen Jan Jansz. 
 
------------------------------- 
 
An mijn heren die president ende raide, 
 
[in marge: ’t Hof tauxeert Jan 
Duyst twintich  
mids veerde copie 
in den text geroert. 
Actum den lesten dach in 
januario anno XVC ende 
XVIII stilo cury hollandie. 

Deurwoirder] 
 
 
Gheeft te kennen Jan Duyst, derwairder, dat hij onlancs gepubliceert 
heeft d’ordonnancie van den munte in ’t quartier van Westvrieslant 
ende hebben die van Alkemaer versocht copie zoe zij gheen 
en hadden, overmits ’t innemen van Alkemaer voors., gedaen bij den 
ruyteren ende knechten uuyt Vrieslant, welke copie de suppliant 
doen scrijven ende zelven gecollacionneert ende geteykent heeft, 
mits dat die van Alkemaer voers. hun beloofden dairvan 
betalinge te doen bij tauxacy van u, mijn heren. Ende alsoe 
dezelve copie zeer lanck is dan wel opgelet moet 
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wesen omme autentyck te maken, als blijckt bij denzelven 
hieran gehecht ende dat de suppliant oic dairomme heeft 
moeten vaceren, zoe begeert hij dat u mijn heren belieft ’t selve 
an te maicken ende hun dairvoer te taxeren nae grootheyt 
ende gelegentheyt der sake. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Peeter Claess. Paling, kenne ende lijde ontfanghen te hebben 
van der goeder stede van Alcmaer die somme van eennendarthich 
rinssgulden lijfrenten, die staende op mijn ende mijnder dochters lijff Wilhem 
Peetersdochter, diewelcke verschenen waeren den xxiiiiten dach in 
novembri anno XVC ende achthien. In kennisse der waerheit zoe 
hebbe ick, Peeter Claess. vornoemt, hieronder mijns selffs handt 
ghesteldt anno XVC ende XIX den xviten dach january. 
 
Snel Claesz.  Pieter Claess. Paling 
 
------------------------------- 
 
Ic, Hieronymus Wis Willemsz., kenne ende lije mits desen dat ick ontfang[hen] 
heb van die guede stede van Alcmaer tien rijnsgulden corrent 
ghelt, veertich groet flaems voer die gulden gherekent, van lijff- 
renten staende tot mijnen lijve die mijn voerschenen, waerop die 
voerscreven stede in ’t jaer van die gheboerte ons Heeren duysent 
vijffhondertachtien die eersten dach in maerte ende schelde 
quijt die voers. stede van desen termijn ende allen anderen terminen. 
In kennisse daer waerheit soe hebbe ick dese quitancie met 
mijn selffs hant ghescreven ende mijn naem et ende privaet teyken 
gheteykent. 

Hieronymus Wis Willemsz. 
Barthout Gherytz.    X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Roloff van den Ha[l]tert, wijlen een camerlingh [***] 
Greeff van Egmont, bekenne overmitz desen on[*] 
te hebben als man ende vocht van Geliana Jansdoch[ter] 
van die steede van Alcmaer bij handen van Aug[ustijn] 
van Teylinghe, item drie ponden groot vlaems ter cau[se] 
van anderhalff jaer lijffrentten, die hoer verschenen sijn 
den xxsten dach in october in ’t jaer XVII, den anderden 
termijn den xxsten dach in aprill in ’t jaer XVIII, den 
derden ende lesten termijn den xxsten dach in october 
in ’t zelve jaer ende bedancke mij gueder betalingh 
van dese vurscreven termijnen ende van allen anderen termijnen 
verschenen voer datum van deesen, schelde hyrom 
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quijt die vurscreven guede steede van Alcmaer, Augustyn 
vurscreven ende allen anderen die deese quitancy behoven. 
In orkonde deese quitancy myt mijnre hant gescreven 
ende mijnen h naem ende hanteycken hyronder gestelt 
den lesten dach in octobri anno vijftienhondert ende 
achtien. 

Roloff 
 
------------------------------- 
 
Dit sin alsullicke perseillen van winnyen die tot mijnen huys gehaelt sin 
in den eirsten in den maent van mey anno XVC XVIII. 
 
Mijn heir van Scaghen gesconcken vyer stedekannen wins ende een stoep wins bijdra[***] 
mit den boeden xvi kannen, die kan tot v half gulden, facit voir xvi kannen, facit ii l. iiii s. van 
xl groten. 
 
Noch mijn heir den hoifmeyster van mijn ghenadiche vrou Margriet mit meester Frans 
Coebel en dat famillie gesconcken twe stedekannen wins, bijdragende mit 
die boeden seven kannen, die kan tot v half gulden, facit voir seven kannen, facit xix s. iii d. 
van xl groten. 
 
Noch meyster Gheryt Muyllert gesconkken ten huyse van den Hellem, als dat hij 
soude reyssen tot Edam, Hoirn, Einchuijssen ende meir ander steden ende oick te 
spreken hadde mit der stede van Alcmaer angaende van den onse scepen 
van oirloich een stoep rins wins bijdraicht.   v s. vi d. van xl groten 
 
Noch soe hebben die obsarvanten ghehaelt ten huyse van mijn, Snel Claess., 
voir den haer gancke te hoichtijd van Pinxsteren acht mengel rins wins, 
dat mengel tot v half gulden, facit    xxii s. van xl groten 
 
Noch soe heb die sellifde observanten gehat voir ’t hoichtiden den ommeganck 
van Sacramen[tys]dach acht mengel rins wins, dat mengel tot v half gulden, facit xxii s. 
 
Noch soe hebben die vrouwenbruers ghehat voir ’t hoichtijd ende 
den ommeganck van Sacramentysdach acht mengel rins wins, dat mengel 
tot v half gulden, facit      xxii s. van xl groten 
 
Comt dese voirscreven perseillen tesaemmen ses pont xiiii s. ix d. van xl groten, 
van wellicke somme hij verclaeirt staen, ic mijn houde ende betaelt te weesen bij handen 
van den tesauweryers der stede van van Alcmaer upten xen dach 
van junio anno XVC XVIII bij mijn,   Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Maritgen, Gherrijt Jansz. dochter, beghijn tot Haerlem, belij 
ontfanghen te hebben vier rinsgulden van die guede stede van Alcmaer, 



9 
 

daer die twe rinsgulden of verschenen waren den eersten dach van 
augustus anno XVC ende XVII ende die ander twe rinsgulden of verschen[en] 
en waren den eersten dach in februaris anno XVC ende XVIII, 
van welken twe termijnen voorscreven ende van alle voerleden 
termijnen lijfrenten ic, Maritgen voerscreven, quijt scelde die guede 
stede van Alcmaer. In kennysse daer waerheit so heb ic, Mar[itgen] 
voerscreven, mijn meerck hierbeneen onder ghescreven in ’t jaer on[ses] 
Heren XVC ende XVIII opten x dach in die maert. 
 
Dirck Allertz. 
     X 
 
------------------------------- 
 
Ic, Fy Wyllemsdochter, mater van ’t convent van Nasaret bynnen der stede van Alcmar, 
kenne ende lije ontfangen te hebben van Angustyn van Teylinghen als tesauryer der- 
selver stede die som van vijff rijnsgulden ende dat van een halff jaer lijffrenten, 
houdende up Gerryt Meester, Jacop Jansz. Veruwer, priester, natuerlike dochter, 
verschenen up Sinte-Mathysdach apostel laestgheleden. In kennysse der waer- 
heyt soe heb ic, Fy Wyllemsdochter voerscreven, ghebeden den eerbaren heer 
Wyllem van Bernhem, priester, dat hij dese quytancie omme mij wylle onderteykenen 
ende dier beden van Fy Wyllemsdochter voerscreven heb ic, heer Wyllem van Bernhem, 
mijn naem hyeronder gheset upten xxviien dach in april anno XVC XVIII. 
 
Barthout Gherytz. 

Bij mijn, heer Wyllem van Beernhem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Bert Jansdochter, belei ende kenne dat ic ontfangen heb 
van die goede stede van Alckmer elf schellinc ende aecht 
pynnic, die mijn verschenen waeren yn junius anno vijftyn- 
hondert ende aechttyn daer ic, Bert Jans voerscreven, belie 
voldan te wesen van dese termijn ende van alle verleden 
termijnen. Yn kennisse der waerheit so heb ic min merck 
hieronder geset. 
 
Ic, Bert Jansdochter, blei ende kenne dat ic ontfangen heb 
van die goede stede van Alckmer elf schellinc ende aecht 
pynnic, die mijn verschenen waeren yn december anno 
vijftynhondert ende aechtyn daer ic, Bert Jans voer- 
screven, belie voldan te wesen van dese termijn ende van 
alle verleden termijnen. Yn kennisse der waerheit so heb 
ic min merck hieronder geset. 
     X 
Snel Claesz. 
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Ic, Haes Claes, bydde uu pater dat ghij die 
renten wylt halen of gheft se Annyet 
mester Marten of Annyes. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Pieter Martijnsz., priester, kenne ende lije ontfanghen te hebben van den goede steede van 
Alcmair bij handen van den tegenwoirdigen tresoriers die somme van vijff gouden nyeuwe 
phillippusguldens in betaelinge van een halff jair lijfrenten, staende tot mijnnen lijve ende 
ten lijve van Claes Pieterz. Opdammenz., mij gevallen ende versceenen op Alreheiligendach 
lest- 
leeden, dairoff ic mij houde voldaen van dese termine ende alle ander terminen voirleden. 
Des t’oirconde heb ick mijnen naem hieronder ghescreven up den sestiende dach in decembri 
anno Domini XVC ende XVIII. 
 

heer Pieter Martijnzoon 
 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Gerrijt van Lochorst, ridder, kenne ontfangen te hebben 
van die stede van Alcmaer twie libra groot vlaams, staende ten 
live van joncfrowe Adriaen Willemsdochter van der Does, mijn 
moeder, ende verscenen Annonciaenis Marie laestleden. In kennisse 
van desen mijnen gewoentlick handteycken hyeronder gescreven. 
Actum den xii may anno XVC ende achthien. 
 
Barthout Gherytzoon 

heer Gerrijt van Lochorst, ridder 
 
------------------------------- 
 
 
Ic, Jacop Heerman, ken ende lide dat ic ontfanen heebbe 
van den goude stede van Aelkemaer van mijne huesfroue Aegen, 
joncfroue Hendrix Wiellemdochter van der Does, vierentwien[tich] 
rinsgulden, die hoeren verscenen sien van horen liefrenten Annunciaonis 
Marije lesleden anno XVC XVII [b]ynen ’t Hoff [van H]ollant ende scelde die goude stede 
quiet van dit jaer ende van alle verleden jaren. Ende 
omme dat dit waer is, soe heebbe ic, Jacop Heerman, doese 
quitency sellef ghecreven ende mijne hantheyken onder 
gheseet opten xxvii dach in ’t mey anno XVC XVIII. 
 
[B]arthout Gherytzoon 

J. Heerman 
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------------------------------- 
 
Ic, Willem Jan Kerstantszz. kenne ontfangen te hebben van die guede 
stede van Alckmaer ses libra groet van lijfrenten, joncfrouwe Mergriet 
Willemsdochter van der Does, mijn wijff, op voirs. stede verschenen 
Annontiationis Sinte-Marie lestleeden, van welke ic mij houde 
betaelt, sceldende quijt der stede voirs. van dit jair ende van allen 
voirleeden jaren. Des te oirkonde mijn hantteiken hieronder geset 
opten xxiien dach in junio anno XVC ende achtien. 
 
[Bartho]ut Gherytzoon  W.J. Kerstantszz. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Eerste quitancie van Jan, mijn broeder, 
ende Willem 
 
------------------------------- 
 
Ic, heer Franck Arentszoon, priester van Delf, kenne ende belije ontfanghen 
te hebben van die gode stede van Alcmaer vijf pont groet vlaems 
lijfrenten, die mijn verscenen waren den eersten dach in junio anno 
vijftienhondert ende achtien, van welcke termijn voirscreven ende 
van allen voorleden termijnen kenne ic mijn wel ende doechdelick betaelt te 
wesen. In kennis der waerheyt soe heb ic, heer Franck Arentszoon voirs., 
dese quytancie selver gescreven ende mijn naem met mijn hanteyken hier 
onderan geset anno vijftienhondert ende achtien den achtsten dach 
in novembri. 
 
Snel Claesz.    heer Franck Arentszoon, priester 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jan Heynrixz., priester, ende Lysbeth Heynrixdr. belijen ende bekennen 
mitds desen onse quitantie dat wij ontfangen hebben van die stede van 
Alckmair die somme van vijf ende twintich rinsgulden, veertich groet die gulden 
gherekent, ende dat van sekere lijfrenten die wij dairop ghecoft hebben, 
verscinende alle jair den neghenden dach in meye, bekennende mitds dese 
wel ende doechteliken betaelt te wesen van dit jair na datum des briefs 
ende allen voirleen jaren. In oirconde zo hebben wij voirnoemt onsen broeder, 
broeder Ruerhairt Heynrixz., broeder van der oirden van Sint-Jan ende survyt 
tot Beverwijck, ghebeden desen quitantie over ons te bezeghelen, ’t welc 
ic, broeder Ruerhairt voirnoemt, ghedaen hebbe in ’t jair van vijftienhondert 
ende achtien, den elfden dach in julio. 
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Barthout Gherytz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Pouwels Claeszoon, priester, belije mids dese quitancie dat ic wel 
ende doechtelic betaelt bin van die thesaureers der stede van Alcmaer 
van tien rijnse gulden current, daervan die een helft verscenen 
was op den xxi dach in mey ende die ander op den xxi dach in 
novembri in ’t jaer ons Heren achtien. Ende wet bin wel betaelt 
van allen voirleden terminen in welc ic belije mids mijns selfs 
hant ende name onder ghescreven. 
 
Barthout Gherytsz. 
   

Paulus filius Nicolai, priester 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert den tresoriers der stede van Alcmair te betalen in 
handen van Peter Smit vijftich stuvers voir zijn loone, ver- 
dient zeedert Sint-Jacob tot Alreheyligendach toe laeste geleden 
ter cause dat hij binnen deselve tijde voirs. gestelt ende ge- 
wacht heeft die horologie upter prochiekercke in den kercke 
ende in ’t Heylige Gheestcapelle. Ende mits overleverende 
dese onse ordonnacie, men sal ’t denselven tresoriers passeren 
in huerluyden rekeninge. Actum den ixen dach in novembrys 
anno XVC ende achtienne. 
 
Barthout Gherytzoon 
      X 
 
------------------------------- 
 
Meyster Willem Gherytz., burgermeyster, heeft gesconcken van der 
stedewegen den commissaeryen van den affellaet twe stedekannen 
rins wins, bijdragende mit boeden seven kannen, die ’t kan tot 
vi gulden, facit voir seven kannen   xxi s. van xl groten 
 
Noch soe hebben die observanten ghehat x mengel rins wins voir den 
ommeganck van den meyendach anno XVC XVIII, dat mengel tot vi gulden, 
facit voir x megellen    xxx s. 
van xl groten. 
 
Noch mede soe hebben die carmellytten butten Alcmaer ghehat voir 
den ommeganc van den meyendach anno als voir x mengel rins wins, dat 
mengel tot ses gulden, facit voir x mengel  xxx s. van xl groten. 
Comt tesaemmen voir dese drye perseillen vyer l. i s. van xl groten, 
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van wellicke somme ic bekenne mijn voldaen te wesen bij handen 
van den tesauweryers. In kennnisse soe heb ic mijn hant mit mijn 
naem hyeronder geset. Actum den sevenden dach van mey anno XVC XVIII. 
 
  Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Augustin van Teylingen, als gemaichticht van meester Anthonis, mijn broe[der], 
bekenne ende lije ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij mijn selfs 
handen zeven ponden tien scellingen van xl grooten van een halve jaer 
rente, staende ten lijve van deselve mijn broeder ende Anna, mijn natuerlyc[en] 
dochter, gevallen in dese maent van december XVC achtien, 
daerof ic belove de stede te ontlasten tegens eenen ygelijc[ken]. 
In orconde mijn handteycken hieronder gestelt den lesten in 
december anno XVC ende achtien vors. 
 
     Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert den tresoriers der stede van Alcmair te betalen in 
handen van Peter Smit die somme van vijftich stuvers ter cause 
dat hij den danccloocken gestelt ende bewaert heeft zeedert 
meyendach tot Sint-Jacobsdage toe, beyde laeste geleden. Ende 
mits overleverende dese onse ordonnancie, men sal ’t denselven tre- 
soriers passereren in huerluyder rekeninge. Actum onder 
hanteken van de voirs. Peter Smit, den xxvien july anno 
XVC ende achtienne. 
 
Barthout Gherytz.    X 
 
------------------------------- 
 
Ic, Barbar van Cats, bekenne ontfangen te hebben van die guede stede van Alckmar die 
somme van 
xxx rijnsgulden die mij verschenen waeren den xii dach in maert nu laestleden ende dat bi 
handen der 
tresoryers derselver steden. In kennise van desen so heb ic, Barbar van Cats, dese quytancy 
gescreven 
mit mijn sels hant den vyerden dach in junius anno XVIII. 
 
Barthout Gherytzoon      Barbar van Cats 
 
------------------------------- 
 
Ick, Barthout Gerytzoon, als burghermeester een reyse bij mij ghedaen in Den Haghen 
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bij consent van den gherecht dar t’samen van Piet Hanneman myt die van Hoern 
ende ander dorpen die darmeede lostren up stuck jeghens die zes grote 
stede van ghemeyns lants renten, in welcke reyse ic ghevacert hebben den 
tijt van iiii dachhen, ’s dachs vi s., tezamen xxiiii s., van vracht, uuyt ende thuys ghevacert 
xx s., comt tezamen tot zomme van ii l. iiii s., van welcke zomme ic mijn houden al 
voldaen ende betaelt. In kennysse van desen heb ic mijn naem hyer ghestelt upten 
xviii dach in november anno XVC achtyen. 
 
Meester Willem Gerytz.   Barthout Gherytzoon 
 
------------------------------- 
 
Ic, Gheryt van Berkenroe, kenne ende lije ontfanghen te hebben van den gueder stede van 
Alcmaer 
de somme van achtien pont van xl groten ’t pont ende dit van een jaer lijfrenten, staende 
op mij ende Jan mijn bastaertssoens live, verschenen den xxviiien dach in maert 
anno XV hondertseventhien. Noch ken ic ontfanghen te hebben ses pont van xl groten ’t pont, 
ende dit van een jaer lijfrenten, staende op mijn lijf ende Diewer Mathysdochters 
lijf, verschenen den xxviiien dach in maert anno XV hondertseventhien, van 
welcke voerscreven lijfrenten ic mij houde betaelt ende wel voldaen ende scelde 
daerof quijt die voernoemde stede ende allen anderen dien deser quitancie 
schrieven. Des t’oerconde mijne naeme hieronder gheset opten xxen dach van januario 
anno XV hondertachtien. 
 
Dirck Allartz.      Berkenroe 
 
------------------------------- 
 
Ich, Jacop, grafmaker, kenne ontfanghen te 
hebben van die tresennyers van Alcmar 
en rijnse gulden en verscijnt Synte-Matheus 
anno XVC ende XVIII. Ic, Jacop, grafmaker 
 
------------------------------- 
 
Ick, Pieter Claess. Paling als rentmeester der abdie van 
Egmondt, kenne ende lijde ontfangen te hebben van der goede 
stede van Alcmaer die somme van ii l. xii s. van xl grooten 
vlaems ende dat ter causse van ’t coningynnegheeldt dat 
verschenen was omme Sanctorum anno XVC ende achthien. In kennesse 
der waerheyt zoe hebbe ick, Pieter Claess. voerscreven, 
hieronder mijn selffs handt ghesteldt. 
 
Snel Claesz.  Pieter Claess. Paling 
 
------------------------------- 
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Wij, Ysbrant Ysbrantss., Claes Janss., Jan Ruys ende Hans van den 
Bos als boden der stede van Alcmair, bekennen mits desen 
ontfangen te hebben bij handen van den tresoriers der- 
selver stede doir consent van den burgermeesteren der 
voirs. stede van zekere schenckwijnen sonderlinge ende 
elcx bijsondere hiernae voirclairt. Eerst gesconcken 
meester Claes van Esse binnen den huyse van Baert Geryt- 
z. vier stedekannen wijns wairvan ons toecomt een 
stoop, noch den prelaet van Egmont ten huyse van 
Augustijn twe kannen ende ten huyse van Jan Geryt- 
z. oeck twe kannen, facit tesamen voir ons een stoop. 
Item up karmissedach die muysyck van Amsterdam 
wier der stedekannen toecomt voir ons een stoop, 
facit tesamen voir ons boden ste drie stoop, elcke stoop 
voir vijf stuvers, facit xv stuvers. Noch ontfangen 
xxiiii stuvers van den vernyeuwen van den wet naer 
ouder gewoenten gedaen Karsmisse anno XVC ende ach- 
tien. Des t’oorconde onse namen ofte mercken 
bij ons selfs hande hieronder gestelt. Actum als 
voren. 
 
Noch geschoncken de heren van Wassenair ende Roggen- 
derf elcx vier statcannen, beloopt voir ons twe 
stoop, die stoop tot vijf stuvers, facit thien stuvers, 
facit tesamen xlix stuvers van veertich grooten ’t pont, 
gedaen ende gesconken in aprill. Actum ter selver 
tijt ons den onse namen ofte mercken hieronder ge- 
stelt anno negenthien. 
 
Snel Claesz. 
 X Jan Ruys Claes Jansen  X 
 
------------------------------- 
 
Wij, heeren ofte prysteren van Alcmair, heer Simon Pietersz., heer Pieter 
Govertsz., heer Willem Claesz. ende heer Garbrant Jacobsz. kennen 
ende lijden ontfangen te hebben van den treseriers van Alcmair d xvi stuvers 
in betalinge van onse arbeitsloon des wij dat tabernakel over 
des Heylige ende eerwairdige Sacrament viermael gedragen hebben, 
elcke reyse ons compt vier stuvers tot die voirs. somme van 
xvi stuvers. In kennis der wairheyt soe hebben wij voirs. pryesteren 
onsen naemen hier onderan gescreven anno Domini 1518 die viro10 juny. 
 
 heer Pieters Govertsz.  heer Symon Pieterzoon 
 heer Garbrant Jacopz.. heer Willem Claesz. 
 
Barthout Gherytzoon 
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------------------------------- 
 
Th’aennemen van meyster Kempo, rectoer 
 
Opten x dach in decembri anno XVC ende XVII is 
meister Kempo anghenomen bi Dirck Allertsz. 
ende Jan Claesz., burghemeisteren der stede van Alc- 
maer, ende hem is ghelovet hondert golden phi- 
lippesgulden tot een jaer ende drie pont groet 
vlaems voer en goet huus. Des solde meister Kempo 
selliff in tercio lese, welverstaende wat meister Kem- 
po in der schoel boerde van die klarken, dat solde 
wesen tot affkortinghe van die hondert phi- 
lippesgulden ende wes daeran ghebreke, dat 
solde die stad vervollen. 
 
Meyster Kempo rectoors rekenschap van dat hie he- 
vet in der schoel ontfanghen ende van der stad  
gheboerd. 
 
xi decembris in ’t jaer XVII bin ick in der scho- 
le ghaen ende want het was ii daghe voer Sint- 
Lucie langh post Omnium Sanctorum. Doe nam ick 
van en yghelijck jonghe die mij betaelde iii stuver 
hent toe Paesche. Ende van mijn inghanck hent 
toe Paesche heb ick in der schoel ontfanghen ix philippesgulden min ii stuver 
Ende des winters ontfenck ick van der stad, 
burghermeisters wesende DirckAllertz. ende 
Johan Claesz., twintich philippesgulden  xx philippesgulden 
 
Voert van Paesche daerna tot Sinte-Michiel 
in ’t jaer van XVIII heb ick in der schoel ont- 
fanghen xvii philippesgulden ende i stuver   xvii philippesgulden 
ende doe ontfenck ick des somers van der stad 
 
------------------------------- 
 
[in marge: xvi philippesgulden] 
 
xvi philippesgulden, burghemeysters wesende Bar- 
thold Gherijtz. Snelle ende meester Willem. 
 
Ick heb van die burgherskynder die ter kore 
ghaen die in septimo ende in sexto sitten, ghien 
gheld gheboerd, ghekkerwijs als mij dat van 
die heren is bevolen. Anders solde mijn summe 
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die ick in der schole hebbe gheboerd, wael macke- 
lick meer wesen. 
Item van der tijd dat ick eerst in der schole ghinck 
hent toe Paesche weren iiii weeck meer dan 
een vierdeel van een jaer, die beliepen waer ses 
philippesgulden, daervoer ghevet mij iiii phi- 
lippesgulden. Die ander ii philippesgulden laet ick staen 
teghen dat ick te somer ende nu mede te win- 
ter onderwijl wat hebbe gheboerd van oerloff 
te gheven als daer instancy kam die ick niet 
kon weigheren. Soe heb ick van der tijd 
aen dat ick eerst in die schole ghinck, hent 
tot Sinte-Michiel in ’t jaer van XVIII gheboerd 
in der schole ende van der stad toesamen 
 
[in marge: lxii philippesgulden] 
 
twieentsesthich philippesgulden. Ende mij 
quemen lxxviiii philippesgulden. Soe que- 
 
[in marge: xvii philippes- 
gulden] 
 
men mij noch van der stad xvii philippesgulden, 
gherekent hent tot Sinte-Michiel in ’t jaer 
van XVIII. 
 
Dese zeventien philippesguldens zijn mij 
betaelt bij bevel van die burgemeesteren 
bij den tresoriers up huydent desen XVC in 
december anno achtien. 
 

meister Kempo 
 
Jan Gerrijtsz. 

 
------------------------------- 
 
Ic, Johannes Apseloenz., organist, kenne ende lijde ontfangen 
te hebben uuyt handen van den tresauwerieren der stede van Alcmaer 
de somme van vier rinsgulden ende thien stuvers ende dit van een vierendel 
jars van die twe orgelwercken te bespulen ende te bewaren, 
welcke somme mij gevallen ende vorscenen is op meydach lestleden 
anno XVC ende XVIII, van welcke sommen ic houde mij wel betaelt 
ende voeldaen te zijne, sceldende darvan quijt den vorscreven tresau- 
werieren der stede van Alcmaer ende allen anderen des behoevende. 
Des orconde soe heb ic, Jan als boven, mijn hantteeken hyr- 
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onder geset up den vien dach in maye anno XVC ende XVIII. 
 
      Jo Bruze 
meester Willem Gerytz. v half gulden 
 
------------------------------- 
 
Inventarisnummer 578 
 
------------------------------- 
 
Ick, Jan Robbrechsz Annocque, duerwairder van wapenen 
van den Grooten Raide des conincx van Spaingen etc., 
kenne mits desen ontfangen te hebben de somme van 
negen ponden vier scellingen 't pont van xl grooten 
vlaems ’t pont ter cause van mijn vacatien die ick 
gevaceert hebbe als duerwairder van den Grooten Raide 
voirs. in zaicken aengaende die voirs.van Alckmaer 
ende die stede van Hoern cum sociis. In kennisse der 
waerheyt mijn hanteycken hieronder gestelt upten 
xen dach van octobris anno XVC ende negenthien. 
 
Jan Gerijtsz Snel Claesz  Annocqueur 
   Claes Jan Heertgesz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jan Apseloenz., organist binnen der stede van Alcmaer, kenne ende lijde 
ontfangen te hebben uut handen van den tresauwerieren oft eenige 
anderen des machthebbenden de somme van vier rinsgulden ende thien stuvers 
ende dit van een vierendel jars, die twe orgelwercken te bespulen ende 
te bewaren nar ouder coustumen ende usantie, welcke somme mij 
gevallen ende verschenen is ipso die Jacobi lestleden anno XIX, van 
welcker sommen ic houde mij wel betaelt ende voeldaen te wesen, 
sceldende darvan quijt den voerscreven tresauwerieren ende allen 
anderen des behoevende. In kennessen der warheyt soe heb ic, 
Jan als boven, mijnen naem hyronder geset op den xxxien dach 
in julio anno XVC ende negentien. 
 
Claes Jan Heertgeszoen Johan de Brueze, organist 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jan Apseloenz., organist binnen der stede van 
Alcmaer, kenne ende lijde ontfangen te hebben 
uut handen van den regenten van Alcmaer de somme 
van vier rinsgulden ende tien stuvers ende dit van een vierendel 
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jars te bespulen de twe orgelwercken binnen 
derselver stede van Alcmaer, welcke somme mij gevalle[n] 
ende verscenen is op meydach anno x negentien lestleden, 
van welcker sommen ic houde mij wel betaelt te 
wesen ende sceldende darvan quijt den vorscreven 
regenten ende allen anderen des behoevende. Des 
sekerheyts heb ic, Johan, organist als boven, 
mijnen naem hyronder geset up den vijfften dach 
in maio anno XVC ende negentien. 
 

Johannes, organista Alcmaers 
Bruse 

Claes Jan Heertgeszoen 
 
------------------------------- 
 
Wij, Baerte Bartoutsdochter, nutertijt ministra ende ghemeen convent der be- 
slotenre susteren Sint-Margrieten op Rodenburch buten Leyden, bekennen ende belijen ont- 
fanghen te hebben van die guede stede van Alcmer sestien rinsgulden, veertich comans- 
gulden voir den gulden gerekent, welc wij hebben op die voirs. stede tot behoeff ende 
lijftocht van Katrijn, Jan Gherytszoen dochter, onse professyde besloten suster, ende ons ver- 
schenen waren anno XVC neghentien tot tween terminen, die een helft opten 
xvden dach in februario ende die ander helft opten xvden dach in sepembris 
ende wij, ministra ende ghemeen convent voirs., belijen ons van den gelde voir- 
screven voldaen ende wel betaelt den lesten penninck mitten eersten van desen 
termijn ende van allen voirleden terminen ende scelden die voirs. stede volcome- 
lic daervan quijt ende alle die des quytancie behoven. Des tot enen oirkonde 
so hebben wij ons conventsseghel, die wij daghelicx gebruken, hierbeneden 
opghedruct in ’t jaer ons Heren XV

C neghentien opten elften dach van 
october. 
 
Claes Jan Heertgesz.   X 
 
------------------------------- 
 
Wij, Baerte Bartoutsdochter, nutertijt ministra ende ghemeen convent der be- 
slotenre susteren Sint-Margrieten op Rodenburch buten Leyden, bekennen ende be- 
lijen ontfanghen te hebben van die goede stede van Alcmer sestien rinsgulden, veer- 
tich comansgulden voir den gulden gherekent, welc wij hebben op die voirs. st[e-] 
de tot behoeff ende lijftocht van Marie, Jan Gerytszoen dochter, onse professyde suster, 
ende ons verschenen waren anno XVC neghentien tot tween terminen, die 
een helft opten xvden dach van februario ende die ander helft opten xvden 
dach van septembris ende wij, ministra ende ghemeen convent voirs., belijen ons 
van den gelde voirs. voldaen ende wel betaelt den lesten penninck mitten 
eersten van desen terminen ende van allen voirleden terminen ende scelden 
die voirs. stede volcomelic daervan quijt ende alle die des quytancie beho- 
ven. Des tot enen oirkonde hebben wij ons conventsseghel, die wij daghe- 
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licx gebruken, hierbeneden opghedruct in ’t jaer ons Heren XV
C  neghentien 

opten xiten  dach van october. 
 

X  Claes Jan Heerteszoen 
 
------------------------------- 
 
Ic, meester Kempo, kenne ende lijde ontfangen te hebben van dese 
tegenwordigen tresoriers der stede van Alcmaer die somme 
van acht ende twyntich philippesguldens ende ses stuvers, facit xxxvi l. vi s. 
van xl grooten van mijn arbeytsloon van een halff jaer dat 
ic in den schoele van Alcmaer gedien hebbe als rectoer van 
mey negenthien tot Sinte-Michiel negenthien daeraenvolgende. 
Des t’orconde mijn hanteycken hieronder gestelt upten viiien dach 
van november anno XVC ende negenthien. 
 
Gherit Maertz.  meister Kempo 
 
------------------------------- 
 
Ick heb ontfanghen in die schoel van die clerken 
van Paesche hent tot Sinte-Michiel in ’t jaer 
van XIX xxii philippesgulden min vi stu- 
ver. Soe komet mij van die somer verleden 
xxviii philippesgulden ende vi stuver, welke 
toesamen maken l philippesgulden, die mij 
komen van ’t halve jaer. 
 

meister Kempo, u diener 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
hierup betaelt  xxvi guldens 
noch betaelt  ii philippesguldens 
noch betaelt  l philippesgulden 
noch betaelt  vi philippesgulden ende vi stuver 
 
------------------------------- 
 
Up den viiien dach van october anno 
XVC ende XIX is Claes Huges Jan 
Heertgensz. als burgemeester der 
stede van Alcmaer bij de gemeen 
vroetscep ende die van den gerecht 
derselver stede gecommitteert te 
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reysen in ’t Hoff te Brussel mit 
Jan Ellerts, burgemeester van Horn, 
om aldaer mit Pieter Hanneman 
te soliciteren de saicke teneynde 
van den ommeslach tegens de grote 
steden, in welcke reyse hij uutgeweest 
is den tijdt van xxxiii daegen 
tot xii stuvers ’s daechs, facit   xix l. xvi s. 
 
Noch bij hem vervaeren ghints ende 
weder      ii l. vi s. ix d. 
 
Aldaer verleit voer de cost van Hanneman 
ende zijn knecht xiiii l. xiii s. vi d., daerof die 
van Horn d’een helft betaelt hebben hiervoer, 
die ander helft     vii l. vi s. ix d. 
 
Ende van de vracht van Hanneman ende 
zijn diener iiii l. xiii s. vi d., daerof die van 
Horn oic d’een helft betaelt hebben hiervoer, 
die ander helft     ii l. vi s. ix d. 
 
Noch hierenboven betaelt an acten, 
rapportgelt, procureurs ende advocaeten 
mit ander scryftuyren xxi l., daerof die van 
Horn d’een helft betaelt hebben hiervoer, de 
ander helft     x l. x s. 
 
Somma xlii l. vi s. iii d. van xl grooten vlaems 
 
Dese twee ende viertich ponden ses scellingen drie pennyngen van xl grooten zijn mij, 
Claes Hugesz., betaelt up huydent den bij den tresoriers van Alcmaer den x [**] 
in december anno XVC ende negentien. 
 
Jan Gehrytsz.   Bart[***]  [***]ryt   Claes Jan[**] 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert den tegenwoirdige tresoriers der stede van 
Alcmair te betaelen in handen van meester Anthonis Willem- 
z., secretarys derselver stede ter cause van een reyse bij hem 
gedaen in Den Hage aen meesterVincent omme te inquireren ende 
onderstaen of men tot onderhoudenisse ende subvencie der- 
selver stede zoude mogen gecrijgen die steen van den twe 
burgen omtrent der voirs. stede gebrant voir wa- 
genhuyer ende voir drie dagen in deselve reyse gevaceert 
’s daechs ses stuvers, facit tesamen twe pont vierthien 



22 
 

schelling van veertich grooten ende mits overleverende 
dese onse ordonnacie, men sal ’t de voirs. tresoriers 
passeren in huerluyder rekeninge. Actum den laesten 
dach aprilis anno XVC ende negenthienne. 
 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Claes Huychsz., Barthout Gherytz. ende Symon Jansz., hebben tezamen een reyse 
ghedaen bij consent ende last van den burghemeester in Den Haghe van der stede- 
weghe om te vervolghen enyche saecke van der stedeweghe in den Camer van den 
Rekeninghe aenghaenden om te vercrijghen die steen van beyde burghen tot profijt 
van der stede, in welcke reyse wij ghavaart hebben elcks iii daghen van tezamen 
ix daghen, ’s dachs vi stuvers, comt ii l. xiiii s. van xl groten, noch van vracht uuyt 
ende thuys xl half stuvers, noch van mij requeste overgheven an den mester van den xl 
grooten 
myt den doerwarder ix stuvers, comt tezamen in als v l. iii s. vi d. van xl groten, 
welcke zomme wij bekennen ons voldaen ende betaelt te wesen van den tesaueriers der 
stede van Alcmar. In kennisse van desen hebben wij elcks onsse naem hyeronder 
gheset up den xxii dach in mey anno XVC XIX. 
 

Claes Janszoen Symon Jansz. 
   Barthout Gherytzoon 
 
------------------------------- 
 
Ick, Barthout Gherytz., kennen ontfangen te hebben van den tesaueriers der stede van Alcmaer 
die zomme van ii l. xii s. van xl groten in betalinghe van een reyse bij mijn ghedaen 
in Den Haghe doer bevel van den burghemester ende gherecht an Pieter Hanneman, roerende 
van den zes grote stede myt die van Hoorn, in welcke reyse ic ghevaart hebben uuyt ende 
thuys den tijt van vijf daghen, ’s daechs vi stuvers, tezamen xxx stuvers, van vracht uuyt ende 
thuys 
xxii stuvers, comt tezamen tot zomme van ii l. xii s. als voirs., kennen mijn hyerof voldaen 
ende betaelt 
te wesen. In kennisse van desen heb ic mijn naem hyeronder gheset up den xx dach 
in januario anno XVC XIX. 
 
  Barthout Gherytzoon 
 
------------------------------- 
 
Gherijt Maertz. Roeest, een reis ghedaene in Den Haghe mit die 
burgemeesteren van Hoern om te spreken myt Pieter Hanneman van proses 
tuisken die ses grote steden ende het plattelant, in welcke reys ick 
ghevaceert heb vif daghen, dachs ses stuvers, facit anderhalve gulden ende 
van vracht achtien stuvers, compt tesamen tot xlviii stuvers, van welcke pennighen 
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ick mijn kenne voldaene te wesen. In kennis soe heb ick dit gescreven 
ende mijn naeme hieronder gheset op den viden dach van mey anno XVC 
ende XIX. 
 
     Gherijt Maertz. Roeest 
Claes Jan Heertgeszoen 
 
------------------------------- 
 
Ick, Barthout Gherytzoon, hebbe een reyse ghedaen van der stedeweghe van Alcmaer up den 
x[***] 
dach in julio myt die stede van Hoern Pieter Hanneman myt zijn knecht ende myt een 
ghesworen boede uuyt Haghe Jan van Spangen gheconsentert bij den burghermester, scepenen 
ende 
rijnkdoem derselver stede up stuck van den ghemens lants renten consenterende die zes grote 
stede, 
in welcke reyse ic ghevacert hebbe de tijt van xviii daghe, ’s dachs xii st. tezamen 
          x l. xvi s. 
 
Item betaelt van vracht uuyt ende thuys in den zelfe reyse vor desen vornoemde personen 
in als vii l. viii s. vi d., daervan die vr stede van Hoern betaelt heft die een 
helft, comt vor den stede van Alcmaer vor hoer helft   iii l. xiiii s. iii d. 
 
In denzelfer reyse vertert uuyt die stede van Hoern Pieter Hanneman zijn knecht 
ende die ghesworen boede xvi l. xiii s. ix d., hyervan die van Hoern betaelt 
hebbe die een helft, comt vor den porcy der stede van Alcmar vor hoer helft 
in den coste die zomme van       viii l. vi s. x d. obool 
 
Noch betaelt die commyssary die ghevisitert hebben onsse saeken consenterende die 
zes grote stede, te weten mijn heren den presedent mester Joest Sasboert 
ende mester Vincent Cornelys, mester van den Rekeninghe, die zomme van xlviii l. 
hyervan betaelt hebbe die stede van Hoern die een helft, comt vor den stede 
van Alcmar vor die ander helft      xxiiii l. 
 
Noch betaelt up die Camer van den Rekeninghe ende in den gryffen om te 
lassen heffen onsse saeken myt dat advys tezamen v l., comt 
vor den ene helft vor die stede van Alcmaer daervan die van Hoern 
betaelt hebben die ander helft      ii l. x s. 
 
Item Jan van Spangen, ghesworen boede, ghehyrt ghehuyert om myt sacken 
des te draghe ende myt advys an mijn heer den muceker ghegheven 
boven zijn costen ende vracht      xxxv s. 
 

Summarum in als li l. ii s. i d. obool 
 
------------------------------- 
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van welcke vorscreven zomme van li l. ii s. i d. obool kennen ontfangen ende wel betaelt te 
wesen van den vor [**] 
[t]hesauris der stede van Alcmaer, scelde daervan quijt die voirscreven stede. In kennisse van 
desen 
heb ic mijn naem hyeronder ghesedt up den viiie dach in augusto anno XVC XIX. 
 
    Barthout Gherytsz. Claes Jan Heertgesz. 
 
Jan Gerijtsz. Snel Claesz. 
 
Ick, Barthout Gherytsz., hebbe een reyse ghedaen tot Brusel van der stede- 
weghe van Alcmaer up den xii dach in augusto bij consent van den burghemesteren, gherecht 
ende 
rijckdoem myt den burghemeester der stede van Hoern, myt Pieter Hanneman ende 
zijn knecht om te horen appontement van mijn heren van den Secretten Raedt, consenterende 
die 
zes grote stede van ’t ghemeens lant renten, daerup zij gheapponteert hebben 
dat zij ons veerleende een mandament up peynen als dat die zes grote stede myt 
alle den rentenissen particuler verboden worden ons nyt moylick te heten ter tijt thoe dat 
wij ghehoert worden. 
 
Item in welcke reyse ick vor mijn hebbe ghevacert den tijt van xxviii daghe, 
’s dach xii stuvers tezamen in ponden van xl groten     xvi l. xvi s. 
 
Item ghegheven van vracht uuyt ende thuys in den zelfe 
reyse x libra v stuvers, die van Hoern die helft, comt voir de ander 
helft          x l. de s. v l. ii s. vi 
d. 
 
Item ghegheven mester Jan Oudtruydys als raportoer van onssen 
saeken en besceyt up x philippesgulden, daervan die stede Hoern 
betaelt heft die helft als v philippesgulden, comt vor die ander 
helft vor die stede van Alcmaer v philippesgulden, tezamen in ponden van xl groten vi l. v 
s. 
 
Item in denzelfe reyse vertert in costen ende wijn myt die stede van Alcmaer 
ende Hoern, Pieter Hanneman ende zijn knecht xxxi l. ii s.ix d., daervan 
die van Hoern betaelt heft die een helft xv l. xi s. iiii d. obool ende 
alsoe Barthout Gherytsz nemt vor hemzelve dat vyerendel van den 
costen ten ofcortinghe van zijn dachghelt vii l. xv s. vi d. ende dat 
ander vyerdel van costen vor Pieter Hanneman verleyt van der stedeweghe  vii l. xv s. vi 
d. 
 
------------------------------- 
 
Item betaelt vor dat vors. mandament boven vii philippesgulden, daervan die stede van Hoern 
betaelt heeft die helft iiii l. vii s. vi d. ende die ander helft vor die stede 
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voraje van Alcmaer belopt      iiii l. vii s.vi d. 
 
Item betaelt vor ’t seghel van ’t selve mandament iii l. xii s. daeraf 
die stede van Hoern betaelt heft die helft xxxvi.s., comt vor die 
ander helft vor die stede van Alcmaer van vornoemde seghel xxxvi s. 
 
Item die clercken ghesconcken van ’t selve mandament xviii s., dar- 
of betaelt hebben die stede van Hoern de helft, comt vor die 
stede van Alcmaer       ix s. 
 
Item noch betaelt vor die stede van Alcmaer vor een copie van 
vorscreven mandament die stede ghelevert    iii s. 
 
 Summa.xlvii l. xvii s. xlii l. xiiii s. vi d. van xl groten, 
 
van welck xliii l. xvii s. xlii l. xiiii s. vi d. vorscreven bekenne ic voldaen ende 
betaelt te wesen van den tresoris der stede van Alcmaer bij ordinancye 
van den burghermesteren. In kennisse van desen heb ic, Barthout Gherytz., 
mijn naem hyeronder ghesedt up den xviii dach in september anno 
XVC XIX. 
      Barthout Gherytzoon 
Jan Gerijtsz. 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
15189 
 
Wij, Jan Gherytz. als burghermester ende Barthout Gherytz., hebben tezamen een 
reyse ghedaen tot Brusel bij consent van den burghemesteren ende gherecht van Alcmaer 
omme te solliscyteren an den connick dat grote glaes in den kerck van Alcmaer ende meede 
die styen van den burghen buyten Alcmaer ende anders saek tot profijt van der stedeweghe, 
in welcke reyse wij tezamen ghevacert hebben elcks den tijt van xvi daghen tezamen, 
tezamen xxxii daghen, ’s dachs xii stuvers, facit in ponden van xl groten  xix l. iiii s. 
 
Item noch betaelt van zekere requesten van der stedeweghe overghelevert 
in handen van den heeren van den fynancye      xx s. 
 
Noch up dese requeste vercreghen besloten brieven an den stadhouder 
ende presedent van den Raede van Hollant      xxxii s. 
 
Item betaelt die clerck van den gryffyer van den fynancye omme te 
hebben expedyen         vii s. 
 
Betaelt van vracht uuyt ende thuys van desen reyse     vi l. xvii s. vi 
d. 
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Item mester Vincent, mester van den Rekencamer in Hollant 
ghesconcken tot Bursel van der stede een maltijt die onse 
stede te recommenderen van als       ii l. viii s. 
 

Summarum van desen reyse xxxi l. viii s. vi d., 
 
van welcke vorscreven zomme van xxxi l. viii s. vi d. wij bekennen ons hyervan 
betaelt van den tesaueries der stede van Alcmaer, scelde daervan quijt. In kennisse 
van desen hebben wij elcks onsse naeme hyeronder ghesedt up den 
leste dach van junio anno XVC neghentyen. 
 

Jan Gerytz.  Barthout Gherytz. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwordigen tresoriers der stede van Alcmaer te betaelen 
Pieter Jansz., bierdraeger, die somme van acht stuvers van een reyse bij 
hem gedaen aen die dorpen gelegen onder Ghesmeramboecht, aengaende 
van ’t blockhuys te maicken d up die Huygendyck. Actum den iiiien 
in aprille anno XVC ende negenthien. 
 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Frans Claesz. tot Amsterdam heeft vercoft die 
stede van Alcmaer  cl  balcken, ’t stuck tot 
vii st., facit      lii half rinsgulden 
 
Noch heeft de stede te oncost gehadt an die 
halve wincoop van deselve balcken, daer- 
tegens Frans Claes oic zoeveel gegeven heeft vii st. 
 
Somma lii rinsgulden ende xvii stuvers. 
 
De vornoemde twee ende vijftich rinsgulden ende zeventien stuvers, 
de gulde tot xx stuvers, zijn betaelt bij de stede van Alcmaer bij 
handen van die tresoriers, in handen van mij, Frans Claesz. 
vors., de lii half rinsgulden ende de vii stuvers zijn tot moeye verdroncken. 
Actum desen xien in aprille anno X[V]C negentien. Orconde 
mijn naeme ende merc hieronder gestelt. 
 
Snel Claesz.  Frans Claesz.  X 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
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Dienende tot dat blochuys up den Huygen- 
dyck. 
 
------------------------------- 
 
Van welcken voerscreven somme ick kenne mijn wel voldaen 
te wesen den laetsten penninck mitten eersten. In kennissen 
der waerheit heb ick dit mit mijn selffs hant ghescreven 
ende mijn naem hier onderan gheset in ’t jaer van XVC ende XIX 
opten vijff ende twintichsten dach in marcio. 
 

Doede Jansz. 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
   IHS Maria 
 
Ick, Baeltgen, Dirck Geryt IJsbrantsz.’s weduwe, kenne ende lijde ontfangen te hebben van de 
guede 
stede van Alckmaer dertich scellinck groot lijfrenten, staende tot mijne live ende wairen 
verscenen den 
xxviiien in meye anno negenthien ende noch gelijke dertich scellinck, verscenen den xxviiie 

novembris 
anno XIX, sceldende quijt mits desen de voirs. stede van Alckmaer van dit termijn ende allen 
voirleden 
termijnen. In kennisse der wairheyt soe heb ick, Jorys Dircxz., dese quytantie aldus gescreven 
ende 
onderteykent anno XVC XIX den iien decembris. 
        Jorijs de Bije Dircxz. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwordigen tresoriers te betaelen Jacop Claes 
twaelff schellingen groeten vlaems van een pijle die hij voer den stede 
gecoft heeft, wegende twee ende dertich marck. Actum den xven in april 
anno XVC ende negenthien nae ’t scrijven derselver stede. 
 
Snel Claesz.     Jacob Baesgen 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwordigen tresoriers te betaelen handen 
van den Hans Busse van een reyse bij hem gedaen tot Amsterdam om 
te copen van den stedewegen anderhalff hondert Noertse balcken. 
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Eerst 
 
Van schuythuyer van die balcken in die eever 
te brengen      xv s. 
 
Noch van arbeytsloon van dieselve balcken 
in die schuyt ende in die eever te brengen  xviii s. 
 
Noch voer Hans sijn reyse die hij gedaen 
heeft       xviii s. 
 

Somma  ii l. xi s., 
 
van welcke somme van twee pont elff scellingen 
ic mijn houde voldaen te wesen. Des 
orconde mijn merck hieronder gestelt 
upten viiien in aprille anno XVC ende negenthien. 
 

Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert deese tegenwordigen tresoriers der stede van Alcmaer te betaelen 
in handen van Jan Rippersz. die somme van vijff ende vijftich stuvers van dat hij gestelt 
ende bewaert heeft drie uurcloicken, twee in den prochykerck ende een in dat Heylige Geest- 
huys van meyendach off tot Sinte-Jacobsdach. Des t’orconde mijn merck 
hieronder gestelt upten vien in julio augusto anno XVC ende negenthien. 
 

Jan Gerijtsz.   X 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert den tegewoirdige tresoriers der stede van 
Alcmair te betalen in handen in handen van Jan Rippertz. 
twe rinse gulden vijftien scellingen ter cause dat hij heeft gestelt drie 
horologien, een upten prochiekercke deser stede, een binnen 
derselver kercke ende een upten capelle van den Heyligeest 
den tijt van een geheel vierendeel jairs, ingaende up 
Onsen-Liever-Vrouwendach Lichtmisse, uutgaende upten 
meye avont al laeste geleden ende mit overleverende 
dese onse ordonnancie, men sal ’t de voirseyde tresoriers pas- 
seren in huyerluyder rekeninge. Actum den xvien dach 
in meye anno XVC ende negenthienne. 
 

Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
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Men ordonneert dese tegenwordigen tresoriers der stede van Alcmaer 
te betaelen Jan Rietwertsz. die somme van twee pont vijffthien 
schellingen van xl groten ’t pont, van sijn arbeytloon dat hij die 
drie urwercken gestelt heeft den tijt van een vierrendeel jaers 
van Sinte-Jacobsdacht tot Alreheylingendach leestgeleden. Des 
t’orconde sijn merck hieronder gestelt upten xiiiien in novembry 
anno XVC ende negenthien. 
 
Jan Gerijtszoon    X 
 
------------------------------- 
 
Ic, Augustyn van Teylingen, in den naeme van Joost mijn 
dochter, bekenne ende lije ontfangen te hebben van de stede van Alcmaer 
bij mijn selfs handen de somme van vijff rinsgulden, ’t stuck 
tot xx stuvers, in betalinge van een halff jaer lijfrente, haer 
angecommen van joncvrauwe Barber van Cats, gevallen 
in der maent van maerte lestleden, daerof ic mij houde 
voldaen. Des t’orconden mijn handteycken hieronder 
gestelt up den xe in aprille anno XVC negentien. 
 
Snel Claesz.   Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Ick, meyster Helico van Schagen, kenne ende be- 
lie ontfanghen te hebben van die stede van Alc- 
maer die andertde termijn van mijnen ghagie, die- 
welke verscheen in ’t jair dusent viefhondert- 
neghentien op den ellefsten dach in april, te 
weten ontfanghen van den stede voirs. vief rijns- 
gulden ende ut den schole vier rijnsgulden 
twalef stuvers. In kennisse der wair- 
heyt soe heb ic mijn hanteyken hieronder 
gheset. Actum in ’t jair dusent viefhondert- 
neghentien op den achtentwinstichsten dach 
in april. 

Claes Jan Heertgeszoen 
heer Schaghen 

 
------------------------------- 
 
Item ic, Dierck Garbransz., ken ontfanghen te 
hebben bij haenden van die tresenyers seven 
stuvers, te weten van een bort dat daer hanct op 
die stehuys daer die previlegien in stan. In 
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kennis der waerheyt soe heb ic, Dierck Gar- 
bransz., mijn merck onder geset in ’t jaer 
ons Heren M V hondert ende XIX, ghemaect 
thuysszen Paech ende Pinster. 
 
Snel Claesz.   X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Gerrijt van Lochorst, ridder, kenne ontfangen te hebben van 
die stede van Alckmaer twie libra groot vlaems, staende ten 
live van mijn moeder joncfrowe Adriaene Willemsdochter 
van der Does, verscenen Annuncianionis Marie laestleden. 
In kennisse mijn handteyken op ’t spacium gescreven. Actum 
den xi aprillis anno XVC negenthien. 
 
  heer Gerrijt van Lochorst, ridder 
    IHS 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
 Ic, Snel Claesz., bekenne ende lije ontfangen te hebben van der stede van 
Alcmaer bij handen van den tesauweriers derselver stede die 
somme van acht ponden stuck tot xl groten ende dat voir een jaer 
lijfrenten, staende te live van Joest Jacobsdochter, mijn huysvroue, ende 
Gheretruyd Jacobsdochter, haer broeders dochter, of den 
lancste levende van hem beyden, daer ic, Snel Claesz., heffer 
of ben, ende waeren voirscreven in den maent van novembry 
anno XVC negentien ende bekenne mijn voldaen te wesen van desen 
termijnen en van allen voirleden termijnen. In kennisse der 
waerheyt soe heb ic, Snel Claesz. voirscreven, mijn singnet hier- 
onder gestelt in den maent van decembry anno als boeven. 
 
Jan Gerijtsz.   Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Dirck Allertz., poerter der stede van Alcmaer, kenne ende lije ont- 
fanghen te hebben van die gude stede van Alcmaer bij handen 
van den tiegenwoerdigen tesauryers derselver stede die som 
van vijff ponden van xl groet vlaems ’t pont in betalinge 
van een jaer lijffrenten, staende ten lijve van Meester Bar- 
tolomyus Jansz. mijn wijffs soens lijve, allyen hem ver- 
schenen upten xxiiiien dach in november anno XVC ne- 
genthyen ende ic, Dirck Allertz. voerscreven, scelde die voerscreven 
stede quijt ende allen anderen die ’t angaen mach van dit jaer 
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lijffrenten ende allen anderen voergeleden jaeren. Oerconde 
mijn naem hyeronder gheset upten xxiien dach in de- 
cember anno als boven. 

Dirck Allertz. 
Jan Gerijtsz. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert desen tegenwordigen tresoriers der stede van 
Alcmaer te betaelen in handen van Jorden van Foreest 
die somme van negen ’t pont thien schellingen van xl grooten 
van een aem romeny die de minrebroers tot sijnen 
huyse gehaelt hebben voir haer missewijn voer den 
tijt van een geheel jaer, beghynnende upten 
karssavont XVIII ende wederomme uutgaende upten 
karssavont negenthien. Actum den xxiiiien in december 
anno XVC ende negenthien. 
 
   Jorden van Forest 
Jan Gerijtsz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Cornelis Garbrantsdochter, faly beghijn, kenne ende lijde ontfanghen 
te hebben van den guede stede van Alcmaer vier rinsgulden lijfrenten 
van een half jaer op Alreheilighendach nu laest verschen in ’t 
jaer van vijftienhondert ende neghentien ende kenne ende lijde be mij 
van dese termijn op Alreheilighendach nu laest verschenen ende van 
allen voirgheleden  terminen wel ende doechtelic betaelt te sijn. 
In kennisse der waerheit soe heb ic, Cornelis Garbrantsdochter 
voirnoemt, mijn hantteyken hieronder gheset in ’t jaer ons 
Heren dusent vijfhondert ende neghentien opten anderden 
dach in novembri. 
    X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Vranck de Wael, preister, kene ende belije dat ic ontfangen 
heb van die goede stede van Alcmer die somme van neghen 
gouden andriesgulden in betalinghe van een half jaer 
lijfrenten, staende ten lijfve van mij ende mijn kinde- 
ren, ghevallen ende verscene Sinte-Ponciaen laestver- 
leden, daervan ic mij houde vernoecht ende wel 
betaelt te wesen. Ic verlijde ende scelde mits desen 
quijt die voerscreven stede ende allen anderen dien ’t 
behoert van desen terminen ende van allen voerleden 
terminen. Oirconde van desen mijn naem ende merck 
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hieronder ghescreven anno XVC ende neghentien 
in augusto. 
 
Snel Claesz.   Vranck de Wael, priester 
    X 
 
------------------------------- 
 
Wij, heer Vrederyck Dirxz., clonckert, heer Jan Jansz., kistemaker, 
heer Jacop Claesz., meester Heynryck Jeroensz. van Cronenburch, 
heer Garbrant Claesz. ende heer Aelbrecht Dirxz., op dese tijt 
ghetijpriesteren in den perochyekerck van Alcmaer, belijen mit desen 
quitancie ontfanghen te hebben van den burghermeesteren derselver stede 
een rijnsche gulden die men ons ghewoenlijck sijn te gheven om ’t singhen 
van den vromissen der hoechtijden Paes, Pinxter ende Karsmisse, 
waervan wij ons kennen betaelt te wesen in ’t jaer ons Heren 
dusent vijfhondert ende neghentien den vijftienden dach in ffebruario. 
Aldus onderteykent van een yghelijck bijsonder elck mit sijn naem. 
 
heer Garbrant Claesz., heer Jan Janzoon., kistemaker, heer Jacop Claesz. 
heer Albert Dierickzoon   heer Frederick Dierickz., cloenckert, 
heer Henrick Cronenburch 
 

Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Pouwels Claeszoon, priester, belije mids desen dat mi wel ende 
doechtelic betaelt sijn vijf rijnse gulden current van die 
thesaureers der stede van Alcmaer, die verscenen waren 
op den xix dach in novembri anno Domini neghentien ende bin 
wel betaelt van allen voirleden terminen. Oircond mijn hant. 
 

Paulus filius Nicolai, priester 
 
Barthout Gherytz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Pieter Martijnz., priester, kenne ende lije ontfangen te hebben van de goede 
stede van Alcmair bij handen van den tegenwoirdigen tresoriers de somme van vijff 
gouden nyeuwe phillipusguldens in betaelinge van een halff jair lijffrenten, 
staende tot mijnen lijve ende ten lijve van Claes Pieterz., Opdammen zoon, mij gevallen 
ende verscenen up meyendach lestleden, dairoff ic mij houde voldaen van dese 
termijn ende alle terminen voirleden. Des t’oirconde heb ick mijnen naem hier- 
onder gescreven up den xxien dach in junio anno Domini XVC enden XIX. 
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heer Pieter Martijnz.  Claes Jan Heertgeszoen 
 
------------------------------- 
 
Ick, brueder Dierick, procurator van den cattusers binnen Loeven, kenne mits desen 
ontfanghen te hebben van den goede stede van Alcmaer de somme van acht rinsgulden 
tot xx stuvers die gulden gerekent, bi redene van gelijcke viii rinsgulden, 
staende ten lijve van ons beminde brueder brueder Gerit van her Bennenbroeck, 
vallende altijt in februario ende augusto ende dit van februario ende 
augusto lestleden, van welken terminen wij ons kenne vernuecht ende 
wel betaelt. In kennisse der waerheyt heb ick, procurator vorscreven, dit 
gescreven ende onderteikent den xiisten dach in septembri anno XVC  ende 
negenthien. 
 

Reverta est brueder Dierick, procurator ut supra 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
    IHS 
 
Ic, Gherit van Berkenro Jansz., bekenne ontfangen te hebbene van die 
guyde steede van Alcmair viftich rijnsguldens, xl groten vlaems voir die 
rinsgulden, lijfrenten, mij verscenen Omnium Sanctorum in dit jair achtien, van welke 
vijftich rg  rinsguldens ic mij houde vernucht ende betaelt. In kennesse 
der wairheit heb ic deze quitancie gesscreven met mijns selfs handt 
ende mijn naem hieronder gesscreven twe dagen in junio bij mij, 
 
Jan Gerijtsz.    Gherit van Berkenro Jansz. 
 
Dese quitancy is betaelt den xixen dach in septembri anno XVC ende XIX. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwordigen tresoriers der stede van 
Alcmaer te betaelen Jan Rechten die somme van vier pont vijff 
scellingen van xl groten ’t pont van dat hij doer beveel van de 
burgermeesteren tot Medenblyck gelegen heeft den tijt van 
seventhien dagen, daechts vijff stuvers, om sekere tijdinge 
ter vereyschen van die Vriesen. Actum den ed ven in april 
anno XVC ende negenthien nae ’t scrijven derselver stede. 
 

Jan Gerijtz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Hubrecht van Ruynen, bekenne ontfanghen te hebben van die 
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steede van Alcmaer bij handen van den tesaurier derselver 
steede die somme van twaelf gouden niewe phillippesgulden 
over een half jaer lijfrenten, nu vervallen uuit saeke van den brief 
van joncfrouwe Barbara van Cats in den maent van meerte lest- 
leeden, daeroff ick mij houde voldaen. In kennisse mijn naem 
hieronder ghestelt ende deese quitantie mit mijns selfs 
hant ghescreven den eersten dach van aprill anno XVC XIX nae den 
ghemenen scriven. 
 

Hubrecht van Ruynen 
 

Jan Gerijtz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jacob, de graefmaicker, kenne ende lije ontfangen 
te hebben van der stede van Alcmaer een rinsgulden 
van de noen te cloppen, mij verschenen 
Bamisse anno negentien, daerof ic mij 
houde voldaen. Actum den xxe in october negentien vors. 
 

Jacop, grafmaker 
Snel Claesz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Augustin van Teylingen, in den naeme van Anna, 
mijn natuurlijcke dochter, bekenne ende lije ontfaen 
hebbende van die stede van Alcmaer de somme van 
zeven ponden tien scellingen van xl groten ’t pont in 
betalingen van een halve jaer lijffrente, haer gevallen 
in de maent van junio lestleden, daerof ic de stede 
belove te ontlasten. T’orconden mijn handteycken 
hieronder gestelt up den xiie in julio anno negentien. 
 

Teylingen 
Snel Claes 
 
------------------------------- 
 
Ick, Jan Heynrixz., priester, belije ende bekenne ontfangen te hebben 
van die stede van Alckmair twalef rinsghulden, xl groet 
voir elcke rinsgulden gherekent, tot betalinghe van sekere lijfrenten 
die ic dair op hebbe ende verschient alle jair den neghenden 
dach in mey ende belije mitds desen wel ende doechtelick 
voldaen te wesen van desen ’t geghenwoirdighen jaer na datum 
des briefs ende allen voirleden jaren. In oirconde zo heb ic, 
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Jan Heynrixz., priester, mijn broeder broeder Ruerhairt Heynrixz. ghe- 
beden dese quitantie over mij te willen bezeghelen, ’t welck ic 
ghedaen hebbe in ’t jaer ons Heren vijftienhondertneghentien den 
elfden dach in junio. 
 
Jan Gerijtsz. den xiiiien in novembri anno XIX  X 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Anthonies Willemz., secretarys der stede van Alcmair, bekenne 
hoe dat Augustyn van Teylingen, rentmeester, als tresorier derselver stede 
mij betaelt heeft acht stuvers van een brief, houdende twintich gulden ’s jairs 
ten lijve van Peter Aerntz. van Lis ende zijnre huysfrouwe ter cause van mijn 
sallarys. Des t’oorconde mijn gewoentlijcke hanteken hieronder gestelt 
op den twintichsten dach in decembris anno XVC ende negenthienne. 
 

meester Anthonis Sonck 
 
------------------------------- 
 
Die burgemeesteren der stede van Alcmaer hebben 
geordonneert ende ordonneren mits desen den tegenwordige 
tresoriers derselver stede te betalen de somme van 
ses ende tsestich rinsguldens, ’t stuck tot xx stuvers, 
voor tweehondert wagenscot, gesonden van der stedewegen 
de heer van Montegnys, grave tot Hoichstraeten, voir de 
recommandacie bij hem gedaen de vors. stede van de 
steen van beide de burgen bij Alcmaer, daer hij zijn 
best in gedaen heeft ende noch doen sal. Oic van 
dat hij de stede gerecommandeert heeft an ’t groote 
zuyder glas ende, opdat hij de stede in goeder 
recommandacie sal houden om eenige gracie 
te vercrijgen duer ’t overval ende mits overbringende 
alleenlyc dese onse cedulle zonder meer, men 
sal ’t hemluyden passeren in heurluyder rekenynge 
van dit lopende jaer. Actum desen xe in octobri anno 
XVC ende negentien. 
 
Jan Gerytsz.  Snel Claesz.  Claes Jan Heertgeszoen 
 
------------------------------- 
 
Heren tresoriers, men sal u passeren in u rekeninge van dit lopende 
jaer de somme van dertich rinsgulden die gegeven zijn de 
cancelier de heer van Angi omme de stede te recommanderen 
te moegen gec[r]ygen van zijn Furstliche Genade die steen van de 
Nyenburch ende Middelburch ende van ’t grote glas in ’t 
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zuyder cruyswerc alhier ende anders die stede saicken. Actum 
desen viie in augusto anno negentien bij ons, 
 
Jan Gerijtsz.  Snel Claesz.  Claes Jan Heertgeszoen 
 
------------------------------- 
 
Ick, Peeter Claess. Paling als rentmeester der abdie van Egmondt, 
bekenne ende belijde ontfangen te hebben van der goeder stede 
van Alcmaer de somme van ii libra xii scellingen van xl groten vlaems ende 
dat ter cause van dat conynginnengeldt, dewelck verscenen 
was omme february anno XVC ende neghenthien ende schelde de 
voerscreven stede quidt van dit jaer ende van allen voerleden 
jaeren. In kennisse der waerheyt zoe hebbe ick, Peeter Claess., 
als rentmeester vornoemt hieronder op ’t spacie der quitancy mijns 
selffs handt ghesteldt ende ghescreven den xiiten decembris 
anno XVC ende neghenthien 
 

bij mij, Pieter Claess. Paling, ghescreven. 
 
------------------------------- 
 
Ic, heer Symen Dirckz., priester van Amstelredam, 
bekenne ende lije ontfanghen te hebben van die goede 
stede van Alcmer drie gouden andriesen ende een 
halve, summa vijf gulden ende anderhalve stuver, die- 
welcken verschenen waren op den eersten dach in 
decembri anno M VC ende neghentien. Ic lije 
ende bekenne voldaen te wesen van die voirs. stede 
van dit termijn ende van alle anderen verleden terminen. 
In een teyken der wairheit soe heb ic mijn hanteic- 
ken hieronder gheset. 
 
   X 
 
------------------------------- 
 
Inventarisnummer 579 
 
------------------------------- 
 
Ic, pater Frederyc, bekenne ontfangen te hebben van der 
stede van Alcmaer bij handen van den tresoriers der- 
selver stede de somme van achtalve rinsgulden, ’t stuck 
tot xx  stuvers,  voor een halve jaer lijfrente, staende ten 
lijve van Anna Augustius, onse proffesside suster, 
gevallen in de maent van december lestleden. 
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Actum den xxe  in februario anno twintich 
na den gemeen scriven. 
 
   Frederick Pieterz., pater  [**] 
 
------------------------------- 
 
Wij, meester Willem Gerrytz., Jan Claesz., lijndrayer, meester Maerten Florysz. ende 
Aerys Pieter Zellenz., op dese tijdt armehusittemeesteren der stede van Alcmer, 
kennen ende lijen ontfangen te hebben van die stede van Alcmer die som van hondert 
rijnsgulden, stuck tot xx stuvers gerekent, in betalinge van een jaer losrenten, ons 
verscenen op karstijdt laestgeleden, van welcke hondert rijnsgulden wij, arme- 
husittemeesteren, kennen ons voldaen te wesen, scheldende mits desen quijt die 
voirscreven stede van Alcmer quijt van dese termijn ende van allen anderen voergeleden 
terminen. Des t’oerconde soe hebben wij, armehusittenmeesteren voerscreven, elx bijsonder 
onse namen hieronder geset den laesten dach in junio anno XVC ende twinthych. 
 
meester Willem Gerytz. Jan Claesz. Martyn Floryszoon Aerys Pieter Zellenz. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Ontfangen op rekenyng x l., noch ontfangen x l. 
Noch betaelt upten xxven in augusto  xiii l. 
Noch betaelt upten iiiien in september  x l. 
Noch betaelt upten viien in september  xiii l. 
Noch betaelt upten xxviiien in september xxiiii l. 
Noch betaelt upten laesten in october xxl. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Daniel Tasse, advocaet, ende Claude Doublet, procureur in den 
Grooten Raedt te Mechelen, kennen ontfangen t’hebben van den 
burgmeesters, scepenen ende raedt der stadt van Alckmaer bij 
handen van Agustin Teylingen de somme van 
acht phillippesgulden up goede rekenynge van onsen sallaris 
in heurluyden sake tegens Willem Willesz., de brouwer. 
Orconden onsen hanteken hier gestelt den ixen dach 
in merte XVC twintich. 
 

Tasse    Doublet  
 
------------------------------- 
 

IHS 
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Ic, Gherit van Berkenro, priester, bekenne ontfanghen te hebben van 
die steede van Alckemair vijftich rinsgulden lijffrenten, xl grooten 
vlaems voir die rinsgulden, mij versceenen Omnium Sanctorum in dit jair 
van negentienen, van welke vijftich gulden ic mij houde vernucht 
ende betailt. In kennesse heb ic deeze quitancie gesscreven metz 
mijns selfs handt ende mijn naem hieronder gesscreven in dit 
jair van twintichen xxix in junio bij mij, 
 

Gherit van Berkenro, priester 
 
------------------------------- 
 
Ic, Engelbrecht Wis Willemsz., priester, kenne ende lije ontfang- 
ghen te hebben van die stede van Alcmaer dertich rinsgulden, 
xl groet vlaems voer die gulden, van die gherechte helft 
van een brief van sestich rinsgulden losrenten, daer Jelis van 
Haessen met sijn vijf suster die ander helft of toebehoert, 
die mij verschenen waeren in novembri lestleden ende scelde 
die voers. stede daerof quijt van dese termine ende allen 
anderen voerleden terminen. In kennesse daer waerheit heb ic 
dit ghescreven met mijn selfs hant in ’t jaer XVC ende 
twyntich den derden dagh in januario. 
 

Engelbrecht Wis Willemsz., prester 
Jan Gerijtsz. 

 
------------------------------- 
 
Inventarisnummer 580 
 
------------------------------- 
 
Wij, Baerte Bartoutsdochter, nutertijt ministra ende ghemeen convent der 
beslotenre susteren Sin-Margrieten buyten Leyden op Rodenburch, bekennen ende be[ijen] 
ontfanghen te hebben van die guede stede van Alcmer vijf libra groot vlaems d[e-] 
welc wij hebben op die voirs. stede tot behoeff ende lijftocht Agnies Willem[s-] 
dochter, onse professyde besloten medesusters, ende ons verscenen waren anno XVC en[de] 
een ende twintich tot tween terminen, die een helft opten twee ende twintich- 
sten dach in maert ende die ander helft opten twee ende twintichsten dach 
in septembris ende wij, ministra ende ghemeen convent voirs., belijen ons van 
den gelde voirs. van die guede stede voirnoemt voldaen ende wel betaelt den 
lesten penninc mitten eersten van desen termijnen ende van allen voirleden termi- 
nen ende scelden die voirs. stede volcomelic daervan quijt ende alle die des 
quytancie behoven. Des tot enen oirkonde hebben wij ons conventszeghel, 
die wij daghelicx gebruken, hierbeneden opghedruct in ’t jaer ons Heren XVC 
een ende twintich opten viertienden dach van octobris. 
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     X 
 
------------------------------- 
 
Ic, Pouwels Claeszoon, priester, belije mids desen dat die thesaureers der 
stede van Alcmaer mi doechtelic ende wel betaelt hebben tien rijnsce gulden 
current, die mi verscenen waren die een helft op den xxi dach in mey ende 
die andere helft op den xxi dach in novembri in ’t jaer ons Heren XVC ende een 
ende twintich ende bin wel betaelt van allen voirleden terminen. Oirconde 
mijn selfs hant ende naeme beneden in ’t Latijn ghescreven. 
 

Paulus filius Nicolai, priester 
Dirck Allertz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Pieter Martijnz., priester in Alcmair, kenne ende lije ontfangen te hebben van die goede 
steede van Alcmair 
doer handen van den tegenwoirdighen tresoriers die somme van vijff nuwe gouden phillipus-
gulden, staende tot mijnen lij[ve] 
ende Claes of Osman, mij gevallen ende verscenen meyendach lestleden, in welken ick mij 
lije 
ende kenne wel be[taelt] 
van dese termine ende alle terminen voirleeden. In kennesen heb ick mijnen hant hyeronder 
gheset in ’t jair van 
XVC hondert ende XXI den eenentwintichden dach in junio. 
 
Doede Janz. 

heer Pieter Martijnz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Vranck de Wael, priester, ken ende lije ontfangen te heb- 
ben van die goede stede van Alcmer die summe van 
negen gouden andriesgulden in betalinghe van een 
half jaer lijfrenten, staende ten live van mij 
ende mijn kinderen, verscene Ponciani verleden, daer- 
van ic mij houde wel vernoecht ende betaelt te wesen, 
sceldende mids desen quijt de voers. stede ende allen 
anderen dien ’t behoert van dese termijn ende van allen 
voerleden terminen. Oerconde van desen mijn naem 
ende merck hieronder ghescreven den xi sten dach 
van april anno een ende twintich. 
 
Barthout Gherytz.   X 

Vranck de Wael, priester 
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------------------------------- 
 
Ontfangen van die van Alcmair bij handen Jan Updam, duerwaerder in ’t quartier 
van Vrieslant, de somme van vijf ende veertich stuvers ter cause van ’t sallaris van Jan 
ende dachgelden van Jan van Spierincxhouck, duerwaerder van den Hove van Hollant, van dat 
hij zekere persoenen van de voirs. stede gheghijselt heeft van de beede van den termijn 
van Sint-Jan XXI. Actum iiiien augusti anno XXI. 
 

Willemsz. 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Jan van Updam heeft mij van 
Augustijns weegen gegeven 
ren philippesgulden. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwordigen tresoriers der stede van Alcmaer 
te betaelen in handen van lange Jan, smit, die somme van negenthien- 
dalleve stuver van spickeren ende andere ijsserwerck dat vertimber 
is aen huysken daer die baerse onder leyt. Actum den ven in februari 
anno XVC ende XXI nae scrijven derselver stede. 
 

X   Doede Janz. 
 
------------------------------- 
 
     IHS 
 
Ic, Gherit van Berkenro Jansz., bekenne ontfangen te hebben van die guyde steede van 
Alcmair vijftich rinsgulden, xl groit vlaems voir die rinsgulden, lijfrenten, mij versceenen 
ende gevallen Omnium Sanctorum in dit jair van twintich gulden, van welcke summe ic mij 
houde 
vernucht ende betailt. In kennnesse zoe hebbe ic deeze quitancie gesscreven metz mijns 
selfs handt ende mijn naem hieronder gesscreven anno XXI, xi dagen julio bij mij, 
 
Barthout Gherytzoon 

Gherit van Berkenro, priester 
 
------------------------------- 
 
Ic, Steffen Jansz. van der Meer, kenne ende belije ontfangen te hebben van den 
goede stede van Alckmair die somme van vierthien rinsgulden lijfrenten, verschenen 
den twintichsten dach in junio anno XVC ende twintich, als van een termijn van 
die helft van xxviii rinsgulden lijfrenten, staende ten lijve van mi, Steffen Jansz., 
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van welke termijn van vierthien rinsgulden voirscreven ende van allen voirleden 
terminen ic, Steffen Jansz. voirnoemt, kenne voldaen ende betaelt te wesen. In kennisse 
dar wairheit hebbe ic, Steffen Jansz., mijnen naem hieronder gescreven upten 
darden dach in apryl anno XVC ende XXI. 
 
Barthout Gherytzoon 

Steffen Jansz. van der Meer 
 
------------------------------- 
 
Ic, Bertelmeeus, kistemaicker, bekenne ende lije 
ontfangen te hebben van de stede van Alcmaer 
bij handen van den tresoriers de somme van 
vijff rinsgulden voor mijn arbeitsloon van 
die scaprae bij mij gemaict in ’t kerckmeesters- 
huys daer die kist mitte stedeprevilegien 
in besloten is, dairof ic mij houde voldaen. 
Orconde mijn name hieronder gestelt 
up den xve in februario anno een ende twintich. 
 
De slotmaicker van ’t slot daeran vi stuvers. Baertelmees, kystemaker 
 
Barthout Gerytz. 
 
------------------------------- 
 
[in marge: Egglin] 
 
Ic, Fye Willemsdochter, mater van dat Jonge Hoff tot 
Alcmair, bekenne ende lije ontfangen te hebben van der stede 
van Alcmair bij handen van den tresoriers de somme van 
twaelff rinsgulden voor ’t leste jaer lijfrente Egglin 
Albertsz. die nu saterdach deser werelt overleedt, 
denselven verschenen xe in aprille ende xe 

in october beide lestleden, dairof ic de stede belove 
te ontlasten an een ygelijcken. T’orconden mijn naeme 
hieronder gestelt up den xxviiie in november anno 
XVC een ende twintich. 
 

Ic, Fije Willems, den mater der sustren van Sinte-Marien 
 
------------------------------- 
 
Heren tresoriers, men ordonneert u te betalen ende te 
leveren Jacob, de graeffmaicker, van dat hij de 
honden uuter kerck slaet, vier alle laicken tot een 
tabbaert, die elle van xvii half stuvers, ende mits 
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overbringende zijn quitancy men sal u deselve 
tabbaert passeren in ’t uutgeven van uwe rekening 
van dit lopende jaer. Actum den xxe in februario 
anno XVC een ende twintich. 
 
Doede Janz. iii l. x s. 
 
    Dese tabbaert laicken van vierdalve 
    rinsgulden bekenne ic, Jacob 
    voirs., van den vornoemde tresoriers 
    ontfangen te hebben. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert den jegenwoirdige tresoriers der stede van Alcmaer 
te betalen in handen van meester Antonys Willemsz., secretarys aldair, 
die somme van vier ende twintich stuvers ter cause dat hij geexpe- 
deert heeft een gesloeten brief an den rectoir van de scool twe cedullen 
van den uutlotinge, twe boecken van den leeninge, een procuracie ende 
vonnisse mitter dingtale voir den poorters die gedachvaert zijn jegens 
Peter van Egmont als scout ende mits overleverende dese onse 
ordonnancie, men sal ’t de voirs. tresoriers toelaten in huerluyder 
rekeninge. Actum den xxen decembris anno XVC een ende twintich. 
 
Barthout Gherytz. 
       Anthonis Sonck 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jan van Scalcwyck, uuyt ende in den name van Steffen Jansz. van der Meer, 
bekenne ende belije ontfanghen te hebben van den goeden stede van Alckmair die 
somme van acht ende twintich rinsgulden, ’t stuck xx stuvers, den voirs. Steffen versche[nen] 
up twee terminen als den twintichsten dach in decembri anno XVC ende twintich 
ende den twintichsten juny anno XVC ende een ende twintich, dairvan dat ick in den 
name van den voirnoemde Steffen quijtscelde den voirnoemde stede van Alckmair. In kennisse 
der wairheit hebbe ic desen onderteykent upten xvie octobri anno XVC ende 
XXI. 
 
      J. Scalcwyck 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jan van Scalcwyck, uuyt ende in den name van Steffen Jansz. van der Meer, 
bekenne ende belije ontfanghen te hebben van den goeden stede van Alckmair die 
somme van acht ende twintich rinsgulden, ’t stuck xx stuvers, den voirs. Steffen verschenen 
up twee terminen als den twintichsten dach in decembri anno XVC ende twintich 
ende den twintichsten juny anno XVC ende een ende twintich, dairvan dat ick in den 
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name van den voirnoemde Steffen quijtscelde den voirnoemde stede van Alckmair. In kennisse 
der wairheit hebbe ic desen onderteykent upten xvie octobri anno XVC ende 
XXI. 
 
      J. Scalcwyck 
 
------------------------------- 
 
Inventarisnummer 581 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jorden van Foreest, kenne ende lijde ontfangen te hebben 
uut handen van Jan Jansz. ende Jacop Heereman als bewaerders 
van die bier- ende wijnexcijse die somme van twaelff rins- 
guldens, den rijnse gulden tot xl groten gerekent, welcke xii rins- 
guldens ic die stede geleent hadde, van welcke leeninge 
ic mijn houde voldaen ende betaelt te wesen. In oirconde 
mijn hanteycken hieronder gestelt upten xviien in april anno 
XVC twee ende twyntich nae scrijven derselver stede van 
Alcmaer. 
 
   Jorden van Foreest  X 
 
------------------------------- 
 
Ontfangen van den stede van Alcmaer bij handen van den 
tresoriers de somme van thien rinsgulden, mij 
t’anderen tijden tecort gegeven bij den heer van Malle 
die de pennyngen ontfangen hadde van deselve 
stede, daerof ic mij mits desen wederomme 
houde vernoucht. Actum onder mijn handteycken 
desen xiie in october anno XVC twee 
ende twintich bij mij, 
 
    Carpentier 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Ocker Janss. van Dordrecht, kenne ende lijde ontfanghen te hebben 
van die eerbar heren van Alckmaer een ende veertich rinsgulden, twintich 
stuvers voer den gulden, die mijn restant waren van alsullike penninghe 
die mijn beloift waren voer mijnen dienst van den stede ende ick scel quijt 
mijn voerscreven frome heren ende alle diegene die dese quitanti sullen behouven. 
In kennis des waerachticheyt soe heb ick does quitanci met mijn 
selfs hant ghescreven ende mijn ghewontlick hantteyken hieronder gheset 
anno vijftienhondert ende XXII den xxvi van april. 
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meester Ocker Janss. 
spes meo Iesus  X 

 
Doede Janz. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert den jeghenwoirdighe tresoriers der stede van Alcmair 
te betalen in handen van meester Anthonys Willemsz., secretarys der stede, 
over een reyse bij hem in Den Haghe ghedaen mitten clerck van den 
tresorier van der oirloghe omme te voirderen die betalinghe voir den 
dienst van den Berck voir vier daghen vacatie tot ses stuvers 
’s daechs, facit vier ende twintich stuvers ende voir den vracht 
uut ende thuys drie ende twintich stuvers, facit tesamen seven 
ende veertich stuvers ende mits overleverende dese onse 
ordonnantie, men sal ’t deselve trosoriers passeren in rekeninghe. 
Actum den xxiiien augusti anno XVC twe ende twintich. 
 
Dirck Allaertz. 
     Anthonis Sonck 
 
------------------------------- 
 
Inventarisnummer 582 
 
------------------------------- 
 
Ic, joffrou Wijllem van Foreest, wedue van Andris van Foreest, bekenne 
ontfanghen te hebben van die goede stede van Alcmaer die somme van 
neghen gouden guldens over een half jaer lijfrenten, staende ten live 
van mester Kerle van der Laen ende Adriaen Aelbrechtszoon, die mij verscenen 
sijn tot Lichmysse anno drie ende twintich laestgheleden, daervan ick mij 
houde doechdelick ende wel betaelt te weesen van die goede stat voerscrev[en.] 
In oerconde soe heb ic mijn naem hieronder ghescreven met mijn 
selfs hant in ’t jaer van drie ende twintycht. 
 
Gheryt Maertz. Roest  den gouden gulden 

ter xxviii stuvers  joffrou Wijllem van Foreest 
 
------------------------------- 
 
Ick, brueder Dierick Persijn, procureur van den factroys binnen 
Loeven kenne mits desen ontfangen te hebben van der goede 
stede van Alcmaer de somme van acht rinsgulden lijfpensi, 
staende ten lijve van brueder Gerit van Binnebroeck, ons 
professe brueder, verschenen in februario anno drie ende twintich 
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stilo hollandie ende in augusto lestleden, van welken terminen 
wij ons k kennen vernuecht. Orconde mijns hantteiken 
hyronder geset den xvien dach in septembri anni XXIII. 
 
Barthout Gherytz. 
      Persyn 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
viii rinsgulden 
 
------------------------------- 
 
Wij, mater ende ghemeen convent van Sinte-Kathrynen ghehieten Scaghen binnen Leyden, 
kennen ende lijen ontfanghen te hebben van die guede stede van Alcmaer vijf philips- 
gulden lijftocht, die onse convent voers. aenghecomen sijn mit Diewer Heertgensdochter, 
onse professyde suster, die hoer aenghecomen ende besturven sijn bi dode van Margriet 
Heertgensdochter van Aemstelredam ende verschijnen op twee halve jaren als Onser- 
Vrouwen Lichtmisse ende ad Vincula Petri ende dit voer een half jaer ad Vincula Petri 
nu lestleden ende doen quijtschellinghe die stede voers. van desen termijn ende van 
allen voerleden termijnen. In kennisse der waerheit soe hebben wij dese quytancie 
onderteykent mit onse ghemeen conventsteyken in ’t jaer ons Heren vijftienhondert 
ende drie ende twintich. 
 
     X 
 
 
Inventarisnummer 583 
 
------------------------------- 
 
Ick, Wendelmoet Claes Diertendochter, falyde baghijn tot Leyden, 
bekenne mits desen ontfangen te hebben van de stede van Alcmaer 
bij handen van den tresorier derzelver stede die somme van 
zes karolusguldens, ’t stuck van twintich stuvers, ter cause 
van een jaer lijfrenten, staende ten lijven van Barbara ende 
Josyne, mijnre nichten achtergelaten kinderen van meester 
Frans van Leeuwen, dairvan ick heffersse ben mijn leven 
lang geduerende, verschenen tot Sinte-Jan Baptistenavont 
mits in der somer lestleden, van welcke voors. zes karolusguldens 
ick mij houde wel betaelt ende oick van allen voerleden termijnen. 
Des t’orconde zoe hebbe ick gebeden heeren Claes van Leyden, 
priester, deze quytancie over mij te willen onderteyckenen, ’t welck 
ick, Claes van Leyden, priester voors., alzoe gedaen hebbe ende 
mijn naem hieronder gescreven upten xxviiien dach in novembri 
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anno XVC zeven ende dertich. 
 
Somma  vi l. 

Buijser  Claes van Leijden, priester 
 
------------------------------- 
 
Wij, Weyndelmoet Jacobsdr., nutertijt ministra ende ghemeen convent der 
beslotenre susteren Sinte-Margrieten buyten Leyden op Rodenburch, kennen 
ende lijden ontfanghen te hebben van die goede stede van Alcmer die somma 
van acht rinsgulden, veertich comansgulden voir den rinsgulden gherekent, welc wij jaer- 
licx hebben op die voirs. stede tot behoeff ende lijftocht van Katryn, Jan Gheryts- 
zs dochter, onse professyde besloten medesuster, ende ons verschenen waren anno 
vijftienhondertsevenendertich den xvden dach in augusto. Ende wij, 
ministra ende ghemeen convent voirs., belijen ons van den gelde voirscreven 
van die goede stede voirnoemt voldaen ende wel betaelt te wesen den lesten 
penninc mitten eersten van desen termijn ende van allen voirleden terminen 
ende scelden die voirs. stede volcomelic daervan quijt ende alle die des quytan- 
cie behoeven. Des tot enen ghetuge heb ic, Weyndelmoet Jacobsdr., ministra 
voirs., mit mijn selfs hant mijn naem hieronder ghescreven in ’t jaer ons Heren 
vijftienhondert seven ende dertich opten twintichsten dach in decembris. 
 
Somma  viii l. 
   Buijser   Wendel Jacobsdr. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Weyndelmoet Jacobsdr., nutertijt ministra ende ghemeen convent 
der beslotenre susteren Sinte-Margrieten buyten Leyden up Rodenburch, 
bekennen ende lijden ontfanghen te hebben van die goede stede van 
Alcmer die somme van achte rinsgulden, xl comansgulden voir den rinsgulden 
ghereken, welc wij jaerlicx hebben tot behoef ende lijftocht van 
Katrijn Jan Gherijtszdr., onse professyde besloeten medesuster, ende ons 
verschenen waren anno vijftienhondert acht ende dertich upten vijftienden 
dach in februario. Ende wij, ministra ende ghemeen convent voirs., belijen 
ons van den gelde voirs. van die goede stede voirnoemt voldaen ende wel 
betaelt den lesten penninc mitten eersten van desen termijn ende van 
allen voirleden terminen ende scelden die voirs. stede volcomelic daervan 
quijt ende alle die des quytancie behoeven. Des tot enen ghetuge hebben 
wij ons conventszeghel, die wij daghelicx gebruken, hierbeneden 
opghedruct in ’t jaer ons Heren vijftienhondert acht ende dertich 
opten xviiden dach in augusto. 
 
Somma  viii l.  Buijser 
       X 
  viii libra 
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------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Leyden viii libra 
 
------------------------------- 
 
Wij, Weyndelmoet Jacopsdochter, nutertijt ministra ende ghemeen 
convent der beslotenre susteren Sinte-Margrieten buyten Leyden 
up Rodenburch, bekennen ende lijden ontfanghen te hebben van die 
goede stede van Alcmer die somme van acht rinsgulden, xl comans- 
gulden voir den rinsgulden gherekent, welcke wij jaerlicx hebben 
tot behoef ende lijftocht van Marie, Jan Gherijtsz. dochter, onse 
professyde medesuster, ende ons verschenen waren anno vijftien- 
hondert acht ende dertich upten xvden dach in augusto. 
Ende wij, ministra ende ghemeen convent voirs., belijen ons 
van den gelde voirs. van die goede stede voirnoemt voldaen 
ende wel betaelt den lesten penninc mitten eersten van desen 
termijn ende van alle voirleden terminen ende scelden die 
voirs. stede volcomelic daervan quijt ende alle die des 
quitancie behoeven. Des tot enen ghetuge hebben wij ons 
conventszeghe, die wij daghelicx ghebruken, hierbeneden 
upghedruct in ’t jaer ons Heren vijftienhondert acht 
ende dertich opten xxiiiden dach in decembris. 
 
Somma  viii l.  Buyser 
      X 
 
------------------------------- 
 
    IHS 
 
Ick, Gherit van Berkenro, priester, bekenne ontfanghen te hebbene van die guyde steede 
van Alcmair vijftich rinsguldens, tot xl groten vlaems stuck, lijfrenten, mij versceenen 
Omnium Sanctorum ind ’t jair van drie ende twintich, van welke vijftich rinsgulden ic 
mij houde vernucht ende betaelt. In kennesse heb ik deeze quitancie gesscreven 
metz mijns selfs handt ende mijn naem hieronder gesscreven anno XXIIII den 
xxiiiien dach in junio bij mij, 
 
Andryes Pieterz. Zel 

Gherit van Berkenro, priester 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Dierck, meester Gert, heer Philips Frericksoen ende 
heer Andries Ewoutsoen, wij kennen ende lijden mit desen als heeren 
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ende officieris van dat tabernakel te draghen, dat wij ontfanghen 
hebben van den burghermeesteren daer stede van Acl Alcmaer die 
eerste sonnendachs voer Sinte-Iacop, die ancder Sinte-Iacop, die 
derde Petri ad Vincula, die vierde Assumptie, die vijfde son- 
nendaechs voer Bartholmei, somma xx stuvers ende wij, 
heren voers., kennen ende lijen van dit tabernakel te draghen 
al voldaen te wesen. In kennisse dat dit wael waer 
is soe hebben wij, voers. heren, onsen naemen hierinne ghespeci- 
ficeret anno XVC honcdert ende XXIX opten xx dach in augusto. 
 
Barthout Gherytzoon 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
xx stuvers 
 
------------------------------- 
 
Eerwaerdighe, wijse, notabele heren, 
uwen eerwaerdicheit wil believen te weten, 
een tonne biers is ons begheren. 
Eerwaerdighe, wijse, notabele heren, 
wij willen weder tot uwen dienst obedieren 
ende stellen ons omspoelen niet te vergheten. 
Eerwaerdighe, wijse, notabele wijse heren, 
U eerwaerdicheit wil believen te weten, 
wilt die trhetorisiens doch niet vergheten. 
 
Wij, burgermeesteren den stede van 
Alcmaer, hebben gegeven die trhetori- 
siens een tonne biers mit die excijs. 
In een teyken der waerheit soe hebben 
wij onse hant hieronder geset. 

Anno 1529 
 
[in marge: Barthout Gherytsz. 
Jan Jansz.] 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
[***] 
 
------------------------------- 
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Men ordonneert dese jegenwoerdighe tresoriers der stede van 
Alcmaer te gheven in handen van meester Gheryt Ghysbertsz., 
Allert Pieterszoon ende Gheryt Claeszoon alias ’t Grote Heck, 
als raedtsluyden van Sinte-Sebastiaens schutterye die men alias 
noempt die hantboechscutters, die summa van achtien karolus- 
guldens, ’t stuck doende twintich stuvers, die men van ouder 
ghewoentlick jaerlicx deselve scutterye schenct in heurluyden 
rekenmael. Ende mits overleverende dese onse onse ordonnantie, 
sal men ’t deselve deselve tresoriers passeren in heurluyden 
rekeninghe. Actum upten achten dach in septembri anno 
eenen duysent vijffhondert negen ende twintich. 
 
Doede Janss. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
xviii l. 
 
------------------------------- 
 
De burgemeesteren der stede van Alcmaer ordonneren 
te betalen de tresorers derselver stede in handen van 
Gelys Dierycxz. thien rijnsche gulden ende een stoeter over 
zijn arbeyt arbeytsloen, ijser ende hout, d[i]e hij binnen 
dese jaren gerepereert heefft om de brug bij Jacop Claesz., 
bij Comen Harck Fenisserbrug, Boegemakersbrug mit 
Maelalenbrug, daer hij geen ijserwerck toe gedaen en heefft 
dan alleen hout mit zijn arbeytsloen ende mit de reparacie 
van de vyschbancken, van welcke somme voerscreven ick, 
Jegys Dierycxz., bekenne mij al voldaen ende wel betaelt 
te wesen van de voerscreven stede ende scelde de voerscreven stede 
daeroff vrij ende quijt. Des t’oerconde mijn naem mit mijn 
selfs hant hier onderaen geset opten xxiien dach van 
december anno XVC negenentwintich. 

Chelijs Diricksoen 
Doede Janss. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
x l. ii st. vi d. 
 
------------------------------- 
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Ick, meester Peter Basgen, priester tot Alcmaer, ken ende lijde mits dezen ontfanghen 
te hebben van die stede van Alcmaer die summe van twalef rinsgulden lijfrenten 
op Griete Pietersdr.ende Alijt Pietersdr., verschenen in mey lestgheleden, item noch twalef 
rinsgulden lijfrenten op Lijsbet Pietersdr. ende Celij Pietersdr., verschenen Sint-Jansmisse 
lest- 
gheleden, item noch neghen rinsgulden losrenten op Pieter Pietersz. ende jonghe Lijsbet 
Pietersdr., verschenen in mey lestgheleden,van welcke dezen ende alle ander verleden 
terminen ick, meester Peter Basgen voirs., ken mijn al voldaen te zijn den leste pen- 
ning met den eerste. In een teiken der warheit soe heb ick, meester Peter voirs., 
dit selfven ghescreven ende onderghescreven met mijn selfs hand anno XVC seven 
ende dertich den xxvi dach in junio. 
 

Buyser     Petrus Basgenss. X 
         xxxiii libra 
Somma  xxxiii l. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
van mey [***  **] ende van mey anno xxxvii 
 
------------------------------- 
 
Men ordineert dese tieghenwoerdighen tresoriers der stede van Alcmaer te betalen in handen 
van Symon Bartolmysz., deurwaerder, die som van twee ponden thien schellinghen van xl 
groot vlaems ’t ponte, ter cause dat hij een zekere groote ghetaele van den onwillighen 
poorters gheghijselt heeft, die onwillich waren up te brenghen bij maniere van leenynghe 
hoer portie daer sij up ghestelt waren ende mits overleverende dese cedulle sonder meer 
men sel ’t het uluyden passeren in ’t uutgheven van uluyder rekenynch daer ’t behoeren 
sal. Actum onder onse namen hieronder gheset upten sestienden dach van augusto anno 
XVC twee ende darthich. 
 

Symon Janz. 
 
------------------------------- 
 
[in marge: reverta] 
 
Ontfangen van die van Alckmaer die somme van vier ende vijftich 
ponden van xl grooten vlaems ’t pont van een half jaer pachts 
van de tolle, aldaer verscheenen den zesten dach van janeaeryo 
lestleden. Actum den xxiien in meye XVC ende 
tweeendartich. 

Stalpertsz. 
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------------------------------- 
 
Heeren die burgermeesters van Alcmaer ordineeren die tresoryrs te betalen 
in handen van Willem Jans., die clocsteller, den summe van drie gulden corent 
voir overste van een nuwe tabbert mij alle drie jaerren eens also 
in ’t stedeboeck gescreven staet ende dat ter cause van dien dat hij 
die clocken gestelt heeft van ’t jaer van anno XVC ende eenendartich tot 
dese theghenwoerdige jaer van XVC ende vierendartich den xvi dach in 
junyo. 
 
------------------------------- 
 
Item wij, Baerte Gherritdr. van Poelgheest, ministra, Margriet Willemdr. van Bushuijssen, 
procuratrix, 
ende dat ghemeen convent van die xim maechden tot Warmond, kennen ontfangen te hebben 
van die 
guede stede van Alcmaer een pont groot vlaems ende noch vijf stuvers van lijfrenten, 
staende te lijve van Alyt Pieterdr. Ballinck, onse mede professide suster, ende was verscenen 
opten dach van Alderheylighen anno XVC vier ende dertich ende scelde quijt die voers. 
stede van Alcmaer van dit termine ende van allen voerleden terminen. Oirkonde onse 
seghel van onser officie hier onderan ghedruct anno XVC vijf ende dertich den xsten 
dach in februario. 
 
Andries Pieterz. Zel   X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Mary Gherytzdochter van Lantszmer, bekenne ende lijde ontfanghen te hebben van die 
stede 
van Alcmaer bij handen van der tresoeneers derselver stede die somme van vier rinsghulden, 
’t stucke tot xx stuvers, over een halff jaer lijfrenthe, staende tot mijnen lijve ende te lijve van 
Aechte Claessz. dochter van Lantsmer, daer ic mijn leven lang heffer of zijn, mij ghevallen 
ende voerschennen op Sinte-Jacobsdach lestleden, daervan ende van alle voerleden 
terminen ick mij houde voldaen ende betaelt. In oerconde mijn naem hieronder ghestelt 
opten vierden dach augusti anno XVC ende sessendertich. 
 
Somma  iiii l.  Buyser 
 
iiii libra    X 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Amstelredam 
 
------------------------------- 
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Men ordonneert dese jegenwoordige tresoriers der stede van Alcmaer 
te betalen in handen van Warnaer, de leydecker, met zijn medegeselle 
de somme van vijff ende dertich stuvers ende een oortgen ter cause 
dat zij gedect ende gerepareert hebben dat leydack van ’t stadthuys, elcx 
ii daegen, ’s daechs elcx vijff stuvers, facit.xx st., an leyen ix st., an loot een 
viere stuvers ende iiii st. van naegelen, compt tesaemen ter vors. somme van 
xxxv st. ende een oortgen ende mits desen overbrengende, men sal ’t de- 
selve tresoriers passeren in rekening. Actum desen xviie novembris XVC XXXVI. 
 
Andries Pieterz. Zel 
 
Somma  xxxv s. iii d. 
 
------------------------------- 
 
Item ic, Mennou Foppendochter ende Griet, mester Jan Teijngen- 
dochter, ken ende lij ontfanghen te hebben van die goede stede van 
Alcmaer die som van vijf karolusguldens, elc gulden xx 
schelling, ende waeren voerscenen den twintichsten dach in marto 
anno XXXVI. Ic, Mennou, ende Griet ken voldaen te wesen 
van desen termin ende van allen verleden termin. In en teyken 
der waereyt soe hebben wij ons merc hieronder gheset. 
 
Somma  v libra  Buyser  X 
 
------------------------------- 
 
Ic, meester Peter Bastgen, priester tot Alcmaer, ken ende lijde mits dezen dat ick ontfanghen 
hebbe van die stede van Alcmaer die summe van twalef rinsgulden lijfrente op Griete Pie- 
tersdr. ende Alijt Pietersdr., verschenen t’Alreheilighen lestgheleden. Item noch twalef rins- 
gulden lijfrenten op Lijsbet Pietersdr. ende Celij Pietersdr., verschenen te Karsmisse laetst- 
gheleden. Item noch neghen rinsgulden losrenten op Pieter Pietersz. ende jonghe Lijsbet Pie- 
tersdr., verschenen t’Alreheilighen lestgheleden, van welcken dezen ende alle 
andere termijnen verleden ick, Peter Bastgen, priester voorscreven, ken mij al voldaen 
den leste penning mit den eersten. Des t’oirconde soe heb ick, meester Peter voors., dit 
selfven ghescreven ende onderghescreven met mijn selfs hant anno XVC seven ende 
dertich den leste dach in decembri. 
 
Somma  xxxiii l. Buijser   Peter Bastgen, priester X 
 
xxxiii libra 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
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33 gulden verschenen dezen [***] dach [***] maent decembri anno 1537 
 
Alcmaer 
 
------------------------------- 
 
Heer tresoriers der stede van Alcmaer, men ordonneert uluyden te 
betalen de somme van thien rinsgulden, ’t stuck tot xx stuvers, ter 
cause van de miswijn die de minrebroeders binnen deser stede jaerlicx 
nae ouder gewoonten van der stede ontfangen ende dit voir ’t jaer 
hemluyden gevallen ende verschenen Sinte-Franschiscusdach lestleden ende 
mits desen alleenlick overbrengende, men sal ’t deselve tresoriers passeren in 
rekenynge. Actum desen xxen octobris XVC zeven ende dertich. 
 
Somma  x l. 

J. Foreest 
 
------------------------------- 
 
Ick, Gilliaen Jansdr., weduwe van Roeloff Camerlinck, 
kenne mits desen ontfangen te hebben van der stede 
van Alckmair zesse rijnse guldens ter cause van een 
jairlicxe lijffrenten dien ick hebbe up den voirs. 
stede ende was verschenen den xxen dach octobris 
lestleden. In kennisse der wairheyt heb ick gebeden 
heer Claes Iacobz., priester, mijn gebuyre, dat hij desen 
quytantie over mij wilde onderteyckenen, ’t welck 
ick, heer Claes voirs., ter bede als voiren gairne gedaen 
hebbe anno XVC zevenendertich den eersten decembris. 
 

Buijser 
     N   I 
 
Somma  vi l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, mater ende susteren des convents van Sinte-Bar- 
baren binnen Amsterdam, kennen dat wij ontfanghen 
hebben van die goede stede van Alckmer twalef gulden, 
die ons verschenen waren mit Fy Iansdochter 
in november in ’t jaer ons Heren XVC XXXIIII 
ende wij, mater ende susteren voers., kennen voldaen 
te wesen van desen termijn ende van ’t allen voer- 
leden terminen. Tot kennis der waerheyt 
zoe hebben wij onse cloestersletter hieronder gheset. 
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Somma  xii l.   Symon Janz. 
     X 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Amsterdam  xii libra 

 
Alcmaer 

 
------------------------------- 
 
Ick, meester Barthelmees Ianzoon Steenhuijs, bekenne mits deesen 
ontfangen te hebben als gemachtich van Duijff, Dirck 
Pauwelszoon ’s weduwe, uut handen van Pieter Claeszoon Paling 
cum sociis die somme van vijff ende twintich carolusgulden 
ter cause van een jaer pacht, vervallen den xxi octobris 
anno XVC seven ende dertich. In kennisse der waerheit zoe 
heb ick, meester Barthelmees voers., mijn naem hieronder 
gheset. 
 
  meester Barthelmees Ianz. Steenhuijs 
 

Buyser 
 
Somma  xxv l. 
    xxv gulden 
 
------------------------------- 
 
Ic, Pieter Vredericxz. van der Muelen, als voocht van Alijt Pieter Ballincx, 
mijn moeder, bekenne ende lijde ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer 
bij handen van den tresoriers derselver stede de somme van ses ponden vijf scellingen, 
van xl groten ’t pont in betalinge van een halff jaer lijffrente, staende nu 
ten lijve van deselve mijn moeder alleen ende haer angecomen zijn bij 
’t overlijden van Cornelis Anthonisz., haer broeder saliger gedachten, haer 
gevallen ende verschenen den eersten novembris anno XVC ses ende dertich 
lestleden, daeroff ick mij yn den name als boven houde voldaen ende 
bedancke der goeder betalinge. T’oirconden mijn handteyken hier- 
onder gestelt upten xxe in meye anno XVC zeven ende dertich. 
 
Somma  vi l. v s.    Van der Muelen 

Buyser 
 
------------------------------- 
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Ic, Pieter Vredericxz. van der Moelen als voocht van Alijt Pieter Ballincx, 
mijn moeder, bekenne ende lijde ontfangen te hebben van der stede van 
Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver stede de somme van ses 
ponden van xl groten ’t pont in betalinge van een jaer lijffrente, staende 
nu ten lijve van deselve mijn moeder ende tot mijnen lijve, mede 
haer gevallen een verschenen den xe aprillis lestleden, daeroff ick mij 
in den name als boven houde voldaen ende bedancke der goede betalinge. 
T’oirconden mijn handteycken hieronder gestelt upten xxviiien septembris 
anno XVC zeven ende dertich. 
 

Buyser 
 
Somma  vi l.   Van der Muelen 
 
------------------------------- 
 
Wij, Weyndelmoet Jacobsdochter, nutertijt ministra ende ghemeen convent 
der beslotenre susteren Sinte-Margrieten buyten Leyden op Rodenburch, kennen ende 
lijden ontfanghen te hebben van die goede stede van Alcmer die somma van acht 
rinsgulden, veertich comans groot voir den gulden gerekent, welc wij jaerlicx hebben 
tot behoeff ende lijftocht van Marie Jan Gherijtsz.’s dochte, onse professyde mede- 
suster ende ons verschenen waren anno vijftienhondert sevenendertich opten 
vijftienden dach in augusto. Ende wij, ministra ende ghemeen convent voirs., 
belijen ons van den gelde voirs. van die goede stede voirnoemt voldaen ende wel 
betaelt den lesten penninck mitten eersten van desen termijn ende van allen 
voirleden terminen ende scelden die voirs. stede volcomelic daervan quijt ende 
alle die des quytancie behoeven. Des tot enen ghetuge heb ic, Weyndelmoet 
Jacobsdr., ministra voirs., mit mijn selfs hant mijn naem hieronder ghescreven 
in ’t jaer ons Heren XVC sevenendertich opten twintichsten dach in decembris. 
 
Somma  viii l.  Buyser   Wendel Jacobsdr. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Tot Rodenburch buyten Leyden    xvi l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Jan Hobingius Wesalien, lie ende bekenne overmits dese 
mijne handt dat ick ontfangen heb van die termijn, nu Jacobi verschenen, 
van die erbare wijse ende voirsichtige heren heren burgermeesteren van 
Alcmair achthalven rinsche gulden, twintich stuvers voir den gulden, 
ter cause der scholen der voirgenoemder stede van Alcmair ende 
des choirs ende sijnre tobehoringe na ouder gewoenten. Ende in 
teyken der waerheit heb ick mijn hant ende eygen naem hier- 
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onder geteikent in ’t jair ons Heren dusent vijffhondertachtendertich. 
 
  Symon Janz. 
 
Somma  vii l. x s.  Joannes Hobingius Wesaliensis, 

rector schole Alcmariensis 
 vii half gulden 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
vii libra x st. 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Wouter Magnusz., pastoer tot Schoerl, ken ende 
belie mits desen mijne quitantie ontfangen te hebben 
achtien karolusgulden lijfrenten, die mijn verscenen waeren 
van die goede stede van Alcmaer den seventiensten dach 
aprilis in dit tegenwoerdige jaere van achtendarchtige, 
scellende hemluyden quijt van dese termijne ende van 
alle verleden termijnen mijn deels angaende, dankende hoer 
seer van hoer goede betalinge. T’oerconde van dien soe heb 
ick mijn gewoentelicke hantscrift hieronder gestelt anno 
duysent vijfhondert ende achtendartich den negentiensten 
dach octobris. 
 

Buijser  Wuolterus filius Magni in Schoorl, curatus 
 

Somma  xviii l. 
 
xviii libra 
 
------------------------------- 
 
Wij, vier heeren hiernae ghenomineert, kennen midts onsen 
obligatie ontfangen te hebben van die goede stede van Alcmer xxxii stuvers 
ter cause van achmael die tabernakel te draghen. In kennisse 
der waerheyt soe hebben wij onsen naemen hier onderan ghestelt. 
Actum anno Domini M VC ende XXXVIII post sestum Philippi et Jacobi 
v stuvers ad sestum divisionis apostolorum. 

heer Wille Jacopz. alias Paenz. 
heer Sibrat Piterz. 

heer Jan Higherop 
Aris Cornelius Scoerl 

Somma  xxxii s. 
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.    Buyser 
xxxii st. 

 
------------------------------- 
 
Ick, meester Peter Basgen, priester tot Alcmaer, ken ende 
lijde mits dezen ontfanghen te hebben van die stede van Alc- 
maer die summe van twalif rinsgulden lijfrenten, staende 
op Griete Pietersdr. ende Alijt Pietersdr., verschenen te 
mey lestgheleden. Item noch twalif rinsgulden lijfrenten 
op oude Lijsbet Pietersdr. ende Celij Pietersdr., verschenen 
Sint-Jansmisse lestgheleden. Item noch neghen 
rinsgulden losrenten op Pieter Pietersz. ende jonghe Lijsbet 
Pietersdr., verschenen te mey lestgheleden, van welcke ter- 
mijne ende alle andere termijnen ick, meester Peter Basgen voors., 
ken mijn al voldaen den leste penning mit den eersten. 
Des t’oirconde soe heb ick, meester Peter Basgen voors., dit selfven 
ghes[chrev]en ende onderteikent anno XVC acht ende dertich 
den x dach in julio. 
 
meester Petrus Basgen, priester Alcmaer  X 

 
Buyser 

 
Somma  xxxiii libra 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
xii gulden 
xii gulden  facit xxxiii gulden verschenen te mey Sint-Ian ende 
ix gulden   te mey anno 1538 
 
------------------------------- 
 
Ic, Thomaes Haykenzoen, organist a der prochikercke binnen Alcmaer, beken 
bij deesen hoe dat ic wel ende duechtelijck ontfanghen hebbe uut handen 
van den tresauryers ende dat uut den naem ende vanweeghen van den 
burgermesteren derselfder steede vijftalve karolusgulden, mijn verschenen 
Alreheylighen anno XXXVIII. 
 
Somma  iiii l. x s. Symon Janz.  Thomas Petten 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
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iiii libra x st. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Jasper Pieterz., bode, kenne ontfanghen te hebben van den 
gode stede van Alckmaer vertyen stuvers ende dat ter cause 
dat ic tot Wormer ghewest hebbe, acht stuvers van den 
vracht van den scuyt ende seeve stuvers voir mijn reyse. In 
kennis der waerheyt soe heb ic, Jasper Pieterz., dit 
ghescreven ende ondergheteykent den anderde dach van 
mey in ’t jaer XVC achtendartych, 
van Knollendammer sluys die bekuert was 

bij mijn, Jasper Pietersz., 
Buijser    bode 

 
Somma  xiiii st. 

 
------------------------------- 
 
Wij, Symon Janz., burgermeester, ende Andries Pieterz. Zel, secretarius der stede van 
Alcmaer, 
bekennen mits desen tesamen ontfangen te hebben van de tegenwoordige tresoriers der- 
selver stede de somme van darthich stuvers ende een blanck ende dat ter cause van een 
reyse die wij gedaen hebben deur biveel van den anderen burgermeesteren der stede van 
Alcmaer voors. up ’t Hontbusche ende voort tot Petten omme aldaer metten anderen 
ingelanden van denselven Hontbusche te helpen ordonneren wat men voor dese toe- 
comende zoomer soude maecken an de wercken van ’t Hontsbusche ende duynen van 
Petten met dat ’t guent datter ancleeft, in welcke reyse wij elcx gevaceert hebben den 
tijdt van een dach, elcx ’s daechs acht stuvers, facit xvi stuvers ende van vracht uuyt ende 
thuys 
xiiii stuvers een blanck, compt t’samen totten eersten somma van xxx stuvers i blanck. In 
kennesse 
zoe hebben wij elcx onse naem hieronder geset upten ien aprilis anno XXXVIII stilo communi. 
 
Philips Ronxz.     Andries Pieterz. Zel 
 
Somma  xxx s. ix d. 
 
  xxx stuvers i blanck 
 
------------------------------- 
 
Item ick, Marten Dirckz., pryster, bekenne ontfangen the hebben van die goede steede 
van Alcmaer vierdallifve rijnsgulden lijfrenten, houdende op mijn lijf ende op Ka- 
tryn Gerrits lijf, welken voersceenen waeren anno achtendertich den eersten dach septembris. 
Noch vierdallifve gulden lijfrenten, houdende op mijn lijf ende Claes Gerritz. lijf, 
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welken oeck versceenen waeren den eersten dach septembris anno acht ende dertich 
ende ick bekenne wel betaelt the sijn van deese termijne ende al ander verleeden 
termine. In kennisse der waerheit soe heb ick mijn merrick hieronder ghe- 
stelt. 

Buyser   X 
Somma  vii l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Gheryt Willemz., priester, ende Alydt Heynricxdochter tot Haerlem, 
bekennen ontfanghen te hebben van de goede stede van Alckmaer 
die somma van thien rijnsgulden, tot veertich groet vlaems ’t stuck, 
in betalynge van een half jaer lijfrenten, ons in twee brieven 
upte voer[s.] stede tot onse lijve verschenen der te mey anno XVC XXXVII ende 
dartych, van welcke x rinsgulden voers. wij quijt schelde den voer[s.] stede ende allen 
ander dien ’t behoort. T’oirconde onse gewoenlieke handtscrift hieronder 
ghescreven den xvii dach in februario anno XXXVIII ende dorchtych. 
 
Somma  x l. 

Gerryt Willemsz., priester Alyt Heynricxdochter 
Buijser 

x gulden 
 
------------------------------- 
 
Wij, Jordaen van Foreest, bailliu tot Bergen, Yff Symonsz., Ysbrant Pietersz. 
ende Dierick van Teylingen, tegenwoirdige kerckmeesteren van Sinte-Lourens- 
prochie binnen der stede van Alcmaer, bekennen ende lijden van der vors. 
kerckewegen ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij handen 
van den tresoriers derselver stede de somme van vijff ende twintich rinsgulden 
ende vijftien stuvers, ’t stuck van der guldens gerekent up xx stuvers, in 
betalinge van een halff jaer losrente, de vors. kerck upter selver stede 
gevallen ende verschenen in februario lestleden, daeroff wij ons in den 
naeme als boven houden voldaen. T’oirconden van dese elcx ons handteycken 
hieronder gestelt upten xvie in junio XVC acht ende dertich bij ons, 
 
J. Foreest IJff Sijmonsz. 

Buyser      Teylingen 
IJsbrant Pieterss. 

Somma  xxv lb. xv s. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Alcmaer  xxv libra xv stuvers 
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------------------------------- 
 
Ick, Jan Heyndricxz., boode der stede van Alcmaer, ken ende lijde 
ontfangen te hebben uut handen van desen tegenwoerdige 
tresauriers dese voors. stede die zomme van xii stuvers ende dat ter 
cause dat ick ghewest heb tot Bergen an Willem Janz Stoep, scout 
tot Bergen, om daer laten te besegelen enen bryff, welcke bryff 
Zijmon Janz., burgermeester, verleen hadden om mettet hoeftghelt 
van desen bryff mede te betalen Andries Verbronckhorts, bayliu, 
uut den bryf, welcke bryff ick, Jan Heyndricxz. voors., door bevuel 
van die burgermeesteren ghebrocht heb tot Amsterdam in handen 
van eenen Ghysbert Janz. Actum den xxen in mey anno XXXVIII. 
 

Philips Ronxz.    Jan ian Heyndricxs 
Somma  ii s. 
 

xii s. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Burchgen Claesdochter, falyde baghijn tot Leyden, bekenne mits 
desen ontfangen te hebben van de stede van Alcmaer bij handen 
van den tresorier derzelver stede die somme van vier rinsche gulden, 
twintich stuvers voir den rinsche gulden gerekent, ter cause van 
een jaer lijfrenten, staende tot mijnen lijve, verschenen tot Sinte- 
Servaciusdach anno XVC acht ende dertich, van welcken gelden 
ick mij houde wel betaelt ende oick van allen voerleden termijnen. 
Des t’orconde zoe hebbe ick gebeden heeren Claes van Leyden, 
priester, deze quytantie over mij te willen onderteycken, ’t welck 
ick, Claes van Leyden, priester voors., alzoe gedaen hebbe ende mijn 
naem hieronder gescreven upten xxven dach in augusto anno 
voirseyt. 
 
 Symon Janz. 
    Claes van Leyden, priester 

Somma  iiii l. 
iiii libra 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Leyden 
 
------------------------------- 
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Ick, heer Vranck Arentzoen, bekenne mits desen ontfanghen te hebben van die eerbare 
burghe- 
meesters der stede van Alicmaer vijf pondt groet vlaems lijfrenten, staende tot mijne lijfve, 
die mijn verschenen waren den eersten dach in junio anno XVC seven ende dertich, van 
wellicke termijn 
voers. ende van alle andere voerleden termijnen ick bekenne mijn wel voldaen te wesen. In 
oircunde des waerheyt zoe hebbe ick, heer Vranck Arentzoen voers., mijn naem mit mijn 
hand- 
teyken hier onderan geset. Actum den vijf ende twyntichsten dach in aprili anno XVC acht 
ende 
dertich. 
 
Philips Ronxz. 
    heer Vranck Arentzoen 
Somma  xxx l. 
 
xxx gulden 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Delft  xxx libra 
 
------------------------------- 
 
Ick, Steffen Janssoen van der Meer, pryster, kenne ontfanghen te 
hebben van die guede stede van Alcmaer die somme van vierthien 
rinsgulden lijfrenten als van een termijn die mijn verschenen waren, 
te weeten den twintichsten dach in junio anno acht ende dertich, 
van welke termijn ende allen anderen terminen verleden ick, Steffen 
voerghenoemt, kenne vuldaen te wesen. In kennisse dar wa- 
erheyt heb ick, Steffen, dit ghescreven ende mijn naem hier onderan gheset, 
 

bij mijn, Steffen Janssoen van der Meer, pryster 
 
   Buyser 
Somma  xiiii l. 
 
xiiii libra 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Aquiten 
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------------------------------- 
 
Wij, Jordaen van Foreest, Yff Symonsz., Ysbrant Pietersz. ende Dierick van 
Teylingen, tegenwoirdige kerckmeesteren van Sinte-Lourensparochiekercke, 
staende binnen der stede van Alcmaer, bekennen ende lijden ontfangen 
te hebben van der stede van Alcmaer vors. bij handen van den tresoriers 
derselver stede de somme van zeven ende dertich ponden thien scellingen 
van xl groten vlaems ’t pont in betalinge van een halff jaer losrente, 
die vors. kerck upter selver stede gevallen ende verschenen Sint- 
Jansmisse lestleden, daeroff wij ons in den naeme als boven houden 
voldaen. In oirconden elcx onsen handteycken hieronder gestelt 
upten xiiiien augusti anno XVC acht ende dertich. 
 
Somma  xxxvii l. x s. 
 

Buyser  J. Foreest   Teylingen 
     IJf Sijmonsz. 
xxxvii half gulden     IJsbrant Pieterss. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Alcmaer   xxxvii half gulden 
 
------------------------------- 
 
Wij, Jordaen van Foreest, Yff Symonsz., Ysbrant Pietersz. ende Dierick van 
Teylingen, tegenwoirdige kerckmeesteren van Sinte-Lourensparochiekercke, 
staende binnen der stede van Alcmaer, bekennen ende lijden ontfangen 
te hebben van der stede van Alcmaer vors. bij handen van den tresoriers 
derselver stede de somme van ses ponden vijff scellingen van xl groten 
vlaems ’t pont in betalinge van een halff jaer losrente, die vors. 
kerck upter selver stede gevallen ende verschenen Sint-Jansmisse 
lestleden, daeroff wij ons in den naeme als boven houden voldaen. 
In oirconden elcx onsen handteycken hieronder gestelt upten xiiiie  
augusti anno XVC acht ende dertich. 
 
Somma  vi l. v s. 

J. Foreest 
Buyser    IJf Sijmonsz.  Teylingen 

IJsbrant Pieterss. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Cornelis de Zuller van Lunenborch, lij en kenne ontfangen te 
hebben van die van Allicmaer vijftich karolusgulden van 
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een half jaer losrenten dat Willem de Zuller, mijnen 
broeder, verschenen is den ersten dach van augusto anno 
sueven ende dertich ende danke mijn vanwegen mijns broeders 
voors. hieroff goeder betalinge. In kennisse soe heb ick, 
Cornelis voors., dit ghescreven myt mijn selfts hant ende 
mijn hantscrift hieronder gheset. Ghescreven den xx februario 
anno XXXVIII. 
 
Somma  l l. Buijser   Cornelis de Zuller 

van Lunenborch 
   l libra 

 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van ’t Jonghe Hof binnen Alcmaer, kennen ontfanghen te hebben van 
die stede 
van Alcmaer vijf rijnse gulden lijfrenten ende staen ten live van Gherrytgen, meester Jacop 
Verwers dochter, 
onse professide suster ende waren verscheenen Bartholomei lestleeden ende dat g van een half 
jaer, 
van welke termijn mit alle voerleden termijnen scelden quijt die stede voers. In kennisse des 
waerheyts heb ic, pater des convents voernoemt, dese quitanci mit mijn self hant ghescre- 
ven ende mit mijn naem onderteykent anno XVC achtendertich stilo communi op den 
neghenden 
dach marcy. 
 
Somma  v l. 
    Anthonis filius Anthony 

Buijser 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van ’t Jonghe Hof t’Alcmaer, kennen ontfanghen te hebben van 
die stede van Alcmaer vijf rijnse gulden lijfrenten ende waren verschenen Mathie lest- 
leden ende staen ten lijve van Gherryt, meester Jacop Verwers dochter, ende 
dit van een half jaer, van welke termijn mit alle voerleden termijnen kennen 
wij ons in den name des convents voers. In een teyken des waerheyts 
heb ic, pater, dit ghescreven ende onderteykent anno XVC ende achtendertich 
den xxven dach septembris. 

 
Anthonis filius Anthony, confessor 

Somma  v l. 
v libra 

Buyser 
 
------------------------------- 
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[achterkant] 
 
Alcmaer    v libra 
 
------------------------------- 
 
Ick, Jan Absoloenz., organist, kenne ende lijde mits desen mijne 
acquyte ontfaen te hebben uut handen van den tresauwerieren 
der stede van Alcmaer de somme van vier karolusguldens 
ende een halve ende dat van de twee orgelwercken binnen 
derselver kerken een vierendeel jaers te bespulen, welcke 
vijftalve karolusgulden voers. mij gevallen ende verschenen 
sijn op meye anno acht ende dertich ende bekenne mij al voldan 
ende wel betaelt te wezen ende scelde hiervan quijt den 
voers. tresauwerieren ende allen anderen des behoevende. Orconde 
mijn dagelicxe signature hieronder gestelt desen eersten 
meye anno uut supra. 
 
Somma  iiii l. x s. Symon Janz.  De Bruxcella 
 
iiii half gulden 
 
------------------------------- 
 
Ick, Andries Willemss. als rentmeester des godshuysse van Egmondt, 
bekenne mits desen mijnen quitancie ontfangen te hebben van de goede stede 
van Alcmaer die zomme van twee ponden twaelyff scellingen van xl grooten 
vlaems ’t pondt ende dit van ’t connickynnengeelt, het voornoemde godshuysse 
gevallen ende verschenen Omnium Sanctorum leestleden anno achtendertich, scelde 
de voorscreven stede hiermede quijdt van dit jaer ende voorts van allen 
anderen voorleden jaeren. Des t’oorconde dese quitancie met mijns selffs handt 
gescreven ende mijnen naemme hieronder gesteldt opten xxen novembris 
anno acht en dertich bij mij, 
,      Andries Willemss. als 
Philips Ronxz.     rentmeester des godshuysse 

van Egmondt 
Somma  ii l. x  ii l. xii s. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Abdie 2 l. 12 s.   Omnium Sanctorum    anno 38 
 
 
Ick, Cornelis van den Cappellen, procureur postulerende 
voor den Hove van Hollant, bekenne mits desen uuyt 
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handen van den tresorier derzelver stede ontfangen 
te hebben acht carolusgulden ter cause van mijn 
jaerlixe pensioen die mij die goede stede van 
Alckmaer als procureur derselver stede ghonnende es, 
verschenen Pinxsteren laestleden, scheldende den 
voirs. tresorier in den naem als boven quijte van 
desen ende allen anderen voirgaende jaeren. Des 
t’oirconde mijnen naem hieronder gestelt upten xxven 
juniy anno XXXIX. 

De Cappella 
Somma  viii l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Willem Jansz., schout der stede van Alcmaer, bekenne 
ende lijde vanwegen broeder Gerrit Jansz., pastoir van den 
Ilst in Vrieslant, mijnen broeder, ontfangen te hebben van der 
stede van Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver 
stede de somme van negen rinsgulden, ’t stuck gereeckent 
tot twintich stuvers, in betaelinghe van een halff 
jaer lijffrente de voirs. broeder Gerrit, mijn broeder, 
upter zelver stede gevallen ende verschenen den xven dach 
in augusto laestleden, daeroff ick mij houde voldaen 
ende wel betaelt, scheldende uuyten naem als boven de voirs. stede 
daeroff quijt. Des t’oirconden mijn handteycken hieronder 
gestelt opten xxvien dach in augusto anno XVC negen ende dertich. 
 
Andries Pieterz. Zel 
 
Somma  ix l.      Willem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese jegenwoirdige tresoriers der stede van Alcmaer 
te betalen in handen van den rethorisinen, die dat Oude Testament upten 
meyendach lestleden uutgemaect hebben, de somme van vierdalve 
rinsgulden, ’t stuck tot xx stuvers gerekent, ter cause dat zij up hueren 
coste upten meyendach nae ouder gewoonten uutgemaect hebben tot 
eere van der stede ’t vors. Oude Testament in de processie generael, daervan 
zij jairlicx van der stede hebben twee tonnen Goutsche bier, de ton voir xxv stuvers 
gerekent, facit vijftich stuvers ende noch een rinsgulden an gelde, beloipt 
tesaemen ter vors. somme van iii half gulden ende, mits desen alleenlick 
overbrengende, men sal ’t deselve tresoriers passeren in rekenynge. Actum 
desen iiiie in meye anno XVC ses ende dertich. 
 
Andries Pieterz. Zel 
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Somma  iii l. x s. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Mari Reyersdochter, procuratrix van Sinte-Gheertrudencloester binnen Amsterdam, 
heb ontfangen van die ghoede stede van Alcmer twe karolusgulden ende een halve, 
hout op Stijn Heynrijcxdochter, verschenen opten xx dach in julio januario anno 
XVC ende viertich. Ende ic lie betaelt te wesen van dese termijn ende van allen voer- 
leden terminen. In kennis der waerheyt soe heb ic onse conventsmerck hier- 
onder gheset. 
 
Andries Pieterz. Zel 
     X 
Somma  ii l. x s. 
 
------------------------------- 
 
Ontfangen van die guede stede van Alcmaer ses rijnsgulden ende vijf stuvers van lijfren- 
ten, staende te lijve van Alyt Pieterdr. Ballick, onse mede professide suster, ende waeren 
verscenen meydach laestleden ende scelden quijt die voers. stede van Alcmaer 
van dit termine ende van allen anderen voerleden terminen van conventenwegen. Oirkon- 
de mijn ghewoenlick hantmerck hier onderan gheset anno XVC ende 
veertich den tiensten dach van maert. 
 
Phillips Ronxz.  X 
 
Somma  vi l. v s.  Petrus Kant, confessoer te xim maechden tot Warmond 
 
vi l. v s. 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Jan Hoichbingius van Wesel, rector der scholen tot Alcmair, 
lie ende bekenne overmits dese quitancy gescreven mit mijn eygen handt, dat 
ick ontfangen heb van die erbare, wijse ende voirsichtige heeren, heren 
burgermeisteren der stede van Alcmair, van ’t termijn nu Jacobi des 
heiligen apostels in ’t jair ons Heren dusent vijffhondertveertich, ter 
causse mijns officiums ende rectoirscap der scholen van Alcmair voirs. 
achthalven rinsgulden, twintich stuvers voir den gulden ende danck die voirs. heren 
van die voirs. termijn guder betalinge. In teiken der wairheit heb ick mijn 
eigen naem als ’t gewoentlick myt mijn eygen hand hieronder op ’t spacium 
van desen gescreven anno Domini ut supra. 
 
   Joannes Hoichbingius Wuesaliensis 
   rector scholen Alcmaeriensis 
De Foreest 
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Somma  vii l. x s. 
   vii half libra 
 
------------------------------- 
 
Ick, Joannes Hobingius Wuesaliensis, rector der schoelen van Alcmair, 
lie ende bekenne overmits dese mijne hantscrifft ende quitancie ontfangen 
te hebben van den termijn nu lestverleden Purificationis Marie iuris domini 
in den jair ons Heren dusent vijffhondertveertich angaende ende ter 
cause mijns officys des choirs ende scholen te regieren van die wijse ende 
voirsichtige heren heren burgermeisters ende regierders der stede van 
Alcmair achtalven rinsche gulden, twintich hollantsche stuvers voir den gulden, 
ende danck den voirs. heren guder betalinge van dit voirs. termijn ende 
alle voirleden termijnen. In teyken der wairheit heb ick dit selve 
onderteykent met mijn eygen handt ende naem gescreven anno ut supra. 
 
Driek van Neck  Joannes Hobingius Wuesaliensis, 
    rector iuventutis Alcmariansis 
 
 Somma vii lb. x s. 
 
------------------------------- 
 
Ontfanghen van die guede stede van Alcmaer van lijfrenten, staende te lijve 
van Alyt Pieterdr. Ballinck, onse mede professide ende suster, ses rijnsghulden ende vijff 
stuvers, verscenen op Alderheylighendach laestleden ende scelde quijt dien voors. 
stede van Alcmaer vanweghen onse convent van dit termine ende mede van 
allen anderen voerleden terminen. Oirkonde mijn ghewoenlick hantmerck hier 
onderan gheset anno XVC neghen ende dertich ende veertich den xvisten 
dach van maert. 
   X 
 
  Petrus Kant conff. confessoer te xim maechden tot 
  Warmond onwaerdich 
 
Phillips Ronxz. 
 
Somma  vi l. v s. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Mari Reyersdochter, procuratrix van Sinte-Gheertruden bynnen 
Amsterdam, heb ontfangen van die goede stede van Alcmer drie rijnsgulden 
ende een halve, ter lossinghe verschenen opten eersten dach in februario 
anno XVC ende viertich. 
 
Item noch ontfangen van die goede stede voerscreven vier rijnsgulden en een halve 
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rijnsgulden, ter lossinghe verschenen opten eersten dach in februario anno XVC 
ende viertich ende ic lie betaelt te wesen van dese termijn ende van allen 
voerleden terminen. In kennis der waerheyt soe heb ic onse convents- 
merck hieronder gheset. 
 
Andries Pieterz. Zel  X 
      op Alcmer 
Somma  x l. x s.  viii l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Jacop Iacopsz., priester, kenne ontfanghen te hebben 
mits desen van die stede van Alcmaer lviii stuvers en een 
halve van een brieve bezegelde brieve, houdende ten live 
op Beatris Iacopsdochter ende Natalie Dircksdochter, mijn 
suster ende broeders dochter, welcke renten verschenen 
waeren op Onse-Lieve-Vrou Lichtmissedach anno dusent 
VC ende XL ende ben dese renten maenende als houder, 
brieffs briefs als die brief is uutwisende. In kennisse 
des waerheyts heb ic dit ghescreven ende ondergheteykent 
met mijn eyghen hant. 
 
Somma ii l. xviii s. vi d. 
   Jacop Iacopsz., priester 
 
  De Foreest 
ii l. xviii s. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneren dese tegenwoordige tresoriers der stede van Alcmaer te betaelen in handen 
van 
Jan Janz. van Leyden, schoorstyenveeger, de somme van twaliff stuvers ter cause dat hij alle 
die 
schoorstienen schoengemaeckt ende geveecht heeft die binnen ’t stedehuys deser voorscreven 
stede staen ende 
mits alleenlicken dese cedulle overleverende, men seltet uluyden passeren in ’t uytgeven van 
uluyder 
rekenynge dair ’t behoeren sal. Actum onder onse namen hieronder geset upten xen dach van 
maert anno 
XVC ende veerthich nae ’t scriven deser voorscreven stede van Alcmaer. 
 
  De Foreest 
 
Somma  xii s. 
 
------------------------------- 
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Men ordineert te geven in handen van Frans Ianz.Verwer 
vyr rinse gulden, welke vyr rinse gulden gevallen gegeven 
sijn bij consent van burgermeesteren tot diegeen 
bij Eedam. Men sal ’t dese tegenwoerdige tesauryrs 
passeren in rekening. Actum anno veertich den laesten july. 
 
Andries Pieterz. Zel  De Foreest 
 
Somma  iiii l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van ’t Jonghe Hof t’Alcmaer, kennen ontfanghen te hebben van 
die stede van Alcmaer vijf rijnse gulden lijfrenten, die staen te lijve van Gherrytgen, 
meester Jacop Verwers dochter, onse professide suster, ende dat van een half jaer, 
dat versceen Sante-Mathys lestvoerleden, van welke termijn mit alle 
voerleden termijnen kennen wij ons in den name des convents betaelt. In kennis- 
se des waerheyts heb ic, pater, dese quitancie met mijn selfs hant ghescre- 
ven ende met mijn naem onderteykent den xvi dach septembris anno XVC ende veer- 
tich bij mij, pater 
   Anthonis Antonisz. 
 
Andries Pieterz. Zel 
 
Somma  v l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Pieter Aerntz., Dirck Jacobsz., Pieter Jacobsz. ende Floris vanTeylingen 
als raets van de ouwe schutterie van Alkmaer, bekennen mits desen 
ontfangen te hebben uut handen der tresauriers der stede vors. 
de somme van achthien ponden van xl groeten vlaems ’t pont, die welck 
de vors. stede ons jaerlicx is gevende tot prouffijt van deselve 
onse schutterie, danckende de vors. steede van Alkmaer ende bekennen 
mits deesen hiervan ende voer dit jaer al voldaen te weesen. 
In kennisse elcx onse namen hieronder gestelt up den zevenden 
septembris anno XVC ende veertich. 
 
Dirck Jacopz., seyllemaker   Floris van Teylingen 

Pieter Jacobsz., seyllemaker 
      Pieter Aerntz. 
Andries Pieterz. Zel Phillips Ronxz. 
 
Somma  xviii l. 
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------------------------------- 
 
Ick, meester Wouter Magnusz., pastoor tot Schoerl, ken ende belije 
mits dese mijne quitantie ontfangen te hebben van die goede stede 
van Alcmaer achtien karolusgulden lijffrenten, die mijn verscenen 
waeren den seventiensten aprilis in dit tegenwoordige jaere van veertigen, 
scellende die voorscreven stede quijt van dese termijne ende van alle voorleden 
termijnen desen helft aengaende, danckende hemluyden seer van hoer 
goede betalinge. In kennisse des waerheyts soe heb ic mijn 
gewoentelicke hantscrift hieronder gestelt anno XVC ende veertich den 
vijfftiensten octobris. 
 
Somma  xviii l. 
   Wuolterus filius Magni in Schoerl, curatus 
 
 Phillips Ronxz. 
 
xviii l. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
Van die pastoer van Scoerl 
 
------------------------------- 
 
Die burghermeesters der steede van Alcmair 
ordineren die tezauries derselver stede te betalen 
in handen van Aeris Deucht die zomma van vijf en 
vijfentwintich stuvers ende dat van zijn arbeits- 
loen omdat hij ’t clagen gheluyt heeft een verndel 
jaers van Lychtmysce tot mei. Actum den xii dach van 
maius anno XVC ende XL. 
 
     Andris Deuchd 
De Foreest 
 
Somma  xxv stuvers 
 
------------------------------- 
 
Ic, pater Anthonis, lie ende kenne ontfanghen te hebben ses karolusguldens 
van die stede van Alcmaer ende staen ten live van Nel Jansdr., wonende op den 
Grooten Hof t’Aemsterdam ende waren verscheenen op Sinte-Appoloniesdach lest- 
leeden, van welke termijn mit alle voerleden termijnen kenne voldaen te weesen in 
den naem van Nel Jansdr. voers. In kennisse des waerheyts heb ic, pater voernoemt, 
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deese quitancie mit mijn selfs hant ghescreven ende mit mijn naem onderteykent in ’t 
jaer vijftienhondert ende veertich den xviiien dach augusti bij mij, pater 
 
Andries Pieterz. Zel    Anthonis Anthonis Viselaers 
 
Somma  vi l. 
 
------------------------------- 
 
Ic, brueder Heynric Claesz., pater der regulieren bij Alcmaer in Heyloe, beken 
mits desen ontfanghen t’hebben van de voirnoemde stede van Alcmaer een libra groot 
vlaems lijfrenten, houdende op Dubbelt Janz., item noch een libra groot, hou- 
dende op Albergon Jansdochter. Alle dese voirnoemde lijfrenten waeren versche- 
nen in ’t jaer ons Heren dusent vijfhondert ende veertich op den twyntich- 
sten dach in julio. In kennisse des waerheyts soe heb ic, pater voirnoemt, 
onder desen quitanci ghestelt mijn ghewoentliken hantteyken, dankende die 
die guede stede voirnoemt van haer eerlike betalinghe. 
 
Andries Pieterz. Zel  X 
 
Somma  xii l. 
 
------------------------------- 
 
[achterkant] 
 
[tekst uit 1890] 
 
------------------------------- 
 
Ic, mater van ’t Middelhof binnen Alcmaer, kenne ende belie 
ontfangen te hebben van die tresoriers der voers. stede 
van Alcmaer die achtalfe rinsgulden lijfrenten die on- 
se medesuster Anna Augustynendochter heeft op die ste- 
de van Alcmaer, diewelcke verscenen in ’t jaer XV

C ende XL 
den tienden dach in december, van welcke voerscreven 
achtalfe rinsgulden ic die voerscreven tresoriers houde 
voldaen ende wel betaelt den lesten pennick mitten eersten 
van desen termijn ende alle voerscreven termijnen. 
 
Philips Ronxz.   In kennenis der waerheyt soe 

heb ic, mater van ’t Middelhof, 
mijn hanteyken hieronder geset. 

Somma  vii l. x s. 
      X 
 
------------------------------- 
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[achterkant] 
 
[tekst uit 1890] 
 
------------------------------- 
 
Ick, mater van Jonghe Hof t’Alcmaer, kenne ontfangen te hebben van die steden van 
Alcmaer vijff rinse gulden lijfrenten, staende ten lijfve van Gherijt Jacopsdr., onse professy- 
de suster ende waren voerschenen Sinte-Barthoelmeus lestgheleden, welcke voerleden 
termijn ick, mater, kenne voldaen te sin in den name ons convents voldaen. In kennisse 
des waerheyt hebben ick, mater, dese quatancye bij mijn gescreven ende ondertey- 
ken den xvii dach marty anno MVC XLI, 
 
IJsbrant Pieterss.  bij mijn, mater van Jongh, Iremmerich Heyndrickdr. 
 
Somma  v l.   X 
 
------------------------------- 
 
Wij, Jacob Claesz., soutman, meester Jacob Jansz., medicus, ende Adriaen Pietersz., 
tegenwoirdige gasthuysmeesteren van Onser-Liever-Vrouwengasthuyse alias 
’t mannengasthuys, staende binnen der stede van Alcmaer, bekennen 
ende lijden ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer ende bij handen 
van den tresoriers derselver stede de somme van twaelff karolus- 
guldens, ’t stuck gerekent tot twintich stuvers, ter cause van een 
jaer losrenten, die ons verschenen waeren in februario lestleden, daeroff 
ende van alle voirleden termijnen wij ons in den naeme als boven houden 
voldaen. Des t’oirconde zoe hebben wij, gasthuysmeesteren voirs., elcx 
ons handteycken hieronder gestelt upten xiiien decembris anno XVC 
een ende veertich. 
 
IJsbrant Pieterss.  X   Jacob, medicus 

Adriaen Pietersz. 
Somma  xii l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Wouter Magnusz., pastoer tot Schoerl, ken ende belie mits 
dese quitantie ontfangen te hebben van die goede stede van Alcmaer 
achtien karolusgulden lijfrenten, die mijn verscenen waren den seven- 
tiensten aprilis in dit tegenwoerdige jare van enenveertich, scellende 
die voerscreven stede quijt van dese termine ende van alle voerleden terminen 
dese helft angaende, danckende hemluyden seer van haer goede 
betalinge. T’oerconde van dien soe ick mijn gewoentelicke hantscrift 
hieronder gestelt anno XVC ende enenveertich den achtiensten octobris. 
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  meester Wouter Magnusz., pastoer tot Schoerl 
 

Buyser 
 
Somma  xviii l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Philips Roncxz., Jan Janss. Buyser, Bertelmeus Thomass. ende Dierick van Teylingen, 
kerckmeesteren 
der parochiekercke van Alcmaer, bekennen ende lijden ontfangen te hebben van der stede van 
Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver stede de somme van zeven ende dertich 
ponden thien scellingen van xl grooten vlaems ’t pont over ende in betalinge van een halff 
jaer losrente, de vors. kercke upter zelver stede gevallen ende verschenen Sint-Jansmisse 
nu lestleden, daeroff wij ons in den naeme als boven houde voldaen. Des t’oirconden 
elcx onsen handteycken hieronder gestelt upten xxviiie decembris XVC twee ende veertich. 
 
Somma  xxxvii l. x s. 
    Jan Ianzoon Buyser 
Philips Ronxz. 
 
  Buyser  Bertelmeus Thomasz.   Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Ick, heer Jan Zigropsz., pater, ende Iremmerich Heijndrickdr., mater van dat Jonge 
Hoff binnen Alcmaer, kenne ende lijde mits dese ontfangen te hebben van die stede 
van Alcmaer vijff rinse gulden lijfrenten, staende ten lijfve op Gherijt Jacopdr., onse 
professide suster, ende waren voerschenen op Sinte-Matthijs leestgheleden, welcke voer- 
lede termijn daer wij of kennen alle voldan convents te wesen. In kennis des waer- 
heits soe hebben wij, pater ende mater van dat Jonghe Hoff binnen Alcmaer, ondert- 
tecken den xx dach septembri anno MVC XLII 
 
 bij mijn, heer Jan Zijgropsz., pater, ende Iremmerich Heijndrickdr., mater 
 van dat Jonge Hoff t’Alcmaer. 
 
Andries Pieterz. Zel 
     X 
Somma  v l. 
 
 
Inventarisnummer 584 
 
------------------------------- 
 
Item ick, heer Willem Pieterz., priester van Sinte-Cecilien- 
covent binnen Amsterdam, bekenne ende belije ontfangen toe 
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hebben van die goede stede van Alcmaer drie gulden 
curret lijfrenten, houdede op Ghiertruid Doedendr. lijf 
ende waren verscenen in novembri anno XVC ende XLIII, van 
welken termijne ende allen voerleden termijnen ick, heer 
Willem voernoemt, belije voeldaen ende betaelt toe wese 
ende in kennisse daer waerheit soe heb ick mijn 
merck hyronder gheseet. 
 
Somma  iii l.  Buijser  X 
 
Item ick, heer Willem Pieterz., priester van convent Sinte- 
Cecilien binnen Amsterdam, bekenne ontfangen toe hebben van 
die goede stede van Alcmaer tyen gulden current 
lijfrenten, houdende op de Lysbet Doedendr. lijf ende 
waren verscenen in novembri anno XLIII, van welken termine 
ende allen voerleden termijnen ick, heer Willem voernoemt, 
belije betaelt toe wesen ende in kenisse daer waerhe 
waerheyt soe heb ick mijn merck hyronder 
gheseet. 
 
Somma  xi l. x l. Buyser  X 
 
------------------------------- 
 
  Anno XLI 
 

Sommarum van al den incommen van den 
coornexcijse mettet weeckbouck der 
stede van Alcmaer ter somme toe 
van xiiic vi l. viii s. van xl groten 

 
[in marge: Reverta] 
 
Wij, Dierick van Teylingen ende Claes Lourisz., tresoriers der stede van 
Alcmaer de anno XVC een ende veertich, bekennen ende lijden mits desen 
ontfangen te hebben van Jan Taemsz. ende Frans van Teylingen, excijs- 
bewaerders der stede vors. van deselve coornexcijse, de somme van 
derthienhondertses ponden acht scellingen van xl groten ’t pont, die zij verclaeren 
bij eede in ’t stuck van desen gedaen daerinne gecommen te wesen van 
karsavont XVC XL tot ’s daechs voir kersavont XVC een ende veertich, 
maeckende een geheel jaer ende dat an diversche quyctancien, geteyckent 
bij den burgermeesteren, sprekende upter selver stede. Des t’oirconde elcx onsen 
handteycken hieronder gestelt upten xiie in februario anno XVC drie 
ende veertich stilo communi bij ons, 
 
 Teylingen   Claes Lourysz. 
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------------------------------- 
 

Jacop Florysz xiii last rog den i, 
item ix sack rog den v 

gherekent ende bedrach viii gulden ii stuvers 
gherekent ende bedracht xxxi half stuvers en vercort van 
of rijst xlii stuvers den xxviii february. 
 
Item mester Gherrit, byerplaggher, xx sack gharst, 
item xxi sack gharst uit den viii 

somma v stuvers iii denari. 
 
Gherrit Rennen, vyskoeper, iii sack sout den viii. 
 
------------------------------- 
 
Item wij, Kars IJnisz., Bartelmeus Sijmusz., Jacop Willemsz., Louris Woutersz., up dese tijt 
getijdemeesters binnen der stede van Alcmaer, bekenne mits desen van den voirs. getijen- 
wegen umtfangen te hebben van den thegenwoerdige tresoriers der voirs. stede den 
sum van een ende twientich karolusgulden, stuck van xx stuvers, ter cause in betalinge 
van een half jaer losrenten, die den voirs. getijen verscenen upten eersten dach in 
februario anno twieenviertich, van welcken termijn ende alle voirleden termijnen wij, 
voirs. getijmeesters, bekenden ons van voldaen ende wel betaelt te wesen. In kennisse 
soe hebben wij elcks bijsunder onse naem hieronder geset. Actum den xxvii april 
anno XVC ende XLIII. 
 
Sijmon Janz. 
 
Somma  xxi l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Philips Roncxz., Andries Pietersz. Zel, Ysbrant Pieters ende Dierick van Teylingen, 
kerckmeesteren der parochiekercke van Alcmaer, bekennen ende lijden mits dese van der 
vors. kerckewegen ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer voirs. u[yt] 
handen van den tresorier derselver stede de somme van zeven ende dertich ponden 
thien scellingen van xl grooten vlaems ’t pont over ende in betalinge van een halff 
jaer losrente, de vors. kercke upter selver stede gevallen ende verschenen Sint- 
Jansmisse nu lestleden, daeroff wij ons in den naeme als boven houden 
voldaen. Des t’oirconden elcx onsen handteyken hieronder gestelt upten xviiie 
novembris anno XVC drie ende veertich. 
 
Somma  xxxvii l. x s. 
 
 Philips Ronxz.   Andries Pieterz. Zel 
 Buyser 
       Teylingen 
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IJsbrant Pieterss. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Weijndelmoet Jacopsdochter, nutertijt ministra des 
ghemeen convent van Rodenburch buyten Leijden, bekennen 
ende lijden ontfanghen te hebben van die goede stede van Alcmer 
die somma van sestien ponden van xl grooten ’t pont, in betalinge van 
een halff jaer lijfrenten, staende te lijve van Kathrijn ende Marie, 
Jan Gherytsz.dochters, onse mede professyde susteren ende ons nu 
verschenen waren in februario anno XVC XLIII lestleden, van 
welcke termijn ende alle voirleden terminen wij ons houden 
voldaen ende betaelt te weesen. In oerconden ons convents- 
zegel hierbeneden upgedruct anno XVC drie ende veertich 
upten xviden dach in augusto. 
 
Somma  xvi l.  Willem Jansz.  X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Wyllem de Rydder, ken ende leij ontfangen the hebben van die stad van 
Alcmaer een halff jaer rent, the weten vijftych karolusgulden, die mijn ver- 
schenen sijen den eersten dach februaryus drieenvertych ende 
schelden hieroff quijt van desen termijen ende van allen ver- 
leden termijnen. In oerconde der waerheyt mijn hant ende 
naem hieronder gescreven. 
 
Symon Janz.  Ick, Wyllem de Rydder 
 
Somma  l l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Cornelis Gaerspransdochter, beghin po die Groetten Hoef 
binnen Haerlem, ick ken ontfagh te hebbe van die 
ghoede stee van Alcmaer iiii rinsculden liefrenten, 
een termin van een haelf jaer, die min verscenen 
ware te heiliger mis lestleden in jaer ons Heren 
duisen V huender ende drie in veerdich ende ick ken 
mi al voldaen te wesen van dese termin ende van 
al ander terminen. In kensses des waerheit soe 
heb ick, Cornelis Gaerspransdochter, mi naem 
hieronder laetten setten anno XVC XLIII den vite decembris. 
 

Buyser  Cornelis Graspras 
 
Somma  iiii l. 
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------------------------------- 
 

IHS 
 
Ic, Jan Gherijtsz. van Berkenroe, bekenne myts desen ontfanghen 
te hebben van die goede steede van Alckmaer die somma van 
achtien rynsgulden coerent ende dat van een jair lijfrenten 
ende scelde dairoef quijt die voirs. steede ende al anderen ende 
was voirscenen in maert laestleeden. In kennys dair wairheyt 
soe heb ic, Jan Gherijtsz., mij eyghen hant hyeronder ghestelt 
den xxiiii dach in mey anno XVC drie ende vertich. 
 
Symon Janz. 
  Jan b van Berkenroe 
 
Somma  xviii l. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Frans Coernelijssenz. ende Marij Franssendochter 
tesameen, keenneen ontfanghen te heebben van 
dye goede stee van Alcmar dye som van x philips- 
gulden van een half jaer lijfreenten, vijf philipsgulden 
houden op Frans Coernelijsz. lijf ende vijf philips houden 
Marij Franssendochter lijf, dye voersceneen waren 
in augusto anno XVC ende XXXXII. Wij kenneen 
betalt te weseen van dese termijnen ende alle 
voerleden termijnen. In kennys dar warheeyt 
soe heeb wij ons mark hyerop geseet. 
 
Symon Janz. 
    X  
   Somma  xii l. x s. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Wyllem de Rydder, ken ende leij ontfangen te hebben van die stad 
van Alcmaer vijftych karolusgulden van een halff jaer rent, 
dat mijn verschenen is den eersten dach augusto lest- 
leden anno drieenvertych ende schelden hieroff quijt 
van desen termijn ende van allen verleden termijnen. 
In kennysse der waerheyt mijn hant ende naem hier- 
onder gescreven anno drieenvertych. 
 
Somma  l l. 
  Buyser 
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Ick, Wyllem de Rydder 
 
------------------------------- 
 
Ick, Steffen Janssoen van der Meer, pryster, kenne ontfanghen te heb- 
ben van die guede stede van Alcmaer die somme van vierthien rin- 
sgulden lijfrenten, als van een termijn die mijn verschenen waren, te weeten 
den twintichsten dach in junio anno drie ende veertich, van welke ter- 
mijn ende allen anderen verleden terminen ick, Steffen, ken vuldaen te 
wesen. In kennisse dar waerheyt heb ick, Steffen, dit ghescreven ende 
mijn naem hier onderan gheset 
 
Somma  xiiii l. 
   bij mijn, Steffen Janssoen van der Meer, pryster 
 
   Buyser 
 
------------------------------- 
 
Wij, Philips Roncxz., Andries Pietersz. Zel, Ysbrant Pietersz. ende Dierick van Teylingen, 
kerckmeesteren der parochiekercke van Alcmaer, bekennen ende lijden mits desen 
van der vors. kerckewegen ontfangen te hebben van der stede van Alcmair 
vors. bij handen van den tresorier derselver stede de somme van vijff ende 
twintich ponden vijfthien scellingen van xl grooten vlaems ’t pont over ende 
in betalinge van een halff jaer losrente, de vors. kercke upter selver 
stede gevallen ende verschenen in der maent van augusto nu lestleden, 
daeroff wij ons in den naeme als boven houden voldaen. Des 
t’oirconden elcx onsen handteycken hieronder gestelt upten xviiien 
in novembri anno XVC drie ende veertich. 
 
Somma  xxv l. xv s. 

Philips Ronxz.  Andries Pieterz. Zel 
 Buyser       Teylingen 
       IJsbrant Pieterss. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Claes Mathijsz, Walich Jansz. ende Wouter Cornelisz., up 
deser tijde gasthuysmeesteren van Sinte-Elyzabethgasthuys 
binnen der stede van Alcmaer, bekennen ende lijden mits desen 
ontfangen te hebben van ’t voerscreven gasthuyswegen bij handen 
van den tegenwoerdige tezauriers der voerscreven stede die 
somma van vijfthien karolusguldens, stuck van dien doende xx 
stuvers, ter cause van een jaer losrenten, voerscreven gasthuys verschenen 
up Onser-Lieve-Vrouwendach Purificatie laestgeleden, 
van welcke termijn ende van allen anderen voergeleden termijnen 
wij, gasthuysmeesteren, bekennen ons al voldaen ende wel betaelt.  
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In kennisse des waerheyts so hebben wij, voergenoemde 
gasthuysmeesteren, onsen name ende merck elcx hier onder- 
an geset upten vii novembris anno XVC drie ende veertich. 
 
Somma xv l. 

Buyser  X 
Wouter Cornelisz. 

 
------------------------------- 
 
Wij, Philips Roncxz., Andries Pietersz. Zel, Ysbrant Pietersz. ende Dierick van Teylingen, 
kerckmeesteren der parochiekercke van Alcmaer, bekennen ende lijden mits 
desen van der vors. kerckewegen ontfangen te hebben van der stede van 
Alcmair vors. bij handen van den tresorier derselver stede de somme van 
ses ponden vijff scellingen van xl grooten ’t pont over ende in betalinghe 
van een halff jaer losrente, die voirs. kercke upter selver stede 
gevallen ende verschenen Sint-Jansmisse nu lestleden, daeroff wij ons 
in den naeme als boven houden voldaen. Des t’oirconden elcx onsen 
handteycken hieronder gestelt upten xviiien novembris anno XVC 

drie ende veertich. 
 
Somma  vi l. v s. Philips Ronxz.  Andries Pieterz. Zel 
        Teylingen 
  Buyser     IJsbrant Pieterss. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Pieter van der Moelen, in de naem van mijn moeder Alijdt 
Pieter Ballincxdochter, bekenne ende lijde ontfanghen te hebben van der 
stede van Alckmaer bij handen van den tresoriers derzelver stede 
de somme van twaleff ponden thien schellingen van xl grooten vlaems ’t pont in betalinge 
van een gheheel jaer lijfrenten, staende ten lijve van Cornelis 
Anthonisz. zaliger gedachte ende van Alijdt Pietersdochter, mijn 
moeder voers. noch in levende lijve wesende, ghevallen ende verscheenen 
d’een helft den eersten dach meye ende d’ander helft den eersten dach 
novembris beyde lestleeden, daeraff ick mij in den naem als 
boven houde voldaen ende betaelt. Oirconde mijns hanttekens hier- 
onder ghestelt deesen lesten dach decembris anno XVC drienveertich 
t’Antwerppen. 
 
Somma  xii l. x s. 
    P. van der Moelen 
  Buyser 
 
------------------------------- 
 
[in marge: Reverta] 
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Ick, Dierick van Teylingen, rentmeester, bekenne ende lijde vanwegen ende uuten naeme 
van Joost Jansdochter, mijnen moeder, weduwe welen Augustin van Teylingen saliger 
gedachten, ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij handen van den 
tresoriers derselver stede de somme van negen rinsgulden, ’t stuck tot xx stuvers, in 
betalinge van een halff jaer lijffrenten, staende ten lijve van zeecker drie haere 
kinderen als Floris, Dierick ende Ariaen, die noch in levendige lijve zijn, ende daer 
Jan Diericxz. Sil t’Amsterdam zijn leven lang heffer off was saliger gedachten, 
mijnen vors. moeder gevallen ende verschenen up Alreheyligen in den jaere XVC twee ende 
veertich lestleden, daeroff ick mij in den naeme als boven houde voldaen, 
belovende die voirnoemde stede ende allen anderen daervan te ontlasten tegens mijnen 
vors. moeder ende eenen ygelicken. Des t’oirconde mijn handteycken hieronder 
gestelt upten laetsten in aprille anno XVC drie ende veertich bij mij, 
 
Symon Janz. 
       Teylingen 
Somma  ix l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Doede Janz., kenne ontfangen te hebben van die ghoede stede van Alcmer 
die somme van een ende dertich stuvers ende een oirtgin jaerlexe losrenten 
ende zijn mij verschenen in ’t jare XV

C ende twe ende veertich op Onser-Liever- 
Vrouwe Lichtmisdach nae ghemeen schrijven, van welcke somme ende 
termijn ick houde mij betaelt te wesen mit allen anderen voerleden ter- 
mijnen ende schelde quijt die stede voerscreven ende allen anderen die dese mijn 
quytantie te doen moghen hebben. In oirkonde mijn selffz handt ghescreven 
anno XVC ende drie ende veertich opten xvien dach in aprille aldus 
bij mij ondergheteykent. 
      Doede Janz. 
Symon Janz. 
 
Somma  xxxi s. iii d. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Andries Pietersz. Zel, Philips Roncxz., Ysbrant Pietersz. ende Dierick van 
Teylingen, tegenwoirdige kerckmeesteren der parochiekercke van Alcmaer, bekennen 
ende lijden mits desen van der vors.kerckewegen ontfangen te hebben van der 
stede van Alcmaer vors. bij handen van den tresoriers derselver stede de somme van 
vijff ende twintich ponden vijftien scellingen van xl grooten ’t pont over ende in betalinge 
van een halff jaer losrente, die vors. kerck upten selver stede gevallen ende 
verschenen in der maent van februario nu lestleden, daeroff wij ons in den naeme 
als boven houden voldaen. Des t’oirconde elcx onse handteycken hieronder gestelt 
upten vien in meye anno XVC drie ende veertich. 
 
Somma  xxv l. xv s. 
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   Andries Pieterz. Zel  Philips Ronxz. 
         Teylingen 
        IJsbrant Pieterss. 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneren dese tegenwoordige tresoriers te betaelen in handen van Pieter Claess., 
kannemaker, de somme van vier gulden vijftien stuvers ende een halve stuver ter cause van 
seecker loot dat Ghysbrecht, die leydecker, tot den voornoemde Pieter Claess. gehaelt heeft 
omme 
daermede te repareren ’t stedehuys van deser stede van Alcmaer, midsgaeders dat hij 
gelevert heeft een halff hoede calcx, altemael blijckende bij zijn cedulle hier angehecht ende 
mids alleenlicken dese cedulle overleverende sonder meer, men sel ’t het passeren in ’t uuyt- 
geven van uluyder rekenynck daer ’t behooren sal. Actum onder onse namen hieronder 
geset upten ixen dach van novembri anno XVC drye ende veerthich. 
 
Symon Janz. 
 
Somma  iiii l. xv s. vi d. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Pieter Claeszoon, cannemaeker, 
kenne ontfanghen te hebben van die 
boirgermesters der stede van 
Alckmer van seker loet dat 
Ghijsbert, die leydeckker, tot onsent 
gehaelt heeft, te weeten hondert 
eenendartych half pont, dat 
hondert voer vijftich stuvers ende noch 
seventyendalf pont, darin loet 
dat pont voer en half braespenning 
ende noch feerendalf pont, sonder 
dat pont voer twe stuvers ende noch 
een half hoet calck van twalf 
stuvers, somma so comt mijn vijf gulden. 
So hebben sij gebroch viertyendalff 
pond dat loet, dat pont voer 
een half blanck, beloebt vijf stuvers. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Dierick van Teylingen, rentmeester vanwegen ende uuyten naeme van Joost Jansdochter, 
mijn moeder, weduwe wijlen Augustin van Teylingen saliger gedachten, bekenne ontfangen te 
hebben 
van der stede van Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver stede de somme van negen 
rinsgulden, ’t stuck tot xx stuvers, in betalinge van een halff jaer lijffrenten, staende 
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ten lijve van zeker drie haere kinderen als Floris, Dierick ende Ariaen, die noch in 
levendige lijve zijn ende daer Jan Diericxz. Zil t’Amsterdam zijn leven lang 
heffer off was saliger gedachten, mijnen vors. moeder gevallen ende verschenen 
in meye nu lestleden, daeroff ick mij in den naeme als boven houde 
voldaen, belovende die voirnoemde stede ende allen anderen daervan te ontlasten 
tegens mijnen vors. moeder ende eenen yegelijcken. Des t’oirconde mijn handteyc- 
ken hieronder gestelt upten viiien octobris anno XVC drie ende veertich. 
 
Somma  ix l. 
   Willem Jansz. 
       Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater des convents Sinte-Marie te Nazaret alias dat Jonghe Hoff 
bynnen Alcmaer, bekennende ende lijde mits dese van verscreven conventsweghen ont- 
fangen te hebben van de stede van Alcmaer tyen rinse gulden, die onse convent 
coemen stande jaerlix te lijve up Mentse Claesdochter, onse mede professide 
suster ende voerschenen waren up Sinte-Maerten in november nu leestleden, 
daeroof ende van alle voerleden termijnen wij, pater ende mater van verscreven 
conventswegen houden ons voldaen ende wel betaelt te wesen. Des te orconde 
mijn ghewotelicke handteyken hieronder ghestelt upten vi may anno XVC 
twee drieeenvertich voers. solo curie hollandie. 
 
Somma  x l.    X 
 
  Dominicus Johannes filius Sibrandi, conff confessor Iunionis Conventus 
 
 Buyser 
 
------------------------------- 
 
Item wij, heer Simon Dirckz Pax, pater, ende Remrick Hendricxdochter, mater in ’t 
Jonge Hoff binnen Alcmaer, bekenne ende lije ontfangen te hebbe van die guede stede 
van Alcmaer die summa van vijff karolus keysers gulden, staende ten lieve van Gherryt, 
meister Jacob Verwers dochter, onze professyde suster, welcke voirseide penningen versche- 
nen waren in februario laestgeleden ende bekenne ons voldaen te wesen dese termijn 
ende alle anderen verleden terminen. Des t’oirconde hebben wij ons voirscreven convents 
gewoent- 
lijke hanteyken hieronder up ’t spatie des briefs mit onzen voirseide namen gescreven 
upten vijftienste dach octobris anno XVC drie ende viertich. 
 
Symon Janz.   heren Simon Dirckz Pax 
    mit Remrich Hendricxdochter 
Somma  v l.     X 
 
------------------------------- 
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Wij, Marie Dierckdochter, ministra ende ghemeen convent 
der beslotenre susteren Sinter-Margrieten buyten Leijden 
up Rodenburch, bekennen ende lijden ontfanghen te hebben 
van die goede stede van Alcmer die somma van 
vijftien karolysgulden, dat stuck xl groot vlaems, 
welc wij hebben up die voirscreven stede tot behoef ende 
lijftocht van Agnies Willemsdochter, onse professyde 
medesuster ende ons verschinen waren anno XVC 
drie ende veertich upten xxiite dach in septembry. 
Ende wij, ministra ende ghemeen convent voirscreven, 
belijen ons van den gelde voirscreven van die goede 
stede voirnoemt voldaen den lesten penninc mitten 
eersten van desen termijn ende van allen voirleden 
terminen ende scelden die voirscreven stede volcomelic 
daervan quijt ende alle die des quytancie behoeven. 
Des tot enen ghetuge hebben wij ons convents- 
seghel, die wij daghelicx ghebruken, hierbene- 
den upghedruct in ’t jaer ons Heren duysent vijf- 
hondert vier ende veertich upten sesssten 
dach in april. 
 
Somma  xv l. 

Willem Jansz.  X 
 
------------------------------- 
 
Ic, Antonis Cornelisz., ken ontfanghen te 
hebben van die goede stede van Ackmaer 
tyen ryensse gulden, die verscenen december 
anno vijftynhondert ende XXXXIII. Ic lij 
voldaen te wesen van desen termijn ende 
van allen voerleden termijnen. In kennis der 
waerheyt heb ic mijn merck hieronder 
ghset. 
 
Somma  x l. 

 
Philips Roncxz.  X 

 
------------------------------- 
 
Men ordonneren dese tegenwoirdige tresoriers der stede van 
Alcmaer in handen van Gerryt Pouwelsz., smit, twintich 
stuvers ter cause van twee breeckijsers dien hij tot prouffijt 
overbrengende, desen men zal ’t deselve tresoriers passeren 
in rekeninge daer’t behoiren zal. Actum den xiii

en in 
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junio anno XVC drie ende veertich. 
 
Symon Janz. 
 
Somma  xx s. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Anna van Nortich, ken ontfanghen 
toe hebben van goede stede van Alcmar 
drie pont grooten vlams, houdende op min 
lief, en waren mi verscenen den eer- 
sten dach van junnio anno drieen- 
veertich en ken betaelt toe wesen van 
dit termijn en van alle voerleden 
termijnen. In kennis van desen heb ic 
mijn nam hieronder gheset op den 
x dach van mart anno XLIII. 
 
Somma  xviii l. 
 
Willem Jansz.  Anna van Nortich 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwoerdige tresoriers der stede van 
Alcmaer te betalen in handen van Jan Vastartsz., waert 
up Knollendam, de somme van vier rinsgulden ende ses stuvers 
ter cause van zeecker bier ende costgelt die de thymmerluyden 
aldaer verteert hebben in ’t maecken van de sluys 
ende mits desen alleenlicken overbrengende, men sal ’t deselve 
tresoriers passeren in rekenynge. Actum den xxviiien dach 
van september anno XVC drie ende veertich. 
 
Symon Janz.  Buyser  Willem Jansz. 
 
Somma  iiii l. vi s. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Andries Maiolle, coopman tot Antwerpen, bekenne ende lijde als man ende 
voocht van Wendelmoet, meester Pieter Ballings dochter, mijnder huysvrouwe, 
ontfangen te hebben van die stede van Alcmaer bij handen van den tresoriers 
derselver stede de somme van twaelff ponden van xl grooten ’t pont over ende 
in betalinge van een jaer lijffrente, staende ten lijve van mijnder vors. 
huysvrouwe, die noch in levendige lijve is, haer gevallen ende verschenen 
Alreheyligen in den jaere XVC drie ende veertich nu lestleden, daeroff 
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ende van alle voirleden termijnen ende jaeren ick mij in den naeme als boven 
houde voldaen, bedruckende der goeder betalinge. Des t’oirconde mijn 
handteycken hieronder gestelt upten laetsten in januario anno XVC vier 
ende veertich nae ’t gemeen scrijven, 
 
Somma  xii l. 
  Buyser 
     bij min, Andrijes Maijuolli 
 
------------------------------- 
 
Ic, Claes Oem Ianss. als rentmeester van joncfrou Alydt Grebeerse, 
kenne mits desen ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer 
een pont groot vlaems, der voernoemde joncfrou Alydt upter selver 
stede verschenen den lesten in november anno drie ende veertich 
lestleden ende lijfrent is. Des to oorconde mijn hantgescryft 
hieronder gescreven upten xxviien dach van december anno XVC 
ende drie ende veertich voers. 
 
Somma  vi l. 

Symon Janz.   Claes Oem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, mater van ’t Middelhof binnen Alcmaer, kenne ende belie ontfangen 
te hebben van die tresoriers der voers. stede van Alcmaer die achtalfe rins- 
gulden lijfrenten, die onse medesuster Anna Augustynendochter heeft 
op die stede van Alcmaer, diewelcke verscenen in ’t jaer XV

C ende XLIII 
den tiende dach in december, van welcke voers. achtalfe rinsgul- 
den ic die voers. tresoriers houde voldaen ende wel betaelt den les- 
ten penninck mitten eersten van dese termijn ende alle voerleden ter- 
mijnen. 
   Buyser 
Somma  vii l. x s. 

In kennis der waerheyt soe heb ic, 
mater van ’t Middelhof voer- 
screven, mijn hanteyken hieron- 
der geset. 

X 
 
------------------------------- 
 
Ic, mater van ’t Middelhof binnen Alcmaer, kenne ende belie ontfangen te hebben van 
die tresoriers der voerscreven stede van Alcmaer die achtalfe rinsgulden lijfren- 
ten, die onse medesuster Anna Augustynendochter heeft op die stede van 
Alcmaer, diewelcke verscenen in ’t jaer XVC ende XLIII den tienden dach in junio, 
van welcke voerscreven achtalfe rinsgulden ic die voers. tresoriers houde vol- 
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daen ende wel betaelt den lesten penninck mitten eersten van dese termijn ende al- 
le voerleden termijnen. 
 
Somma  vii l. x s. 
   Buyser 

In kennis der waerheyt soe heb ic, ma- 
ter van ’t Middelhof voers, mijn hant- 
teyken hieronder geset. 

X 
 
------------------------------- 
 
Ic, mater van ’t Middelhof binnen Alcmaer, kenne ende belie ontfangen te heb- 
ben van die tresoriers der voers. stede van Alcmaer xii half rinsgulden, die Ja- 
cop Jansdochter heeft op die voerscreven tot haren live geduerende ende niet 
langer, van welcken voers. xii half rinsgulden lijfrenten ic die tresories 
van Alcmaer houde voldaen die leste penninck mitten eersten ende dese 
voerscreven lijfrenten sijn verscenen in ’t jaer van XLIII Onse-Lief-Vrou 
Lichtmis of den eersten dach in februario. 
 
Somma  xii l. x s. 
   Buyser 
 

In kennis der waerheyt soe heb ic, mater 
van ’t Middelhof voers., mijn hantey- 
ken hieronder geset. 

       X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Pieter Claesz. Paling, bekenne ontfangen te hebben van die guede 
stede van Alcmaer die somme van ses karolusgulden lijffrenten, staende 
ten lijve van Willem Andriesz. ende Geertruydt Andriesdr., verschenen 
wesende den eersten augusti anno XVC twee ende veertich ende bekenne mijn 
wel voldaen te wesen van desen termijn ende van allen voorleden 
termijnen. In kennisse daer waerheyt alsoe als ick, Pieter Claesz. 
Paling, selver nyet scriven en mach, soe hebbe ick gebeden Andries 
Willemsz., mijn swager, desen aquite over mijn te willen onder- 
teykenen, ’t welck ick, Andries Willemsz., door bede alsoe gedaen 
hebbe. Actum den derden dach in octobri anno XVC drie ende 
veertich. 
 
Somma  xv l. 
  Buyser   Andries Willemss. 
 
------------------------------- 
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Sekere pennyngen verdient an dat stadthuys bij Ghysbert, 
leydecker, van arbeytsloen ende zekere leyen daerthoe 
gedaen met leynagelen. 

 
Eerst 

 
Ghevrocht xiii dagen, t’daechs vi st., facit   iii l. xviii s. 
 
Noch verbesecht an stadthuys iii half c viercante 
leyen, hondert voor xii st., facit    ii l. ii s. 
 
Noch gedaen an stadthuys iim ley- 
nagelen, elcke dusent voor v st., facit   x s. 
 

Sommarum  vi l. x s. 
 
Men ordoneert dese tegenwoerdyge tresoriers der stede van Alcmaer 
te betalen in handen van Ghysbert, leydecker, de somme van 
ses karolusgulden ende thien stuvers ter cause dat hij gevrocht heeft 
an dat stadthuys ende daerthoe geleevert zekere leyen met ley- 
nagelen, midts dit overbrengende men sellen ’t dieselve trese- 
riers passeren in rekenynge. Actum desen xixen in augusto anno XVC 
drie ende veertich. 
 
Somma  vi l. x s. 
   Buyser  Willem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Wij, mater Katheryn Clasdr. ende procratersche Katheryn 
Willemsdr. des convents van Sinte-Marien bynnen Amstelredam, 
belijen ontfangen t’hebben van dye goede stede van Alckmar 
iii gulden tot lijf onser professide suster Katheryn Arysdr., dye 
ons verschenen waren Sinte-Jacob anno XLIII. 
Voert bekennen wij betalt t’wesen van desen termijn ende 
van allen verleden terminen. In kennisse der waerheyt 
soe hebben wij dese quitancie overgegheven ende onse 
ghewoentelicke marck hyronder geset. 
 
Somma  iii l. 
  Buyser 
   X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Wendelmoet, Claes Dierten dochter, falyde baghijn tot 
Leyden, kenne ende lijde ontfangen te hebben van de stede 
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van Alcmaer bij handen hoeren tresoriers die somme van zes 
karolusguldens, ’t stuck van twintich stuvers, ter cause 
van een jair lijfrenten, staende ten lijven van Barbara ende 
Josyne, mijnre nichten achterlaeten kinderen van meester 
Frans van Leeuwen saliger gedachten, dairvan ick heffersse 
ben mijn leven lang geduerende ende waeren verschenen 
tot Sinte-Jan Baptistenavont mits in der somer lestleden, 
van welcke zes karolusgulden ick mij houde wel betaelt ende 
oick van allen voerleden termijnen. T’orconde deser zoe hebbe ick, 
Pieter Colyn Eliaszz., ter bede van Wendelmoet Claesdr. 
voornoemt mijn naem hieronder gestelt upten vijften dach in decembri 
anno XVC drie ende veertich. 
 
Somma  vi l. 

Buyser  Colyn Eliaszz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Claes Oem Janss. als rentmeester van joncfrou Alydt Grebbers, 
kenne mits desen ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer een 
pont groot vlaems, der voernoemde joncfrou Alydt upter selver stede 
verschenen den lesten in mey anno drie ende veertich lestleden ende 
lijfrent is. Des to oorconde mijn hantgescryft hieronder gescreven ende 
geset upten xxviien dach van december anno XVC ende drie 
ende veertich voers. 
 
Somma  vi l. 
  Symon Janz.   Claes Oem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Ontfanghen van die gueden stadt van Alcmaer 
vijfthien karolusgulden, onsen convente van Sinte-Elyzabeth 
in Den Haghe verschenen den thiensten february 
laestleden, staende ten lijve van Aechte, Dircx 
Spikers dochter, onse mede professide suster. In oir- 
conde hebben wij, pater ende mater des voorscreven 
convents, dit onderteykent den xxv octobris anno 
XVC drie ende veertich. 
 

Jan Claesz., priester 
 
Symon Janz.  Kathryn Cornelisdr. 
 
Somma  xv l. 
 
------------------------------- 
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Ic, Jan Badolet, duerwaerder ’s Hooffs van Hollant, bekenne 
mits desen ontfangen te hebben uuyt handen der tresoriers 
der stede van Alcmaer twee karolusguldens 
ter cause van een mandement ter versouck van den 
burgemeesters der voors. stede ter executie 
gestelt binnen die stede van Amsterdam an den persoen 
van Geryt Diericxz. ende tot Schagen an den persoen 
van Aelbert Thomasz. ende dit omme excuwe 
daervan der dach van rechten dienen sal voor 
die van den Raiden van Hollant des maendaichs 
nae Sint-Jansdach. Actum opten xviien juny 
anno XVC XLIII. 
 
Symon Janz.    Badolet 
 
Somma  ii l. 
 
 
Inventarisnummer 585 
 
------------------------------- 
 
Ick, pater Pieter Anthonisz., rectoir tot Sinte-Marienpoel 
buyten Leyden, bekenne ende lijde mitds desen ontfangen te 
hebben van die goede stede van Alcmair bij handen hueren 
tresoriers die somme van thien karolusgulden, van veertich 
grooten vlaems den gulden, ter cause van een jair lijfrenten 
die suster Gheryt Ysbrantsdochter van Rywyck, jair onse 
professide nonne, jairlix tot hueren live op die voirs. stede 
spreckende heeft ende hair verschenen waren tot Petri ad 
Vincula lestleden, van welcken wij ons houden wesende 
duechtelick betaelt, sceldende dairvan die stede voirs. 
hueren tresoriers quijt ende allen anderen qij quijtsceldinge 
behovende. T’oirconde van desen zoe heb ic, pater voirs., dese 
quytantie mit mijn naem onderteyckent anno XVC vier ende 
veertich den xvite aprilis 
 

bij mij, pater P.A., rectoir tot Poel 
Somma  x l. 
   Willem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Marie Dierckdochter, nutertijt ministra des 
ghemeen convent van Rodenburch buyten Leijden, 
bekennen ende lijden ontfanghen te hebben van 
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die goeden stede van Alcmer die somma van 
sestien ponden van xl grooten vlaems in betalinge 
van een halff jaer lijfrenten, staende te lijven 
van Kathrijn ende Marie, Jan Gherijts dochters, 
onse mede professyde susteren, ende ons verschenen 
waeren in februario den xvden dach anno XVC 
vier ende veertich lestleden, van welcke termijn 
ende alle voirleden termijnen wij ons houden vol- 
daen ende wel betaelt te weesen. In oirconden ons 
conventszegel hierbeneden upghedruct anno duy- 
sent vijfhondert up vier ende veertich upten 
eersten dach in septembry. 
 
Somma  xvi l. 
   Willem Jansz.  X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Burchgen Claesdochter, falyde baghijn tot Leyden, 
bekenne mits dezen ontfangen te hebben van de stede 
van Alcmaer bij handen hoere tresoriers die somme 
van vier rinsche gulden, twintich stuvers voir den 
rinsche gulden gerekent, ter cause van een jaer 
lijfrenten, staende tot mijnen lijve ende waeren 
verschenen tot Sinte-Servaciusdage anno XVC 
vier ende veertich, van welcke vier rijnsche 
gulden ick mij houde wel betaelt ende oick van 
allen voerleden termijnen. T’orconde desen zoe 
hebbe ick, Pieter Colyn Eliaszz., ter bede ende 
begeerte van Burchgen Claesdochter voornoemt, mijn naem 
hieronder gestelt upten xixen dach in septembri 
anno voorseyt. 
 
Somma  iiii l. 
  Buyser  P. Colyn Eliaszz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Katherine Jansdochter, weduwe van wijlen Pieter Hanneman, kenne 
ende lijde mits desen ontfangen te hebben van den regierders der stede 
van Alcmaer bij handen van heurluyder tresorier die somme van 
twaleff ponden van xl grooten vlaems ’t pondt over een halff jaer erfflosrenten 
van xxiiii ponden ten prijse voornoemt, die ick upte voornoemde stede jaerlicx 
spreckende hebbe ter losse den penninck achtien, mij verschenen 
upten achtsten van maerte lestleden. Des t’oirconde soe heb ic, 
Adriaen Brassen, ter begeerte van mijn schoenmoeder, Katherine 
voornoemt, desen quitancie onderteyckent des vridaechts upten 
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xxiien dach van augusto anno XVC vierenveertich. 
 
Somma  xii l. 
   Buyser    A. Brasserus 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van Sinte-Marie in Nazareth alias in ’t Jonge Hoff, kenne ende belije 
ontfangen te hebben van die guede stede van Alcmaer vijf karolus keysers guldens, staende 
ten lieve van Gherryt Jacobsdochter, d’welck hoir verschenen was op Sinte-Bartholo- 
meusdach laestgeleden ende wair ons betaelt te wesen dit termijn ende alle verleden 
termijnen. In kennisse der wairheit soe hebben wij ons voirscreven conventsmerck hier- 
onder op ’t spatium des briefs gescreven mit onzen naemen ondergeteykent in ’t jair ons 
Heren duysent vijfhondert vier ende viertich nae gemien scrijven upten laesten dach 
february. 
     X   Simon Dirckz. Pax, priester, 
Somma  v l.  Buyser     pater, mit Remrich Henrix- 
        dochter, mater in ’t Jonge Hoff 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van Sinte-Marieconvent binnen Alcmaer alias 
’t Jonge Hoff, belije ende bekenne ontfangen te hebbe van die guede stede 
van Alcmaer die summa van thien gulden lijfpensie, staende ten lieve 
van Clemens Claesdochter, onze professyde suster ende brouster, diewelcke 
verschenen waren op Sinte-Martensdage in die voirwinter anno 
drie ende viertich ende wair ons duechtelijke, eerlijck ende wel betaelt 
te sijn dit termijn ende alle anderen voirleden terminen. In kennisse der 
wairheit soe hebben onze namen ende gewoentlijke conventsmerck 
h[ier]onder op ’t spatium des briefs gescreven opten vijf ende twintichtste 
dach may anno vijftienhondert vier ende viertich. 
 
Somma  x l.    X Simon Dirckz. Pax van 
  Philips Ronxz.   Enchuysen, pater, ende Remrich 
      Henrixdochter, mater van 
      ’t Jonge Hoff binnen Alcmaer 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van Sinte-Marieconvent te Nazareth alias 
in ’t Jonge Hoff, lije ende bekenne ontfanghen te hebben van die guede 
stede van Alcmaer die somme van vijf karolus keysers gulden, 
staende te lieve van Gherryt Jacopsdochter, onze professide 
suster, ende was verschenen in marcio laestgeleden ende wij 
waer ons betaelt ende voldaen dese termijn ende alle anderen 
voirleden terminen. In kennisse der wairheit hebben wij 
ons conventsmerck hieronder op spatium des briefs gescreven 
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opten seventienste dach octobris anno XVC ende XLIIII. 
 
Somma  v l.    X Symon Dirckz. Pax, 

Willem Jansz.   pater in Jonge Hoff 
 
------------------------------- 
 
Ic, Heynrick van Berckenroe, kenne ontfangen te hebben van de stede van 
Alcmaer de somme van twintich rinsgulden, ’t stuck veertich grooten vlaems, ende dit v[oir] 
een jair lijfrenten op mijn lijf, opte voirnoemde stede verschenen den xxiiien in 
december anno XVC drie ende veertich, van welcke xx rinsgulden ten prise 
als voren ende jair lijfrenten voirscreven ic quijtscelde de voirnoemde stede ende allen 
anderen dien ’t behoirt. T’oirconde mijn hantycken hieronder geset den achten 
in november anno XVC vier ende veertich. 
 
Somma  xx l. 

Buyser   De Berckenroe 
 
------------------------------- 
 
Ic, mater van ’t Middelhof binnen Alcmaer, kenne ende 
belie ontfangen te hebben van die tresoriers der 
stede van Alcmaer xii half rinse gulden lijfrenten, die Ja- 
cop Juo, onse medesuster, heeft op die stede van Alc- 
maer tot horen live geduerende ende niet langer, 
welcke xii half rinse gulden verscenen sijn in ’t jaer XV

C 
ende LIIII den eersten dach in februarius, van welc- 
ken xii half rinse gulden ic die voers. tresoriers hou- 
de voldaen ende wel betaelt den lesten penninck mit- 
ten eersten. 
    In kennis der waerheit soe heb 
    ic, mater van ’t Middelhof voor- 
Somma  xii l. x s.  screven, mijn hanteycken hier- 
    onder geset. 
      X 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwoerdige tresoriers der stede van 
Alckmaer te betalen in handen van meester Cornelis Buys, 
schilder, de somme van drie karolusguldens, ’t stuck 
tot twintich stuvers, ter cause dat hij geschildert 
ende gestoffeert heeft die vijff houten croonen up 
’t stadthuys, elcke croon xii stuvers ende mits dese 
cedulle alleenlicken overbrengende, men sal ’t passeren 
in ’t uuytgeven van heurluyder rekenynge. Actum desen 
xxixen in meye anno XVC vier ende veertich. 
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Somma  iii l.  Jan Ianzoon Buyser 
      Willem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Wouter Magnusz., pastoer tot Schoerl, ken ende 
belie mitds dese mijne quyttantie ontfangen te hebben 
van die goede stede van Alcmaer achtien carolusgulden 
lijffrenten, die mijn verscenen waeren den seventiensten dach 
van aprile in dit tegenwoerdige jaere van vier ende veertich, 
scellende hemluyden quijt van dese termijne ende van 
allen voerleden termijnen dese helft aengaende, dancken- 
de hoer seer van haer goede betalinge. T’oerconde van 
dien soe heb ick mijn gewoontelicke hantscrift hieronder 
gestelt anno XVC ende vier ende veertich den xxvsten in octobris. 
 
Somma  xviii l.   Wuolterus Magni in Schoerl, curatus 
 
  Buyser 
 
------------------------------- 
 
Ick, Jan van Zonnevelt, kenne ende lijde ontfanghen te hebben 
van die steede van Alckmoer die somme van twaelef carolusgulden, 
stuck van veerticht groet, ende dat uuyt handen die trezoriers 
derzelfder steede ter causen van zekeren lijfrenthen, die mijn 
verschenen waeeren den vijf ende twinthchen dach van meyen 
anno duysen vijfhondert vier ende veerticht. In kennissen der 
waerheyt zoe hebbe ick, Jan van Zonnevelt, dit zelver ondert- 
eykent myt mijn ghewoendelick merck hie onder ghestelt 
upten twaelften dach december 1544 
 
Somma  vii l. 
  Buyser 
    X bij mijn, Jan van Zonnevelt 
 
------------------------------- 
 
Ick, Kathryn Jansdr., mater van Sinte-Marienconvent binnen Haerlem, 
ken ende lije mids desen ontfangen te hebben van die goede stadt 
van Alcmaer die somme van thien rijnse gulden, ’t stuck van viertich 
groot vlaems, ende dit ter cause van een jaer lijfrenten, staende 
ten lijve van Marytgen, Geryt van Berkeroeds dochter, onse geprofessyde 
medesuster, verscheenen in ’t jaer ons Heeren XVC drie ende veertich 
op karsdach ende scelde hiervan quijt die goede stadt voers. 
ende allen anderen quytantie behoevende. In kennisse der waerheyt 
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heb ick, Kathryn voers., gebeden meester Jacob Heinricxzoon Meyster, onse 
pater, dit voer mij te scrijven ende te onderteykenen, ’t welc ick, 
Jacob, gaerne gedaen heb anno XVC XLIIII den derden dach 
in junio. 
 
Somma x l. Buyser 

Jacob Heinricxz. Meyster 
Somma  x l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Pieter Claes Paling, bekenne ontfangen te hebben van die guede stede van 
Alcmaer de somme van twaleff karolusgulden, ’t stuck doende veertich grooten 
vlaems, staende ten lijve van Willem Andriesz. ende Geertruydt Andriesdr., die mijn 
verschenen d’een helfft anno XVC drie ende veertich den eersten february ende 
d’ander helft den eersten augusti in ’t selffde jaer voors. In kennisse der 
waerheyt alsoe als ick, Pieter Claesz. Paling, selvers nyet scriven en mach, soe hebbe 
ick gebeden Andries Willemsz., mijn swager, ’t selffde over mijn te willen onder- 
teykenen, ’t welck ick, Andries voors., alsoe gedaen hebbe. Des t’oorconde mijn naem 
hieronder geset. Actum den xxviiien may anno XVC vier ende veertich. 
 
   Buyser 
Somma xii l.      Andries Willemss. 
 
------------------------------- 
 
[in marge: Reverta] 
 
Ic, Dierick van Teylingen als rentmeester van meester Willem Pynss., raedt ordinarys in den 
Hove van Hollant, bekenne ende lijde mits desen ontfangen te hebben van der 
stede van Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver stede de somme van 
zeven ende twintich ponden van xl groten ’t pont over ende in betalinge van een 
halff jaer losrente, hem in der partaige tuyschen zijne broeders ende susters 
toegevallen, hem gevallen ende verschenen up Kersmisse in den jaere XVC 
drie ende veertich lestleden, daeroff ick mij houde voldaen, belovende die 
voernoemde stede ende allen anderen daervan te ontlasten tegens eenen yegelicken. 
Des t’oirconde mijn handteycken hieronder gestelt upten xxvie in junio 
anno XVC vier ende veertich bij mij, 
 
Somma  xxvii l. van xl groten 
   Buyser 
      Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Wij, Bartelmeus Thomasz., Dierick Claesz. ende Pieter Jansz., jegen- 
woerdige gasthuysmeesteren van Onser-Liever-Vrouwengasthuys alias dat 
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mannengasthuys, staende binnen der stede van Alcmaer, bekennen 
ende lijden ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij handen 
van den tresoriers derselver stede de somme van twaelff karolus- 
gulden, ’t stuck tot twintich stuvers, ter cause van een jaer 
losrenten, ’t voirs. gasthuys verschenen up midt maert anno XVC 
drie ende veertich, daeroff ende van alle voirleden termijnen 
wij ons houden voldaen ende wel betaelt. Des t’oirconde elcx 
ons handteycken hieronder gestelt upten eersten dach van 
october anno XVC vier ende veertich. 
 
Pieter Jansz.  Drick Claesz. 
      Bertelmees Thomasz. 
Somma  xii l.  Buyser 
 
------------------------------- 
 
[in marge: Basgen] 
 
Ick, Jan van Teylinghen, ken ende lijde mits desen ontfangen te hebben 
van die stede van Alcmaer twaleff karolusguldens jaerlicxe lijffrenten 
op Griete Pieters- ende Alyt Pietersdochter, verschenen te mey lestleden. 
Item noch twaleff karolusguldens jaerlicxe lijffrenten op oude 
Lysbeht Pieters- ende Celij Pietersdochter, verschenen Sent-Jansmisse 
lestleden. Item noch negen karolusguldens jaerlicxe losrenten 
op Pieter Pietersz. ende jonge Lysbeth Pietersdochter, verschenen 
te mey lestleden, van welcke desen ende alle andere voerleden 
termijnen ick mij kenne al voldaen te wesen den lesten penning 
metten eersten. In kennisse der waerheyt dit selve gheonderteykent 
met mijn naem ende ghewoonlicke merck anno XVC vier ende 
veertich den achsten dach decembris. 
 
Somma  xxxiii l. 

Buyser   Jan van Teijlinghen 
       X 
 
------------------------------- 
 
Wij, Andries Pietersz. Sel, Symon Jansz. Brouwer, Ysbrant Pietersz. ende 
Dierick van Teylingen, tegenwoirdiche kerckmeesteren der parochiekercke van 
Alcmaer, bekennen ende lijden mits desen van der vors. kerckewegen ontfangen 
te hebben van der stede van Alcmaer vors. bij handen van den tresoiriers der- 
selver stede de somme van zeven ende dertich ponden thien scellingen van xl 
grooten vlaems ’t pont over ende in betalinge van een halff jaer losrente, 
de vors. kercke upter selver stede gevallen ende verschenen Sint-Jansmisse 
in den jaere XVC vier ende veertich laestleden, daeroff wij ons in den 
naeme als boven houden voldaen. Des t’oirconden elck onse handteycken 
hieronder gestelt upten iiiien octobris anno XVC vier ende veertich vors. 
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Somma  xxxvii l. x s. 
   Buyser  Andries Pieters. Zel 

Teylingen 
Symon Janz. 

 
IJsbrant Pieterss. 

 
------------------------------- 
 
Ick, Gillis van Zoutelande, kenne ontfangen te hebben uuyt handen 
van den trechorier ende burgemeesteren der steede van Alckmaer die 
somme van vijftich rinse guldens corrent ende dit ter cause van een halff 
jaer lijfrenten, mij verschenen den eersten dach van september laestleden 
anno XVC drieenveertich, van welcken termijn ende halff jaer renten 
voors. ick mij houde wel betaelt, schelde daeroff quite den voors. 
steede ende allen anderen quitantie daeroff behoevende. In kennesse der 
waerheyt zoe hebbe ick, Gillis voors., dit onderteyckent met mijn 
’t selfs handt anno XVC vierenveertich den xviiien marty nae gemeen 
scrijven der steede van Alckmaer bij mij, 
 
Somma  l l. 

Gillis van Zoutelande 
Buyser 

 
------------------------------- 
 
Ic, Dierick van Teylingen, rentmeester vanwegen ende uuten naeme van Joost 
Jansdochter, mijn moeder, weduwe wijlen Augustin van Teylingen saliger 
gedachten, ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij handen van den 
tresoriers derselver stede de somme van negen rinsgulden, ’t stuck tot 
xx stuvers, in betalinge van een halff jaer lijffrente, staende ten 
lijve van zeecker drie huere kinderen als Floris, Dierick ende Ariaen, die 
noch in levendige lijve zijn ende daer Jan Diericxz. Zil t’Amsterdam zijn 
leven lang heffer off was saliger gedachten, mijnen vors. moeder 
gevallen en verschenen up Alreheyligen XVC drie ende veertich, 
daeroff ick mij in den naeme als boven houde voldaen, belovende die 
voirnoemde stede ende allen anderen daervan te ontlasten tegens mijnen vors. 
moeder ende eenen yegelicken. Des t’oirconde mijn handteycken hier- 
onder gestelt upten xxiiiie in meye anno XVC vier ende veertich bij 
mij, 
 
Somma  ix l. van xl grooten 
 

Willem Jansz.    Teylingen 
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------------------------------- 
 
Ic, Dierick van Teylingen, rentmeester vanwegen ende uuten 
naeme van Joost Jansdochter, mijn moeder, weduwe wijlen 
Augustin van Teylingen saliger gedachten, ontfangen te hebben 
van der stede van Alcmaer bij handen van den tresoriers der- 
selver stede de somme van negen rinsgulden, ’t stuck tot xx stuvers, 
in betalinge van een halff jaer lijffrenten, staende ten lijve 
van zeeckere drie haere kinderen als Floris, Dierick ende Ariaen, 
die noch in levendige lijve zijn ende daer Jan Diericxz. Zil 
t’Amsterdam saliger gedachten zijn leven lang heffer off was, 
mijnen vors. moeder gevallen ende verschenen up meye XVC 
vier ende veertich, daeroff ick mij in den naeme als boven 
houde voldaen, belovende die voirnoemde stede ende allen anderen 
daervan te ontlasten tegens mijnen vors. moeder ende eenen yegelicken. 
Des t’oirconde mijn handteycken hieronder gestelt upten iii

en in 
novembri anno XVC vier ende veertich bij mij, 
 
Somma  ix l. van xl grooten 

Willem Jansz. 
   Teylingen 

 
------------------------------- 
 
Wij, Kars IJsensz. ende Bartelmijs Sijmonsz. ende Jan Matijsz. ende Sijmon Bartelmysz., 
ghetijdemesters der prochyekerck van Synte-Lourijs bynnen Alcmaer, 
bekennen ende lijden ontfanghen te hebben uuyt handen des tresoriers 
derselfder stede, te weten die som van en ende twyntych ghulden, stuck van 
dien doende twyntych stuvers, ende dat ter cause van en half jaer loesrenten, 
welcke die voerscreven ghetijden ghevallen ende verschenen waeren op den 
ersten dach van aughusto anno XVC ende XLII, van welcker taermin wij, ghetijde- 
mesters vorscreven, kenen voldaen ende wel betaelt te wesen ende van allen 
anderen vorleden toermijnen. T’orconden van doessen so hebben wij, ghetijde- 
mesters, onssen namen hyer onderan ghestelt op den xiiii apryllys anno XVC 
ende XLIIII 

bij min, Kars IJsensz.  Jan Mathijsz. 
Buyser  

Somma  xxi l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Marie Dierckdochter, nutertijt ministra ende 
ghemeen convent der beslotenre susteren Sinte-Margrie- 
ten buyten Leijden up Rodenburch, bekennen ende lijden 
ontfanghen te hebben van die goede stede van Alc- 
mer die somme van vijftien karolysgulden, welcke 
wij hebben up die voirs. stede tot behoef ende lijftochte 
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van Agnies Willemsdochter, onse professyde besloten 
medesuster, ende ons verschenen waren anno duysent 
vijfhondert vier ende veertich upten xxiisten dach 
in maert en wij, ministra ende ghemeen convent 
voirs., belijen ons van den gelden voirs. van die 
goede stede voirnoemt voldaen ende wel betaelt den 
lesten pennick mitten eersten van desen termijn 
ende van allen voirleyden terminen ende scelden 
die vores. stede volcomelick daervan quijt. 
Des tot enen ghetuge hebben wij ons convents- 
zeghel, die wij daghelicx ghebruken, hierbe- 
neden upghedruct in ’t jaer ons Heren duy- 
sent vijfhondert vier ende veertich upten 
eersten dach in septembry. 
 
Somma  xv l.   Willem Jansz. 
   X 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneert dese tegenwoordige tresoriers der stede van Alcmaer te betalen 
in handen van Willem Janz., burgermeester, de somme van zeven gulden ende dat 
ter cause van een eerlicke maeltijdt die met die wijn, die die burgermeesteren deser 
voorscreven stede van Alcmaer gheschoncken heeft mijn heer van Schoot, Andries van 
Bronckhorst, Adriaen Stalpaert, rentmeester van Kennemerland, als commissaryssen 
van een groote nyeuwe sluys te leggen in ’t Zaerdammer sluys, midsgaders meester 
Willem Pyn, raedt ordenarys in den Hoove van Hollandt, met alle heuren familien 
ende dienaren, midsgaders twee secretaryssen uuyt den Hoove van Hollandt ende mids 
alleenlicken dese cedulle sonder meer overleverende, men sel ’t uluyden passeren 
in ’t uuytgeven van uluyder rekenynge daer ’t behoeren sal. Actum onder onse namen 
hier onderan geset upten xiiien dach van septembri anno XVC vier ende veerthich. 
 
Philips Ronxz.  Jan Ianzoon Buyser  Willem Jansz. 
 
Somma  vii l. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Dierick van Teylingen als rentmeester van de gemeene erffgenaemen 
van meester Jacob Pynss. weduwe in Den Hage, bekenne ende lijde 
mits desen ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij handen 
van den tresoriers derselver stede de somme van achtien ponden van 
xl. grooten ’t pont in betalinge van een halff jaer lijffrente, staende 
ten lijve van zeeckere kinderen van meester Jacob Pynss. noch in levendige 
lijve zijnde, gecommen van Kaerll Germer, hemluyden gevallen ende 
verschenen prima augusti XVC drie ende veertich nu lestleden, 
daeroff ick mij in den naeme als boven houde voldaen, belovende 
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die voirnoemde stede ende allen anderen daervan te ontlasten tegens 
eenen yegelijcken. Des t’oirconde mijn handteycken hieronder 
gestelt upten xien in februario anno XVC vier ende veertich nae 
’t gemeen scrijven bij mij, 
 
Somma  xviii l. van xl grooten 

Buyser   Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Ic, Dierick van Teylingen, rentmeester van meester Willem Pynss., raedt ordinarys 
in den Hove van Hollant, bekenne ende lijde ontfangen te hebben van der stede 
van Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver stede de somme van 
hondert ponden van xl grooten ’t pont in betalinge van een jaer lijffpentie, 
staende up hem ende zeeckere zijne drie kinderen lijve, hem upter selver 
stede gevallen ende verschenen up Alreheyhligen anno XVC drie ende veertich 
lestleden, daeroff ick mij in den naem als boven houde voldaen, belovende 
die voirnoemde stede ende allen anderen daervan te ontlasten tegens 
eenen yegelicken. Des t’oirconde mijn handteyken hieronder gestelt 
upten xen in februario anno XVC 

vier ende veertich nae ’t gemeen 
scrijven bij mij, 
 
Somma  c l. van xl grooten  Buyser 

Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Men ordonneren dese tegenwoirdige tresoriers der stede van Alcmaer 
te betalen in handen van Frans van Teylingen de somme van 
twee ponden sestien scellingen van xl grooten vlaems ’t pont ter 
cause van ses stoopen rinssche wijn, dye de voirs. stede gesconcken 
heeft de procureur-generael van Hollant ten huyse van de rentmeester 
Dirck van Teylingen, de stoop acht stuvers, facit ii l. viii s., noch de vier 
stedeboden van elcke stekan een pintgen, facit voir de vier stede- 
kannen een stoop van acht stuvers, compt totte voirs. somme van 
ii l. xvi s. ende mits overleverende desen, men zal ’t deselve 
tresoriers passeren in rekeninge daer ende alzoe ’t behoiren zal. 
Actum den xxien october anno XVC XLIIII. 
 
Somma ii l. xvi s.  Buyser   Willem Jansz. 
 
 
Inventarisnummer 586 
 
------------------------------- 
 
Wij, Claes Matijsz. ende Walijch Jansz. ende Jan Thamsz., 
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ghasthusmesteren van Scyntte-Lijsbetsghasthus, 
bekennen ontfangen tee hebben uuyt handen van 
die tresonyers der steede van Alcmer die somme 
van vijftyen karolisguldens ende dat van een 
jaer losrenten, dien welken het vorscreven ghasthus 
voersceenen waren den ersten dach van februaryo 
anno XVC XLV ende wij bekennen al voldaen te wesen 
van desen termijn ende van alle voerleden termijnen. 
In kennys der warheyt soe hebben wij onssen 
merrick hyeronder geset den viii september anno XLV. 
 

Sijmon Janz.  X Jan Thamsz. 
 
Somma  xv l. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Lenart Conraetz., orghanist tot Alcmaer, bekenne ende lijde ont- 
fanghen te hebben van der ghoeder stede van Alcmaer bij handen 
van den tresoriers derselver stede die somme van vijftalve rinsgulden 
in betalinghe van een vierendeel jaer loons, mijn als orghanist 
van Alcmaer gevalle ende verschenen nu Sint-Jacop lestleden, daer- 
of ic mijn houde voldaen, bedanckende der goeder betaelinge. Des 
t’oerconde mijn hentteyken hieronder ghestelt opten dertichten 
dach in julio anno vijf ende veertich. 
 
Symon Janz.    Lenart Conraetz. 
 
Somma  iiii l. x s. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Andries Pietersz. Zel, Symon Jansz. Brouwer, Ysbrant Pietersz. ende 
Dierick van Teylingen, tegenwoirdige kerckmeesteren der parochiekercke 
van Alcmaer, bekennen en lijden mits dese van der vors. kerckewegen 
ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer vors. bij handen 
van den tresoriers derselver stede de somme van zeven ende dertich 
ponden thien scellingen van xl grooten vlaems ’t pont over ende in betalinge 
van een halff jaer losrente, der vors. kercke upter selver stede 
gevallen ende verschenen up Kersmisse nu lestleden, daeroff wij ons 
in den naem als boven houden voldaen. Des t’oirconden elcx onsen 
handteycken hieronder gestelt upten laetsten in januario 
anno XVC vijff ende veertich nae ’t gemeen scrijven. 
 
Somma  xxxvii l. x s. 

Andries Pieterz. Zel 
  Buyser 
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Symon Janz. 
 

IJsbrant Pieterss. 
 

Teylingen 
 
------------------------------- 
 
[***] [or]doneren dese tegenwoirdige tresoriers der stede van Alcmaer 
[***] in handen van Pieter Gerbrantsz., stedekoornmeter, 
[***] [som]me van sessenvijfftich ponden drie penningen van xl grooten 
[***] [te]r cause dat hij een geheel jaer van Kersmisse XLIII tot 
Kersmisse XLIIII dye stedekoornmate alleen bewaert heeft [***] 
ende mits desen overbringende men zal ’t deselve tresoriers 
pas[seren] in rekeninge daer ’t behoiren zal. Actum den 
viiien aprilis anno XVC vijff ende veertich. 
 
Somma  lvi l. iii d.   Jan Ianzoon Buyser 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van Sinte-Marieconvent in Nazareth 
alias ’t Jonge Hoff, bekennen ende belije ontfangen te hebben van 
die guede stede van Alcmaer summa vijf karolus keysers 
gulden van een half jair lijfpensie, verschenen in februario 
laestgeleden, staende ten lieve van Gerryt Jacops- 
dochter, onze professide suster, ende niet langer ende wij waren 
ons betaelt ende voldaen te wesen dit termijn ende allen 
voirleden terminen. In kennisse der wairheit soe hebben 
wij, pater ende mater voirscreven, onze gewoentlijke convents- 
merck hieronder op spatium des briefs gescreven opten eersten 
dach septembris anno vijftienhondert vijf ende viertich. 
 
Somma  v l.  X 

Willem Jansz. 
 
------------------------------- 
 
Wij, pater ende mater van Sinte-Marieconvent in Nazareth alias ’t IJonge Hoff binnen 
Alcmaer, lije ende bekennen ontfangen te hebben van onze guede stede van Alcmaer 
voirseit die summe van vijf gulden lijfpensie, staende te lieve van Gherryt Jacops- 
dochter, onze professide suster, ende zinnen verschenen op Sinte-Bertholomeus laestgeleden 
in augusto ende waren ons wel ende duechtelijke betaelt ende voldaen dit termijn 
ende alle voirleden terminen. In kennisse der wairheit hebben wij ons voirscreven 
conventszignetteyken hieronder op spatium des briefs gescreven in ’t jair ons Heren 
duysent vijfhondert vijf ende viertich stilo communi opten tienste dach in marcio. 
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Somma  v l.        Simon Dirckz. Pax, 
Willem Jansz.   X  pater voirscreven 

 
------------------------------- 
 
Ick, Joannes Hobingius, rector der scholen tot Alcmair, 
lie en de bekenne overmits dese quitancy gescreven mit 
mijn eyghen handt, dat ick ontfangen heb ter cause van mijn 
officy van die heren heren burgermeisters van Alcmair van ’t 
termijn nu Purificationis Marie, verschenen in ’t jair ons Heren 
duysent vijfhondert vijf ende veertich, vijfthalven rinschgulden 
ende danck die voirscreven heren dairvan guder betalinge. In 
teyken der wairheit soe heb ick dese tegenwoirdige quitancy 
onderteikent mit mijn eygen handt ende gewoentlicke 
handteyken. Geschiet in ’t jair ons Heren 1545. 
 

Willem Jansz.   
Joannes Hoochbingius Wesaliensis, 
rector scholen Alcmaeriansis 

Somma  iiii l. x s. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Marie Dierck Bortsdr., ministra nutertijt des ghemeen convents van 
Rodenburch buyten Leijden, kennen ontfangen te hebben van die guede stede 
van Alcmar die somma van vijftien karolusgulde ter cause van een half 
jaer lijfrenten, staende ten lijve van Agnies Willemsdr. ende onse mede- 
suster ende ons verschenen waren anno XVC ende vijfenveertich den 
xxiisten dach in maert ende wij, ministra ende ghemeen convent 
voerscreven, belijen ons voldaen van den voirscreven ghelden van die guede stede 
voernoemt den lesten penninc mitten eerste van desen termijn ende van 
allen voerleden terminen. Oirkonde hebben wij ons conventszegel, 
dat wij dagelicx bruyken, hier opghedruct anno XVC XLV den 
xxiiii dach in september. 
 
Somma  xv l. Sijmon Janz. 
       X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Jan van Teylingen, ken ende lijde midts desen ontfanghen 
te hebben van die stede van Alcmaer die somme van 
twaeleff rijnsguldens lijffrenten op Griete Pieters- ende 
Alyt Pietersdochter, veschenen t’Alreheylygen lestgheleden. 
Item noch twaeleff rijnsguldens lijffrenten op oude Lijsbet 
ende Celij Pietersdochter, verschenen te Kersmisse lestgeleden. 
Item noch negen rijnsguldens losrenten op Pieter Pietersz. 
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ende jonge Lijsbet Pietersdochter, verschenen te Halreheyligen 
lestgheleden, van welcke desen ende alle andere termijnen 
voerleden ick, Jan van Teijlingen, ken mij al voldaen te wesen 
den laesten penning metten eersten. Des t’oirconde dit selve 
ghescreven ende ondergheteykent met mijns selffs hant anno XVC 
vijff ende veertich den negenthiensten dach juny. 
 
Somma  xxxiii gulden    Jan van Teijlingen 
   Willem Jansz.   X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Joannes Hoochbingius Wesaliensis, rectoir der scholen 
tot Alcmair, lie ende bekenne dat ick ontfangen hebbe ter 
cause van mijn officie van die burgermeesters der stede van 
Alcmair van dat termijn nu Omnium Sanctorum in ’t jair dusent 
vijfhondert vijf ende veertich verscenen, vijfthalven rins- 
gulden current ende danck dairvan die voirs. heren 
guder betalinge. In teiken der wairheit soe heb ic mijns 
selfs handt ende gewoentlicke teiken hieronder geteikent 
anno ut supra. 
 
Andries Pieterz. Zel 

Joannes Hoochbingius van Wesel, 
rector der scholen tot Alcmair 

Somma  iiii l. x s.   X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Andries Willemss. als rentmeester der abdie van Egmondt, 
bekennen mits desen mijnen quitantie ontfangen te hebben van die 
goede stede van Alcmaer die somme van twee ponden twalyff 
scellingen van xl grooten vlaems ’t pondt ende dat van ’t connynckynnengeelt, 
der voornoemde abdie, gevallen ende verschenen nu Omnium Sanctorum leestleden 
anno vierenveertich, scelde die voorscreven stede quijdt van dit 
jaer ende voorts van allen anderen voorleden jaeren. Des t’oorconden 
dese quitantie met mijns selffs handt gescreven ende mijnen naemen hier- 
onder gesteldt opten thienden juny leestleden anno vijffenveertich 
bij mij, 
    Andries Willemss. als rentmeester 
Andries Pieterz. Zel  der abdie van Egmondt 
 
Somma  ii l. xii s. 
 
------------------------------- 
 
[Niet aanwezig] 
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Inventarisnummer 587 
 
------------------------------- 
 
Ick, heer Lauris Iacobz., ken ende lije mids desen ompt- 
fangen te hebben uut handen van den tegenwoer- 
dige treseriers der stede van Almaer die summe 
van ses karolusgulden, stuck doende xl groten vlaems, 
welken voerscreven summa mij, heer Lauris, als rectoer 
der schole van Alckmaer verschenen is van een 
vierdendeel jaers pensie nu Sint-Iacob laestleden. 
Van dese voers. summa ken ick, heer Lauris, mijn 
van den voernoemde treserier wel voldaen te sijn 
ende doechdelijck betaelt den laetsten penninck 
met den eersten. In kennisse des waerheyts soe 
heb ik, heer Lauris voors., mijn gewoentelijke hantscrift 
gestelt hierbeneden op ’t spacium des briefs. Actum 
anno XVC LIII den xxv augusti. 
 
Somma  vi l.  heer Lauris Iacobz. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Cornelis Simonszoon, organist van Alcmaer, ken ende belij ontfanghen 
te hebben van die tresoriers van Alcmaer die som van vijf carolus- 
guldens, het stuc van veertich groten vlaems, ende dat ter cause van 
een vierdendeel jaer spelens op die orgel anno dusent vijfhondert 
drie ende vijftich van Sint-Iacop tot Alderheyligen. In kennis der 
waerheyt so heb ic dit met mijn eyghen hant gescreven ende mijn naem 
hieronder gestelt. Actum als boven. 
 
    Cornelis Simonszoon 
Somma  v l. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Geritgen Ysbrantsdr., pryorinne, ende Maritgen Willemsdr., pro- 
curatrix des convents van Poel buten Leyden, kennen ende belijden mits 
desen omtfanghen te hebben uuyt handen van den tresoriers der stede 
van Alcmaer thien carolusgulden van xl grooten ter cause van lijfrenten, 
staende te lijve van Geritgen voirnoemt ende waren verschenen tot 
Sinte-Pieterdage ad Vincula anno XVC drie ende vijftich, scel- 
dende die voirnoemde tresoriers quijt voir dit termijn ende voirleden 
termijnen. Oirkonden onser namen hieronder gescreven 
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bij mijn, suster Gheeritgen IJsbrantsdr., priorinne onwaerdich, 
bij mij, suster Maritgen Willemsdr., procuratrix onwaerdich. 
 
Somma  x l. 
 
------------------------------- 
 
Up huyden den xixen decembris anno XVC drye 
ende vijfftich soe compareerde voer schout, burgermeesteren 
ende scepenen der stede van Alckmaer upten raidtcamer 
Marytgen, de huysvrou van Maerten Aeriansz., molenaer, 
versouckende an schout, burgermeesteren ende scepenen voirseyt 
denselven Maerten Aeriansz., haeren man, uuyter 
voichdie te willen stellen nae gewoonte derselver 
stede, alzoe dye voirs. Maerten nyet bequaem genouch 
en was om zijn goeden te regieren ende te beheeren, 
sulcx dat wij, Jan Jansz. Steenhuys ende Claes Harcx, 
scepenen voirs., ons gevonden hebben ten huyse van den 
voirnoemde Maerten Aeriansz., hem vraegende oft bij zijnen 
wille was dat schout, burgermeesteren ende scepenen voirnoemt 
hem bij clockegeslach uuyter voichdie mochten stellen, 
daer hij voer antwoort up gaff dat hij wel te- 
vreden was dat men hem uuyter voichdie stelden. 
In kennisse der waerheyt soe hebben wij, scepenen 
voirnoemt, elcx onse naemen hyer benedenan geset upten 
xxen decembris anno ut supra. 
 

Jan Janz. Steenhuijs  Claes Hericxz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, broeder Jacop van de Graeff, pater van Sint-Kateryneconvent binnen [***] 
en bekenne mits dese mijne quytantie ontfangen te hebben va[n] [***] 
guede stede van Alcmaer die somme van thyen gulden current [***] 
dat ter cause van een jaer lijefrenten, staende te lieve van Claer [***] 
Brechtendr., onse mede professide suster, haer verschenen op Katrine[***] 
[*] Joannis Baptiste laestgheleden in den jaer van LIII, van welck 
termijn ende van allen anderen termijnen ick bekenne mij van de voirs. 
Clara, onse mede professide suster, all voldaen ende wel betaelt te 
wesen van dit termijn ende van allen voirgeleden termijnen. In kennisse 
der waerheit soe hebbe ick, pater voirs., mijn naem hieronder 
ghescreven anno Domini dusent vijfhondert ende drie ende vijftich. 
 
broeder Jacop van die Graeff, pater van Sint-Katherineconvent tot [***] 
         [***] 
   X 
Somma  x l. 
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------------------------------- 
 
Ick, heer Petrus Palaenaïcus, pater van Sinte-Luci[***]convente 
binnen Aemstelredamme, kenne mits desen uuyt den [naem]e van dien 
ontfangen te hebben van die goede stede van Alcmaer vijfftich 
groot vlaems van een halff jaer termijns lijffrente, houdende 
ten lijve van Anna Jacobsdr., conventuale ende professide 
sustere noch levendich in den convente voirnoemt, voirscenen 
den achten aprilis anno LIII ende kenne van desen wel betaelt 
te zijn. T’oirconden heb ick, pater voirnoemt, dit selffs geschreven 
ter begeerte ende presentie van Anna voirs. mit selffs naem 
ende merck onderteykent, noch onderteykent van den 
selffden Anna Jacobsdr. 
 

Petrus Palaeaïcus 
Somma  xxv s.   X 
 

An Jacobs 
       X 
 
------------------------------- 
 
[in marge: Sint-Iansmisse LIII] 
 
Wij, Wouter Cornelisz., Jacob van Teylingen, Garbrant 
Jacobsz. ende Cornelis Garbrantsz., kerckmeesteren der 
parochiekercke van Alcmaer, bekennen ende belijden 
mits desen van der voors. kerckewegen ontfangen te 
hebben van der stede van Almaer voers. bij handen 
van den tresoriers derzelver stede die somme van 
zeven ende dertich ponden thien schellingen van xl groten 
’t pondt over ende in betalinghe van een halff 
jaer losrenten, de voors. kercke upter selver stede 
gevallen ende verschenen up Sint-Jansmisse midtzomer 
anno XVC drie ende vijfftich nu lestleden, daeroff 
wij ons in den naeme als boven houden voldaen. 
Des t’oerconden elcx onsen handteycken hyeronder 
gestelt upten xviien decembris anno XVC drye ende vijfftich. 
 
Somma  xxxvii l. x s. 
 

Wouter Cornelisz.    Teylingen 
   
      Garbrant Iacopsz. 
 
      Cornelis Garbrantz. 
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------------------------------- 
 
Ick, Wyllem de Rydder, ken ende leij ontfangen the hebben van die stad 
van Alcmaer een halff jaer rent, the weten vijftych karolusgulden, dat 
mijn verschenen is den eersten dach augustus anno drieenviftych 
ende schelden hieroff quijt van desen termijn ende van allen 
veleden termijnen. In kennys der wairheyt mijn hant ende naem 
hieronder geset. 
 
Somma  l l.  Wyllem de Rydder 
   van Walenburch 
 
------------------------------- 
 
Ic, mater van ’t Middelhof binnen Alcmaer, kenne ende belie 
ontfangen te hebben van die trezoriers der voerscreven stede 
van Alcmaer achtalfe rinse gulden lijffrenten van onse 
medesuster Anna Augustynendochter, die se heeft op die 
voerscreven stede van Alcmaer tot haren live geduerende 
ende niet langer, woelcke voerscreven achtalfe rinse gul- 
den verscenen is den tienden dach in december in ’t jaer 
XVC ende LIII, waervan ic die voerscreven tresoriers hou- 
de voldaen ende wel betaelt den lesten penninck mitten eersten. 
 
Somma  vii l. x s. In kennis der waerheit soe heb ic, 

mater van ’t Middelhof voerscreven, 
mijn hanteyken hieronder geset. 

     X 
 
------------------------------- 
 
Ick, meester Aert Hoen, kenne midts dezen ontfanghen te 
hebben van den trezoriers der stede van Alcmair een 
pont groot vlaems van een halff jaer renten, verscheenen 
up mey anno XVC een ende vijftich. Des t’oerconde 
hebbe ick, meester Aert voornoemt, dit zelff ghescreven ende met 
mijn ghewoenlick hantteicken onderteickent dezen viien 
octobris anno ut supra. 
 
Somma  vi l.   A. Hoen 
 
------------------------------- 
 
Ontfangen in den naem van Aernt Dirck Hoenssen, 
mijnen broeder, van den stede van Alcmar die 
somme van twee libra groten vlaems uuyt zaeken 
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van een jaer lijffrenten, staende ten lijve van 
Aernt voirnoemt ende Marritgen, Pieter Gerritz. de 
Gruijters dochter, verschenen halff den iiien in 
mey, halff den iiien novembris anno XVC vijftich, 
hyeromme quijtende de voirnoemde stede van desen 
ende allen voirleden termijnen. In kennisse 
van desen mijn gewoenlick hanteyken hyer- 
onder gestelt. 
 
   Hoenssen 
Somma  xii l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Floris van Teylingen als gemachticht ende procuratie hebbende 
van Geertruydt Jacobsdochter, mijnder huysvrouwen suster, 
bekenne ende lijde mits desen uuyten naeme als boven ontfangen 
te hebben van der stede van Alcmaer bij handen van den 
tresoriers derselver stede de somme van acht ponden van 
veertich grooten vlaems ’t pont over ende in betalinghe 
van een jaer lijfrenten, de voirs. Gheertruydt op deselve 
stede verschenen den xxiien novembris anno XVC twee 
ende veertich lestleeden ende schelde mits desen de voirs. stede 
deselve tresoriers ende allen anderen daervan quijte ende 
belove deselve stede daervan te garanderen tegens 
de voirs. Gheertruydt ende eenen ygelijken. Des ten 
oirconde hebbe ick, Floris van Teylingen voornoemt, mijn 
gewoonlick hantscrifft hieronder gestelt op den vijffden 
dach van meye anno XVC acht ende veertich. 
 
Somma  viii l.     Floris van Teylingen 
   Jan Ianzoon Buyser 
 
------------------------------- 
 
Ick, Floris van Teylingen als gemachtich ende procuratie 
hebbende van Geertruydt Jacobsdochter, mijnder huysvrouwen 
suster, bekenne ende lijde mits desen uuyten naeme als boven 
ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij handen 
van den tresoriers derselver stede de somme van acht 
ponden van veertich grooten vlaems ’t pont over ende in 
betalinghe van een jaer lijfrenten, de voirs. Gheertruydt 
op deselve stede verschenen den xxiie novembris anno 
XVC drie ende veertich lestleeden ende schelde mits desen 
de voirs. stede deselve tresoriers ende allen anderen daer- 
van quijte ende belove deselve stede daervan 
te garanderen tegens de voirs. Gheertruydt ende eenen 
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ygelijken. Des ten oirconde hebbe ick, Floris van Teylingen 
voirnoemt, mijn gewoonlick hantscrifft hieronder gestelt op den 
vijfden dach van meye anno XVC acht ende veertich. 
 
Somma  viii l.  Jan Ianzoon Buyser 

Floris van Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Ic, Hildegundt Pietersdochter, procuratrix van Sinte- 
Gheertrudenconvent bynnen Aemstelredam, heb ontfanghen 
van die goede stede van Alcmaer twee karolusgulden ende 
een halve karolusgulden, hout op Stijn Heynrichsdr., verschenen 
den xx dach in januario anno XVC ende sevenenviertich. 
 
Item noch ontfanghen drie g karolusgulden ende een halve karolusgulden 
ter lossinghe, verschenen den eersten dach in februario anno XVC 
ende sevenenviertich. 
 
Item noch ontfanghen vier karolusgulden ende een halve karolusgulden 
ter lossinghe, verschenen den eersten dach in februario anno XVC 
ende sevenenviertich. Ic lije betaelt te wesen van dese termijn 
ende van alle voerleden terminen. In kennis der waerheit 
soe heb ic onse conventsmerck hieronder gheset. 
 
[in marge: Reverta] 
 

Jan Ianzoon Buyser   Pieter Bartolmisz. 
 
Somma  x l. x s. 
     X 
 
------------------------------- 
 
Wij, Jan Tamsz., Jan Matijsz., Kars IJsensz., Sijmon Bartolmesz., ghetijde- 
mesters der prochiekerck van Synte-Lourijs bynen Alcmaer, 
bekenen ende lijden ontfanghen te hebben uuit handen des 
tresoniers derselver stede, te weten die som van een ende 
twyntich ghulden, stuck van dien donde twyntich stuvers, ende dat ter 
cause van een half jaer losrenten, welcke die vorscreven ghetijden 
ghevallen ende vorschenen waren op den ersten dach van february 
anno XVC ende vijfenvertych, van welcker taermin wij, ghetijdemesters 
vorscreven, kenen voldaen ende wel betaelt te wesen ende van allen 
anderen voerleden terminen. T’orconden van desen so hebben wij, 
ghetijdemesters, onssen namen hyer onderan ghestelt op den sesten dach 
van januaryus anno XVC soevenenverchtych 
      bij min, Kars IJsensz. 



110 
 

 
Somma  xxi l.   Buyser  Sijmon Bartelmeesz. 

 
Ian Mathijsen 
Jan Thamsz. 

 
------------------------------- 
 
Ick, Andries Willemss. als rentmeester des godshuysse 
van Egmondt, bekenne mits desen mijnen quitancie 
ontfangen te hebben van die goede stede van Alcmaer 
die zomme van twee ponden twaelyff scellingen van xl 
groeten vlaems ’t pondt ende dit van ’t connickynengeelt, 
het voorscreven godshuysse gevallen ende verschenen Omnium 
Sanctorum leestleden anno drieenvijftich, scelde de voornoemde 
stede hiermede quijdt van dit jaer ende voorts van allen 
anderen voorleden jaeren. Des t’oorconde dese quitancie met 
mijns selffs handt gescreven ende mijnen naemme hieronder 
gesteldt upten laesten novembris anno drieenvijftich 
bij mij, 
    Andries Willemss. als 
Somma  ii l. xii s.  rentmeester des godshuysse 
    van Egmondt 
 
------------------------------- 
 
Ick, Gheert die Gherytz. van Lantsmer, bekenne ende lijde ontfanghen te hebben van die stede 
van 
Alcmaer bij handen van der triesoeneers derselver stede die somme van soeven rinsghulden, 
’t stucke tot twyntich stuvers over een half jaer lijfrenthe, staende tot mijnen lijve ende te lijve 
van 
Mary Claessendochter van Lantszmer, daer ic mijn leven lang heffer of zijn, mij ghevallen 
ende voerschenen op Onser-Liever-Vrouwen Hemelvoert lestleden, daervan ende van alle 
verleden terminen ick mij houde voldaen ende betaelt. In oerconde mijn naem hieronder 
ghestelt opten vierden dach augusti anno XVC ende sessendertich. 
 
Somma  vii l. 
   Buijser 
vii libra   X 
 
------------------------------- 
 
Ick, Adriaen Sandelijn, bekenne mits desen ontfangen te 
hebben van mijnen heeren den tresoriers der steede van Alcmaer 
die summe van twalef carolusgulden ter cause van een half jaer 
lijfrenten, staende ten lijve van Anna Henricsdochter van 
Amstelredam, mijne huysvrou, verschenen in maerte laest- 
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geleden ende bedancke mij der goeder betaelinge. In kennisse 
mijns handts ende hanteykens hieronder gestelt den xxiiiie 
septembris anno vijftich. 
    Adriaen Sandelijn 
 
Somma  xii l. 
 
 
Inventarisnummer 588 
 
------------------------------- 
 
Ic, Cornelis Simonszoon, organist van Alcmaer, 
ken ende belij ontfanghen te hebben uut handen 
des tresoriers van Alcmaer s die som van vijf 
carolusguldens, het stuc van veertich groten 
vlaems, ende dat ter cause van een vierdendeel jaers 
spelens op die orghel anno dusent vijftienhondert 
vier ende vijftich van Lichtmis tot may. In kennis 
der waerheyt so heb ic dit met mijn eyghen hant 
gescreven ende mijn naem hieronder ghestelt. Actum als 
voor den 8sten in may. 
 

Cornelis Simonszoon 
Somma  v l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, heer Lauris Iacobz., rectoer deser schole van Alckmaer, 
ken ende lije midts desen omptfangen te hebben uut hande 
van die tegenwoerdige treseniers der stede van Alckmaer 
die summa van ses carolusgulden, stuck doende xl grooten 
vlaems, ter cause van een vierdendeel jaers pensie, mijn 
als rectoer verschenen aen die stede van Alckmaer nu 
meydach laestleden. Van dese voers. summa soe ken ende 
belij ick, heer Lauris voerscreven, van den voernoemde treseniers 
wel voldaen te sijn ende doechdelijck betaelt den laetsten 
penninck met den eersten. In kennisse des waerheyts mijn 
gewoentelijke hantscrift hierbeneden gestelt op ’t spacium 
des briefs. Actum den xviii maii anno LIIII stilo communi. 
 
Somma  vi l.    heer Lauris Iacobz. 
 
------------------------------- 
 
Ick, heer Laris Iacobz., ken ende lije mids desen omtfangen 
te hebben uut hande van den tegenwoerdige thesauriers 
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der steede van Alckmaer di summa van ses karolusgulden, 
stuck gerekent voer xl grooten vlaems, welck voernoemde summa 
mijn heer Lauris, als rectoer deser schole van Alckmaer, 
verschenen is van een vierdendeel jaers pensie nu Lichtmis 
laestleden, van welke vors. summa ken ende belije ick, heer Lau- 
ris voernoemt, van den voerscreven thesauriers wel voldaen te sijn 
ende doechdelijk betaelt den laetsten penninck met den eer- 
sten. In kennisse des waerheyts mijn gewoentelijke hant- 
scrift gestelt hierbeneden op ’t spacium des briefs. Actum 
den tweeden marty anno LIIII stilo communi. 
 
Somma  vi l.   heer Lauris Iac[o]bz. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Marie Dircksdr., nutertijt ministra van convent van 
Romenburch buyten Leijden, bekenne ende lijde ontfangen te hebben 
van die gueden steden van Alcmer die somma van vijftien rinsch- 
gulden van xl grooten ’t stuck ter cause van een half jaer lijfrenten, 
staende ten live van Agnies Willemsdr., onse medensuster 
professyt ende besloten, ende ons verschenen waeren anno XVC 
vier ende vijftich den xxiisten dach van maert. In een 
teyken der waerheit hebbe ick, Marie Dircksdr. voerscreven, 
mijn naem hieronder ghescreven den xxisten dach in 
september anno LIIII. 
 
   Marie Dircksdr., ministra van 

convent van Romeburch 
Somma  xv l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, heer Thomas Mathijsz., pater van dat Ionge Hooff in 
Alcmaer, bekenne ende lijde mits desen ontfangen te heb- 
ben van die tresorier der steede van Alcmaer die 
summe van vijff ponden tot xl. groet ’t pont, over ende 
in betalinge van een halff jaer lijffrenten, staende 
ten lijffve van Geerridt Iacobsdr., onsen professide suster, 
die onse convent voirs. gerecht is te ontfangen allen 
halff jaren, te weeten op Sint-Mathijs ende Sint-Bartolmies, 
soe lanck als Geerridt Iacobsdr. in ’t leeven sal wesen 
ende nyet langer. Item dit gevallen ende verschenen 
op Sint-Bartolmiesdach nou laestleeden, daeroff 
ick min van ’t voirscreven conventswegen houde voldaen. Des 
t’oorconden heb ick min handtscryfft hieronder 
gestelt op den xxii dach february anno XVC 
vyer ende vijfftich nae ’t gemeen scriven. 
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Somma  v l.  Ick, Thomas Mathijsz., priester 
 
------------------------------- 
 
Ick, Dirck van Teylingen, rentmeester, bekenne ende lijde 
mits desen vanwegen ende buyten naeme van Joost Jans- 
dochter, mijn moeder, weduwe wijlen Augustin van Teylingen 
saliger gedachten, ontfangen te hebben van der stede van 
Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver stede de 
somme van neghen rinsgulden, ’t stuck tot twintich 
stuvers, in betaelinghe van een halff jaer lijfrenten, 
staende ten lijve van seker drye haer kinderen als 
Floris, Dierick ende Ariaen, die noch in levende 
lijve zijn ende dair Jan Diericxz. Zil t’Amsterdam 
zijn leven lanck heffer of was saliger gedachten, 
mijnen voirs. moeder gevallen ende verschenen op Alre- 
heyligendach anno XVC dryenvijftich nu lestleden, 
daeraf ick mij in den name als boven houde voldaen, 
belovende de voornoemde stede ende allen anderen daer- 
van te ontlasten tegens mijnen voirs. moeder ende eenen 
yegelicken. Des t’oirconde mijn handteycken hier- 
onder gestelt upten viien in meye anno XVC vier 
ende vijftich bij mij, 
 
Somma  ix l. van xl grooten   Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Ick, heer Thomas Mathijsz., pater van ’t Ionge Hoff in 
Alcmaer, bekenne ende lijde mits desen ontfangen te 
hebben van die tresorier der stede van Alcmaer 
die summe van vijff ponden, tot xl groet vlaems ’t pont, 
over ende in betalinge van een halff jaer lijffrenten, 
staende ten lijffve van Gerridt Iacobsdr., onsen professide 
suster, die onse convent gerecht is te ontfangen allen 
halff jaere, te weeten op Sint-Mathijs ende Sint-Bartolo- 
mies, soe lanck Geerridt Iacobsdr. in ’t leeven sal sijn 
ende niet langer ende dit gevallen ende versche- 
nen op Sint-Mathijsdach nou laestleeden, daer- 
off ick mien van onsen conventwegen houde vol- 
daen. Des t’oorconden heb ick mien hantscryfft 
onder gestelt op den negentyensten dach septem- 
bris anno XVC vyer ende vijfftich. 
 
Somma  v l.  Ick, Thomas Mathijsz., priester 
 



114 
 

------------------------------- 
 
Wij, Marie Dircksdr., nutertijt ministra ende ’t ghemeen 
convent van Romenbrach buteij Leijden, bekennen ende lijden 
ontfangen te hebben van die guede stede van Alcmar vijff- 
thien rinschgulden van xl groot ’t stuck ter cause van lijf- 
rente van een half jaer, staende ten live van Agnies Willems- 
dochter, onse medesuster professyt ende besloten ende ons ver- 
schenen waeren anno XVC drie ende vijftich den xxiisten 
dach van september ende wij, ministra voernoemt, belijen ons 
voldaen te wesen van dit termijn ende van alle voerleden 
termijnen. In kennisse der waerheit hebbe ick, Marie Dircks- 
dochter voerscreven, mijn naem hieronder ghescreven den xxvien 
dach van maert anno LIIII. 
 
Somma  xv l.   Marie Dircksdr., ministra van 

convent van Romenburch buten Leijden 
 
------------------------------- 
 
[in marge: Kersmisse XVC LIII] 
 
Wij, Symon Jansz., Pieter Bartolmeeusz., Cornelis Garbrantsz. 
ende Jacob van Teylingen, kerckmeesteren der parochyekercke 
van Alcmaer, bekennen ende belijden mits desen van der 
voers. kerckewegen ontfangen te hebben van der stede 
van Alcmaer bij handen van den tresoriers derselver 
stede die somme van zes ponden vijff schellinghen 
van xl grooten ’t pont over ende in betalinghe 
van een halff jaer losrenten, de voers. kercke gevallen 
ende verschenen upter selver stede op Karsmisse 
anno XVC drye ende vijfftich nu lestleden, daeroff 
wij ons in den naeme als boven houden voldaen. Des 
t’oerconden elcx onsen handteycken hyeronder gestelt 
upten xxen in junio anno XVC vier ende vijfftich. 
 
Somma  vi l. v s. 
 

Symon Janz.    Pieter Bertolmisz. 
 
Cornelis Garbrantz.   Teylingen 

 
Betaelt den xxiien juny LIIII. 
 
------------------------------- 
 
[in marge: Kersmisse XVC LIII] 
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Wij, Symon Jansz., Pieter Bartolmeeusz., Cornelis Garbrantsz. 
ende Jacob van Teylingen, kerckmeesteren der parochiekercke 
van Alcmaer, bekennen ende belijden mits desen 
van der voers. kerckewegen ontfangen te hebben van der 
stede van Alcmaer bij handen van den tresoriers der- 
selver stede die somme van zeven ende dertich ponden 
thien schellingen van xl grooten ’t pondt over ende in 
betalinge van een halff jaer losrenten, de voers. kercke 
upter selver stede gevallen ende verschenen up 
Kersmisse anno XVC drie ende vijftich nu laestleden, 
daeroff wij ons in den naeme als boven houden voldaen. 
Des t’oerconden elcx onsen handteycken hyeronder 
gestelt upten xxen in junio anno XVC vier ende vijfftich. 
 
Somma  xxxvii l. x s.  Symon Jansz.  Pieter Bartolmisz. 
 

Cornelis Garbantz.  Teylingen 
 
Betaelt den xxiien juny LIIII. 
 
------------------------------- 
 
Wij, Bartolmeeus Sijmeensz., Heijndrick Aeriansz. ende Augustyn van Teijlingen, 
tegenwoerdige getijdemeesteren der prochiekercke van Sinte-Louris bynnen 
Alichmaer, bekennen ende lijden ontfangen te hebben uuydt handen van 
Wouter Cornelusz., tresaurieer derselver stede, te weeten die 
somme van een ende twyntich karolusgulden, stuck gerekent tot xl groten, 
ende dat ter cause van een half jaer pachts, welcke die verscreven 
getijden gevallen ende verscenen waren upten eersten augusto anno XVC 
drie ende vijftich, van welcker taermijn wij, getijdemeesteren voerscreven, bekennen 
voldaen ende wel betaelt te weesen ende van allen anderen voerleden 
termijnen ende dancken daeromme die stede haeer goede betalinghe. 
In de kennisse der waeerheit zoe hebben wij, getijdemeesters voernoemt, elcx 
onse naemen hyer onderaeen gestelt upten xvie february anno XVC 
vyerenvijfftich nae ’t gemeen scrijven. 
 
Augustyn van Teylingen   Heinrijck Aeeriansz. 

 
Bij mijn, Bartolm[i]s Symonz. 

 
Somma  xxi l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Wyllem de Ridder, beken ende belij ontfan- 
gen te hebben van dye stadt van Alckmar 
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een halff jaer rent, te weten vijftich karolus- 
gulden, dat mijn verscenen is den ersten 
february anno LIIII ende scelde hieroff quit 
van dezen termijn ende van alle voorleden 
terminen. In kennisse der waerheyt heb 
ick mijn hant ende naem hieronder geset 
anno vier ende vijftich stilo traiectensy. 
 

Ick, Wyllem de Rydder 
   van Walenburch 

 
Somma  l l. 
 
------------------------------- 
 
Ic, Frans van Teylingen, bekenne mits desen vanwegen 
Joosgen Augustynendr., mijn suster tot Haerlem, ontfangen 
te hebben van der stede van Alckmaer ende dat uuyt 
handen van Wouter Cornelisz., tresorier derselver stede, 
dye somme van vijff ponden van veertich grooten 
vlaems ’t pont over ende in betalinge van een halff 
jaer lijffrenten, mijnen voirs. suster upter selver stede 
gevallen ende verscenen in martio anno LIIII lestleden, 
van welck halff jaer ende allen anderen voerleden 
halff jaeren ick mijn houde vanwegen mijnen voirs. 
suster al voldaen ende vernoecht te zijn. In kennisse 
mijn gewoonlick signatuer hyeronder gestelt upten 
viiien juny anno XVC vyer ende vijfftich. 
 
Somma  viii  v l. 

De Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Ic, Margriet Jansdochter van Amsterdam, bekenne ontfanghen 
te hebben van van die ghoede steede van Alkenmaer dartich gulden 
corrent van jaeren lijfrenten, die min verscenen waren den xxien 
octobris ano drie ende vijftich ende ic bekenne hierof al voldaen 
te wessen van desse termin ende van alle verleden terminen. In 
kennisse doer waerheit soe heb ic, Margriet Jansdochter, 
min merck hieronder gheset den xxvien april ano vier ende vijftich. 
 
Somma  xxx l. 
    X 
 
------------------------------- 
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Ick, Dierick van Teylingen als rentmeester van de weduy ende erffgenaemen 
van meester Willem Pynss. saliger gedachten, bekenne ende lijde mits desen 
ontfangen te hebben van der stede van Alcmaer bij handen van den tresorier 
derselver stede de somme van vijftich ponden van xl grooten vlaems ’t pont 
over ende in betalinge van een jaer lijffrente, staende ten lijve van 
Jacob Pijnss. ende Geertruyt Pijnss., de zoon ende dochter van deselve 
meester Willem Pijnss., beyde noch in ’t leven wesende, ’t jaer gevallen ende 
verschenen up Alreheyligen in den jaere XVC drye ende vijftich lestleden, 
van welcke l l. ten prise voirs. ick mij in den naeme als boven houde 
voldaen, belovende die voirnoemde steden ende allen anderen daervan te 
ontlasten tegens eenen yegelicken. Des t’oirconde mijn hanteycken hier- 
onder gestelt upten xiiiien in februario anno XVC vier ende vijftich 
nae ’t gemeen scrijven bij mij, 
 
Somma  l l. van xl grooten   Teylingen 
 
------------------------------- 
 
Ic, Weijn Claesdochter, procuratrix van Sinte-Gheertrudencloester binnen Aemstelredam, 
kenne 
mits desen ontfanghen te hebben van die stede van Alcmaer uut handen van hoer 
tresoryers twe karolusgulden ende een halve, staende ten live van Stijn Heynricxdochter, onse 
mede 
professide suster, welcke renten verschenen was den neghentienden dach in julio januari- 
o laestleden anno XVC ende vierenvijftich ende ic, Weijn Claesdr., procuratrix voerschreven, 
kenne mits 
desen betaelt te wesen van dit termijn ende van alle voerleden terminen, belovende die 
voorschreven stede ende horen tresoryers daervan te ontlasten teghens enen yghelijck. In 
kennis 
der waerheit hebbe ic dit mit mijn eyghen hant ghescreven ende mijn name mit 
het conventsmerck hieronder gheset 
 
Somma  ii l. x s.    bij mij, Weijn Claesdochter, procuratrix van 
      Sinte-Gheertrudencloester binnen Aemstelredam 
     X 
 
------------------------------- 
 
Onfangen bij mij, Frans Danielss. Brouchuijzen, van den 
tresauriers der stede van Alckmar de somme van zes 
carolusgulden ter cause van een halff jaer lijff- 
renten, staende t’mijnen lijve ende mij verscheenen den 
thienden septembri anno XVC drie ende vijftich ende 
bedancke mij der goeder betalinge. Des t’oirconde mijn 
handteicken hieronder gestelt upten negenthienden 
feberuary XVC vier ende vijftich stilo communi. 
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Somma  vi l.   F. Brouchuyzen 
 
------------------------------- 
 
Noch bekenne ic, heer Claes voirs., ontfangen te hebben van die guede steede van 
Alcmeir bij hand van heuren tresoriers die somme van iii keysersgulden ende dat ter saicke 
van een halff jair lijffrenten, staende ten lijve van Alydt Jacobsdr., mijn suster, ende 
waeren ver hair verschenen opten sesten dach van novembri in ’t jair van XV

C LIII, 
van welcke voirs. termijn ende van alle anderen voirgeleden termijnen ick, heer Claes 
voirs., kenne mij van mijn voirs. susterswegen al voldaen ende wel betaelt te wesen. 
In kennisse soe heb ic mijn naem hier onderan geset opten xxv dach van mey 
anno Domini XVC LIIII. 
       heer Claes Jacobz., priester 

Somma  vi l. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Tryn Jansdochter, poortersse der steede Amsterdam, bekenne ende belijde midts deessen 
ontffangen te hebben van den stadt van Alckmaer bij handen van haerlyder thezauriers die 
summa van drie karolusse guldens ende dat ter causse ende in betaelinge van een halff 
jaer lijffrenten, mijn ghevallen ende voirschenen in martio anno XVC IIII ende vijfftich 
laestgheleden, 
van welcke termijn ende allen anderen voirleden termijnen ick mijn houde voldaen. In 
kennisse 
mijn naem ende ghewoentelicke merck hierbeneeden ghesstelt ende tot meerder 
vasticheits ghebeeden heer Anthoenis Reyerszoen, priester tot Alcmaer, dat hi 
ditselffde oever mijn wilde onderteykenen, ’t welcke ick, heer Anthoenis 
Reyerszoen voirschreven, alzoe ghedaen heb up den xxvii augusti anno 1554. 
 
Somma  iii l.  Tryn Jansdochter  Anthoenis Reyerszoen, alias 
       Quinting 
    X 
 
------------------------------- 
 
Ick, heer Claes Jacobz., priester, bekenne midts desen ontfangen te hebben van de 
guede steede van Alcmair bij handen van heuren tegenwoirdigen tresoriers de zomme 
van iii keysersgulden ende dat ter zaicke van een halff jair lijffrenten, staende ten live 
van Willem Jacobz., mijn brueder, ende waeren verschenen upten sesten dach van novembri 
in ’t jair van XV

C LIII, van welcke voirs. termijn ende van alle andere voirgeleden 
termijnen ick, heer Claes Jacobz. voirs., kenne mij van mijn voirs. bruederwegen 
all voldaen ende wel betaelt te wesen. In kennise soe heb mijn naem hier 
onderan gesedt opten xxv dach van mey anno XVC LIIII. 
       heer Claes Jacobz., priester 
 
------------------------------- 
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Ic, Bartholomeus van Teylingen, bekenne ende lijde 
mets desen uuyten naeme ende vanwegen joncvrouwe 
Wendelmoet van der Aa, religiose tot Conincxvelt, ontfangen 
te hebben van den stede van Alcmaer bij handen van den 
tresoriers derselver stede de somme van ses ponden van 
veertich grooten vlaems ’t pont over ende in betalinghe 
van een jaer lijffrenten, de joffrouwe van der Aa voirs. 
upte voirs. stede gevallen ende verschenen den xxen dach 
van april nu laestleden, daeraff ick mij uuyten naem 
als boven houde voldaen, belovende de voirnoemde stede heuren 
tresoriers ende allen anderen daeraff te ontlasten jegens 
de voirnoemde joffrouwe van der Aa ende eenen yegelijcken. Des 
t’oirconden mijn gewoonlick handteycken hieronder gestelt 
opten eersten septembris anno XVC vier ende vijftich. 
 
Somma  vi l. van xl grooten    Teylingen 

xxen aprilis anno LIIII 
 
------------------------------- 
 
Men ordoneeren Wouter Cornelisz. ende meester Paulu[s] 
Jansz., tegenwoerdyge tresoriers der stede van Alcmaer, 
te betalen die somme van vier ende vijfftich stuvers in 
handen van Jan Nanninxz. ende dat ter cause van een maeltijt, 
bij die stede gesconcken Dirck Heyndricxz., waert, 
procureur derselver stede tot Alcmaer wesende, 
alwaer doentertijt tegenwoerdich ende present waren 
die schout van Alcmaer, Floris van Teylingen, ende Wouter 
Cornelisz., burgermeesteren, om den procureur geselscap 
te houden ende te festiveeren ende mits desen overle- 
verende, men sal ’t uluyden doen passeren in uuytgeven. 
Actum den xxen july anno LIIII. 
 
Jacop Jacopz.     Floris van Teylingen 
 
Summa  ii l. xiiii s. 
 
------------------------------- 
 
Ick, Cornelis Claesz., priester, gelijde bij deesen als erffgenaem van meester Heynrijc 
Aelbertsz., 
priester, mijn oom zaliger gedachten, ontfangen te hebben uut handen van den van de eer- 
samen tresoriers der stede van Alcmaer, betalende vanwegen en uuyte naeme van Simon 
Jansz. ende Jan Nannicxz., houtcoper, Pieter Claesz., kannemaecker, ende Gerrijt Thaemsz., 
poer- 
teren der stede van Alcmaer, die somme van vier ende dertich carolusgulden van xl grooten 
vlaems 
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’t stuck, die mij verscenen zijn op Simon Jansz. cum sociis voers. op Sinte-Lucasdach anno 
XVC drie ende vijfftich jaerlijcxe losrenthen, hieran gecort den thienden penning des zelve 
jaere voors.. Des t’oerconden dit onderteykent met mijn handt ende naeme anno XVC vier 
ende vijfftich den derden dach in meye. 
 
 
Somma  xxxiiii l.    Cornelis Claesz., priester 
 


