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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Hoewel voorin op het omblad en pagina 1 zuiver is gesteld dat het het jaar 1548 betreft, is dit niet juist.
In de rekening wordt steeds gesproken van het jaar 1529.
Omblad.
Rekeninge vanden kercke tot Noertwijck bij Gherrit Pietersz. ende Willem Claesz. de Cleij anno 1548.
Pagina 1.
Dit is alsulke ontfanck ende wtgeef als ic Gherrit Pietersz. ende Willem Claes. ontfangen ende
wtgegeven hebben inden jare ’48, gestelt in guldens van 40 grooten stuck ende penningen naer
advenant.
Pagina 2.
Ontfang.
Inden eersten van die oude kerckmeesters an ghelt, te weten Ghijsbert Simonsz. ende Jan Swan die
somme van 27 rijns gulden, facit £ 36.
Item ghebeden daechs na Paesdach mit die schuttel voir die minrebroederders 3 rijnschulden min 3
st., facit £ 3-16-00.
Item ontfanghen wt die borden op Paesdach 9½ rijnschulden, facit £ 12-13-04.
Item ontfanghen wt die ghetij borden op Onse Liefs heeren Hemelvaertsdach 4 rijnschulden, facit £ 506-08.
Lat(en) facit £ 47-16-00.
Pagina 3.
Item op sint Jans dach ghenomen wt die kercke borden 4 rijnschulden ende 12 sch., facit £ 6-02-08.
Item ontfanghen wt die ghetij borden 3½ rijnschulden, facit £ 4-13-04.
Item ghenomen wt die kercke borden 4 rijnschulden, facit £ 5-06-08.
Item op Kersmisse dach wt die borde ghenomen 5½ rijnschulden, facit £ 7-06-08.
Laten facit £ 23-09-04.
Pagina 4.
Item ontfangen van die g(hetij) meesters 3 rijnschulden, facit £ 4.
Item ontfangen van dat oflaet 20 sch., facit £ 1-06-08.
Item ontfangen wt die kercke borden 2 rijns gulden ende 4 sch., facit £ 2-18-08.
Item ontfangen wt dat kercke bort 4 sch. ende 3 duits, facit £ 0-05-10.
Item ontfangen van sint Anthonis cas van scaep 26 sch., facit £ 1-14-08.
Item ontfangen wt die borde 3½ rijnschulden ende 7 sch., facit £ 5-02-08.
Laten facit £ 15-08-06.
Pagina 5.
Ontfanck van die heerinck vaert.
Inden eersten ontfangen van Jacop Jansz. mit zijn veñits (vennoots?) vant jair ’28, 13½ rijnschulden,
facit £ 18.
Item ontfangen van Lou van Bosch stierman mit zijn veñits £ 3 gr. vlaems, facit £ 34.
Item ontfangen van Jacop Huijghen zoon mit zijn veñits van zijn anderde reijs, facit £ 4.
Item ontfangen van Adriaen Jansz. stierman mit zijn veñits op rekening vanden jaren ’27 ende ’28, 7½
rijnschulden, facit £ 10.
Item ontfangen van Willem Dircxz. stierman mit zijn veñits vant jair ’28, 8 rijnschulden, facit £ 10-1304.
Laten facit £ 66-13-04.
Pagina 6.
Ontfanck van die daghelicxe neringhe, herftstvaert ende wintervaert.
Item ontfangen van Walich Dircxz. stierman mit zijn veñits van zijn wtvischen scholvaert 3
rijnschulden, facit £ 4.
Item ontfangen van Lou van Bosch van droghe schol 6 sch., facit 8 sch.
Laten facit £ 4-08-00.
Pagina 7.
Ontfanck van dat kerckgelt datter na ouder ghewoonten op ellicke coop van die stierman
besproken wort.
Item ontfangen van Harman Woutersz. vant voorsz. kerckghelt dat hij an hem gherekent heeft teghens
die viscopers 7 zijn schuldich, facit £ 9-06-?.
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Item noch ontfangen van Harman Woutersz. sonnendachs voir Ons Lieve Vrouwendach voir
Kersmisse 11 zijn schuldich, facit £ 14-13-04.
Item noch ontfangen van Harman Woutersz. 10 rijnschulden, facit £ 8-06-05.
Item ontfangen van meester Pieter Jacopsz. 6 rijnschulden, facit £ 8.
Laten facit £ 45-06-08.
Pagina 8.
Dit is dat incomen te offerhande inghecomen op sint Jeroens dach inden somer.
Item voir die relijquijen ende heilighe eerwaerdighe hooft vanden heilighen martelaer sint Jeroen
inghecomen ten offer op zijn feest dach met dat voir Claesgen gheoffert wort te samen gherekent 41
rijnschulden, facit £ 54-13-04.
Item voir dat eerwaerdighe heilighe hooft voirsz. ghecomen ten offer op zijn feest dach voir Alre
heiligen dach, facit £ 10.
Laten facit £ 64-13-04.
Pagina 9.
Dit is dat ontfanck vande jairlicxe renten ende pachten die kerck van Noortich alle jairs
verschijnende.
Item inden eersten ontfangen van Claes Dirck Jan vande kercke woninge mitten lant daer toe
behoerende als wt wijst die rekeninghe vande jare van neghenentwintich 32 rijnschulden, facit £ 4213-04.
Item ontfangen van Jansz. Brants van Dudoorn weij op rekening daer die Memorie van Noortich in
heeft dat derdendel als wtwijst die rekening vant jair van neghenentwintich 17 sch., facit £ 1-02-08.
Item noch vanden selfden ontfangen op rekening 3 rijnschulden ende 3 sch., facit £ 4-04-00.
Item ontfangen van Wolfert Jansz. van vijf hont broecklant ende belent als wtwijst die rekening vanden
jaer van neghenentwintich 50 sch., facit £ 3-06-08.
Laten facit £ 51-06-08.
Pagina 10.
Item ontfangen van meester Huijch van vijff hont broecklant ende leit after Jan Brantsz. off in die
bancken, facit £ 1.
Item ontfangen van Dirck die costers ende Gheert zijn wijfs bespreck ende staet te Voirburch op
Cornelis Willems zoons woninghe 3 rijnschulden, facit £ 4.
Item ontfangen van Jan Ariansz. tot Noortigherhout van twee ackeren gheestlant ende belent als
wtwijst die rekening vanden jare van neghenentwintich, facit £ 1.
Item noch ontfangen vanden selfden van twee jaren verlopen ende verschenen renten £ 2.
Item ontfangen van Pieter Jansz. in die Cleij van twee off anderhalff hont teellant leggende in die Cleij.
Ende is ghecomen van Simon IJsbrantsz. zijn vader 14 sch., facit £ 0-16-08.
Item ontfangen van Cornelis van Catwijck van die Noortijgherwech vijf rijnschulden van den jaren ’28
ende neghenentwintich, facit £ 6-13-04.
Laten facit £ 15-10-00.
Pagina 11.
Sommarum beloopt dat ontfanck £ 344-12-00.
Pagina 12.
Dit is dat wtgheeff der kerckmeesteren voirsz. inden jaren voirnt.
Inden eersten ghegeven Thielman van die kerckmuijr te maken 6 sch., facit 8 sch.
Item ghegheven Claesgen om die sanghers te lonen ende anders dat die kerck behoeft 4½
rijnschulden, facit £ 6.
Item noch ghegeven Claesgen £ 3.
Item ghegeven die smit van ijser 14 sch., facit £ 0-18-08.
Item ghegeven die provisoer daer wij dat chrisdom haelden 2 rijnschulden ende 5½ sch., facit £ 3-0800.
Item ghegeven die waghenaer die ons voir den doe wij dat chrisdom hackte 6 sch., facit 8 sch.
Item tot die pastoer verdroncken opten derden dach van Paesche 21 sch, facit £ 1-08-00.
Laten facit £ 15-03-04.
Pagina 13.
Item ghegeven meester Jan van wijnen die men te Paesken behoefden 2 rijnschulden, facit £ 2-13-04.
Iten Claesgen ghegeven 5 rijnschulden, facit £ 6-13-04.
Item Willem Jansz. ghegeven van calck 10½ sch., facit 14 sch.
Item ghegeven heer Dirck Pietersz. van rechtelicke costen die hij verleit hadde voir die kercke ende
dat doer beveel van meester Pieter ende Claes Simonsz. oude kerckmeesters 32 sch., facit £ 2-02-08.
Item ghegeven Willem Jansz. van was 3 gouden ghulden, facit £ 5-12-00.
Laten facit £ 17-15-04.
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Pagina 14.
Angaende die dien(stes) vanden kerck.
Inden eersten ghegeven die vicecureit van drie vierendel jairs die ghetijden te helpen singhen £ 13½.
Item ghegeven die coster van een jair die ghetijden te helpen singhen £ 9.
Item ghegeven die organist van een jair op die organen te spelen, te weten elck vierendel jairs 6
rijnschulden ende 5 sch., facit dat hele 25 rijnschulden, facit £ 33-06-08.
Item ghegeven meester Huijch schoolmeester die dat school ende dat choer mitten jonge stierende
ende in goeden manieren regierende een jair bewaert heeft elck vierendel jairs £ 2, facit dat gheheel
jair £ 8.
Laten facit £ 19-(19)-08.
Pagina 15.
Item ghegeven Claesgen van hoir vierendel jairs als van Meij, facit £ 4½.
Item ghegeven Claesgen om die sanghers te loonen ende anders dat die kerck van doen heeft £ 8.
Item ghegeven Wouter Willemsz. van waghenhuijr 7½ sch., facit 10 sch.
Item ghegeven Claesgen op sint Jans 4 rijnschulden, facit £ 5-06-08.
Item ghegeven Diert Jansz. van olij 16 sch.
Item ghegeven die graefmaker van beijcreij ende anders dat hij vanden kercke wegen doet van dat
gheheel jair £ 5.
Item ghegeven van een reep an die clock 24 stuvers, facit £ 1-12-00.
Item ghegeven Claesgen om die sanghers te loonen ende anders dat die kerck van doen heeft £ 4-1000.
Laten £ 30-04-08.
Pagina 16.
Dits dat wtgheeff op sint Jeroens dach comende inden somer.
Inden eersten ghegeven Gherijt Claesz. die orghelmaker om die orghel te rapareren, facit £ 12.
Item ghegeven die vicecureit inden naem vanden pastoer van Noortich vijf £ groten vlaems, facit £ 40.
Item noch die selfden ghegeven van twee loot silvers van sint Jeroens misse 28 sch., facit £ 1-17-00.
Item noch den selfden ghegeven 6 sch. voir zijn presencij ende 6 sch. voir zijn twee stoop wijns, te
samen facit 16 sch.
Item ghegeven die trompers van Haerlem dat zij hoir trompetten ende clazoenen sloegen gaende
inder processie ende anders inden kercke, facit £ 3-12-00.
Item ghegheven die heeren inden processien gaende coster ende organist (….) facit £ 1-18-08.
Laten facit £ 40-03-08.
Pagina 17.
Item ghegeven 16 sch. van Meij om die kerck daer mede te behangen, facit £ 1-01-04.
Item ghegeven die kerck tijmmerman enen nobel, facit £ 3-06-08.
Item ghegeven 2 sch. van die bag te maken, facit £ 0-02-08.
Item ghegeven Gherijt Maessen 18 sch. van die toerssen, facit £ 1-04-00.
Item ghegeven Claesgen van hoir (..)eedt op sint Jeroensdach 7½ sch., facit 10 sch.
Item ghegeven Jan van die roester ende schoon te maken 6 sch., facit 8 sch.
Item ghegeven van die aerde wech te voeren mit die steijgher masten 6 stuvers, facit 8 sch.
Laten facit £ 7-00-08.
Pagina 18.
Item ghegeven een reijs inden Haghe mit die vicecureit van carhuijr ende teerghelt 16 sch., facit £ 101-04.
Item ghegeven dat clooster van Noortich van wegen Dircgen Verson van hoir bespreck 21 stuvers,
facit £ 1-08-00.
Item wtghegeven van traen 25 stuvers, facit £ 1-13-04.
Item ghegeven die leijdeckers 5 rijns ghuldens ende 7 sch., facit £ 7-02-04.
Item ghegeven van een carhuijr 7 stuvers, facit £ 0-09-04.
Item ghegeven om wijn 27 sch., facit £ 1-02-08.
Item ghegeven 8 rijnschulden om die orghel te verstellen, facit £ 10-13-04.
Laten facit £ 28-10-00.
Pagina 19.
Item ghegeven die glasemaker van die glasen een heel jaer te repareren 3 rijnschulden, facit £ 4.
Item ghegeven dat hoff (dat hoff) van martghelt, facit £ 1.
Item ghegeven Claesgen £ 5.
Item ghegeven van olij totter kercke behoeff 7 rijnschulden, facit £ 9-06-08.
Item ghegeven Claesgen 6 rijnschulden ende 7 sch., facit £ 8-10-00.
Item ghegeven van die eerste missen binnen die weeck van opstaen 9 sch. groten, facit £ 3-12-00.
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Item ghegeven van dat slot an die ijseren doer te maken 12 sch., facit 16 sch.
Laten facit £ 32-04-08.
Pagina 20.
Item ghegeven van stien ende calck die an die vier boet verbezicht zijn 39 sch, facit £ 2-12-00.
Iten betaelt meester Jan Beloijs van wijn op Kersdach 18 sch., facit £ 1-04-00.
Item op Kersdach betaelt Dirck die kistemaker van zijn arbeits loon 16 sch., facit £ 1-01-04.
Item op Kersmisse dach ghegeven Claesgen 29 stuvers, facit £ 1-18-08.
Item inden Haghe verteert als die kercmeesters daer waren mit die buijren 19 stuvers, facit £ 1-05-04.
Item ghegheven Claesgen sonnendaechs nae heilighen Drie Coningendach 3½ rijhns ghulden, facit £
4-10-00.
Laten facit £ 12-11-04.
Pagina 21.
Item ghegeven van die vierboet van arbeitsloon 34 sch., facit £ 2-05-04.
Item noch 17 sch. van hout an die vierbuet, facit £ 1-02-08.
Item ghegeven van leijdecken an die kerck 2 rijnschulden (2 rijnschulden) ende een braspenning, facit
£ 2-15-00.
Item Thielman van die heijnickiheit schoon te maken 24 sch., facit £ 1-12-00.
Item ghegeven Claesgen 3 rijnschulden, facit £ 4.
Item ghegeven van was 8½ rijnschulden ende 4 sch., facit £ 11-12-00.
Item ghegeven heer Cornelis van een misse ter weeck op sint Jacops outaer vijftich stuvers, facit £ 306-08.
Item ghegeven meester Dirck van een misse ter weeck vanden kercken wegen vijftich stuvers, facit 306-08.
Laten facit £ 30-04-00.
Pagina 22.
Item ghegeven die vicecureit 2 rijnschulden 2 van twee kinninc harinck, facit £ 2-13-04.
Item ghegeven die orghelmaker £ 2 hollants.
Item ghegeven Claesgen £ 4-13-04.
Item ghegeven die vicecureit 3 rijnschulden van afterstal van een kinnic harincx die hem te luttel
ghegeven is vanden jaeren van ’27, ’28 ende neghenentwintich, facit £ 4.
Item ghegeven Claesgen £ 4-13-04.
Item ghegeven heer Pieter van Langhevelt 4 sch. ende 3 deuts, facit £ 0-05-04.
Item ghegeven Claesgen 4 rijnschulden, facit £ 5-06-08.
Laten facit £ 23-12-00.
Pagina 23.
Item ghegeven die orghelmaker 33 sch., facit £ 2-04-00.
Item ghegeven Mees Bouwensz. 24 sch. van viercosten vanden orgelmaker, facit £ 1-12-00.
Item ghegeven meester Jacop blaser 25 sch. voir zijn blasen als die orghel verstelt wordt, facit £ 1-1304.
Item ghegeven Jacop Jeroensz. van rijs om dat school mede te heijnen 6 stuvers, facit 8 sch.
Item ghegeven Dirck die kistemaker 7 sch. van 2 dach huijren, facit £ 0-09-04.
Item ghegeven Claesgen 4 rijnschulden, facit £ 5-13-04.
Laten facit £ 15-06-08.
Pagina 24.
Item ghegeven 2½ rijnschulden Claesgen tot behoef van die ghetijden, facit £ 3-06-08.
Item ghegeven totte kercken behoeff van vracht £ 2.
Item ghegeven Arian Claesz. (om) tou van clock repareren £ 3.
Item noch ghegeven (….) vanden kercken wegen 3 rijnschulden, facit £ 4.
Laten facit £ 12-06-08.
Sommarum dat wtgeeff beloopt £ 300 ende 44-06-08.
Item dese twee ontfang ende wtgeeff tegens (..) vereffent, so beloopt datdie sac… meer dant wtgeeff
£ 0-06-04.
Dese rekeningen bij heer Jacop vicecureit, Claes Dirc Jan ende Jacop Jeroensz. ouwe
kerckmeesters, Cornelis Cuersz., Claes Neel Jansz. ende Ghijsbert Simonsz.
Was getekend: Heer Jacop Allartsz. vicecureit.
Pagina 25.
Dit zijn alsulck danighe renten ende pachten die kerck voorsz. dit jair verschenen wesende
ende noch staen tontfangen.
Inden eersten meester Pieter Jacopsz. ghift sijaers van een morgen maclants ende leit over die Swet
after Boeckeburch 35 stuvers, facit £ 2-06-08.
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Item Daniel Jansz. van Tetteroe ghift van een morgen gheestlant ende belent als wtwijst dat jair van
neghenentwintich £ 1-16-00.
Dit heeft Jacop Jeroensz. ontfangen ende mede heeft hij ontfangen vant voirleden jair.
Item den Heiligen Gheest van Noortich ghift wt Erm Simon Bruijns bespreck, facit £ 1.
Item Pieter van Bouchorst ghift van upstal staende op Jan op Schien woninghe mit 3 morgen lants £
4.
Item Gherijt Maessen ghift van upstal ende heeft betaelt mit die paeskaers, ergo hier gheen rekening
off.
Laten facit £ 9-02-08.
Pagina 26.
Item comen Dirck Saelmonsz. ghift so van pacht op zijn huijs £ 1, verschijnt sinte Lucas. Item dit is
gelost dit voirleden jair.
Item broeder Dircksz. ghijft van upstal op zijn huijs ende verschijnt sinte Maerten 8 sch., facit £ 0-1008.
Item Gherijt Jansz. Schoonkint ghift van pacht op zijn huijs ende verschijnt Maria Magdalena, facit £
3½.
Item Ghijsbert Jansz. Verschie ghift van pacht up zijn huijs verschijnt Lambertus £ 1-06-08.
Item Jacop Jeroensz. ghift van upstal op zijn lant leggende in die Breloft, verschijnt sinte Maerten 24
stuvers, facit £ 1-12-00.
Item Claes Arijsz. weduwe ghift van upstal op hoir huijs ende verschijnt Maria Magdalena dach, facit
£ 1.
Laten facit £ 8-19-04.
Pagina 27.
Item Havick Jansz. te Noortijgherhout ghift 30 sch., staende op Erm Simon Bruijns woninghe ende
verschijnt sint Jan indie somer, facit £ 2.
Item Claes S(imon)sz. ghift van die Hoge wech 35 sch., facit £ 1-13-04.
Jacop Jeroensz. heeft ontfangen.
Item Cornelis Nammicxz. ghift van die Schoolsteech 3 sch., facit 4 sch.
Item Gherijt Ghijs ghift van lantrenten staende op lant leggende in tsGravendam ende zijn gecomen
als wtwijst die rekeninge van neghenentwintich, facit £ 3.
Hier op heeft Jacop Jeroensz. ontfangen £ 2.
Laten facit £ 6-17-04.
Sommarum dese vijff renten die noch tontfangen staen belopen £ 24-19-04. Ende die over
kerckmeesteren van tvoirsz. jaer sellen die selver ontfangen ende leveren in handen van die nuwe
kerckmeesteren.
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