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Graven van Blois, inv.nr. 46
Rekening Jannes Tolnaers wegens de domeinen van heer Jan, heer van Schoonhoven en der
Goude van kersdach 1369 tot kersdach 1370.
Eerste 7 bladen niet te lezen.
f.8.
Item in deerste weke van september quamen wt Texel 600 cleenre sparren daer de helfte den
……. t’Scoenhoven of ghegeven was daer hoor kerke mede ghespannen is ….. … huer daer
wt hadden ende vanden ander helfte hadden Lubbrecht 50 ende de (camerlinghe tot
tortijsscaften een vierendeel en men orbaerder deel tot ……….. …… een hondert en 3
vierendeel of vercoft waren die Jannes de Koster hadde t’hondert om 5 lb.12 sc. loept ……..
Item onlanghe na sinte martijn in de winter ontfaen van Hanne Witten Zierixsoen wt ……..
…. Waren snottighen gorre dien Jan Breye op de pruussche reyse hadde … Dirc Beinken na
der hant ene wile roet
Item rekent …… …… …. Ontfanc die minen heer binnen den jare van dese rekeninghe …..
….. beloepe van alrehande stucken van goude die hi hoegher wtghegeven heeft dan hi se
ontfaen hadde overmids dattet gout vaste op gheganghen is ….. ….. … in zeelant min
ghedaen heeft dan in hollant 32 …. Item …… ….. ….. dat Jannes ter hant ghecomen is
binnen der voirscr. jare an goude en …plagghe des an goude niet veel was 48 ….
(verder niet te lezen).
f.8v.en 9.
Niet te lezen. Gaat over ontvangen gelden.
f.9v.
Somma summarum van allen ontfanghen Jannes Tolnaer binnen den voerscr. Jare van mijns
heren weghen ontfaen …… alle der manieren dat voerscr. Is an slechten ghelde die plagghe
16d. 24135 lb. 11 sc…d. 4 miten
f. 10 niet te lezen.
f.10v. ,, ,,, gaat over aalmoezen.
f.11.
____ _____ _____ _vrouwendach in oeste bi heren Aelbrecht Ghoossen
_____ ____ ____ __ bevelen en van sinen weghen ter eersten misse
_____ ____ ____ ___ avond ghegeven ten bevelen heer Aelbrecht voerscr. Beide
_____ ____ ____ ___ sijnre winter beringhe 28 sc. Item inden …
_____ ____ ____ ___ den castellein die hi in aelmissen ghegeven hadde
_____ ____ ____ ___ Item rekent Jannes in aelmoessenb ghegeven binnen
_____ ____ ____ ___ ..ghe t’Scoenhoven an cleenen ghelde armen luden
_____ ____ ____ ___ armen luden in de stede bi beveelnisse of bi den
_____ ____ ____ ___ 8 sc. Comen dese particle,
(verder niet te lezen)
f.11v.
Van daghelixen costen.
Dir is wtgheven Jannes Tolnaers van mijns heren weghen heren Jans van Bloys van
daghelixen costen ghedaen t’Scoenhoven in sine herberghe en oec anderswaer binnen der tijd
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voerscr. Dats van kerssavond int jaer 69 tot kerssavond int jaer 70 in der manieren dat hier na
volghet.
Ende is te weten dat Jannes in dese rekeninghe rekent alle die daghelixe coste die van mijns
heren weghen …… …… ….. ghedaen sijn tot Scoonhoven mer die daghelixe costen die …
Scoenhoven ende in ander herberghen en steden ghedaen sijn die en rekent hi niet beider dan
tot palmen toe dats te verstaen ter tijt toe dat mijn here reet van der Tolne te Henegouwen
waert en van dier tijt voert sel Goedscalc van Brakel rekenen van allen den costen die mijn
heer ghedaen heeft anderswaer dan tot Scoenhoven als hem bevolen is.
Inden eersten coste ghedaen t’Scoenhoven ingaende des dinxdaghes op den kersdach
duerende tot des anderen sonnendaghes daer na volghende dats ten …. ….. toe dats een
termijn van 12 daghen ende des voerscr. Kersdaghe des daghes daer na en des donredaghes
tot na den etene lach mijn here ter Goude daer bi hem waren Jan en Goodscalc van Brakel,
Alaert van Vauderic …… ….. en ..paedse anders al t’ghesinde was t’Scoenhoven en minen
here en hadde ter Goude mer 5 paerde. Ende des voirscr. donredaghes avonds quam mijn heer
t’Scoenhoven en duerder tot des naesten sonnendaghes na den etene en waren al wt bi hem
heer Jan van Langherak en her Aelbrecht. Ende des voirscr. donredaghes avonds quamen
t’Scoenhoven die here van Vyanen en van Ammersoyen en Steven van …. ….. heer … van
Herlaer, heer ( verder niet te lezen).
f.12.
niet te lezen (dagelijks voedsel)
f.12v.
niet te lezen.
f.13.
niet te lezen.
f.13v.
niet te lezen.
f.14.
niet te lezen.
f.14v.
niet te lezen.
f.15.
niet te lezen.
f.15v.
niet te lezen.
f.16.
niet te lezen.
f.16v.
niet te lezen.
f.17.
niet te lezen.
f.17v.
niet te lezen.
f.18.
niet te lezen.
f.18v.
niet te lezen.
f.19.
niet te lezen.
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f.19v.
Item des sonnendaghes avonds in die voirscr. weke 3 daghe in maerte quam mijn heer
t’Utrecht tot enen hove daer hi duerde tot des naesten donredaghe na den etene. …. … op des
voirscr. dag dadinghe en 1 segghen seyde tusschen minen heer van ……. En den heer van …..
ende waren mit minen heer t’Utrecht Jan van Langherak heer …. …… heer Claes van der
Merwede, ridderen, heer Aelbrecht, broeder Ruerich ……. En Goedscalc van Brakel, Jan van
Poelgheest, Vrederic van der Zevendaer ……. Hertogh Aelbrechts pipers mit 6 paerden en gaf
mijn heer t’eten des namiddags den …. ….. … des dinxdaghes den vreemden ridderen
knapen en goeden luden die daer …. …. hove …. Daer toe hadde mijn heer alle die tijd die hi
daer lach groet aenval daghelix van goeden luden van hyraude en menestrelen. Ende des
dinxdaghes avonds dansseden mijn heer en die heer van Putten mitten ghesellen vrouwen en
joncfrouwen en gaven hen wijn en cruut daer mijn here d’ene helft af gout en was ….. ….
…. verteert behalven alrande provanche (verder niet te lezen)
f.20.
niet te lezen.
f.20v.
niet te lezen.
f.21.
niet te lezen.
f.21v.
niet te lezen.
f.22.
niet te lezen.
f.22v.
niet te lezen.
f.23.
niet te lezen.
f.23v.
niet te lezen.
f.24.
niet te lezen.
f.24v.
niet te lezen.
f.25.
niet te lezen.
f.25v.
niet te lezen.
f.26.
niet te lezen.
f.26v.
niet te lezen.
f.27.
niet te lezen.
f.27v.
niet te lezen.
f.28.
niet te lezen.
f.28v.
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6e Somma van daghelixen costen ghedaen binnen den 4 weken naest voirscr. dats binnen der
zevende maent in der manieren voirscr. loept an slechten ghelde 71 lb.3d. holl.
Dit sijn coste ghedaen t’Scoenhoven binnen der eerster weke van der 8ster maent ingaende
des sonnendaghes 15 daghe in julio. Ende des selfs sonnendaghes na den etene quamen van
sinte Gheerdenberghe ….. t’meeste deel van den ghesinde dat daer mijn heer mit hem hadde.
Ende mijn heer quam daer …… …dinxdaghes daer na vroech en duerder tot des naesten
saterdaghes ….. ….. …. Reet en men hadde alle die weke wt groten cost en aenval overmids
een dachvaert tusschen den heren van Vyanen en van ……. Die men spise en wijn daghelix
in hoer herberghe seynde daer mijn heer oec segghen en verclaringhe tusschen seyde en grote
cost of hadde soe van hem luden soe van den ghenen die mit hem ghecomen waren ende was
heer Jan van Langherak bi minen heer 3 daghe en men hadde alle dese (verder niet te lezen)
f.29.
niet te lezen.
f.29v.
Merscanchie, men hadde dese weke t’Scoenhoven daghelix 28 paerde verteerden 2 hoet ..
scepelen haver van provanchen. Ter forge binnen der herberghe 15 voeten beslaghen. Tot
Meeus twee coppelstoc te beslaen 3 sc.4d. 3 beytels …. …. En twee emmer te beslaen 16d.
Coemt 10 sc. Item ……. …….. ….. 5 beseme 20d. Om eyer 16d. Om warc15d….. …. Ter
celrie 20 sc. (verder slecht te lezen).
f.30.
slecht te lezen.
f.30v.
Dit sijn coste ghedaen t’Scoenhoven bi den ghesinde binnen de … weke van der 9e maent
ingaende des sonnendaghes 18 daghe in oestmaent. Ende was ……. alle dese weke wt
t’ghesinde datter bleef doe mijn heer te Henegouwen waert reet ende voirscr. is. En … toe
daghelix groet oncost en aenval van timmerluden arbeitsluden en anderen overmids dat men
torf menneden en reescap makede jeghens den bou en was binnen der voirscr. weke
t’Scoenhoven verteert,
(verder slecht te lezen, betreft voedsel en paerden)
f.31.
slecht te lezen.
f.31v.
eerste 3 regels niet te lezen.
Dit sijn coste ghedaen t’Scoenhoven bi den ghesinde binnen der eerster weke van …. Maent
ingaende des sonnendaghes op onser vrouwen dach in september en was t’Scoenhoven dese
weke t’ghesinde dat daer was in de weke voer dese en voorghenoemt staet daer toe was daer
alle die weke Ghisebrecht Muelnaerssoen die wt Ghelrelant van minen here quam. Item was
daer Loys van der Ghisenle mit 2 paerden 2 daghe die oec van mijn heer quam. Item was daer
heer Aelbrecht 3 daghe Willem de bottelgier 4 daghe en ….. ….. de …alle den tijd tot bi
alreheylighen misse 13 ghesellen. Soe metselaers soe opperknechten die men onbiten en
tusschen tiden bier gaf daer en …. ..oec Dirc Heuke die oec hem derden de minsten was en
dicker hem ….. die des ghelijx hadden behalven dat Tornier en Dirc Heuke selve op ….
…heren coste mit allen waren daer toe had men andere arbeytslude …. ….en anderen
dinghen. En men menede alle dese weke ende de heer van …… en de vrouwe van der
Ameyde waren enen nacht t’Scoenhoven daer wijn ghebracht was en was binnen der
voirscreven weke t’Scoenhoven verteert,
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Pentherie, 12 scepel tarwen en 3 scepel amerkoren van provanchen. Item 3 scepel ghists.
Bottelrie. Hoppenbiers 7 vate t’fat overmids draghen 28 sc.4d. facit ……
Verder niet te lezen.
f.32. niet te lezen.
f.32v. ,,
f.33. ,,
f.33v. ,,
f.34. ,,
f.34v. ,,
f.35. ,,
f.35v. ,,
f.36. ,,
f.36v.
eerste 6 regels niet te lezen.
Merscauchie, men hadde t’Scoenhoven de voirscr. 8 daghe ….. …. …ende verteerde
overmids 13 scepel den ossen een scepel overcoerns en 1 scepel den hoenren …hoet 10 scepel
haveren en stroe van provanchen. Ter forge ….. …. Den herberghe 27 voet beslaghen. Tot
Meeus van 9 voeten te beslaen ….. …. Ter celre 3 sc.8d. Tot Herbarens 1 wede basts en om
paert seelen ….. ..4d. Tot Gherwaert Ockerssoens die daer vergheten waren te betalen voer
Claesken hertogh Aelbrechts penthier die t’Scoenhoven 3 daghe lach ….. ….mijns heren na
brieve die mijn heer den hertogh en mer vrouwen ….. …. …11 sc.4d. Coemt 29 sc.4d.
4e Somma van costen ghedaen t’Scoenhoven binnen den voirscr. 8 daghe in der manieren
voirscr. loept behalven provanchen en coste foreine 32 lb.16 sc.4d. holl.
(rest niet te lezen.)
f.37. niet te lezen.
f.37v.
3e Summa summarum van Jannes Tolnaers wtgheven binnen den voerscr. Jare van daghelixen
costen dats te verstaen van kerssavonde int jaer 69 tot kerssavonde toe int jaer 70 ghedaen
inder maniere voirscr. loept an slechten ghelde ene plagghe 16d. gherekent 2300 lb…sc. 2d.
holl.
f.38.
eerste 4 regels niet te lezen.
Inden eersten quamen te Scoenhoven van Zerixee in den derde weke van januario die scout
van den ….. ..knecht en den baeliu van Dreyschier ghecoft hadde 7 ½ hoet tarwen min 7
scepel die hadde ghecoft t’Scoenhoven an t’lant ghelevert mit allen oncoste overmids oncost
van …ghelde want hi voer den vorst ghecoft was en om des vorsts wille .. ….. de te Zerixee
…. …. …laghen en overmids anderen oncost als Jannes bewisen mach …. ….. die hem
Aloud Janssoen daer over leverde 16 lb.16 sc.8d. gr. maken …. …. …holl. gherekent 134
lb.13 sc.4d. Item coste die selve …. …. …. daghen overmids bier ghedronken int scip doe
(verder niet te lezen).
f.38v.
Item was des voirscr. tarwen t’Scoenhoven ghelevert 16 hoet min 5 scepel …. …. Voeren mit
enen waghen 12 gr. Item te meten 6 gr. Item te draghen 3 sc.gr. Item was verdronken en
verteert die welke hi ontfaen waren 3 ½ gr. Comen dese particle 43 lb.10 sc.2d.
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(10 regels niet te lezen)
Item omtrent bamisse ghecoft jeghens Overaet Keylen die ghe…. … …. 9 sacepel tarwen
t’scepel 14 sc. loept 6 lb.6 sc. Item ….. …. Ghecoft ….. …in de leste weke van october
ieghen Andries …… ….21 scepel …… …t’scepel 13 sc.4d. facit 13 lb. Item ieghen den
selven in … …van november 1 hoet tarwen om 21 lb.5 sc.8d. Item van den voirscr. tarwen
op te voeren en te draghen 5 sc. Item in de leste weke van december quamen wt Zeelant die
Willem Aloudssoen brocht ….. …. de en 1 hoet tarwen en ene wile daer te voren brocht
Willem de ….. ….. …. Van der Tolne dien heer Servaes hadde ghecoft een hoet …..
(rest slecht te lezen).
f.39 niet te lezen.
f.39v. niet te lezen.
f.40. ,,
,,
f.40v. ,,
,,
f.41. ,,
,,
f.41v. ,,
,,
f.42. ,,
,,
f.42v. ,,
,,
f.43. ,,
,,
f.43v. betreft coken cruut (niet te lezen).
f.44. niet te lezen.
f.44v. ,,
,,
f.45. Om provanchen en alrehande dinghe behoerende ter cameren. (niet te lezen).
f.45v. niet te lezen.
f.46. ,,
,,
f.46v. ,,
,,
f.47. ,,
,,
f.47v. ,,
,,
f.48. ,,
,,
f.48v. ,,
,,
f.49. ,,
,,
f.49v. Van paerden.
In den eersten ghegheven Janne van Poelgheest in de leste weke van januario van enen ….
..wen henxt dier hi mijne here leende voer kerssavond tot Rotterdam mede te riden doe hi den
here van Putte sijn paert gheleent hadde op welke reyse die ….. ….. henxt ghereden
(verder niet te lezen).
f.50. niet te lezen.
f.50v. ,,
,,
f.51. Boodschappen en brieven. (niet te lezen).
f.51v. niet te lezen.
f.52. ,,
,,
f.52v.
Item aenbrocht bi Hector voirscr.verteert van den Haghe t’Scoenhoven comende mit 4 rossen
en mit tween cleene paerden hem 4den des de twee rosse mer vrouwen van Gelre waren den
derden hertogh Aelbrecht en t’vierde mijns heren. Eenen dach en nacht tot Woudrichem
legghende comende 16 sc. over die veeren om dattet ghevroren was en overmids overkoorn
den rossen en ander oncost 3 lb.5 sc.8d. Item coste mijns heren harnasch en panscher van
Scoenhoven t’Dordrecht te voeren overmids 2 sc.8d. diet coste t’Scoenhoven te scepen 12 sc.

7
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Graven van Blois, inv.nr. 46
Item coste een laghel wijns dat doe t’Dordrecht ghecoft was en ten Bossche ghevoert was te
scroeden te scepen te cuperghelde (verder niet te lezen).
f.53.
Item des saterdaghes voor vastelavond ghesent Hanneken Loefssoen van Scoenhoven ten
Berghe mit ene paerde tot Jacops behoef uter coken hadde overmids dat die vere costelic
waren om des vorsts wille en van dat hi onlanghe daer te voren een doet paert wt ghesleept
had 17 sc. Item ghegheven Ghisbrecht Meulnerssoen die hi verteerde mi oude Gherrit den
Wilden te Dordrecht ene nacht aldaer blivende om sijnre vogle wille die mijn heer reet (verder
niet te lezen).
f.53v.
Item coste mijns heren steecharnassche …….. die daer toe (verder niet te lezen).
f.54. niet te lezen.
f.54v. ,,
,,
f.55. ,,
,,
f.55v.
Item op den paeschavond ghesent Heinken …….soen van Scoenhoven te Brugghe wt mit
brieven an Andries en …… Roijer roerende van ghelde dat men hem sculdich was en met
enen brieve an Gielis van den Hove wisselaer te brenghen om te weten den loep van den
waerden van alrande payment …… ….. verteerde 8 daghe ….. de 32 sc. Item
(verder niet te lezen).
f.56. niet te lezen.
f.56v. ,,
,,
f.57. ,,
,,
f.57v. ,,
,,
f.58. ,,
,,
f.58v. ,,
,,
f.59. ,,
,,
f.59v. ,,
,,
f.60. ,,
,,
f.60v. ,,
,,
f.61. ,,
,,
f.61v. ,,
,,
f.62. Van cleedinghe wedden ende andere dinghen. (niet te lezen).
f.62v. niet te lezen.
f.63. ,, ,,
f.63v. ,, ,,
f.64.
Item tot Alaerts voirscr. tusschen ende pinxteren Lijsbet cattenborns tween kinderen
Gheertruden kinde Wilkins kijnde ende die kijnde te Byaumont 20 ellen en 3 vierendeel
lakens daer elc kynt 2 rocke 2 caproene ende 2 paer coussen of hadden d’elle13 sc.4d. loept
13 lb.16 sc.8d. Item Lijsbetten kinderen tot heuken 9 vierendeel roets d’elle13 sc.4d. facit 30
sc. Item Branthine ende Goeswine tot tween mouwen tot ene ……. dat hem ter Tolne ghecoft
was tot heer Aelbrechts bevelen (verder niet te lezen).
f.64v.
Item tot Alaerts voirscr. omtrent alreheylighen misse Godefriet van Brabant 1 ellen wits tot
eene paer koussen 8 sc. Item des donredaghes na martini de recke … havic ende valchuus
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mede te cleeden 14 ½ ellen graews d’elle 6 sc. facit 4 lb.7 scellingh. Item tot mijns heren
bevelen Loyaerde enen winterroc mede te voederen van eenre ouder lappen lakens die hem
Jan Breye van mijns heren weghen gaf 3 ellen wits d’elle 8 sc.4d. facit 25 sc. Item ten bevelen
heer Aelbrecht Branthijn ende Goesken tot rocken 6 ellen graews costen 40 sc. Item die
rocken mede te voederen 5 ellen wits d’elle 8 sc. facit 40 sc.8d. Item Willekijn Michaus
knecht een ellen wits tot enen paer koussen 8 sc.4d. Item Willekijn voirscr. ende Gheyer tot
winter rocken 6 ellen graews en 6 ellen wits mede te voederen en Ghijsken Mattensoen van
den selven tot ene dubbele roc caproen ende koussen 7 ellen loept 19 ellen d’elle7 sc.4d.
Coemt 6 lb.19 sc.4d.
Comen dese particle, .........................................................................................................lb.9 sc.4d.
Item in november tot Alaerts voirscr. Wikins kinde tot tween rocken tween dubbele caproenen
ende 2 paer koussen 5 ½ ellen sneeds d’elle 13 sc.4d. Item den eenen roc mede te voederen
twee ellen wits 20 sc. Item mijns heren paedzen …… ….. caproen .. vieredeel licht blaews
Willeken en Pouwels Michaus knechten van den selven tot 2 paer koussen 7 vierendeel ende
…. Tot Jan Breyen bevelen ( verder slecht te lezen)
f.65. niet te lezen.
f.65v.
in beslaghen waren uter herberghe te Brugghe ter ……. te cruden ten Damme te voeren daer
in de herbergh te cruden weder te scepen en ter Sluus te voeren 17 gr. Comen dese particle 7
lb.13 sc.4d.gr. 18 miten vlaemsche paymente maken in hollantsche gr. Op elc pont gr. 4 sc.2d.
gr te verliese gherekent voer de beterscap van den vlaemsche ghelde ieghen t’hollantsche
ghelt 10 lb.9 sc.6d. gr. maken den groten 8d. holl. gherekent, .......................................83 lb.16 sc.
Item in de derde weke van februario ghegheven Daem Koerebec t’Scoenhoven wt
aenbrenghen ……. van 6 paer stilleganghe die hi minen heer ghemaict hadde 10 sc.8d. Item
op de selve tijd Jacop den messagier van ene paer sporen dat Hanneken den Hasen van hem
hadde 3 sc. Item …. die hi rekende wtghegheven ten hove ten Berghe om enen broecriem en
om nachtelinghen voer minen heer 4 sc. Item …. die hi ter selver stede gaf van sinen laersen
te vervoorvoeten 4 sc.8d. Item van enen paer scoen dat Willeken Michaus knecht aldaer
hadde 2 sc.8d. Item aenbrocht bi Goodscalc van Brakel ….. ….. van sporen die hi minen heer
te Breussel coft in dander weke van maerte 8 sc.4d. Item die hi aldaer om …..wile gaf
(verder slecht te lezen).
f.66.
Item op alreheylighen dach ten bevelen Jan Breyen meester Jacop den scedemaker van
Utrecht van lederen voederen inne ghestoffeert mit lakene mijns heren zulveren beckene en
watervat in te doen en van enen paer snidemessen te versteden 4 lb. Item van ghespen ten
voirscr. voederen 3 sc.8d. Item den selve ghegheven van enen paer lederen voederen
ghestoffeert den zulveren scalen in te doen en van enen paer de zulveren scalen in te voeren
(verder slecht te lezen).
f.66v.
Item op st.gregorius avond gherekent mit Clayse Botterman bi Janne Breyen en Gherit de
Wilden van des hi an minen heer verdient hadde van voer dat hi te Pruussen waert reet dats
binnen 5 vierendeel jaers. Eerst doe mijn heer te Pruussen waert riden soude heer Reynier
Dever want hi mit minen heer reet ende heer Janne Pijlyser die men waende dat met hem
ghereden soude hebben elken een poplen voeder tot rocken van mijns heren livreye t’stuc 54
sc. facit 5 lb.8 sc. Item op de selve tijd Lijsbetten 2 kinderen 4 rocken ghevoedert en
Hanneken enen pels. Wikins kinde 2 lammeren voeders en eene pels Yenekins kinde 2
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voederen Gheertruden kinde 2 voederen, den kinde dat met …. Woent 2 voederen, den kinde
ter Goude 2 voederen ende Liedelen kinde eenre een voeder dese voirscr. voederen en pelse
costen 6 lb.4 sc.8d. Comen dese particle,...................................................................11 lb.12 sc.8d.
Item ghemaect bi Claise voirscr. na dat mijn heer wt Pruussen ghecomen was eerst omtrent
alreheylighen misse int jaer 69 minen heer ende den heer van Glae…. Langher pareer
winterheuke mit sinen (verder slecht te lezen).
f.67.
Item ghemaect bi Claise voirscr. binnen den jare van dese rekeninghe minen heer ieghen den
zomer en widen langhen roc mit hangaren ghevoedert mit (suren) witten bonten daer toe ….
….. en ene langhe pareer heuke onder sneden van groenen en strijpte ghevoedert van den
selven daer toe ghingen 18 tymmer en voer dat men te beyeren waert reet tot eenen heuke die
hi hertogh Aelbrecht gaf daer aen ghebrac (verder slecht te lezen).
67v.
Item op sinte pouwels avond conversio gherekent mit jonghe Jan Mouwer bi Janne Breyen en
Gherit den Wilden van des hi ghemaect hadde zeder mijn heer wt Pruussen ghecomen was ten
voirscr. st pouwels daghe toe dats binnen 7 maenden eerst eene caproen van paerlen des
besaeyt was mit lettren van goude (ghepsijlt) mit cleenen paerlen en 1 quartier van enen
wambeuse des ghelijx daer op stonden 280 lettren en hadde van maken 23 mottoen. Item van
2 groen essen mit englen van goude gheleyt ghepfijlt mit paerlen die ten voirscr. caproen en
wambeuse ghemaect waren en of ghedaen waren 3 mottoen. Item omtrent kerssavond int jaer
69 enen groenen roc mit paerlen ghewonden om t’quartier en langhes de mouwen
nedergaende en enen caproen van paerlen van den selven 11 mottoen. Item ene groene
caproen van paerlen mit ……. Ende gheplumoert van paerlen 16 mottoen. Item enen roden
caproen van paerlen mit tween boerde van goude gheleyt ene om t’hoeft en den ander
beneden en tusschen die boerde ghe….. van paerlen en bloemen daer in 16 mottoen Item ene
anderen roeden caproen d’eene zide mit lettren van paerlen dander zide mit …….van paerlen
7 mottoen Item 15 coussen te armineren 15 mottoen. Item 19 scoen te armineren costen 5
mottoen. Item Jan Mouwers knapen te drincghelde 20 sc. Comen dese particle den mottoen 17
sc.4d. gherekent, ................................................................................................................ 84 lb.4 sc.
Item op st.gregorius dach gherekent mit Janne den goutsmit t’Scoenhoven van des hi mijns
heren ghemaect hadde zeder hi wt Pruussen quam eerst enen grote sulveren riem vergout mit
…. Slote voer daer sinte joris op staet woech 5 marc 5 loet en 1 vierendeel loets ….zulver al
mijns heren was …. hi coste te maken behalven …….. want hi van zuverliken warke was 25
lb.12 sc. Item ghegheven …… …… …… …… .. 2 oude vrancrixe scilde t’stuc 30 sc. facit
10 lb.10 sc. ….. …… ene cussche mit zulveren lettren beslaghen vergout woech t’sulver 2
marc min 1 vierendeel loets de marc 6 lb.8 sc. facit 12 lb.14 sc. Item van maken ende van ….
na der hant te vermaken mit (d)oppen op ene nuwe …..6 lb.8 sc. Item ghegheven ten selve
…… twee noble maken 5 lb. Item minen heer een dagghe beslaghen daer toe ghegeven 3 loet
zulvers en 1 vierendeel costen te maken en te …… 16 sc. Item an die dagghe en an alrande
ander dinghe te vergouden enen franc facit 24 sc. Item de middelsten cruutnap te vermaken
daer hi toe dede 2 loet zulvers min ½ vierendeel coste mit zulveren ende mit maken 24 sc.
Item op mijns heren …… …… …gheset in goude en grote paerlen al omtrent costen te setten
4 lb. ..sc. Item 14 scalen te bruneren 9 sc.4d. Item 5 zulveren plateelen te sanderen 8 sc. Item
Jans knapen te drincghelde 8 sc. Comen dese particle gherekent bi Janne Breyen ende Gherit
den Wilden, ................................................................................................................ 70 lb.15 sc.4d.
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Item op st.andries avond gherekent mitten voirscr. Janne van des hi ghemaect hadde van sinte
gregorius dach voerscr. Eerst een cleen gordelken minen heer …donne van sine live mede te
gorden beslaghen mit brievekens van zulveren en vergout daer toe ghinghen 6 ½ loet zulvers
t’loet 9 sc.4d. facit 3 lb.8 sc. Item van den selven te maken behalven t’vergouden 48 sc. Item
an goude dat s’grave van Bloys was daer …rne op stonden daer eene ghespe en smelte en 4
……. an ghemaict waren daer mede ghelenghet was en toe ghinc 7 loet zulvers t’loet 9 sc.4d.
facit 51 sc.4d. Item van den maken behalven t’vergouden 40 sc. Item die Lubbrecht hadde 2
duseyne wapennaelden daer 2 loet zulvers toe ghedaen was costen overmids 8 sc. van maken
25 sc.8d. Item op enen …… vander …… …… ……
f.68.
besaeyt was mit sonnen van lae..goude die ene marc woeghen coste t’sulver 7 lb.10 sc.8d.
Item van maken behalven t’vergouden 48 sc. Item ten guldenen crusifixe daer van de
heyligher houte in was dat men den meyster van Pruussen sende daer onse vrouwe en sinte
Jan de 4 …… en 2 enghelkens an ghemaect waren al van fine goude woech al te samen of
gheslaghen den lakinghe 6 noble t’stuc 3 lb. facit 18 lb. Item een zulveren cruus tot eenre
cassen …..crucifix in te sluten woech 3 ½ loet t’loet 9 sc.4d. facit 31 sc.8d. Item van maken
van beyden …… wanter veel warx an was ….. Item coste een mes te beslaen dat te ……..
ghecoft was en toe ghinc 4 loet zulvers maken 7 sc. 37 sc.4d. Item van maken 16 sc. Item doe
mijn heer van …….. ghe…. was makede men hem een nugordelken mit dunne van den live
mede te gorden daer toe ghinc 7 ½ loet zulvers maken 3 lb.10 sc. Item ….. ….. …. …. Item
coste …….. webben ten voirscr. 2 gordellen 34 sc.8d. Item van enen gulden zwaen te maken
dien mijn heer an sijn arm droech en van enen ….. ….. …. te beslaen
(verder niet te lezen)
f.68v.
lagher scoen t’paer 2 sc.4d. Ende 19 paer hogher scoen t’paer 3 sc.4d. loept 18 lb.8 sc.4d.
Item Lijsbetten 2 kinderen 29 paer scoen t’paer 16d. facit 38 sc.8d. Item Michauwe ten
bevelen mijns heren 2 paer laersen dat een jeghen den somer ende tander jeghen den winter
ende Hanneken den bastaert een paer laersen costen 3 lb. Item Heyne Pot een paer laersen
Steven 3 paer ende Willoene 3 paer costen 4 lb. Item Heyn Pot 2 paer laersen verscoeyt en
Willoen een paer coste 8 sc. Item minen heer 6 paer stilleghanghe 8 sc. Item om zool leder tot
den tenten 8 sc. Item minen heer tot 4 ….. ….. … rieme 10 sc. Item t’leder tot 2 hals …….
Tot voorscr. 2 sc. Item Jans knechten te drincghelde 5 sc.4d. Comen dese particle,
........................................................................................................................................40 lb. 17 sc.
Item binnen der voirscr. tijd ghemaect bi Voppen den scoenmaker aenbrocht bi den
camerlinghen mijn heer 7 paer laersen t’paer 26 sc.8d. facit 9 lb.6 sc.8d. Item van laersen en
van scoen voer den …….. (verder niet te lezen).
f.69.
Lynnenlakens.
(niet te lezen).
f.69v.
Item gherekent mit Beelkine ghemaect minen heer en sinen knechten en paedsen binnen den
jare van dese rekeninghe eerst mijn heer soe broecken soe hemden overmids (veel)
twevoudighe broeken aenbrocht bi Coline 22 paer linnensleederen ghemaect van den paren te
maken 12d. facit 22 sc. Item den selven een paer breeder slaeplakens ten meesten bedde en 1
paer smaelre costen te maken 2 sc.8d. Item bi de selve ghemaect Jannes van Leyden linnen
clederen 2 paer. Janne den bastaert 6 paer, Willeken Michaus knecht 6 paer, Pouwels 3 paer,
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Steven 6 paer, Heyne Pot 4 paer, Willoene 6 paer, Joorkine 6 paer Gherit 4 paer, Ghijskijn
Mattensoen 3 paer, Herman Jans koe.. knecht een paer, Goeskijn Cattenborns knecht 2 paer
loept te samen soe hemden soe broeken voer een paer gherekent 48 paer van den paer te
maken 8d. facit 32 sc. Item Godefriet van Brabant ghemaect 2 paer coste 2 sc. Item 39 paer
slapelaken voer den herberghe ghemaect van den pare8d. facit 25 sc. Item mijn heer en sinen
valkenaers en havickiers en horen knechten binnen den voirscr. jare sacke costen te maken 22
sc. Item heeft Beele ghelevert ten voirscr. cleederen en dese sacken als Jannes selve gheene
reescap van linnen lakene en hadde … …. Linnens lakens d’elle 2 sc. en 6 ½ ellen d’elle
..sc.4d. en 13 elle d’elle 15d. te samen 40 sc.5d. Comen dese particle, …lb.7 sc.2d.
8e Somma 85 lb.9 sc.7d. holl.
f.70.
Van wedden mijns heren ghesinde.
Item ghegheven mijns heren ambochtsluden ende ghesinde van sijnre herberghe van horen
wedden en loene van kerssavond int jaer 69 tot kerssavond int jaer 70. Eerst Willem den
bottelgier Dirc Beynkin Coline den camerlinc Jannes den Coster Pieret Quarlet Dirc
Muelnerssoen Ghijsbrecht sijn broeder Michauwe Jan Aelbrechtssoen Hector elken van de
voirscr.6 lb.8 sc. loept 70 lb.8 sc. Item ten bevelen heer Aelbrecht ghegheven Lubbrecht
omtrent jacobi overmids dat hi an minen heer vercreghen hadde dat hi sijn oude wedde weder
hebben soude om dat die jaerrente cleene was die hem mijn heer in Seelant tot sine live
ghegheven hadde van sinen wedden die versceenen te kerssavond int jaer 69 overmids dat hi
doe gheene wedden en hadde als men bi Jannes rekeninghe voor dese vinden mach anders dan
van sinen costen tot sinen huze …… 6 lb.8 sc. Item den selven van sinen wedden die
verscenen te kerssavond int jaer 70 6 lb.8 sc. Item den selven van eene reyse tot sinen huse
ghedaen binnen den voirscr. jare overmids dat hi alrande oerbaer van mijns heren weghen
(verder slecht te lezen)
f.70v.
Van harnassche.
Item wtghegheven binnen den jare van deser rekeninghe om harnassche ende dat daer toe
behoert. Eerst in januario Willem den plaetmaker van Utrecht ten bevelen heer Jans van
Langherak van enen ganssen harnassche dat mijn heer den jonghen soen van Hollant gaf dien
hi hief alse plate huve mit horen barbiere (beenghetuuch) scalen armlederen hantscoen en
(knijf) 25 mottoen t’stuc 17 sc.4d. facit 21 lb.13 sc.4d. Item sinen knechten te drincghelde 13
sc.4d. Item coste dat harnasch van Utrecht in der Haghe te brenghen bi Gherit …… overmids
21 sc.7d. van enen slede te huere en huessceyt den voorscr. Gheride voer sijn cost 7 sc.4d.
Item bi Janne Breyen om ene nuwe male ten harnassche 6 sc.8d. Item om en nuwen herten
hantscoe ten roeden havicken des den voirscr. kinde ghegheven was 5 sc. 6 sc.8d. Comen
dese particle, ............................................................................................................... 25 lb.13 sc.4d.
Item bi Goodscalc van Brakel ghegheven in den Haghe van een tafellaken daer t’voirscr.
harnasch op lach 4 sc. Item om 5 ellen sindaels daert mede verdect was 16 sc. Item ….den
wapenmaker van eenre (scort) … ….. en van ene nuwen zwaerde dat t’voirscr. kint hadde 4
lb. Item …. ….van eenre …..ende van eene glavie die t’voirscr. kint hadde die ….. …..
…en van eene van mijns heren glavien op vervarwen 24 sc. Item ghegheven Coline den
camerlinc dien hi mine heer leende en t’kint hadde …. ….mottoen loept 20 sc.
Comen dese particle, ............................................................................................... 7 lb.4 scellinghe
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Item op sinte pouwels avond conversio wt aenbrenghen Lubbrecht ….. Janne Mouwer den
jonghe van 6 scildekens van broddueren van goude en van zyde van mijns heren wapene op
wapenrocke te setten ende ……. ……. Die Lubbrecht mit hem in Pruussen hadde 12 mottoen
t’stuc 17 sc.4d. facit 10 lb. 8 sc.
(verder slecht te lezen)
f.71.
daer …. …heren dinghe mede gheborduurt …..8 sc. ten …om 3 speren 7 sc.Item t’Utrecht
om 32 spere t’stuc 2 sc. facit 3 lb.4 sc. Item van draghen 8 d. Item enen knecht die de spere op
den … verwaerde 16d. Item van enen scaerkijn 16d. Item van naelden te beslaen en ghespen 4
sc. Item van 10 croene te vermaken 3 sc. Item ene knecht die halp nayen 16d. Item Willem
van der Borch van 20 sparren en Janne Banghen van 10 sparren daer Dirc Heuke spere of
makede die men ter voirscr. hove hadde t’stuc 18d. facit 45 sc.
Comen dese particle, .......................................................................................................14 lb.10 sc.
Item ghegheven Gherit Ammekijn t’Utrecht van den parementen dat mijn heer t’Utrecht ten
hove hadde daer hi des eersten daghes in stac van dat hi daer an ghemaect hadde van welken
parementen die ene zide mit ….. van sinen ….. besaeyt was en (verder slecht te lezen).
f.71v.
kooc messe 3 sc.4d. Item van mijns heren zwaerden binnen den voirscr. jare te verscoeijen
ende te verveghen 36 sc. Comen dese particle gherekent bi Janne Breyen en Lubbrecht,
...........................................................................................................................................7 lb.16 sc.
Item aenbrocht bi Godevaert den armborstier ghecoft te Brugghe in dander weke van meye 34
lb.salpeters t’pont 5 gr. loept 13 sc.9d. gr. Item 3 oshoorne 3 sc.4d. gr. Item 12 zwuulhoute 18
gr. Item 2 boghestocke 2 sc.gr. Item 150 stucke in zulen te setten 3 sc.5d.gr. Comen dese
particle 24 sc.1d.gr. vlaemschs paymente maken in hollantschen paymente 27 sc.4d. gr.
Maken den grote 8d. holl. gherekent 10 lb.18 sc.8d. Item rekende Godevaert verteert doe hi
wt was om de voirscr. dinghe te coepen en om alrehande anderen dinghe die hi niet en vant
overmids sciphuere oncost en tollen 40 sc. Coemt te samen, ....................................11 lb.18 sc.8d.
5e Somma van Jannes Tolnaers wtgheven binnen den voirscr. jare om harnasch ende
alrehande dinghen daer toe behoerende in der manieren voirscr. loept an slechten ghelde,
.......................................................................................................................................134 lb.10 sc.
f.72. niet te lezen.
f.72v. Somma summarum (niet te lezen)
f.73.
Van mijns heren speelghelde.
Item rekent Jannes wtghegheven binnen den voirscr. jaere van ghelde dat mijn heer selve
verspeelt en gheorbaert heeft. Eerst t’sinte gheerdenberghe ten hove ten bevelen heer Jans van
Langherak heer Gielis van Arremuden die hi mijns here in Pruussen gheleent hadde 100
zwaer gulden daer Jannes voer betaelde Luken sinen knaep voer elken gulden 23 sc.4d. loept
116 lb.13 sc.4d. des hadde Jannes na der hant weder van mijns heren die hem Gherit den
Wilde betaelde 50 dubb. Mottoen dordrechts ende ghelres t’stuc 38 sc.8d. gherekent loept 96
lb.13 sc.4d. den welken of ghecort van den voirscr. somme blijft dat Jannes betaelde,
.................................................................................................................................................. 20 lb.
(verder slecht te lezen)
f.73v.
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den helm voer 66 gr. en den nobel …7 sc. gr. gherekent 82 lb.9 sc.1d. holl. payments. Comen
dese particle al te samen 939 zwaer guldens ….. …… was in hollantsche paymente gherekent
in der manieren voirscr. …lb….. 11d. gr. ende de wisselaer daer men de betalinghen voer
dede hadde … …. ..Goedscalc eenen franc henegouws facit 2 sc.4d. gr. Coemt al te samen
den gr. 8d holl. gherekent, ........................................................................................................ …….
Item des saterdaghes na st jacops dach ghegheven t’Scoenhoven Gherit den Wilden ten
bevelen heer Aelbrecht wt mijns heren bevelen te gheve daer hi se sculdich was 32 lb. Item op
sinte ……ius avond betaelt Reynout Minnebode t’Dordrecht tot mijns heren ombieden .. ….
brieve die mijn heer te ……. op Reynouts ……. …… ….. hadde te verspelen doe hi mit
hertogh Aelbrecht te ……. waert reet 248 gulden ene voer t’stuc 25 sc.8d. loept (256lb) 13
sc.4d. Item doe Jannes t’Dordrecht was van t’voirscr. ghelt te betalen en anderen orbaer te
doen verteerde hi mit ene paerde en mit enen knecht te voete ene dach en nacht wtsijnde
overmids ……. en die …….. 21 sc.4d. Comen dese particle, .............................. 9289 lb) 14sc.8d.
Item op sinte clemens dach ten bevelen heer Aelbrecht
(verder slecht te lezen)
f.74.
Van alrande ghemenen dinghen.
Item rekent Jannes Tonaer binnen den voirscr. jare wtghegheven van alrehande ghemeinen
dinghen. Eerst op alrekinderen dach t’Scoenhoven ten bevelen heer Aelbrecht des proests
bode van Elst die minen heer zwarte noertsche honde brocht van den proest een dobbel
mottoen loept 38 sc. Item op den derthiendach s’heren bode van Culenborch t’Scoenhoven te
huesschede van 2 honden die de heer van Culenborch minen heer sende 40 sc. Item omtrent
den selve tijd dede Pieret de maerscalc ene (smedebac) maken te setten in sinen forge coste
ghemaect bi Peter den screenmaker 16 sc. Item op de selve tijd wt aenbrenghen Pierets 3
knechten die enen grote hoep missen uten paertstalle ….. …… …… Item aenbrocht bi Janne
Breyen ghegheven t’Utrecht tot mijns heren bevelen in dander weke van januari hertogh
Aelbrecht camerlingh van enen ……. …… jonghe sone die mijn vrouwe van Beyeren doe
ghewonnen hadde 8d. Comen dese particle,
(verder slecht te lezen)
f.74v.
Item aenbrocht bi Janne van Poelgheest ghegheven ten Rosendale in …….. den kelremeyster
en anders den ghesinde doe mijn heer daer de herberch sach 34 sc.8d. Item ten bevelen van
mijns heren rade doe mijn heer oerlof ghenomen hadde an den hertogh van Gelre en thuus
riden woude ghegheven des hertoghs ambochtsluden van sinen herberch in huesscheden 20
franc francoys t’stuc 24 sc. loept 24 lb. Item sinen portier bisonder 40 sc. Item gaf heer
Aelbrecht selve nader hant ene van hertoghe ghesinde een dubbel mottoen facit 38 sc.8d. Item
bi heer Janne van Langherak ghegheven op thuus te Bueren daer mijn heer ghegheten hadde
en thuus besien den tymmerluden ghesinde en portier alte samen gherekent 8 lb.12 sc. Item
ghegheven den scoolkinderen t’Scoenhoven tot horen vastelavond 12 sc. Item den ….. …..
van den selve 12 sc. Comen dese particle, ............................................................................... …….
Item in d’eerste weke van meerte ten bevelen heer Aelbrecht ….. ….. …. ….die hi Jans
kinderen van Poelgheest (te scoele)gane gaf 6 dubbel mottoen t’stuc 38 sc.8d. facit 11 lb.12
sc. Item in de weke na groet vastelavond … t’Utrecht te hove ten bevelen heer Aelbrecht en
Jan Breyen meyster Claise (verder niet te lezen)
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f.75. slecht te lezen.
f.75v.
Item omtrent jacobi sende Jan van Poelgheest van der Goude t’Scoenhoven een scip torfs daer
in was 10 ½ last 3002 tale coste te draghen 20 sc. Item te ontfaen bi Ysebrant Pleyvoetssoen 4
sc. Item daer na quam een scip wits torfs mede te backen daer in was 11 last min 2 tale daer
na een scip zwarts torfs daer in was 12 ½ last en 10 tale daer na een scip daer in was 9 ½ last
en 5 tale van dese 2 scepe torfs t’ontfaen hadde Gheerlof Celen knecht van 9 daghe die hi daer
toe dede ……. facit ….. Item daer na quam een scip tprfs hielt 17 ½ last min 2 tale. Daer na
een scip hilt 9 last en 4000 torfs. Coemt te samen die torf van dese .. scepen naest voerscr. 64
½ last daer of coste elc last uten scepe op den waghen te draghen en weder van den waghen bi
Martijn Hughensoen ende Ghijsbrecht …2 sc.4d. loept 7 lb.10 sc.6d. Item ghegheven
Manneken die de twee leste scepen torfs ontfinc die hi verdranc en verteerde in der scepe 8 sc.
Item ghegheven ….. die 7 daghe torf mennede mit sinen waghen en paerden s’daghes 7 sc.4d.
facit 51 sc.8d. Comen dese particle, ......................................................................... 12 lb.17 sc.10d.
(verder niet te lezen).
f.76.
Item in dander weke van november ghegheven Egaerde den zantvoerre van den ovene int
bachuus te leemen 6 sc.8d. Item omtrent den selven tijd ghegheven Willem van der Huel van
24 zacken die men hem of gheleent hadde ende men 2 jaer lanc ghebesicht hadde koern …..
en te voeren torf op te doen en tot allen anderen dinghen in te doen …. ….. …. Men te lesten
mit allen behilt tot kalczacken ten bevelen Jan Breyen 48 sc. Item op sinte willeboers dach
ghegheven bi Janne Breyen ….. ……tot mijns heren bevelen voer t’verken dat hi minen heer
jaerlix pleecht te …….. enen ouden scilt dordr. loept 32 sc. Item ghegheven Janne van
Poelgheest toe hi gherekent hadde die hi rekende ghegheven den ghe… die hem t’zilveren
werck leverde dat die van Aemstelredamme en van Stavoren minen heer jaerlix gheven zes
…. ….weghens soe van des dat zulver meer woech dan 7 marc als hi seide 20 sc. Item
omtrent den selven tijd ten bevelen den castelleins Hector van rocken die hi ghenaeit en hadde
van den stucke 2d. alsoe veel dattet beliep …. Comen dese particle, ............................ 6 lb.2 sc.8d.
Item in de weke na victoris doe Jannes mijns heren soen van Leyden te Vranckenaerde ….
….. om Carmeliet te worden ghegheven ten bevelen heer Aelbrecht (verder slecht te lezen)
f.76v.
bochte sprekende van der palinghe tusschen den lande van der Tolne en van den …. Item was
Jacop Mannekijn tot Tolne ghesent om den baeliu dat hi t’Scoenhoven quame om die brieve
te horen hadde 13 sc.4d. Item heer Janne ghelevert tot .. tiden binnen den jare van deser
rekeninghe die hi voert gaf eene gheselle om voerbodinghe te hebben in den oerloghe
tusschen minen heer ende den heer van Berghen alst bute bieden gaen soude eerst omtrent
st.Jans misse 48 sc.daer na omtrent jacobi 3 mottoen maken 52 sc. daer na omtrent martini 33
sc.4d. daer na omtrent kerssavont doe de gheselle van Ghisen …. gheselscap ghevanghen
gheweest hadde 1 dubbel mottoen facit 42 sc.8d. loept te samen 8 lb.16 sc. Item broeder
Ruerich ten bevelen van mijns heren rade die hi omtrent jacobi in Brabant wandende mit enen
knecht verteert hadde om de selve sake want den hertoghe den steden van Brabant en minen
heer ghecroent hadde 5 lb.12 sc. Comen dese particle,................................................... 23 lb.16 sc.
Item des saterdaghes na valentijn wt aenbrenghen des castelleins ghegheven Godefriet van
Brabant mede te gaen wanderen en sine scout mede te betalen 4 sc. ..d. Item den selven
ghegheven bi Goodscalc van Brakel t’sinte Gheerdenberghe op den (16 regels niet te lezen).
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13 cussenbladen van mijns heren wapen van den blade 8 sc. loept 5 lb.4 sc. Item in deerste
weke van september ghegheven enen man van Aemstelredam gheheeten Roelof Meeussoen
die 600 sparren daer de moniken den helft of hadden ende 3 enden van enen mast zolre
planken of te sniden wt Texel t’Scoenhoven brocht die heer Floris van Adrichem sende 8 lb.
Item costen die 3 enden masts uten scepe op t’lant te doen bi Kerskin van Vyanen en sinen
ghesellen 4 sc. Comen dese particle, ................................................................................. 13 lb.8 sc.
4e Somma ......................................................................................................... 139 lb.15 sc.8d. holl
f.77
Item ghegheven meister Pieter die te Leiden scole verwaert van dat hi Jannes mijns heren
soen van (leiden) die nu carmelyt is ghehouden hadde binnen sine huus ende gheleert van st
marien magdelenen dach int jaer 69 tot sinte bavendach toe int jaer 70 dats een termijn van
eenen heele jare en van 10 weken van elken daghe voor sinen cost 16d. loept 28 lb.18 sc.8d.
Item van sinen scoolghelde binnen der voirscr. tijd 13 sc.4d. Item den selven die hi wtgheleit
hadde binnen der tijd voirscr. om d…..gressijn ende anderen boeken die hi coepen most om
frenssijn (perkament) pappier ende inckt daer hi mede leerde scriven om scoen om
linnenlaken om stilleganghen ende anders des hi behoefde dat hi t’Scoenhoven plach te copen
3 lb.10 sc.6d. Item binnen der voirscr tijd ghegheven den voirscr. Jannes als hi t’Scoenhoven
quam om sinen cleederen ende ten hoochtiden die hi verteerde en sinen oerbaer mede dede
des hi ten minsten bi reysen t’Scoenhoven was 25 sc.4d.
Comen dese particle, ..................................................................................................34 lb.7 sc.10d.
Item Gherit de Wilden, Cattenborns van dat si mijns heren twee kinderen ghehouden hadde
van bamisse int jaer 69 tot bamisse int jaer 70, 24 lb. Item meyster Janne den scoelmeester
t’Scoenhoven van dat hi t’oudste kint gheleert hadde van …… …..misse int jaer 69 tot
alreheylighen misse toe int jaer 70 overmids (verder niet te lezen).
f.77v.
Item aenbrocht bi Janne van Poelgheest ghegheven in dander weke van meye van omtrent 95
dobbel mottoen ter Goude te wisselen die mijn heer in Henegouwen gheseint waren 9 sc.4d.
Comen dese particle, .................................................................................................... (90) lb.14 sc.
Fauconrie.
In den eersten aenbrocht bi Janne van Poelgheest ghegheven in dander weke van meerte
Godekijn Janssoen van enen havic dien mijn here ieghen Sanders van Heemsteden coft 20
mottoen t’stuc 17 sc.4d. facit 17 lb.6 sc.8d. Item in de leste weke van meerte gaf Jannes heer
Aelbrechts clerc ter Tolne ten bevelen Jan Breyen heer Franken valkenaer van Borsselen te
lancveterghelde van eene havic valke die Franc minen heer gaf 4 lb. Item Roevers knecht van
Montfoerde die mijn heer ene gheervalc presenteerde 34 sc.8d. Item bi den selven ghegheven
Michau die hem lancveteren ghegheven hadde 2 sc.8d. Item des manendaghes voir pinxteren
ghegheven t’Scoenhoven ten bevelen Jan Breyen des biscops knecht van Utrecht te
lancveterghelde van enen (widen) havic dien de biscop minen heer sende 3 mottoen maken 52
sc. Comen dese particle, ..................................................................................................25 lb.17 sc.
Item in de derde weke van oest ghegheven Gherit Haghemansbode wt Texel te
lancveterghelde van ene havic dien Gherit minen heer sende 48 sc. Item jacop …. ..van der
Poerte op die selve tijd ten bevelen van heer Aelbrecht en Jan Breyen te lancveterghelde van
ene sperwaer die Claes (oem) sende 24 sc. Item aenbrocht bi Janne van Poelgheest ghegheven
van ene sperwaer dien oude Gherit den Wilden te Haerlem coft in julio die mijn here in Texel
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reet 48 sc. Item op alreheylighen dach ghegheven t’Scoenhoven tot mijns heren bevelen van
ene havic dien hi …. Coft ieghen enen man om 36 mottoen en van enen valc dien hi coft
ieghen ene anderen om 14 mottoen loept 50 mottoen t’stuc 17 sc.4d. facit 43 lb.6 sc.8d. Item
doe Dirc Muelnerssoen om den voirscr. havic te Zweelen ghereden was verteerde 8 sc. Item
verteerde des voirscr. knapen paert t’Scoenhoven doe die havic ieghen ghecoft was die hi ne
daer brocht binnen 2 daghen die hi bi minen heer was 8 sc.
Comen dese particle, ....................................................................................................50 lb.5 sc.8d.
Item in october ende in november sende mijn heer Ghisbrecht Muelnerssoen om havicken te
zoeken des hi ghereden was over ijsel en was 6 daghe wt en gaf an dese reyse 16 sc.ene
knecht dien hi ….soude daer een havic ….. en hi met riden en der …. Voert was hi om de
selve sake te Brabant waert wt 7 daghe en brocht enen havic van Ghijsbrecht den ….. daer toe
was hi te Bueren ende haelde s’heren havic van Bueren en was wt 2 daghe en verteerde op de
reyse voirscr. 10 lb. Item in de derde weke van november reet Dirc Muelnerssoen ….. …
(verder slecht te lezen)
f.78.
5e Somma, ....................................................................................................... 205 lb.10 sc.6d. holl.
Van den costen ghedaen op den huse ter Ameyde.
Item rekent Jannes wtgheven van costen die van mijns heren weghen ghedaen waren op den
huse ter Ameyde en van oncost daer of roerende van den tijd dat mijn heer hem des ….. en
van sinen ghesinde en luden daer op sende dat was des sonnedaghes avonds 9 daghe in
december int jaer 69 tot des sonnendaghes na sinte jacops dach 28 daghe in julio int jaer 70
dattet voirscr. huus den heer van Vyanen over ghelevert was dats een termijn van 33 weken
welken …. mijn heer ….. wt ………. verzoeken s’heren van Haerler op sijn doet ……
legghende tot dien einde dat sijn wijf ende sijn kindre was behouden en te ……. verwaert
souden wesen en beliep die alinghe somme van den costen voirscr. die den heer van Vyanen
bi particlen aenbrocht ende gherekent 110 lb.5 sc.9d.gr. welke somme de heer van Vyanen
minen heer al betaelt heeft en Jannes in sijn ontfanc van deser rekeningheeen deel gherekent
heeft ende men deel in sijn rekeninghe (verder slecht te lezen).
f.78v.
Jannes hier in sijn wtgheven rekent die hi van den voerscr. costen wtgheleyt heeft behalven
dat gherekent is voer de provanchen die wt mijns heren herberghe van Scoenhoven ter
Ameyde ghevoert sijn als men al claerlic vinden mach van particle te particle bi den
rekeninghe die den heer van Vyanen daer of ghedaen is 71 lb.19 sc.7d. gr. Maken den groeten
8d. holl. gherekent, ........................................................................................................575 lb.17 sc.
Item heeft Jannes wtghegheven dat van de costen van der Ameyde voert boven dien datten
here van Vyanen gherekent is. Eerst want Jannes den here van Vyanen gherekent heeft 60
mottoen tot heer Claes behoef van der Merwede 13 plagghe voer den mottoen ende Jannes
niet en wist doe hi die rekeninghe maecte dat heer Claes meer hadde of hebben soude ende
Jannes na der hant vernam aenbrocht bi Goodscalc van Brakel dat heer Claes 30 dubbel
mottoen hadde van Janne van Poelgheest die se Jannes overleverde t’stuc voer 42 sc. holl.
gherekent loept 63 lb. ende de 60 mottoen die den heer van Vyanen gherekent sijn maken 52
lb. soe dat Jannes hier rekent die hi te luttel gherekent heeft in s’heren rekeninghe van Vyanen
die de 30 dubbel mottoen meer maken dan de 60 mottoen voirscr. 11 lb. die coeman Rutger
t’Scoenhoven hadde van drie cokene potten die …. …. ghevoert waren en na der hant
aenghebrocht 6 sc. Coemt te samen, ....................................................................................... ……..
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Goodscalc van Brakel.
Item heeft Jannes ghelevert binnen den jare van deser rekeninghe Goodscalc van Brakel zeder
die tijd dat hi aennam mijns heren cost after lande ridende te bes….. ende rekeninghe daer of
te doen. Eerst op ene brief van quitanche onder heer Aelbrecht en Jan Breyen zeghele die
ghegheven was op onser vrouwen avond in oest 169 lb. 11 sc. en 11d. gr. Item op ene anderen
brief van quitanchen onder der voirscr. zeghele die ghegheven was op sinte bertholomeeus
dach 167 lb.17 sc.10d. Item op ene anderen brief van quitanchen onder heren Claes zeghel
van der Merwede die ghegheven was des woensdaghes na st.katrine dach 203 lb.gr. Coemt te
samen dat Jannes Goodscalc binnen der voirscr. tijd ghelevert heeft die plagghe 2 gr.
gherekent 540 lb.9 sc.8d. gr. maken den gr. 8d. holl. gherekent, ............................... 4320 lb. ….sc.
6e Somma 4911 lb. 4d. holl.
f.79.
Van tymmeringhe en van anderen dinghen.
Item in september wrochten t’Scoenhoven anden huse al omtrent beneden daert van den water
uter graften gheweest was weder te snoeyen daers te doen was Gherit van Huesden 8 daghe
Meeus van Thiel 2 daghe Aernkin de Zeelander overmids eene dach an t’wedde 2 daghe,
Pieter van Andwerpen eenen dach elken van den voirscr. s’daghes 5 sc.4d. loept 3 lb.9 sc.4d.
Item opperden den voirscr. metselaers Gherit van Zwolle ene dach, Jan van der Muere en
dach, Jan Florenssoen 3 daghe elken s’daghes 3 sc.4d. facit 16 sc.8d. Item oude
Goeswijnssoen 6 daghe hadde 14 sc.8d. Comen dese particle, ............................................. 5 lb.8d.
Item in november wrocht Claes Torniers neve doe men den nuwe balc in mijns heren oude
camer leide om des brands wille die op de camer daer binne gheweest hadde en die haert
verbarnt was dien haert weder te maken ende gaet te breken daer de voirscr. balke leit 4 ½
dach s’daghes 5 sc.4d. facit 24 sc. Item Pieter Scoenman van eenre dachhuere die …. …. En
men hem langhe sculdich gheweest hadde van der strate ….. …… … die duere van mijns
heren stal doe men die duere ver…… 9 sc.4d. Cpmen dese particle, 33 sc.4d.
(verder niet te lezen)
f.79v.
Van Tymmeringhen.
Item heeft Jannes binnen den jare van deser rekeninghe wt ghegheven van tymmeringhe door
de herberghe boven en beneden daers te doen was behalve de tymmeringhe van der nuwer
coken die hi hier niet en rekent. Eerst wt aenbrenghen Dirc Heuken ghegheven Dirc van der
Weyde van 8 boemen tot stilen ten wijngaerde after de stalle dien wijngaert op te leyden
t’stuc 2 sc.8d. en 18 boemen t’stuc 2 sc. loept 57 sc.4d. Item ten selven van eenre scaelu 12
sc.8d. Item een ander scael 17 sc.4d. Item ten selven daer na 11 boeme t’stuc 16 d. facit 14
sc.8d. Item 5 boeme t’stuc 2 sc.4d. facit 11 sc.8d. Item 1 boem 3 sc.4d. Item 7 boeme t’stuc 2
sc.8d. facit 21 sc.4d. Item totter straet buten den voerborghe om poste 32 sc. Item in mijns
heren stal 4 boeme t’stuc 2 sc. en 4 boeme t’stuc 4 sc. facit 24 sc. Item 20 sparren daer spere
of ghemaect waren t’stuc 18d. facit 30 sc. Comen dese particle ghenomen tot Dirc van der
Weyde bi Dirc Heuken tusschen kerssavond ende den derden dach in meye,
......................................................................................................................................11 lb.4 sc.4d.
Item bi Dirc Heuken voirscr. ghenomen tot Willams van der Berch binnen der …… 16 boeme
die ten voirscr. wijngaerde ghebesicht waren t’stuc 2 sc.8d. facit 13 sc.7d. Item 18 boeme ten
selve wijngaerde t’stuc 2 sc. facit 36 sc. Item 11 boeme t’stuc 16d. facit 14 sc.8d. Item 5
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boeme t’stuc 2 sc.4d. facit 11 sc.8d. Item een boem 3 sc.4d. Item van scalen ten platen van
den wijngaerde 30 sc. Item costen 8 wijnvate daer men latten of sneet ten wijngaerde t’stuc 8
sc.facit 3 lb.4 sc. Item tot Willams voirscr. 4 boeme die inde stal ten reuffen ghebesicht waren
t’stuc 2 sc. en 4 boeme t’stuc 4 sc. facit 24 sc. Item van posten die an de straet buten den
voerborghe an die platen ghesleghen waren 32 sc. Item ieghens Dirc van der Weyde ten
voirscr. wijngaerde tot palen ende midde houten 9 houte t’stuc 2 sc.8d. facit 24 sc. Item an
den selven wijngaerde tot spannen ende reghelen 12 houte t’stuc 16d. facit 16 sc. Item an den
selven wijngaert 8 pale t’stuc 20d. facit 13 sc.4d. Item ten selven 9 ….t’stuc 5 sc.4d. facit 48
sc. Comen dese particle aenbrocht bi Dirc Heuken, .................................................. 17 lb.12 sc.8d.
Item ghenomen bi Dirc voirscr. binnen der tijd voirscr. tot Dirx van der Weyde ten
wijngaerde tot palen 4 houte costen 7 sc. Item want men de reuffen in mijns heren stal al door
vermaecte en alrande dinghen an ……. en anderswaer vernuwede en men oec in den stal daer
mijns heren paerden staen alrande nuwen warke maecte daer toe ghenomen tot Dirx van der
Weyde 3 … t’stuc 10 sc.4d. facit 16 sc.Item 8 vueren sparren tot reghelen 16 sc. Item 3 eyken
houte costen 6 sc. Item een eyken hout tot eenre kassijn an t’venster 16 sc. Item een eyken
stijl tusschen die rosse 6 sc.8d. Item een eyken hout die …… mede te lass… Item een
eykenhout bi den rossen 2 sc. Item tot (Boussen) 4 boemen t’stuc 4 sc. facit 13 sc. Item tot
den hecke een eyken hout daer die sleeden in steken 6 sc.8d. Item tot den selven hecke 5
eyken houte tot sceele en tot reghelen t’stuc 2 sc. facit 10 sc. Item ten selven een eyke stijl
coste 3 sc.
Comen dese particle, ......................................................................................................5 lb.8 sc.4d.
f.80.
Item ghenomen tot Dirc van der Weyde eerst een eyken hout tot eenre balken van den
wijndase coste 24 sc. Item 12 sperren tot speren t’stuc 16d. facit 16 sc. Item ter sleden wijn
mede op te voeren 2 stuckke boekens houts costen 6 sc. 8d. Item tot der selver een hout tot
(scoiden) ende naglen 2 sc.8d. Item die poert daer men inde waermoeshof gaet 8 poste t’stuc 2
sc.8d. facit 21 sc.4d. Item ter selver poerten 4 houte costen 16 sc. Item ter selver poerte een
grove plate 4 sc. Item houte tot scoei banden 8 sc. Item 2 stile costen 12 sc. Item 13 paer
waghenscot t’paer 18d. facit 19 sc.6d. Item om planken die strate buten der voirborch mede te
maken en besiden te plancken 40 sc. Item ter selver straet 9 palen t’stuc 2 sc. facit 18 sc. Item
4 pale ter selver straet t’stuc 2 sc.8d. facit 10 sc.8d. Item een hout in t’cleyn hecke coste 4 sc.
Item tot ……. 8 waghenscote t’stuc 16d. facit 10 sc.8d.
Comen dese particle, ..................................................................................................10 lb.13 sc.6d.
Item tot den stoep in den warmoeshof daer men op wasscht ghenomen tot Dirx van der
Weiden bi Dirc Heuken voirscr. een hout coste 4 sc. Item om planken 10 sc. Item een balke 4
sc. Item 2 ribben 8 sc. Item 3 planken 8 sc. Item een hout 4 sc. (verder slecht te lezen).
f.80v.
Item ghehaelt bi Dirc Heuken ende anderen tot Roelofs Snellaert t’Scoenhoven an yserwarc
tusschen sinte maertijnsmisse int jaer 69 en st. jansmisse int jaer 70 daer naest volghende eerst
in mijns heren stal an vensteren en dueren 4 ½ paer hanghelissen t’paer 5 sc.4d. facit 24 sc.
Item 4 haken die vensteren mede te sluten 16d. Item an t’valchuus een paer hanghelissen 5
sc.4d. Item an t’selve valchuus een scuet en 2 haken mit horen crammen 4 sc. Item van 4
banden an 2 tafelen in mijns heren camer 10 sc.8d. Item an de slede die mijn here den hertogh
van Ghelre gaf van yseren bouten en banden 4 sc. Item van 4 hake mede te biten 8 sc. Item an
t’hec in de weyde een paer hanghelissen en 1 overval 12 sc. Item oude bouhuus an die duer
een paer hanghelissen en van tween bladen in de voorn. Ter honden camer 18 sc.8d. Item an
den wijnslede 2 banden 10 sc.8d. Item an yserwerke clocken in de ….. 12 sc. Item 2 paer
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hanghelissen ant duufhuus 10 sc.8d. Item van enen vorcke ande …berch 5 sc.4d. Item 4
(kiworp) 4 pinne en 6 bande an de …… …… 21 sc.4d. Item (habye) in die speye op den dam
woech 48 lb. t’pont 12d. Item van ene naghel an die selve speye 2 sc.8d. Item 4 yseren …..
… in den stal 3 pont weghende loept 3 sc. Item van een …. ….. panne mit yseren te binden
11 sc.8d. Item een groet nu …….. ……. woech 84 lb. des woech die oude treeft 40 pont die
ofghesleghen was voer ..pont soe blijfts 64 lb. 12d. facit 3 lb.4 sc. Item van yser ….. …… …
Dirc Beynken maken deden en men te Ameyde hadde .. lb. weghende facit 16 sc. Item
Godevaert d’armborstiere 2 trechake en ….avegaer coste 5 sc.4d. Item den selven 13 slotele
en voer 2 ysere t’stuc 20d. facit …sc.8d. Item … ghehadt binnen der tijt voirscr. 2100
twivoudighe middenaghele t’hondert 13 sc.4d.en 3400 slechter middelnaghele t’hondert ..sc.
………. 2800 laschysere t’hondert 3 sc.4d. en 400 scotspikeren t’hondert ……
Comen dese particle, ........................................................................................................... ….. …..
(verder slecht te lezen).
f.81.
Item ghemaict binnen den alinghen jaere van dese rekeninghe …….. den sloetmaker
t’Scoenhoven. Eerst tot heer Claes camer van der Merwede een nu slot coste 5 sc.4d. Item
Cattenborn ene slotele tot der scapraden in der cueken mit enen grendel 2 sc. Item een
hoolslot ter dueren van den vleysch kelnaer 12 sc.8d. Item enen slote van der door
borchpoerte en van dien slote of ende aen te slaen en 2 slotele ter nedersten poorte die Jannes
die coste maken dede 6 sc. Item den castelleyn en Pieret elken 2 slotele den eenen van den
nedersten bouhuse ende den andere van dorschhuse costen 4 sc. Item de bastaert 2 2 slotelen
en 2 crammen van der havertonne 2 sc. Item den castelleyn 2 slotelen van de hoenrehusen en
enen slotel van den wedde ..sc. Item Quarlet 2 slotele vander honden camere mit ene grendele
en mit 2 crammen (verder slecht te lezen).
f.81v.
Item Pieret 2 ysere sijn paert mede te leeren telden 2 sc.8d. Item Goeskijn 2 slotel ter coken 2
sc. Item Coline 3 slotele van der scapraden in de waerderobbe 3 sc. Item Pieret 2 ghespen van
(serssinghelen) 2 sc.8d. Item den selven een roskam voer de koerweyde paerde 4 sc. Item
jannes Tolnaer enen slotel van heer Aelbrechts camer 12d. Item een clincslot ten solre van de
stalle daer de dorsschene op slapen mit 3 slotelen 4 sc.8d. Item janne den coc een clincslot mit
2 slotelen van den rogghe solre 4 sc. Item Mannekijn enen slotel van der dorsscher camer 8d.
Item Colijn enen slotel mit 3 ……. tot enen screen in de waerderobbe 2 sc.8d. Item Jan
……soen ene slotel ten bottelrie en ten kelnaer enen slotel 2 sc.8d. Item om ronde toornkin
daer men de (partrijzen) in dede enen slotel 12d. Item een slotel van buten en van binnen
slutende tot waerderobben 10 sc.8d. Comen dese particle, .......................................................... ….
Item tot Ludekijns voirscr. Dirc Muelnaerssoon enen aessac rinc verteent en enen nuwen
beughel daer in ghemaect ene een honds coppel en een ghespe en ene aessac rinc coste 8
sc.8d. Item dede dat voirscr. ….. enen aessac rinc dien mijn here hadde coste 4 sc. Item
(verder slecht te lezen).
f.82.
8e Somma 75 lb.6 sc.6d. holl.
7e Somma summarum van Jannes Tolnaers wtgheven binnen den jare van deser rekeninghe
van ghelde dat mijn heer selve ghehat heeft van alrande ghemeine dinghen van der fauconrie
van costen ghedaen op den huse ter Ameyde van ghelde dat heer Goodscalc van Brakel
ghelevert heeft en van tymmeringhen behalven de tymmeringhen van den nuwer coken. Inder
maniere voirscr. loept an slechten ghelde de plagghe 16d. gherekent, ........................... 7351 lb.6d.
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f.82v. ledig.
f.83.
Betalinghe van scouden.
Item rekent Jannes wtghegheven in betalinghe van scouden die mijn here van gheleende
ghelde sculdich was. Eerst waren te Brugghe ghefineert op den anderen dach van november
int jaer 69 bi heer Aelbrecht en Jannes Tolnaer an cooplude aldaer bi helpe Anthonijs en
Andries Roijers 400 ouder dordr. scilde ende 1800 goeder ouder keysers scilde om te betalen
t’ghelt dat mijn heer den meister van Pruussen sculdich was … pont groten om anderhalven
groten die weke des stonde die dordr. scilde te coste …. ….. daghe 6 daghe in maerte int jaer
70 dat is een termijn van 69 weke. Ende loept die cost van elker weke 2 ½ dordr. scilt. Coemt
te samen cost ende hoeftghelt van den dordr. scilden binnen den termijn voirscr. 572 ½ scilt
dordr. voer t’stuc betaelt 38 ½ gr. flandres loept 91 lb.16 sc.9d.gr. flandres betaelt mit dobblen
mottoenen brabants t’stuc 54 gr. loept 408 dobb. mottoen brabants en 9 gr. flandr. Des Jannes
de 60 dobb. Ontfaen hadde van mijns heren weghen t’stuc voer 5 sc.4d. en dander ghecoft en
ghewisselt t’stuc om 5 sc.5d. maken die voirscr. 408 dobb. mottoen gherekent ten voirscr.
prise en die 9 gr. voer 11 gr. gherekent 110 lb.5 sc.11d. gr. holl. payments maken den grote
8d. holl. gherekent, .....................................................................................................882 lb.7 sc.4d.
Item van de 1800 ouden keysers scilde voirscr. die ghefineert waren op den anderen dach van
november int jaer 69 als voirscr. is was gherekent te dordr. bi Janne Beyen en jannes Tolnaer
op den 4den dach van meye int jaer 70 dat is een termijn van …weken en loept die cost van
ieder weke 11 oude scilde en een groot (verder slecht te lezen).
f.83v.
in meye voirscr. totten vier tienden daghe toe in october daer naest volghende …..
ofgherekent was dat is een termijn van 23 weken waer of die coste van elker weke loept 8
oude scilde en 4 ½ gr. zulker groten als 24 enen ouden scilt maken loepen die 23 weken te
costen 188 oude scilde. Coemt te samen cost en hoeftghelt ten viertien daghe toe in october
voirscr. 1499 ½ oude keysers scilde waer of betaelt was t’Dordrecht daer Goodscalc van
Brakel bi was op den viertiende dach van october voirscr. 750 oude scilde in zulken paymente
als hier na volghet113 nobel t’stuc 6 sc. 71 graven t’stuc 37 gr. 176 lyoene t’stuc 4 sc.gr. 22
helm t’stuc 5 sc. gr. 108 zwaer gulden t’stuc 32 gr. 100 dubbel mottoen brab. t’stuc 54 gr. 6
dubbel mottoen dordr. t’stuc 53 gr. 24 oude scilde t’stuc 41 gr. en enen enghelse. 9
vlaemsche riders t’stuc voer 34 gr. Coemt te samen 129 lb.3 sc.7d. gr. flandr. maken an ouden
scilde 41 gr. en ene enghels voer den ouden scilt gherekent de 750 oude scilde voirscr. endet
beloept 3 gr. meer die termijn der rekeninghe ghinghen overmids dat mijn heer … ..
rekeninghe meer dan t’sijn hadde na der waerde van de goude voirscr. dat hogher gherekent
was dant te Brugghe wel ghelde mocht en die oude scilde …aldaer beter waren dan voirscr. is
en beloepen die voirscr. stucken van …… die voer de …. oude scilde ghelevert waren als
voirscr. is in holl. paymente ….. …… ….. van mijns heren weghen ghecreghen hadde den
nobel gherekent voir 7 sc.4d. den grave voir 45 gr. den lyoen voir 58 gr. den helm voir 6
sc….. ……den gulden voir (39) gr en 5 copkens den dobb. mottoen brab, voir 64 gr. den
dubb. mottoen dordr. voir 63 gr. den ouden scilt voir 52 gr. ende den vlaemssche rider voir 42
gr. al te samen 156 lb.11 sc.8d. gr. 1d. holl maken den gr. 8d. holl. gherekent, ………
(verder slecht te lezen).
f.84.
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Graven van Blois, inv.nr. 46
8e Totael somma van dat Jannes bi deser rekeninghe rekent wtghegheven in betalinghe van
des mijn heer sculdich was in der manieren voirscr. loept an slechten ghelde 4862 lb.3 sc.6d.
holl.
f.84v.
Somma omnium summarum van allen Jannes Tolnaers wtgheven binnen der voirscr. jare dats
van kerssavond int jaer 69 tot kerssavond int jaer 70 en bi deser rekeninghe in der manieren
voirscr. is loept an slechten ghelde de plagghe 16d. gherekent ……lb. 13d. holl.
(verder niet te lezen).
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