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Graven van Blois, inv.nr. 117
f.1.
Dit is rekeninghe Tricus Bijlmans van der rentmeysterscap van Scoenhoven ende van der
Goude mit horen toebehoeren. Ende van allen anderen ontfanghe ende wtgheven dat hi
ontfaen ende wtghegheven heeft van mijns liefs ende gheduchts heren weghen Graven van
Bloys zeder de tijt dat hi sijn leste rekeninghe voer dese sloot dat was op sinte martijns avondt
in den wijnter int jaer eenendetneghentich durende tot sinte martijns daghe toe in den winter
int jaer xcii dats 1 termijn van enen helen jaer daer de daghe van betalinghe of vielen ende
ghevallen sijn binnen den jare ende terminen voernoemt. Inder manieren dat hier na volghet
des hi voor rekent alle ontfanc van den voorz. Rentmeysterscap bi goeden ghelde een nuwe
dordr. Groor die men lheet abay voor 6d. Holl. Gherekent ende alle ander sulveren ghelt ende
gout daer na
Ontfanc in de heerscap van Scoenhoven.
Inden eersten van der botermaet t'Scoenhoven van martijn Claessoen van enen jaer dar
wtghinc op den meydach ende doe was de dach ende rekent Tricus desser of quam alsoe
alst Maertijn voirscr. leverde
3 sc.
Item de waghe t'Scoenhoven hadde Jan Feycen een jaer dat wtghinc op den medt ende
de dach was te meye om xii oude scilde vrancryx t'stuc 28 sc. Facit,
16 lb.16 sc.
f.1v.
Item die smalthiende in de heerscap van Scoenhoven hadde Sanders de Witte om 17½
ouden scilt vrancryx een jaer dat wtghinc ende de dach of was ghelijc der waghen t'stuc
28 sc.
Facit
24 lb. 10 sc.
Item inder selver manieren ende ten selven daghe van der watertollen van Dirc
Boudijnssoen 2½ ouden scilt vrancrijx t'stuc 27 sc.2 deuts facit,
3 lb. 8 sc.
Item van den winde ende molenen t'Scoenhoven die de stede heeft tot enen erfpacht
ende alle jare verscinen op sinte martijns dach in den winter van martijn int jaer xci daer
de dach s ontfaen 25 lb.45 groten voor t'pont maken den selve groot voor 6d.gherekent,
28 lb.2 sc.6d.
Item van den veer t'Scoenhoven van mijns heren vierendeel van eenen jaer dat wtghinc
op onser vrouwen dach assumpcio int jaer 92 ende doe de dach of was ontfaen van
Alaert Florinensoen 37 oude scilde vrancrijx t'stuc 28 sc.6d. Facit,
52 lb.14 sc.6d.
Item van den gruut t'Scoenhoven van Hubrecht Wederwaert van enen jaer dar wtghinc
lamberti ende doe verscenen,
5 sc.
Item van den hoppensijns t'Scoenhoven van enen jaer dat wtghinclamberti ende doe
verscenen ontfaen van Everaet Keyl 52½ ouder scilt fransoys t'stuc 28 sc.6d. facit,74 lb.16 sc.3d.
Ende is te weten dat die somme voor gherekent staen ende die hier na gherekent sijn dat die 5
voor 6d. holl. gherekent sijn ende een cortcruus of een oudt vlaemsch groot elc voor 8 deuts
gherekent is.
1e Somma,

200 lb.15 sc.3d. holl.
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f.2.
Van Hofsteden ghelde t'Scoenhoven.
Item ontfaen van hofsteden ghelde t'Scoenhoven dat versceen martini in den winter int
jaer 91
13 lb.5sc.10d.
Item van den selven an de zevender ten voirscr. Daghe,

31sc.3d.

Item van den selven ten selven daghe neffens de zevender over,
Item inde tichelrie tusschen Wilghen ende de poert ten selven daghe van den selven,6 lb.7 sc.2d.
Item ant merctvelt van den selven ende ten selven daghe,

10 lb.9 sc.4d.

Item van Heynrix Poertiers twee hofsteden an de zevender,

15 sc.

Van hofsteden ghelde bi onser Vrouwenpoert.
Item van hofsteden ghelde bi onser vrouwenpoert dat te meye ende te heylichmisse
verschijnt al te samen,
9 lb.11 sc.3d.
Item die mijn heer jaerlix heeft op Gherijts Jonghe huus ende erve op de Haven ten
selven daghe,
18 sc.9d.
Item op Pieters Langhen huus ende erve ten selven daghen,

22 sc.6d.

Item op Katrijn Helminx huus ende erve ten selven daghen,

16 sc.

Item op Gedevaert Janssoens huus ende erve dat Florens Vrankensoens plach te wesen
ten selven daghen,
3 lb.15 sc.
Item op Jan Egghaert Harmanssoens huus ende erve ten selve daghe,

4 sc.9d.

Item op Jan Gherijtssoens huus ende erve dat Slinghen plach te wesen ten selven
daghen,
22 sc.6d.
f.2v.
Item op Vrouwijn Janssoens van Ammers halve huus ende erve voor een boet van 10 lb.
Buersghelts die Dirc van Ammers verboert hadde ende minen heer die tweedeel of
toebehoren ende der stede tardendeel daer minen heer voor toeghewijst was erflic siaers
op martini daer of ontfaen van martijn 91,
10 sc.
Item die 10 lb. Buersghelts siaers die mijn heer plach te hebben op Willam Jans
Beyerssoens huus roerende van eenre boet van 70 lb.die Willem voirscr. Verboert hadde
die heeft mijn heer ghegheven den Cloester der kerken ende den ghesellen van den kerc
voir mijns Joncheren testamente des God ghedenke en sijn memorie jaerlix ewelic in
der kerken ende int Cloester te doen.
2e Somma, 50 lb.17 sc.4d. groten voor t'pont maken 40 groten voor t'pont gherekent,
55 lb.19 sc. Holl.
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f.3.
Item heeft mijn heer drie jaermercten t'Scoenhoven deerste coemt t'uutgaende meye
ende heet hoenkins merct waer of Tricus rekent ontfaen,
7 sc.
Item die ander merct is te wtgaende oest waer of Tricus rekent ontfaen,
Item die darde marct is te bamisse waer of ghecomen is,
3e Somma, van den mercten,

45 sc.
6 lb.2 sc.
8 lb.11 sc. Holl.

Van den Hoflande behorende ter borch t'Scoenhoven.
Item t'Hoflant t'Scoenhoven was verhuert een jaer lanc t'meeste deel te saeyen bi ouden
vrancrixen franken te betalen te heylichmisse int jaer 92 in der manieren dat hier na volghet.
Eerst,
De Gheer hout 2 merghen 4 hont ende 45 scaft
De Voorncamp hout 2 merghen 2½ hont ende 39 scaft.
Dese 2 campe naest voirscr. Heeft mijn heer Dirc Beynkin bewijst voer de 20 lb. Siaers
die hem mijn heer Grave Jan des God ghedenke in testamente besproken heeft in sulker
manieren als sijn brieve in houden die hi daer of heeft.
f.3v.
Den camp naest den Gheer hout 3 merghen ende 1½ hont.
Den camp daer naest hout 10 hont ende 15 scaft.
Den camp daer naest hout 3 merghen ende 1½ hont.
Den camp daer an gheheyten die hoycamp hout 3½ morghen ende 75 scaft.
Den camp daer an hout 4 merghen 2 hont ende 10 scaft.
Den camp daer an gheheyten de Loet hout 11½ hont ende 17 scaft.
Dese 6 campe naest voirscr. Heeft ghehuert Vrederic van der Zevender bi den hoep ten
goetdenken ende segghen heer Janne Tolners ende Dirc Beynkins om 33 franken
fransoys t'stuc 22 sc.6d. facit,
37 lb.2 sc.6d.
4e Somma,

37 lb.2 sc.6d. holl.

f.4.
Van lantpacht.
Item ontfaen van pacht van lande daer de daghe van betalinghe of vielen martini int jaer 91
ende petri daer naest volghende, eerst,
Van Gheerlof Jacopssoen van 2½ hont lands die mijn heer in Stolwijk heeft ende
Gheerlof voirscr. Ghehuert heeft dit jaer om,
16 sc.
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Item die 12 lb. Siaers die mijn heer jaerlix plach te hebben van 18 merghen ende 5 hont
lands die Vrederic van der Zevender toebehoren ende Eggaert Veenmans plaghen te
wesen heef mijn heer Vrederic voirz. vercoft.
Item heeft mijn heer in Stolwijc op Claes Hermans soens ende Daem Baernts soens lant
erflic t'sinte martijns misse in den winter alle jaer daer of ontfaen van Martijn 4 lb.10 sc.
22 sc. Voor t'pont maken t'lb. Voor 20 sc. Gherekent,
4 lb.19 sc.
Item van den 25 merghen lants gheleghen in Berchambocht die Rasch plach te hebben
tot enen erfpacht siaers om 15 lb. Daer of ontfaen van Janne Quarlet de helft van
Godevaert Jans soen 1 vierendeel ende van Steven Heynrix soen 1 vierendeel.
Coemt te samen,
15 lb.
Item op t'lant dat Borchmans plach te wesen ende nu toebehoort Florens erfnamen van
Mylle heeft mijn here jaerlix op de voirscr. Daghe 4 lb.10 sc. 22 sc.voor t'lb. Maken 20
sc. Voor t'lb. gherekent,
4 lb.19 sc.
Item die mijn here op die hofhoeve plach te hebben heeft hi nu op Gherijt Huelen soens
huus ende erve bi den gasthuse r'Scoenhoven dat Roemers plach te wesen op martini
ende petri 45 sc. Maken in de manieren voirscr.
49 sc.6d.
Item van Alaert Snider van een hofstede bi den boemgaert ant merctvelt die martini
verscinen van martini 91 ontfaen
10 sc.
Item die 4 merghen lands die minen heer aenghecomen waren ende gheleghen sijn bi
Montfoerde heeft hi ghegheven der vrouwen joncfrou van Montfoerde in der manieren
dat hoor brieve daer of inhouden ende begripen.
f.4v.
Item de seven marghen lants die minen heer aenghecomen waren van Jan Breyen ende
gheleghen sijn in Benscoop heeft hi Hector ghegheven tot enen rechten leene in der
manieren dat sijn brieve daer of inhouden.
Ende is te weten dat mijn heer Quarlet quijt ghegheven heeft 7½ lb. Goetghelts siaers
tot sinen live die op t'lant staen dat Rasschen plach te wesen en voor gherekent staen als
men vinden mach ende men oec mencie (gewag) daer of hier na doen sel en mijn heer is
Godevaert Janssoen tot sinen live sculdich 5 lb.buersghelt die lopen 3 lb.15 sc.
Goetsgheltsso dat Tricus gheen baet en rekent van Quarlet noch van Godevaert voorscr.
ende heeftet een jeghens tander ofghecort en laten staen.
5e Somma,

28 lb.13 sc.6d. holl.

f.5.
Rente in de heerscap van den Berghe ende van Stolwijc
Item ontfaen van mijn liefs heren renten in de heerscap van den Berghe.
Dat veer t'Ammers hadde Dirc Radewijnssoen een jaer lanc dat wtghinc bonifacii int
jaer 92 ende doe was de dach om,
5 lb.5 sc.
De visscherie van s'rosenwael heeft ghehuert Engbrecht die Bode een jaer lanc dat
wtghinc te meye int jaer 92 om 3 oude scilde vrancrix t'stuc 28 sc. Facit
4 lb.4 sc.
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De visscherie van cohem heeft ghehuert Dirc Jan Blankaerts soen een jaer lanc dat
wtghinc lamberti int jaer 92 ende doe was de dach om 19 oude scilde fransoys t'stuc 28
sc.6d.
facit
27 lb.18d.
Den biersijns in Berchambocht hadde Blankaert een jaer dat wtghinc t'alreheylighen
dagheint jaer 92 om,
4 sc.
Den biersijns t'Stolwijc op die meent hadde Nanne Pieterssoen een jaer lanc dat wtghinc
tot alreheylighen daghe int jaer 92 om,
13 sc.
Den biersijns op die noortside boven der kerc mijns heren alleen hadde Nanne voirscr.
Een jaer lanc om,
3 sc.
6e Somma,

38 lb.10 sc.6d. holl.

f.5v.
Van koerenthiende in Berchambocht.
Item rekent Tricus ontfaen van thiende in de heerscap van den Berghe die mijn heer mitten
heer van Arkel ghemeen heeft vercoft bi ouden scilde vrancrix of payment hoerre waerde daer
de daghe van betalinghe of vielen t'sinte pieters misse int jaer 92 deen helft ende odulfi daer
naest volghende dander helft.
In den eersten,
Cleen thienhoven mitter hopthiende coft Vrederic van der Zevender mijns heren deel bi
den hoop om,
12 oude scilde.
Groot thienhoven coften Voppe Jacop Willem Feren soens soen ende Sanders van
Dobben mijns heren deel bi den hoop om 33 oude scilde 1 quartier.
Dat rot boven coft Jan Vrederixsoen mijns heren deel om 29 oude scilde
Dat rot beneden coft Bartout Dirxsoen mijns heren deel om 15 oude scilde.
Tusschen Kadijc boven coft bartout Dirxsoen voirscr. Mijns heren deel om 17 oude
scilde.
Tusschen Kadijc beneden coft Claes Boene mijns heren deel om 11 oude scilde.
t'Nuwout boven coft Willam Pieter scoenmakerssoen mijns heren deel om 21 oude
scilde.
t'Nuwout beneden coft Dirc Damaes soen mijns heren deel bi den hoop om 18 oude
scilde.
Coemt te samen mijns heren deel van den 8 bloke thiende voirscr. 156 oude scilde 1
quartier fransoys t'stuc 27 sc.3d. facit
212 lb.17 sc.10d.
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f.6.
Der papen thiende waer an mijn heer een zestendeel heeft.
Eerst boven Ammerslanen die uterdijc mitten eynden hadde Dirc Blankaers soen mijns
heren deel om 1 ouden scilt
Tussen lanen mitter vryheyt hadde Claes Gheyen soen mijns heren deel om 5 oude
scilde.
t'Sant hadde her Pouwels van Haestrecht mijns heren deel om 3 oude scilde ende 1
quartier.
Van Beckenoerts te snellen coft Willam van der Molen mijns heren deel om 3 oude
scilde.
Van Snellen ten hoec coft Gheen Gheenensoen mijns heren deel om 4 oude scilde ende
1 quartier.
Den hoec coft Heyn van den Veen Claes Bentssoen mijns heren deel om 1 oude scilt.
Coemt te samen mijns heren deel vanden 6 bloke thienden voirscr. 17 oude scilde 1½
quartier t'stuc 27 sc.3d. facit
23 lb.13 sc.6d.
Leckerlant tardendeel mijns heren coft Jan Hessel mijns heren deel om enen halven
ouden scilt loept,
13 sc.7d.
7e Somma van mijns heren deel van den thiende in Berchambocht inder manieren
voirscr. Loept in goeden ghelde den ouden scilt voer 27 sc.3d. gherekent,
237 lb.5 sc. Holl.
f.6v.
Van den thiende in Stolwiker ambocht.
Item van der thiende in Stolwijc vercoft op de daghe ende inder manieren als voirscr. Staet
van der thiende in Berchambocht. In der eersten,
Scoenouwen coft Dirc Heynensoen mijns heren deel bi den hoop om 23 oude scilde.
Coelwijc coft Claes Harmanssoen mijns heren deel bi den hoop om 22 oude scilde.
De zuutside beven der kerc coften Jan Vrederix soen ende Nanne Pieterssoen mijns
heren deel om 26½ ouden scilt.
Beyersrode de noertzide coften Dirc Wiggherssoen ende Willem Harmanssoen mijns
heren deel om 16 oude scilde.
t'Westeinde van Beyersrode coft Reynder Willamssoen mijns heren deel om 13½ ouden
scilt.
t'Oesteinde van Beyersrode coft Reynder Willamssoen voirscr. Mijns heren deel om 13
oude scilde.
Coemt te samen van desen 6 bloken voirscr. Dat mijns heren deel van der voirscr.
Thiende beloept 114 oude scilde maken den scilt 27 sc.3d. gherekent,
155 lb.6 sc.6d.
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f.7.
t'Vieren mijns heren.
Bercoude de zuutside coft Mathijs Willemssoen mijns heren deel om,

8 oude scilde.

Bercoude de noertside coft Jan Gherbrantssoen mijns heren deel om,

4 oude scilde.

Coemt te samen mijns heren deel van desen 2 bloken naest voirscr. 12 oude scilde
francoys maken t'stuc 27 sc.3d. facit
16 lb.7 sc.
De noertzide boven der kerk mijns heren alleen coft Dirc Wiggerssoen bi den alinghen
hoop om 39 oude scilde maken den scilt voer 27 sc.3d. gherekent,
53 lb.2 sc.9d.
8e Somma van mijns heren deel van der thiende van Stolwijc mit sinen toebehoeren
loept an goeden ghelde den ouden scilt voer 27 sc.3d. gherekent,
224 lb.16 sc.3d. holl.
f.7v.
Van der thiende die mijn here an de Vlist heeft ghemeen mitten heren van Arkel vercoft op
die daghe ende in der manieren voirscr. Eerst,
Van sestalve hoeve tot Hugeman Calfs toe coft Willem Gherijts rasschen soen mijns
heren deel om 16 oude scilde ende 1 quartier.
Van Hugheman Calfs ten kercweghe toe coft Daniel Pieterssoen mijns heren deel om 10
oude scilde.
Van den kercweghe tot Engbrechts toe coft Willem Pieter scoemakers soen mijns heren
deel om, 20 oude scilde.
Van Engbrechts ende dat mede ten rosendael toe coft Willem Teylinc mijns heren deel
om, 8 oude scilde 1 quartier.
Coemt te samen mijns heren deel van den 4 bloken voirscr. 54½ scilt francoys maken
t'stuc 27 sc.3d. facit
74 lb.5 sc.1½ d.
Item van der smalthiende an de Vlist die Jogheskin hadde om 2 oude vrancrixe scilde
niet ontfaen overmids dat hi ghestorven is ende niet afterghelaten en heeft soe datter
Tricus niet of crighen en conde.
Item van der smalthiende van den Cabau van Heynric Brunaertssoen die verscenen
t'sinte jacops misse lestleden 6 oude scilde en 1 quartier vrancrix t'stuc 27 sc.3d. loept,8 lb.10 sc.4d.
Item heeft mijn here 2 bloke korenthiende in den Cabbau t'overste ende t'nederste die
waren beyde te hove in mijns heren berghe ghemennet.
9e Somma van der korenthiende ande Vlist ende van der smalthiende in den Cabbau
loept in goeden ghelde den ouden scilt gherekent als voirscr. Is,
82 lb.15 sc.5d.
2e Somma summarum van alle ontfanghe van allen renten ende goeden verscenen
binnen dese jare in de heersscap van Scoenhoven mit horen toebehoren in der manieren
voirscr. Loept in goeden ghelde,
914 lb.8 sc.5d. holl.
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f.8.
Dits ontfanc Tricus Bijlmans binnen den terijn van deser rekeninghe van mijns liefs heren
renten en goeden in de heerscap van der Goude bi goeden ghelden. In den eersten,
De sluis ter Goude hadden Dirc Beukin coman Alaert Taets sijn broeder ende hoer
ghesellen van kersavont int jaer 90 tot kersdaghe toe int jaer 91 dats 1 termijn van eenen
heelen jaer om 750 oude scilde vrancrix die verschenen op den korsdach int jaer 91
maken t'stuc 25 sc.6d.
coemt,
960 lb.
De gruit ter Goude hadde Jan Wittensoen een jaer dat inghinc petri int jaer 91 ende de
dach was t'sinte pieters daghe in zulle int jaer 92 om 22 oude scilde vrancrix maken
t'stuc 26 sc.4 deuts gherekent,
29 lb.10d.
Den hoppensijns ter Goude hadde Willem Gherijtssoen een jaer dat inghinc petri int jaer
91 om 430 ouder scilde vrancrix daer de dach of was petri int jaer 92 maken den ouden
scilt voer 26 sc. Ende 4 deuts gherekent,
567 lb.12 sc.
t'Veer ter Goude hadden Jan de Langhe ende Alaert Bloxsoen een jaer dat inghinc petri
int jaer 91 om 132 ouder scilde vrancrix daer de dach of was petri int jaer 92 maken den
scilt voer 26 sc. Ende 4 deuts gherekent,
174 lb.4 sc.10d.
De waghe ter Goude hadden Hughe Paep ende Ijsbrant de stillegancmaker een jaer dat
wtghinc ende inghinc ende de dach of was als voirscr. is om 60 oude scilde vrancrix
maken t'stuc voer 26 sc.en 4 deuts gherekent,
79 lb.4 sc.
De botermaet mitter watertollen hadden Wichaert ende Hughe Jacopssoen t'voirscr. Jaer
ende de dach of was petri voirscr. om 5 ouder scilde vrancrix t'stuc als voirscr. is, 6 lb.12 sc.
De smalthiende in de stede ter Goude ende in Bloemendael hadde Hughe Paep om 10
oude scilde vrancrix een jaer dat wtghinc ende inghinc ende de dach of was als voirscr.
is maken t'stuc voer 26 sc.4 deuts gherekent,
13 lb.4 sc.
f.8v.
Den wint van den molenen ter Goude heeft de stede tpt enen erfpacht jaerlix te
pinxteren te betalen daer of ontfaen van den jare 92, 50 lb. 23 sc.6d. voor t'lb. maken 20
sc. Voor t'lb.
58 lb.15 sc.
Item heeft mijn heer op Dirc Korstantssoens huus ende erve die petri jaerlix verscinen, 15 sc.
Item heeft hi ter Goude an ouden hofstede ghelde die jacobi ende remigii verscinen
jaerlix 108 lb. 14 sc.9d. 25 sc. Voor t'lb. maken t'lb. voor 20 sc, gherekent,
135 lb.18 sc.6d.
Item an hofsteden ghelde an de Keysers straet die te meye en heylichmisse verscinen 7
lb.2d. 25 sc, voor t'lb. maken 20 sc. voor t'lb. gherekent,
8 lb.15 sc.2d.
Item op Ghijsbrecht Duvels huus ende erve die remigii verscinen jaerlix 32 sc. 25 sc,
voor t'lb.maken 20 sc. voor
t'lb. 40 sc.
Item op Ermbout Mathijssoens huus ende erve remigii jaerlix 8 sc. Maken in der
manieren voirscr.
10 sc.
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Item opt gheerkin bi Dirx molen van der Goude remigii jaerlix 5 sc. Maect inder
manieren voirscr.
6 sc.3d.
Item op Ghisen huus ende erve van Leewen remigii jaerlix 13 sc.1d. Loept als voirscr.
is,
16 sc.4d.
Item van den wanthuse ende vleyschuse ter Goude en heeft mijn heer niet ghehadt zeder
de stede bernde.
Item heeft mijn heer op meyster Willems huus ende erve jaerlix op heylichmisse 2
cappoene.
Item op Claes Panneels huus ende erve opt hof ten selven termijn jaerlix 1 cappoen.
De makelaerdie ter Goude hadde Symon Ermbouts soen een jaer dat inghinc petri int
jaer 91 om 37 oude scilde vrancrix daer de dach of was petri int jaer 92 t'stuc 26 sc.4
deuts, facit
48 lb.16 sc.10d.
1e Somma behalve de cappoen,

2086 lb.10 sc.9d. holl.

f.8.
Van den molenwerve.
Item van den hofsteden daer de molenwerf plach te wesen die int jaer 69 wtghegheven waren
tot enen eweliken pacht om goetghelt ende jaerlix verschijnt t'alreheylighen misse,eerst
Jan Harmanssoen 2 roeden erfs siaers om,

48 sc.8d.

Item Jacop Hannekinssoen 1½ roede erfs siaers om,

29 sc.

Item Jacop voirscr. 1½ roede erfs die nu Jannes Jacopssoen heeft siaers om,

47 sc.4d.

Item Claes de cuper 1½ roede erfs siaers om,

3 lb.2 sc.

Item Jannes Jacopssoen 1½ roede erfs siaers om,

57 sc.

Item Jan de Grave 1½ roede erfs siaers om,

55 sc.

Item Symon Cruven wijf 1½ roede erfs siaers om,

40 sc.

Item Pieter Koecke 2½ roede erfs siaers om,

39 sc.

Item Mathijs Janssoen 2 roeden erfs siaers om,

11 sc.

Item Dirc Janssoen 1½ roede erfs siaers om,

12 sc.

Item Florens Hermanssoen 1½ roede erfs siaers om,

40 sc.

Item Herman Goeswijnssoen 1½ roede erfs siaers om,

40 sc.4d.

Item de selve Herman 1½ roede erfs siaers om,

44 sc.8d.

Item Willem Jacopssoen 1½ roede erfs siaers om,

41 sc.2d.
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Item Hughe Steecmes 1½ roede erfs siaers om,
Item paepkin 2 roeden erfs siaers om,

40 sc.
31 sc.2d.

2e Somma 31 lb.17 sc.10d. holl. 25 sc. Voor t'lb. maken 20 sc. voor t'lb. gherekent,39 lb.17 sc.3d, holl.
f.8v.
Van den hofsteden die Jans van der Goude plaghen te wesen.
Item ontfaen van den hogsteden die Jans van der Goude plaghen te wesen ende minen heer an
quamen int jaer 89 die gheleghen sijn ander thiendewech buten der stede van der Goude en
alle jaer verscijnt t'alreheylighen misse bi goeden ghelde. Eerst,
Meyster Willem Sonderdanc van eenre hofstede,

3 sc.

Item Fey Claes Gadergoets van eenre hofstede,

3 sc.

Item Coman Pieter van eenretee,

6 sc.

Item Coman Allaert van eenre hofstede,

6 sc.

Item Jan Jacopssoen van eenre hofstede,

9 sc.

Item Jan die Zeelander van eenre hofstede,

9 sc.

Item Jan Grietensoen van eenre hofstede,

6 sc.

Item Hobbe Gheddensoen van eenre hofstede,

6 sc.

Item Dirc Nenekin van eenre hofstede,

15 sc.

Item Maertijn die messemaker van eenre hofstede,

12 sc.3d.

Item Dirc Hoen van eenre hofstede,

12 sc.3d.

Item Jan Claessoen van eenre hofstede,

7 sc.6d.

Item Hobbe Wolfaerssoen van eenre hofstede,

13 sc.9d.

Item Coppijn Alaertssoen van eenre hofstede,

5 sc.3d.

Item Heynric Jacopssoen van eenre hofstede,

5 sc.3d.

Item Symon Ghisensoen van eenre hofstede,

5 sc.

Item Woubrecht Han Scovensoen van eenre hofstede,

5 sc.3d.

Item de selve Woubrecht van eenre hofstede,

8 sc.

Item Gherijt Mouwerijnssoen van eenre hofstede,

7 sc.

Item Gheerlof Mouwerijnssoen van eenre hofstede,
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Somma van den hofsteden voirscr. 7 lb.11 sc. Holl. 25 sc. Voor t'lb. maken 20 sc. Voor
t'lb. gherekent,
9 lb.8 sc.9d. holl.
f.9v.
Van lantsijnse ende anderen erfrenten.
Item ontfaen van mijns liefs heren lantsijnse in Bloemendael die martini verscenen.

26 sc.

Item van lantsijnse in Gouderaec die martini verscenen

8 sc.8d.

Item van lantsijnse in Beyersrode ende in Stolwijc martini,

5 sc.8d.

Item van lantsijnse inden Cabau,

16d.

Item van den scote in Bloemendael dat inden herfst ende inden lenthen verscijnt

30 sc.

Van erfpacht in Bloemendael die petri verscijnt.
Eerst Jan Croec

18 sc.

De selve Jan

24 sc.

Item Heynrix Gruters kijnderen lant,

22 sc.

Item Katrijn Aernts Witten lant Gheye

18 sc.8d.

Item van Willam Dirxsoens lant van Dirc Reyners zwagher weghen

9 sc.4d.

Item van der ka ende graft van den molenwater niet ontfaen om dat se de stede an hem
trecket ende oec mijns heren jaren wt sijn die hire an hadde.
f.10.
Item van der smalthiende in Gouderaec van mijns liefs heren deel og ghecort datter Jan
de bastaert an heeft van Jan Oedensoen van enen jaer dat wtghincpetri int jaer92, 5 oude
scilde vrancrix maken t'stuc voir 26 sc.en 4 deuts gherekent,
6 lb.12 sc.
Item van den smalthiende te Moerdrecht ende ter Nuwerkerc van Claes Gherijts soen
van enen jaer dat wtghinc ende de dach of was als voirscr. is 12 oude scilde vrancrix en
1 quartier t'stuc gherekent als voirscr. is
16 lb.3 sc.5d.
Item van der smalthiende in Keten van Boudijn Gherijt Moenssoen van den selven jare
ende ten selven daghen 2 oude scilde vrancrix t'stuc als voirscr. is
52 sc.10d.
5e Somma

33 lb.11 sc.11 den. Holl.

f.10v.
Van lantpacht ende erfpacht.
Item ontfaen van pacht van den lande dat mijn heer legghende heeft besiden ant
Broeclant daer t'bosch plach te staen ende men heet dat rot dat was verhuurt 6 jaer lanc
ende heeft ghehuert Vene Janssoen ende dat is t'leste jaer siaers bi den hoop te betalen
te heylichmisse om 3 oude scilde en 1 quartier vrancrix t'stuc 29 sc. Facit,
4 lb.14 sc.3d.
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Item mijn heer plach te hebben een viertel lands int lant van Steyn die heeft hi Janne
den bastaert ghegheven soe datter Tricus niet en rekent of ontfaen
Item heeft Dirc de Bruub een hofstede tot enen erfpacht op remigii siaers om,

12 sc.6d.

Item dat leenlant ende veerstallant in Gouderaec dat Jan Robbijn tot enen erfpacht
hadde ende hi jaerlix plach te gheven remigii 9 lb. Die renten heeft mijn heer Grave Jan
des God ghedenke Janne vercoft ende quyt ghegheven deel in ghelt ende deel om dienst
dien hem Jan ghedaen hadde. Ende die een helft sellen Jan voirz. Ende sijn nacomelighe
houden sonder pacht of te gheven tot enen onversterfliken erfleen ende dander helft al
vry.
Item ontfaen van enen stucke lands dat ten voirscr. lande behoerde dat Jan Robbijns niet
en was ende mijn heer op heeftremigii ende is Gheerlof Dirxsoens in Gouderaec siaers
om,
20 sc.
Item dat leenlant ende veerstallant tot Haestrecht heeft her Pauwels tot enen erfpacht op
remigii siaers om,
30 sc.
6e Somma,

7 lb.16 sc.9d. holl.

f.11.
Van den lande daer t'bosch stont ende deel vercoft is op enen ouden scilt siaers van den
morghen erflic daer op bivende ende deel vercoft.
Eerst van dien vercoft is ende mijn here op behouden heeft erflic alle jare te mbetalen remigii
van der morghen enen ouden scilt vrancrix of payment sijnre waerde ende in alsulken
voerwaerden als die brieve begripen die de goede lude daer of hebben des heeft van den
eersten ende in naest der stede gheleghen Dirx erfname van der Goude 9 morghen ende 4
hont.
Item daer an heefts Dirc de Poerter enen camp hout 17 hont ende 1 dardendeel honts
Item daer an heefts Dirc Boterman enen camp hout 17 hont ende 1 dadendeel honts.
Item daer an heefts die selve Dirc enen camp hout 17 hont ende 1 dardendeel honts.
Item daer an heefts Outgher Ghilensoen enen camp hout 17 hont ende 1 vierendeel
honts.
Item daer an heefts Willam Claessoen backerssoen enen camp hout 17 hont.
Item daer an heefts Voppe Pieterssoen enen camp hout 16 hont ende 80 scaft.
Item daer an heefts Jan Tydemanssoen enen camp hout 17 hont ende 15 scaft
Item daer an heefts Jan Rose enen camp hout 16½ hont en 37½ scaft.
Item daer an heefts die selve Jan enen camp hout 17½ hont ende 37½ scaft.
Item daer an heefts Gherijt Zweym enen camp hout 3 merghen 1 hont ende 1 achtendeel
honts.
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7e Somma van den vercoften lande op enen ouden scilt siaers als voirscr. is ;oept 38
morghen 4 hont en 7½ scaft van der morghen een ouden scilt ende den scilt voer 29 sc.
Holl. Gherekent daer of sel gaen de pacht van 25 morghen die behoren tot mijns liefs
heren cappelrien ter Goude die mijn heer Grave Jan de God ghedenke in sinen
testamente makede soe blijfts
19 lb.16 sc.8d. Holl.
f.11v.
Item al tander lant daer t'bosch plach te staen is onvercoft en dat verhuert men. Ende was
verhuert van sinte pieters misse in sulle int jaer 87, 6 jaer lanc enen ygheliken dese voirscr.
jaren te bruken tot sijnre nutscap sonder brant ende t'leste jaer over te leveren an dreesch by
ouden vrancrixen scilden ende den ouden scilt voer een lb. Gherekent te betalen alle jaer tot
heylichmisse. Ende dit is t'seste en leste jaer.
Den eersten camp naest der stede ende naest den vercoften lande voirscr. hadde Heynric
Sapmen zwagher den morghen om 54 sc. Ende hout 6 morghen 2½ hont ende 15 scaft
loept,
17 lb.7 sc.9d.
Dander camp daer an huerde Gherijt Nannensoen den morghen om 50 sc. Ende hout 6½
morghen facit,
16 lb.5 sc.
Den darden camp huerde Dirc van den Rijn den morghen om 50 sc. Ende hout 6
morghen 1 hont ende 17 scaft facit,
15 lb.9 sc.9d.
Den vierden camp huerde Heynric Sapmen zwagher den merghen om 55 sc. Ende hout
5½ morghen 2 hont ende 35 scaft facit,
16 lb.4 sc.
Deb vijften camp huerde Jan Oedensoon den morghen om 52 sc. Ende hout 5½
morghen 1 hont ende 38 scaft facit,
14 lb.18 sc.
Den sesten camp huerde Dirc Gherijtssoen den morghen om 56 sc. Ende hout 5½
morghen 1 hont ende 47 scaft facit,
16 lb.20d.
Den zevenden camp huerde Aernt Heynrixsoen den morghen om 33 sc. Ende hout 5½
morghen 2 hont ende 32 scaft facit,
9 lb.14 sc.3d.
Den 8sten camp huerde Dirc van den Rijn den morghen om 32 sc. Ende hout 5½
morghen 2 hont ende 40 scaft loept,
9 lb.8 sc.5d.
Den 9den camp huerde Woubrecht Jacopssoen den morghen om 34 sc. Ende hout 5½
morghen 2½ hont en 38 scaft loept,
10 lb.3 sc.3d.
f.12.
Den thiende camp huerde Jan Oedensoon den morghen om 33 sc. Ende hout 6 morghen
ende 14 scaft loept,

` 9 lb.3 sc.9d.

Den 11den camp huerde Jan Oedensoon den morghen om 33 sc. Ende hout 5½ morghen
2 hont ende 65 scaft facit,
9 lb.14 sc.1½ d.
Den 12den camp huerde Jan Oedensoon voirscr. den morghen om 34 sc. Ende hout 5½
morghen 2½ hont 35 scaft loept,
10 lb.3 sc.2d.
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Den 13den camp ende den 14den camp huerde Venus Janssoen den morghen om 33 sc.
Ende t'sijn voerwaerde dat Venus den aftersten camp bi Jans van Delf eens barnen sel
mit enen huessche scupbrandekin ende anders in allen voerwaerden als voirscr. is des
hout de 13den camp 6 morghen ende 5 hont en 25 scaft en de 14den camp hout 6
morghen min 10 scaft en loept te samen,
21 lb.4 sc.3d.
8e Somma van desen verhuerden lande daer t'bosch plach te staen loept in der manieren
voirscr. enen ouden vrancrixen scilt voir een lb. Gherekent 176 lb. 14 sc.5d. maken den
selve scilt voer 29 sc. gherekent,
256 lb.5 sc.1d. Holl.
f.12v.
Van korenthiende in de heerscap van der Goude.
Item ontfaen van mijns liefs heren thiende in die heerscap van der Goude vercoft int jaer 91 bi
ouden vrancrixen scilden of payment hoerre waerde in de tijt der betalighen daer die daghe
van betalinghen of vielen t'sinte pieters misse in sulle deen helft ende t'sinte odulfs misse daer
na dander helft int jaer 92 elken ouden scilt vrancrix voer 1 lb. Gherekent.
Eerst Corte Bloemendael hadde Hughe Paep den morghen om 3 lb.5 sc. En hout 1
morghen en 1 vijftendeel honts facit
3 lb.7 sc.2d.
Ghint ende van Bloemendael hadde Jacop Heynrixsoen den morghen om 50 sc. Ende
hout 3 morghen facit,
7 lb.10 sc.
Dit eynde van Bloemendael ende Heyn Claessoens thiende hadde Hughe Paep den
morghen om 3 lb. Ende hout 2½ morghen ende 2 hont facit,
8 lb.10 sc.
Ghint eynde van Nuwenbroec hadde Jan Rose bi den hoop om,

3 lb.5 sc.

In Gouden hadde coman Aernt den morghen om 5 lb.5 sc. Ende hout 4½ morghen ende
1 hont facit,
24 lb.10 sc.
Die oude Goude hadde coman Aernt voirscr. den morghen om 7 lb.e hout 3½ morghen
1 hont ende 1 vierendeel honts facit,
25 lb.19 sc.2d.
Dit eynde van den Nuwenlande bleef onvercoft om datter niet in ghesayt en was.
Calveren broec hadde Wiollem Hughensoen den morghen om 3 lb. Ende hout 4 hont
facit,
40 sc.
Gouden veerstal hadde Costijn Gielissoen den morghen om 4 lb. Ende hout 4½
morghen en 1½ hont facit,
19 lb.
Broechusen niewelant ende hoghenesse hadde Willem Pieterssoen den morghen om 5
lb.2 sc.6d. ende hout 6 morghen ende een dardendeel honts facit,
31 lb.8d.
f.13.
Hannemans bloc Moerdrechter veerstal ende Cattendijx bloc dese 3 bloke heeft mijn
heer Janne den bastaert ghegheven erflic alsoe als sijn brieve houden.
Westeynde van Keten hadde Pieter Claessoen den morghen om 7 lb.10 sc. Ende hout 3
morghen ende 1 hont facit,
23 lb.15 sc.
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De wester vijfhoeve hadde Hughe Aerntssoen den morghen om 3 lb.15 sc. Ende hout
4½ morghen ende 20 scaft facit,
17 lb.
Oesteynde van Keten hadde Jacop Pieter Voppensoen den morghen om 8 lb. En hout
4½ morghen en 1½ hont facit,
38 lb.
Oester vijfhoeve hadde Hughen Aerntssoen voirscr. den morghen om 3 lb.15 sc. En
hout 3 morghen ½ hont facit,
11 lb.11 sc.3d.
Gheen sevenhoeven hadde Willem Heynrixsoen den morghen om 3 lb.10 sc. En hout 4
morghen ende 2 hont facit,
15 lb.3 sc.4d.
Dese zevenhoeven hadde Hughe Florenssoen den morghen om 3 lb. Ende hout 3
morghen ende 1½ hont facit,
9 lb.15 sc.
Den Nesse hadde Hughe Florenssoen 2 morghen ende 1 vierendeel honts facit,

9 lb.3 sc.2d.

Cortelant de zuutside hadde Jan Claessoen bi den hoop om,

15 lb.10 sc.

Cortelant de noertzijde hadde Jan Pieterssoen van Woerden bi den alinghe hoop om,

15 lb.

t'Vierendeel van Moerdrecht hadde Jan Willemssoen de Raet bi den hoop mijns heren
deel om,
4 lb.
Den thiende van den Rot ende daer t, bos plach te staen hadde Allaert Allaertssoen bi
den hoop mijns heren deel om,
10 lb.
9e Somma van der thienden in de heersscap van der Goude voirscr. loept enen ouden
scilt vrancrix voor 1 lb. Gherekent 294 lb.4d. Holl. Maken den selven scilt of lb. Voor
27 sc.3d. gherekent,
400 lb.12 sc. Holl.
f.13v.
2e Somma summarum van allen renten in de heerscap van der Goude verscenen binnen
den jare ende inder manieren voirscr. loept in goeden ghelde,
2954 lb.11 sc.2½ d.
Van den renten in den lande van Steyne.
Item ontfaen van mijns liefs heren renten van den lande van Steyne mit sine toebehoren
verscenen binnen den jare van deser rekeninghe bi paymente voirscr. Eerst.
Heeft mijn heer in de Wilnes ende int lant van Steyne jaerlix te sijnse die t'sinte martijns
misse verscinen,
8 sc.8d.
Item van den smalthiende int lant van Steyne in de Wilnes ende in Papencoop van
Boudijn Bruunbaertssoen van enen jare dat wtghinc petri int jaer 92 Ende was de dach
11 oude scilde francoys t'stuc 26 sc. En 4 deuts gherekent,
14 lb.10 sc.5d.
Item heeft hi op Coppaert Tedensoens huus ende erve op martini ende petri jaerlix, 3 lb.15 sc.
Item op Jans Clerx camer ter Goude op die selve daghe jaerlix
1e Somma,

3 lb.
21 lb.14 sc.1d. Holl.
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f.14.
Van den thiende in den lande van Steyne en van Papencoop.
Item ontfaen van korenthiende in den selven lande van Steyne ende van Papencoop daer de
daghe van betalinghe of vielen deen helft petri ende dander helft odulphi ghelijc den thienden
in die heerscap van der Goude, Eerst
Sijthiendekin daer Wouter de Witte in te wonen plach hadde Pieter Hermanssoen den
morghen om 6 lb. Ende hout 2 morghen ende 2 hont facit,
14 lb.
Westeynde van der groter Wilnes hadde Hughe Paep den morghen om 5 lb.10 sc.en
hout 2½ morghen een zestendeel honts facit,
13 lb.18 sc.
Oosteynde van der groter Wilnes hade Ghijsbrecht Janssoen den morghen om 4 lb./ 10
sc. En hout 2½ morghen 1½ hont facit,
12 lb.7 sc.6d.
Wouter Gherijts bloc hadde Dirc Ghijsbrechtssoen den morghen om 4 lb. 10 sc. En hout
4 morghen 1½ hont en 20 scaft facit,
20 lb.5 sc.6d.
Dirx thiende van der Goude hadde Traveys Willamssoen den morghen om 6 lb. Ende
hout 4 morghen 2 hont 1 vieren honts facit,
26 lb. 5 sc.
Wagghelwijc hadde Jan Jacopssoen de valkenaer de morghen om 6 lb. En hout 4
morghen en ½ hont facit,
24 lb.10 sc.
Papecoop de zuutside hadde Jacop Janssoen den morghen om 6 lb.2 sc.6d. en hout 3½
morghen ende 2½ hont facit,

` 23 lb.19 sc.9d

Papencoop de noortzide hadde Boudijn Bruunbaertssoen den morghen om 5 lb. Ende
hout 6 morghen en 1 dardendeel honts facit,
30 lb.5 sc.7d.
Diermerbroec hadde Gherijt Egbrechtssoen den morghen om 5 lb.5 sc. En hout 2
morghen facit,
10 lb.10 sc.
2e Somma enen ouden scilt vrancrix voer een lb. Gherekent 175 lb.1 sc.5d. holl. Maken
t'selve lb. Voor 27 sc.3d. gherekent
238 lb.10 sc.8d. Holl.
f.14v.
De thiende die mijn here heeft te Benthusen ende te Leyden plach te hebben heeft hi Janne
den bastaert sinenn neve ghegheven erflic alsoe als sijn brieve inhouden ende begripen die hi
van minen heer daer of heeft.
Ontfaen uter heerscap van Moerdrecht.
Item ontfaen van mijns liefs heren renten te Moerdrecht. Eerst van den queldiken niet ontfaen
overmids dat se mijn heer den bueren over ghegheven heeft om des quaets dijx wille en si
meer ghecost souden hebben te dijken dan si waerdich waren overmids den swaren kueren die
op dien dijc gheleyt sijn.
Item van der gruut te Moerdrecht die te bamisse verscenen van cleyn Gherijts wijf,

[17]

20 sc.

Graven van Blois, inv.nr. 117
Item van den biersijns te Moerdrecht van enen jaer dat wtghinc te meye van Traveys
Willamssoen,
20 sc.
Item van Coenen den Cuser die hi minen here jaerlix sculdich is uter thiende bi Delf
ende t'sinte pieters misse verscinen 8 lb. 23 sc.6d. voor t'lb. maken 20 sc. Voor t'lb
gherekent,
9 lb.8 sc.
3e Somma,

11 lb.8 sc. Holl.

Ontfaen van der tollen tot Spaerndamme van die van Stavoren ende van die van
Aemstelredamme.
Item ontfaen van die van Aemstelredamme in dander weke van meye van hoorre
vrijheyt in mijns liefs heren tolle tot Spaerndamme die sy daer jaerlix of sculdich sijn ter
voirscr. tijt ende sy vrij om varen 4 marc lodijx sulvers daer Tricus die marc of gaf om 8
gulden loept 32 gulden t'stuc 16 sc. Facit 25 lb. Item die van Stavoren inder selver
manieren 3 marc lodijx sulvers daer si voer gaven 14 ghentse schilden t'stuc 26 sc.6d.
facit 18 lb.11 sc.
Coemt te samen,
44 lb.3 sc.
4e Somma per se

44 lb.3 sc. Holl.

Van reysoene.
Item ontfaen binnen den jare van deser rekeninghe van reysoene. Eerst in de heerschap
van Schoenhoven van den wael in den Hem van der watertollen waghe smalthiende veer
hoppensijns visscherie van Cohem ende den boemgaert bi der plaats van elken ouden
scilt 3d. Facit 37 sc.4d. Item van den selven van koerenthiende ten Berghe te Stolwijk
ende an de Vlist van den ouden scilt 3d. Facit 4 lb.18 sc.4d. Coemt te samen,
6 lb.15 sc.8d.
Item van reysoene in de heerscap van der Goude van der sluis gruit hoppensijns veer
waghe makelaerdie botermaat en smalthiende ter Goude ende in Bloemendael van elken
oude scilt 3d. Facit 18 lb.18d. Item van den selven van den koerenthienden in de
heerscap van der Goude en van den smalthienden in Gouderaec te Moerdrecht ter
Nuwerkerc.
f.15v.
Ende in Keten van den ouden scilt 3d. Facit 3 lb.18 sc.4d. Item van den selven van der
koerenthiende ende smalthiende in den lande van Steyne ende in Papencoop van den
ouden scilt 3d. Facit 46 sc.7d. Comen dese particle,
24 lb.6 sc.5d.
5e Somma,

31 lb.2 sc.1½ d.holl.

Somma summarum van mijns liefs heren renten van den lande van Steyne mit sinen
toebehoren overmids Papencoop Moerdrecht t'sulver van Aemstelredamme en van
Stavoren ende van reysoene in der manieren voirscr. loept in goeden ghelde,
346 lb.17 sc.11d. Holl.
2e Totaal somma van allen den ontfanghe van der rentmeysterscap van Scoenhoven
ende van der Goude mit allen horen toebehoren van allen renten ende goeden daer de
daghe van betalinghen of ghevallen sijn van sinte martijns daghe in den winter int jaer
91 tot sinte martijns daghe toe in den winter int jaer 92 in allen manieren voirscr. loept
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in goeden ghelde 4215 lb.17 sc.7d. Holl. Goetghelts maken in beursghelde,
5621 lb.3 sc.5d. holl.
f.16.
Lopic.
In den eersten rekent Tricus ontfaen van aksulke thiende ende goeden ….. de als mijn lieve
here in pachte heeft van den capittel van sinte marien t'Utrecht gheleghen in Lopic waer of de
pacht duert 20 jaer lanc des Tricus hier na rekent van den 12 sten jaer alse van der thinse ende
thiende bi goeden ghelde des de daghe van betalinghen vielen van der thiende van der eenre
helft petri ende dander helft johannis int jaer 92, Inden eersten,
Item van den thinse die versceen op sinte martijns dach inden winter int jaer 91 niet
ontfaen overmids dat se Coen van den Damme opgheboert hadde ende hi se Tricus
….........
Van den koerenthiende in Lopic.
Eerst zevenhoeven coft Pilgrim Over Rijnssoen bi den alinghe hoop om 50 oude scilde
vrancrix.
tOverste bloc van den oversten 12 hoeven coft Splinter van den Vliet bi den alinghen
hoop om 40 oude scilde 1 quartier.
t'Nedersten bloc van den oversten 12 hoeven coft Aerst Pelgrimssoen van Lopic bi den
alinghe hoep om 73 oude scilden.
t'Overste bloc van den nedersten 12 hoeven coft Jan Breenync Gherijt Splinterssoen bi
den alinghen hoop om 68 oude scilde.
t'Nederste bloc van den nedersten 12 hoeven coft Willam Loefssoen bi den alinghen
hoop om 50 oude scilden.
t'Overste bloc van den thienhoven coft Jan van der Hoeve Elyaessoen bi den alinghen
hoop om 44 oude scilden
t'Nedersten bloc van denm thienhoven coft Claes Buckinc bi den alinghen hoop om 39
oude scilde.
f.16v.
t'Kercbloc coften Willam van der Huel ende Sanders Gherijtssoen bi den hoop om 61½
ouden scilt.
t'Bloc tusschen Jans sloot van Santen ende Willam Wouterssoens sloot coften Barwout
Heynrixxoen ende Pieter Mont bi den hoop om 31 oude scilde.
t'Bloc tusschen Willam Wouterssoens sloot ende den Wtwech coften Daem Melissoen
ende Godevaert Hughensoen bi den hoop om 42 oude scilden.
t'Bloc tusschen den Wtwech ende Gherijts Rosts sloot coft Claes Kors Jacopssoen bi
den hoop om 20 oude scilde.
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t'Bloc tusschen Gherijt Rosts sloot ende delyanen sloot coft Alaert Snyder bi den hoop
om 33 oude scilde.
t'Bloc tusschen Delianen sloot ende Dirc Mathijssoens sloot coften Jan Andriessoen
ende Willam de Wolf bi den alinghe hoop om 30 oude scilde.
t'Bloc tusschen Dirc Mathijssoens sloot ende der zijtwende coft Korskin Gherijtssoen bi
den hoop om 46½ ouden scilt.
Langhelant coft Jacop Dirxsoen bi den alinghen hoop om 32 ouden scilde.
Kortelant coft Claes van den Berghe bi den hoop om 28 oude scilde.
Den smalthiende van den overen ende coft heer Jan van Meerwijc bi den hoop om 7
oude scilde.
f.17.
Den smalthiende van den nederen ende coft Jan Breeninc Hughemansdsoen bi den hoop
om 8 oude scilde.
1e Somma van allen ontfanghe van thinse ende thiende in Lopic in der manieren
voirscr. loopt den ouden scilt voor 54½ labay gherekent van petri en johannis dats van
beiden terminen 603 oude scilde ende 3 quartier vrancrix daer of ghecort der heren
pacht van sinte marien t'Utrecht die men hem jaerlix sculdich is van den goede van
Lopic ende men betalen moet deen helft te kerssavont ende dander helft te paesschen
410 oude scilde vrancrix die hem Tricus betaelt heeft op hoorre cameraers brief van
quitanchen die hi hier over levert die of ghecort blijft mijns heren bate boven der heren
pacht 293 oude scilde ende 3 quirtier vrancrix den scilt voor 54½ nuwen dordr. Groot
die men heet labay gherekent lopen den selven groot voor 8d. Holl.gherekent 533 lb.12
sc.11d. Holl. Ende van der thinse als voerscr. Is 36 groten maken den groot 8d.
Gherekent 24 sc.
Loept te samen
534 lb.16 sc.11d. Holl.
f.17v.
Alrehande ontfanc van den ambochtsluden en in anderen manieren dat de rentmeyster scap
van Scoenhoven en van der Goude niet en roert.
Inden eersten ontfaen van heer Janne van Heemsteden die hi sculdich bleef bi der
deductien van sijnre rekeninghen die wtghinc t'sinte martijns daghe in den winter int
jaer 91 als men bi der selver deductien ende recesse van sijnre rekeninghe vinden mach
45 lb.10d. goetghelts maken in slechte ghelde,
593 lb.7 sc.9d.
Item ontfaen van den rentmeyster van Zeelant 28 daghe in december op Tricus brief van
quitanchen die doe ghegheven was om Gherijt Janssoen mede te betalen des hi minen
heer gheleent hadde daer Gherijt voirscr. des raeds brieve of hadde sulke stucken van
goude als hier na ghescreven staen.
Eerst 98½ nobel van enghelant t'stuc 3 lb.2 sc. Facit 305 lb.7 sc. Item 113nuwe dordr.
Scilde t'stuc 30 sc. Facit 169 lb.10 sc. Item 17 nuwe cronaerts van Henegouwen t'stuc
28 sc.8d. Facit 24 lb.7 sc.4d. Item 46 mechelsche scilde en 5 vrancrixe cronaerts t'stuc
32 sc.8d. Facit 83 lb.6 sc. Item 3 oeysche cronaerts t'stuc 26 sc.8d. Facit 4 lb. Item 1
franke van francrijc t'stuc 28 sc.8d. Facit 14 lb.6 sc.8d. Item 32 dordr. Gulden t'stuc 20
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sc.8d. Facit 33 lb.16d. Item 33 gelresche gulden t'stuc 20 sc. Facit 33 lb. Item 42 nuwe
ghelresche gulden t'stuc 20 sc. Facit 42 lb. Item 11 nobel van ghent t'stuc 3 lb.12d. Facit
33 lb. 10 sc. Item 8 vransrixe motton t'stuc 37 sc.8d. Facit 15 lb.16d. Item 3 lyoen t'stuc
44 sc.8d. Facit 6 lb.14 sc.
Comen dese particle,
764 lb.4 sc.8d.
Item des dinxdaghes na sinte pouwels dach ontfaen van Janne van Brakel en
rentmeyster van Texel ter voirscr. betalinghen sulke stucken van goude en ander
payment als hier na ghescreven staet. Eerst 52 vrancrixe scilde t'stuc 35 sc.2d. Facit 91
lb.10 sc.10d. Item 4 vrancrixe mottoen t'stuc 36 sc. Facit 7 lb.4 sc. Item 38 ghentsche en
keysers scilde t'stuc 34 sc.6d. facit 65 lb.11 sc. Item 20 nuwe dordr. Scilde t'stuc 29
sc.4d. facit 29 lb.6 sc.8d. Item 2 vrancrixe cronaerts t'stuc 31 sc. Facit 3 lb.2 sc. Item 3
oeysche cronaerts en een conterfeyt franc t'stuc 24 sc.4d. facit 4 lb.17 sc.4d. Item 6
wilhelmus cronaerts van Henegouwen t'stuc 28 sc.8d. Facit 8 lb.12 sc. Item 4 ghentsche
nobel t'stuc 3 lb.8d.
Facit
12lb.2 sc.8d.
f.18.
Item 8 nuwe ghelresche gulden t'stuc 18 sc.8d. Facit 7 lb.9 sc.4d. Item 13 pieters ende
mechelsche scilde t'stuc 31 sc.4d. facit 20 lb.7 sc.4d. Item 3 nuwen dordr. Groten (9)
franken t'stuc 28 sc. facit ….. Item 1 out ghelresche gulden ende 7 heren groten facit 24
sc.8d. Comen dese particle daer Jan van Brakel Tricus brief van quitanchen of heeft
ghegheven des vridaghes na pauli conversio,
272 lb.7 sc.10d.
Item rekent Tricus ontfaen van overbaet van alrehande ghelde dat hi van mijns liefs
heren reysoene voor gheroert staen meer voor heeft ontfaen dan voor gherekent is
overmids
(4 regels niet te lezen)
In Bloemendael van Dircs brieven …..... van Gheerlof Dirxsoens lant in Gouderaec van
den veerstallande tot Haestrecht van Coppaert Tedensoens huus ende Jannes Clerx
camer en vanden lant tijnse inden lande van Steyne van 18 lb.10 sc. daer Tricus van …
rekenr ontfaen dan voirscr. is 3 sc.4d. facit,
3 lb.20d.
f.18v.
Item rekent Tricus ontfaen van overbaet van alrehande ghelde dat hi van mijn liefs
heren renten die voer gheroert staan meer voer t''ponr ontfaen heeft dan voor gherekent
is overmids dat si daer niet te ….. ….... te rekenen als men claerlic aldaer vinden mach.
Eerst van den hofstedenghelde t'Scoenhoven.
Item rekent Tricus ontfaen van den verhuerden lande daer t'bosch plach te staen van
elken scilde oberhooft 4d. Meer dan voirscr. is loept van 176½ ouder scilt die Tricus
meer ontfaen heeft dan voor gherekent staet facit 58 sc.10d.
Item ontfaen van een deel korenthiende in de heerscap van Scoenhoven ende van der
Goude die Tricus meer ontfanc van den scilde dan voor gherekent staet overmids dat hi
den luden over den dach een wijl tijts beide en de scilde also veel op liepen den over.....
92 oude scilde van elken scilde overhooft 8d. Facit 3 lb.16 d.
Comen dese particle,
6 lb.9d.
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Item ontfaen van Stheven den camelinc van 3 lb. 15 sc. die hi jaerlix sculdich is van
sinen lande dat Rasschen plach te wesen van elken ponde 2 sc. meer dan voirscr. is facit
7 sc.6d. Item ontfaen van den ….....ghelde ….... … Scoenhoven die te heylichmisse
verscenen …... …..
elken ponde 4 sc. ….. dan voren gherekent staet........ …... dattet daer ….... ….... …....
Comen dese particle (verder niet meer te lezen)
2e Somma

1649 lb.19 sc.2 d holl.

f.19.
Alrehande ghemeen ontfanc.
Item overmids dat de muis t'koern dat in mijns heren berch int jaer voer dese rekeninghe
ghemennet was seer ghegheten hadde soe vercoftet Tricus wt mijns heren bevelen ende
wt goetdenken des raets Vrederic van der Zevender coft ten segghen heer Janne Tolners
ende Dirc Beynkins om 90 dordrechtse gulden die Tricus hier ontfaen rekent van
Vrederic voirscr. voer t'stuc 22 sc.4d. facit,
96 lb.
Item ontfaen van Heynkin den moelnaer van een oude cogghe die mijns heren was ende
ondicht was ende niet en docht ende men oec niet en plach te orbaren ende lach ende
verderfde die Tricus vercoft bi goetdenken heer Janne Tolners ende Dirc Beynkins en
gaffe Heynkin voirscr. 15 dordr. Gulden t'stuc 22 sc.4d. Facit,
16 lb. 15 sc.
Item ontfaen van Korstiaen Aelbrechtssoen van een deel pex dat in den wijnkelre in een
tonne stont die al ghebroken was soe dattet pec op d'aerde ghelopen lach ende te niet
ghegaen soude hebben soe dattet Tricus vercoft ende gaft om,
13 sc.4d.
Item ontfaen van Louwe Brabanders soen van den boemgaerde bi den merctvelde daer
Tricus mede te bode sat ende verhuerden een jaer lanc wtgaende t'alreheylighen misse
int jaer 92 (5) oude scilde ende 3 quart vrancrix t'stuc 38 sc.8d. Gherekent,
11 lb.2 sc.4d.
Item omtrent johannis over een jaer sonden die van der Goes t'Scoenhoven tot mijns
heren behoef 100 dordr. Gulden daer een luttel ghelres gulden onder waren die Vrederic
van der Zevender en Dirc Beynkin ontfinghen rechtevoert also als si quamen voert de
…... ter heymeliker oerbaer Soe datter Tricus ….. ontfanc noch wtgheven of en maect
danm bewisinghe in der manieren voirscr. Item heeft Tricus ontfabghen so van den
rentmeyster van Zeelant so van Jan van Brakel als voerscr. Is 32 dordr. Gulden 33
ghelresche gulden 20 nuwe dordr. Scilde 2 francrixe Cronaerts 4 oeysche crone 8 nuwe
ghelresche gulden en 13 pieters de welke Tricus rekent hogher wtghegheven dan
ontfaen sulc 16d. Sulc 12d. Sulc 8d. En sulc 4d. So dat hi minen heer te bate rekent van
den stuc over hooft 12 d. facit
5 lb.8 sc.
f.19v.
Mijn heer was sculdich Phillips van Malsen in enen openen brieve beseghelt mit mijns
heren grote zeghel 400 dordrechtse gulden die Phillips hem verleit had an sekeren
ghelde en van afterstallighen wedden die mijn heer Phillips sculdich was en hem
verscenen waren binnen den termijn van sinte jans misse int jaer 90 lestleden. Item was
mijn heer Phillips in enen anderen brieve sculdich van 1½ jaer wedden en van zadelrie
en van beslaen die hem verscenen waren te kerssavont int jaer 91 lestleden 49 franken
maken 3 franken voor 7 gulden gherekent 65 gulden en 12 groten. Item die Phillips te
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luttel van enen paerde gherekent had 1 gulden en 12 groten. Dit loopt al te samen dat
mijn heer Phillips sculdich was in der manieren voirscr. 466 dordr. Gulden en 24 groot.
Welke somme Phillips betaelt is in der manieren dat hier na volghet. Eerst an 5800
conijnsvelle die vielen in Texel en de dach van betalinghen of was te meue int jaer 92
lestleden 272 dordr. Gulden en 12 groten. Item die hem heer Jan van Heemsteden van
mijns heren weghen leverde en betaelde op Tricus Bijlmans brief van quitanchen 152
dordr. Gulden en 26 groten. Item die Phillips minen heer weder sculdich was ende hi
ontfaen had van heer Dirc Bijlman en Phillips vergheten had in sijn ontfanc te rekenen
in sijn rekeninghe van den jare 89, 41 dordr. Gulden en 21 groten. Dir loopt al te samen
dat Phillips betaelt is van beiden brieven voerscr. Die Tricus hier over levert 466 dordr.
Gulden en 24 groten. Soe dat Tricus van den voirscr. ghelde en brieven noch ontfanc
noch wtgheven en rekent dan sulke bewisinghe of doet als voerscr. Is om des verloops
wille van payment overmids dat Phillips tot veel tiden en in veel stucken betaelt is en tot
elker tijt t'payment verlopen was.
Item heer Jan van Heemsteden heeft enen brief van quitanchen van Tricus van 200
dordr. Gulden die ghegheven was op alre heylighen avond van welken ghelde Phillips
van Malsen had 152 dordr. Gulden en 26 groten als voerscr. Is ende Tricus ontfinc van
heer Janne voirscr. 47 dordr. Gulden en 9 groten die hi hier ontfaen rekent voor t'stuc 23
sc.4d. facit,
55 lb.2 sc.8d.
f.20.
4e Somma,

185 lb.1 sc.4d. holl.

2e Totaal somma van allen ontfanghe dat Tricus ontfaen rekent binnen den termijn van
deser rekeninghe van des niet en behoert in de rentmeysterscap van Scoenhoven en van
der Goude alse van der over bate van Lopic van overbaet van paymente ende van
alrehande anderen ghemeynen dinghen inder manieren voorscr. loept an slechten
ghelde,
2369 lb.17 sc.10d. Holl.
f.20v.
Somma omnium sommarum van allen Tricus Bijlmans ontfanghe beide van der
rentmeysterscap van Scoenhoven en van der Goude ende in allen anderen manieren
voirscr. loept an slechten ghelde,
7991 lb.15d. Holl.
f.21. Ledig.
f.21v. Ledig.
f.22.
Dit is Wtgheven Tricus Bijlmans van mijns liefs heren weghen s'Grave van Bloys binnen den
termijn voirscr. ingaende op sinte martijns dach in den winter int jaer 91 durende tot sinte
martijns daghe toe in den winter int jaer 92 dats binnen enen helen jaer ende is al sijn
wtgheven gherekent an slechten ghelde te verstaen een nuwe dordr. Groot voor 8d. Holl. Ende
al ander sulveren ghelt ende gout daer na gherekent
In den eersten rekent Tricus voirscr. wtghegheven die sijn wtgheven van sijnre
rekeninghe voor dese meer beliep dan sijn ontfanc als men int lest van dier rekeninghe
bi den recesse ende deductien vinden mach,
1266 lb. 16d. Holl.
1e Somma per se,

1266 lb. 16d. Holl.
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f.22v.
Wtgheven van renten ende alrehande ghelde dat jaerlix gaet uter voirscr. rentmeysterscap
deel erflic ende deel te live als hier na volghet.
Inden eersten van erfrenten ghegheven heren Pieter de Haen die onser vrouwen outaer
t'Scoenhoven toebehoren ende t'sinte martijns misse verscinen ende is voor verset van
lande dat den voirscr. outaer toe plach te hoeren int lant dat Egghaerts van der Vlist
plach te wesen ende mit dien lande van mijns heren weghen vercoft was soe datter mijn
heer jaerlix 30 sc. voor ghevet daer of betaelt van martini 91 die her Pieter voirscr.
ontfinc.
30 sc.
Item Jacop van Risoerde heren Aelwijnssoen die hi van minen heer hout ende uter
thiende van Bloemendael gaen en hem verscenen petrie int jaer 92 op sinen brief van
quitanchen 5 lb. Goetghelts maken in slechten ghelde,
6 lb.13 sc.4d.
Item den convente t'Scoenhoven die hem verscenen petri voirscr. van der daghelixer
missen die si op thuus doen ende si erflic om verbonden sijn een daghelixe misse op
thuus te doen daer si jaerlix of pleghen te hebben 12 lb. Daer voor betaelt van petri int
jaer 92 op des prioers brief van quitanchen,
12 lb.
Item den heren van Oude Monstre t'Utrecht ghegheven van den goede van den lande
van Steyne mit sinen toebehoren dat mijn heer van den capittel in erfpacht hout om 10
lb. Utrechts payments siaers alle jaer te leveren ende te betalen op mijns heren anxt ende
cost binnen Utrecht horen cameraer op sinte victors dach of ten lanxten binnen den
naesten 5 weken daer voor of daer na waer men des niet en dede dat goet waer alinghe
verwint soe datter t'capittel sinen vryen wille mede doen mocht sonder wedersegghen of
ondanc daer of te hebben (daer of dat si deen van den nuwen goede vri of hebben) waer
of men copie int register vinden mach daer dese ende ander vorwaerde hoe ment
versoeken sel alst versterft in bescreven staen waer of Tricus gaf ende betaelde 2
ghentsche scilde ende 6 labay t'stuc van den scilden 38 sc.
4 lb.
f.23.
Item den cureyt t'Scoenhoven ende de altaristen aldaer van mer vrouwen memorie van
Beaumont daer si jaerlix of pleghen te hebben 40 groten die hem verscenen martini in
den winter int jaer 91 daer voor hem betaelt van desen jaer van martini voirscr.
26 sc.8d.
Item van mijns heren thiende te meten in de heerscap van der Goude ghegheven
Ghijsbrecht Mijssensoen ende den clerc die hem halp,
10 lb.
Item den papenliker provende int gasthuis ter Goude van bamisse int jaer 92 die her
Bartholomeeus ontfanc,
20 sc.
Item sinte nyclaes outaer in de kerc ter Goude van bamisse voirscr.

5 sc.

Item onser vrouwen outaer ter Goude van den selven termijn,

5 sc.

Item der kerken te Moerdrecht die men jaerlix sculdich is roerende van renten die si
hadde op erven die tot mijns heren woninghen ter Goude voertijds ghecoft sijn van den
voirscr. termijn,
3 sc.6d.
Item den rentmeyster van sinen wedden van den jare van deser rekeninghe,
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2e Somma van des jaerlix gaet voor rentmeysterscap erflic in der manieren voirscr.
loopt an slechten ghelde,
87 lb.3 sc.6d.
f.23v.
Van renten leene ende wedden te live of te wedersegghen die jaerlix uter rentmeysterscap
pleghe te gaen in der manieren dat hier na volghet.
In den eersten ghegheven Pieret den maerscalc die hi tot sinen live hilt ende hem
verscenen op sinte martijns dach in den winter int jaer 91, 10 lb. Item den selven die hi
oec tot sinen live hilt ende hem verscinen te kerssavonde int selve jaer 8 franke t'stuc 28
sc. facit 11 lb.4 sc. Item Pieret voirscr. die hi tot sinen live hadde ende mijn heer Grave
Jan van Bloys des god ghedenke hem besprac in testamente ende verscenen martini
voirscr. 5 lb.
Comen dese particle,
26 lb. 4 sc.
Item Lijsbeth Cattenborns die si tot horen live heeft ende hoer verscenen die een helft
tot korssavondt int jaer 91 ende dander helft t'sinte jans misse te midzomer daer naest
volghende op hoor brieve van quitanchen te samen,
36 lb.
Item Herman Vijnken die hi tot sinen live hout ende man of is ende hem verscenen
katherine int jaer 91 op sinen brie van quitanchen,
12 lb.10 sc.
Item meyster Willem Sonderdanc den surgijn die hi tot sinen live hout en bewijst sijn op
de sluus ter Goude op t eerste ende reetste ghelt datter of coemt die hem verscenen te
kerssavondt int jaer voirscr. 56 oude scilde vrancrix. Item den selven die hi jaerlix heeft
tot mijns heren wedersegghen van testamente dat mijn lieve here Grave Jan van Bloys
des god ghedenke hem besprac die hem verscenen te kerssavondt voirscr. 24 oude scilde
vrancrix coemt te samen 80 oude scilde vrancrix t'stuc 34 sc. 1 deut maken, 136 lb.10 sc.8d.
Item Harberen de wapenmaker op sinen brief van quitanchen die hi tot sinen live heeft
ende hem verscenen te kerssavondt voirscr. 4 oude scilde vrancrix t'stuc 34 sc.8d.
Loept,
6 lb.18 sc.8d.
Item meyster Heinric van Brandenborch t'Utrecht die hem mijn heer ghegheven heeft
sijn raet ende advocaet om te wesen daer hi brieve of heeft hem ghegheven op sinen
brief van quitanchen die hem te kerssavondt verscenen 15 dordr. Scilde t'stuc 30 sc.
facit 22 lb. 10 sc. Item den selven ten voirscr. termijn die men hem oec in der selver
manieren sculdich is 5 ellen ghemenghets lakens tot enen roc ghecoft ieghen Allaert
Snyder d'ellen 26 sc.8d.
Facit
6 lb.13 sc4d.
f.24.
Item dn slven een bontvoeder onder sinen roc ghecoft yeghen Dirc den cramer 6½
dordr. Scilt t'stuc 30 sc. facit 9 lb.15 sc. Comen dese particle,
38 lb.18 sc.4d.
Item Pouwels Willemssoen t'Utrecht daer hi mijns heren procuratoer om is die hem mijn
heer ghegheven heeft in der manieren ende ten termijn dat voirscr. is van meyster
Heynric 5 dordr. Scilde t'stuc 30 sc. facit 7 lb.10 sc. Item den selven 4 ellen bruuns tot
enen roc d'ellen 23 sc.4d. facit 4 lb.13 sc.4d. Item den selven yeghen Peterus sinen roc
mede te voederen 7 ellen kersijs costen 22 sc.6d. Comen dese particle,
13 lb.5 sc.10d.
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Item den heer van Montfoerde ghegheven op sinen brief van quitanchen die hem t'sinte
pietersmisse verscenen ende hem mijn heer te sinen live ghegheven heeft inder
manieren dat sijn brieve daer of inhouden 200 franke francoys t'stuc 28 sc. facit,
280 lb.
Item Janne Quarlet ghegheven die hem te korssavont verscenen ende hi tot sinen live
heeft roerende van mijns heren s'Grave Jans testamente des god ghedenke 10 lb. Item
heeft Tricus in sijn ontfanc gherekent die mijn here jaerlix heeft op Quarlets lant dat hi
yeghens Rasschen cofte als men int ontfanc vinden mach 7 lb.10 sc. goetsghelts die
welke mijn heer Quarlet tot sinen live quijt ghegheven heeft maect slechts ghelts 10 lb.
Coemt te samen,
20 lb.
Item Hectoer van Moersike op sinen brief die hi tot sinen live hadde roerende deel van
mijns liefs heren testamente voirscr. ende deel voor dienst dien hi ghedaen hadde ende
hi man of was 20 franken van vrancrijc dies hem die een helft versceen te kerssavont
lestleden ende dander helft t'sinte jans misse daer na die mijn heer van gracien sinen
erfnamen beval te betalen van den termine van sinte jans misse want hi langhe voor den
voirscr. termijn starf t'stuc overmids dat se Tricus betaelde omtreeks lamberti 30 sc.8d.
Facit,
30 lb.13 sc.4d.
Item Gheertrudn van den Rijn die si tot horen live heeft verscinende te korssavont daer si om
verbonden is te hove te wasschen ende te dienen als hoor brieve houden 10 franken t'stuc alse
Tricus hoor betaelde 28 sc.8d. Facit 14 lb.6 sc.8d. Item der selver als men hoor oec jaerlix na
horen brieve sculdich is 4 ellen lakens d'elle 24 sc. facit 4 lb.16 sc.
f.24v.
Item der selver tot enen voeder onder horen roc mede te copen 45 sc.4d.
Comen dese particle,

21 lb.8 sc.

Item Scoenhoven den hyraut die hem mijn heer tot sinen live ghegheven heeft ende hem
verscenen petri in zulle op sinen brief van quitanchen 10 franke t'stuc 28 sc.8d.
Facit,
14 lb.6 sc.8d.
Item Hughe van Loenresloot ghegheven op sinen brief die hi t'sine live heeft ende hem
verscenen petri in zulle 100 scilde 12 labay voor den scilt maken,
40 lb.
Item Jacop van Oesterwijc op sinen brieve die hi t'sine live heeft voor dienst ende
testament 40 dordr. Gulden daer hem die een helft of versceen martini in den winter int
jaer 91 ende dander helft t'sinte jans daghe te midzomer daer naest volghende t'stuc 22
sc. Facit,
44 lb.
Item Mechelden Harman Vogels dochter op horen brief die si tot horen live heeft
verscinende te meye,
6 lb.
Item mijns heren neve broeder Jan de carmelijt was op sinen brief van quitanchen die hi
t'sine live heeft ende hem verscenen t'sinte jans misse te midzomer int jaer 92,
20 lb.
Item Godevaert Janssoen op sineen brief van quitanchen die hi tot sinen live heeft
verscinende t'sinte jans misse,
5 lb.
Item Janne Aelbrechtssoen op sinen brief die hi t'sinen live heeft van testament mijns
liefs heren Grave Jans des god ghedenke die hem verscenen die een helft martini in den
winter int jaer 91 ende dander helft te meye daer naest volghende,
16 lb.
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Item Engbrecht den bode op sinen brief die hi ende sijn wijf tot horen live hebbe ende
hem verscenen die een helft t'sinte jans misse ende dander helft te bamisse.
10 lb.
f.25.
Item Willoen op sinen brief die hi t'sinen live heeft van testamente mijns liefs heren
voirscr. ende hem verscenen die een helft te korssavont int jaer 91 ende dander helft
t'sinte jans misse daer na 20 gouden oude scilde voor t'stuc 35 sc.4d. facit,
35 lb.6 sc.8d.
Item Bartelmeews Lambrechtssoen die hem mijn heer t'sine live ghegheven heeft daer
hi sinen openen brief of heeft ende hem verscenen te kerssavont int jaer 91, 10 gulden
dordr. T'stuc 21 sc.4d. facit,
10 lb.13 sc.4d.
Item Vrederic van der Zevender op sinen brief van quitanchen die hi tot sinen live heeft
ende hem verscenen die een helft t'sinte pieters misse in zulle ende dander helft t'sinte
jans misse te midzomer daer na 100 franken van vrancrijk hem voor t'stuc betaelt 29
sc.4d.
facit,
146 lb.13 sc.4d.
Item Harman de backer hadde die hem mijn heer t'sinen live ghegheven hadde voor
testament ende voor dienst 10 franke die hem verscenen te kerssavont int jaer 91 de
welke mijn heer yeghen Harman voirscr. quijt ghecoft heeft om een somme ghelts ende
overmids die soe en rekent Tricus Harman voirscr. niet ghegheven.
Item Lopic den wachter ghegheven die hem mijn heer tot sinen live ghegheven heeft
voer dienst dien hi ghedaen heeft op sijn brieve van quitanchen die hem verscenen die
een helft te korssavont int jaer 91 ende dander helft t' sinte jans misse te midzomer daer
an 16 dordr. Gulden t'stuc 22 sc. facit,
17 lb.12 sc.
Item Joncfrou Rensselden Jans van der Goude van Amersfoerde op Jans brief die hi
hout ten rechten leene jaerlix te hebben uten thienden van Papencoop ende hem
verscenen petri ende johannis int jaer 91, 10 lb. Zwarten daer voor ghegheven 2
ghelresche gulden ende 22 labay t'stuc van den gulden 22 sc. facit,
58 sc.8d.
f.25v.
Item den here van Asperen ghegheven die hem mijn heer t'sinen live ghegheven heeft
ende bewijst op de renten van Scoenhoven ende van der Goude in der manieren dat sijn
brieve daer of houden 200 franke van vrancrijc die hem verscenen die een helft t'sinte
martijns daghe in de winter int jaer 91 daer hem Tricus voor t'stuc of betaelde 28 sc.
Dander helft t'sinte pieters misse in zulle daer an voor t'stuc 28 sc.8d. Op sinen brief van
quitanchen, facit
283 lb.6 sc.8d.
Item Robbert van Glimes die hem mijn heer tot sinen live ghegheven heeft ende bewijst
op de voirscr. rentmeysterscap op sinen brief van quitanchen die hem verscenen martini
in den winter int jaer 91 100 dordr. Gulden t'stuc 21 sc.4d. facit,
106 lb.13 sc.4d.
Item Lubekin den piper die hem mijn here t'sinen live ghegheven heeft op sinen brief
die hem verscenen martini voirseyt 30 franke dierre hem heer Jan van Heemsteden 10
franc of betaelt heeft die se rekende int jaer voor dese rekeninghe soe datter Tricus hier
20 rekent t'stuc 28 sc.8d. Facit,
28 lb.13 sc.4d.
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Item Lijsbeth Willem Bottermans dochter ghegheven die hoor mijn heer Grave Jan van
Bloys des god ghedenke tot horen live ghegheven heeft ende hoor vader voirtijts plach
te hebben ende hoor verscenen petri lestleden op horen brief van quitanchen,
4 lb.
3e Somma,

1413 lb.12 sc.10d. Holl.

f.26.
Here Ghijsbrecht van Langherak.
Item betaelt wt bevelen des raeds ghegheven s'heren Ghijsbrecht van Langherak op
sinen brief van quitanchen van den houdinghe van sinen kinderen die hi heeft bi mijns
liefs heren dochter Grave Jans des god ghedenke van enen jaer dat hem verscenen die
een helft petri ende dander helft johannis (60) dordr. Scilde t'stuc 32 sc. facit,
96 lb.
4e Somma per se,

96 lb. Holl.

f.26v.
Loen ende wedden den poertiers wachters ende armborstier op thuus t'Scoenhoven ende ter
Goude.
Item ghegheven Claes Lauwaert den oversten poertier Jakemijn en Wouter sinen
ghesellen die na hem poertier wortomtrent bartholomei de nederste poertiers
t'Scoenhoven ende 2 wachters alse Ghijskin en Nanninc voor hoor jaer wedden als si
pleghen te hebben van enen jaer t'welke inghinc te korssavondt int jaer 91 elken persoon
8 franken loept 32 franke overmids dat Jakemijn en Wouter voor enen persoon
gherekent sijn. Item Aernt den armborstier van den selven jaer als hi pleghet te hebben
1- franke, Comen dese particle den franc voor 30 sc.8d.
Facit,
64 lb.8 sc.
Item den tween poertiers en 2 wachters voirscr. voor hoor wijnter pelsen elken als si
pleghen te hebben 38 sc. facit 7 lb.12 sc. Item den tween poertiers en Aernt
d'armborstier tot horen wijnter rocken ghecoft jeghen Philips Scoenman en Korskin
Aelbrechtssoen elken 4 ellen bruuns en sangwijns loept 12 ellen d'elle 21 sc.4d. facit 12
lb.16 sc. Item den selven hoor rocke mede te voederen elken 3 ellen breets wits enghels
dat wel 3 ellen breet was d'elle 10 sc.8d. Facit 4 lb.16 sc. Item den tween wachters tot
horen wijnter clederen jeghen Korstiaen voirscr. elken 4 ellen groens en blaews d'elle
16 sc.8d. Facit 6 lb.13 sc.4d. Item den selven hoor rocke mede te voederen elken 3 ellen
breets enghelschs wits d'elle 10 sc.8d. Facit 3 lb.4 sc.
Comen dese particle,
35 lb.6d.
5e Somma,

99 lb.9 sc.4d. holl.

f.27.
Item ghegheven Janne den poertier ter Goude van sinen loon en wedden van der poerten
van den huse ter Goude te bewaren van korssavondt int jaer 91 tot korsdaghe toe int jaer
92 dats van eenen heelen jaer 8 franken francoys t'stuc 30 sc.8d. Facit 12 lb.5 sc.4d.
Item den selven tot enen roc 4 ellen lakens d'elle 21 sc.4d. facit 4 lb.5 sc.4d. Item sinen
roc mede te voederen 3 ellen wits d'elle 10 sc.8d. Facit 32 sc. Item den selven Jan voor
sinen wijnterpels als hi jaerlix pleecht te hebben 38 sc. Comen dese particle,
20 lb.8d.
Item Jan den wachter en Aernt sienen broeder van horen jaer wedden en loen als si
pleghen te hebben van den huse ter Goude te bewaken t'welke inghinc te korssavondt
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int jaer 91 durende tot korssavondt toe int jaer 92 dats een termijn van enen heelen jaer
elken 8 franken facit 16 franke stuc 30 sc.8d. Facit 24 lb.10 sc.8d. Item den selven 2
wachters als si pleghen te hebben elken tot enen roc ghecoft jeghens Gherijt van Elten
ter Goude 4 ellen lakens d'elle 19 sc. facit 7 lb.12 sc. Item den selven hoor rocke mede
te voederen elken drie ellen wits d'elle 10 sc.8d. Facit 3 lb.4 sc. Item den selven 2
wachters voirscr. voor hoor winterpelsen elken als si pleghen te hebben 38 sc. facit 3
lb.16 sc. Comen dese particle,
39 lb.2 sc.8d.
6e Somma,

59 lb.3 sc.4d. holl.

f.27v.
Van der castelrien t’Scoenhoven ende ter Goude
In den eersten ghegheven Vrederic van der Zevender van sinen wedden van der
bewaringhe van den huse t’Scoenhoven die een casteleyn jaerlix pleecht te hebben
behalven de costwedden die alle jare te meye verschienen op Vrederix brief van
quitanchen van meye 92,
20 lb.
Item Vrederic van der Zevender voirscr. van der houdinge van 10 personen die hi op
den huse in sinen cost ghehouden heeft dats te verstaen hi selve hem vijften twee
wachters twee poertiers en Aernt d’armborstier de welke hi ghehouden heeft van sinte
martijns daghe in den wijnter int jaer 91 ingaende tot sinte martijns daghe toe in den
wijnter int jaer 92 wtgaende dats een termijn van eenen heelen jaer van elken persoen
siaers 21 oude scilde loept 210 oude scilde t’stuc 30 sc. facit,
315 lb.
f.28.
Item ghegheven heer Hubrecht van Montfoerde van sine wedden van der bewaringhe
van den huse ter Goude die een castelein aldaer jaerlix pleghet te hebben behalven die
costwedden die alle jaer t’sinte martijns misse verscenen hem ghegheven van martijn
92,
20 lb.
Item heer Hubrecht voornoemt ghegheven van der houdinghe van 9 personen op den
huse ter Goude die hem bi minen here en sinen rade ghe....... sijn te houden aan
t’voirscr. huus te bewaren en te bewaken dats te verstaen hi selve hem sesten 2 wachters
en 1 poertier die hi ghehouden heeft an sinen ... van sinte martijns daghe in den winter
int jaer 91 ingaende tot sinte martijns daghe toe in den winter int jaer 92 duerende dats
een termijn van enen heelen jaer van elken persoen siaers 21 oude scilde loept 189 oude
scilde t’stuc 30 sc. facit,
283 lb.10 sc.
f.28v.
Van opgheleyden ghelde als men mijns heren goede verhuert of vercoept.
In den eersten des sonnendaghes na sinte katrinen dach doe men de sluus ter Goude
verhuerde van opgheleyden ghelde ende van wijn die men dranc de wijl men verhuerde
ende overmids een maeltijt 3 scepen ghegheven dierre over waren doe men verhuerde
ende van anderen oncost te samen overmids dat men veel op leyde meer dan men
pleecht te doen samen 9 lb.2 sc. Item des sonnendaghes na sinte pouwels dach conversie
doe men ter Goude verhuerde den hoppensijns de gruut t’veer de waghe de makelaerdie
de bottermaet mitter watertollen ende 5 smalthienden van ongheleiden ghelde van wijn
ghedronken de wijl men verhuerde ende ter andere oncosten te samen mids dat de goede
qualic van hant wouden ende men se fel oplegghen most 20 lb.19 sc. 4d. Item des
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sonnendaghes te sinte ambrosius dach doe men verhuerde t’Scoenhoven de waghe de
smalthiende de watertollen den boemgaert bi der plaats was an ghelde opgheleit te wijn
ghedronken ende anderen oncost te samen 43 sc.8d.
Comen dese particle,
23 lb.5 sc.
Item op sinte jacopsdach doe men ter goude vercoft alle de korenthiende in de heersscap
van der Goude was an ghelde opgheleyt te wijn ghedronken ende t’anderen oncost
overmids der scepen cost die mede de voerwaerde waren te samen 13 lb.6 sc.8d. Item
op sinte lourens dach daer na doe Tricus vercoft tot Scoenhoven mijns heren thiende
van Berchambocht van Stolwijc ende vander Vlist die hi aldaer ghemeen heeft mitten
here van Arkel wasser an ghelde opgheleyt den scepenen ghegheven dierre over saten
en te bier ghedronken den heymeaders van Stolwijc ghegheven die in Stolwijc over die
loeft waren te samen overmids datter veel opgheleyt was om dat mense bi sonderlinghe
vercoft want mense des dinxdaghes des woensdaghes en des donredaghes na jacobi ter
Berghe te Stolwijc en tot Haestrecht ghemeen pleghet te vercopen 12 lb.13 sc,4d.
Comen dese particle,
26 lb.
f.29.
Item des sonnendaghes na sinte pietersdach ad vinculi doe men den thiende te Lopic
vercoft waren daer mede over heer Jan Tolner en Dirc Beynkin die doe daer aten heer
Jan van Herlaer Coen van den Damme heer Gherijt die Prochipaep van Lopic en veel
van den bueren van Lopik en een deel poerters van Scoenhoven en van Yselsteyn aten
aldaer mede soe datter verteert was overmids 2 vate Amersfoerts biers dierre
ghedronken waren de wijl men at ende vercoft overmids 26 lb.van kannen ende van
scotelen die verloren bleven en van huer daer of en overmids 24 labay den scout en
onderscout ghegheven en menighen anderen oncost te samen gherekent daer Tricus een
cedel hier int boec of heeft van allen particlen 10 lb.13 sc.4d. Item was an ghelde
opgheleyt op 16 bloken korenthiende en 3 smalthiende overmids den smalthiende van
den Cabbau te samen overmids dat men veel oplegghen most om dat de thiende qualic
van hant wouden 15 lb.14 sc. Comen dese particle,
26 lb.7 sc.4d.
Item des sonnendaghes daer na doemen verhuerde t’veer t’Scoenhoven was an ghelde
opgheleyt den scepenen ghegheven en te wijn ghedronken te samen 16 sc.8d. Item des
sonnendaghes na onser vrouwen dach assumpcio doe men den hoppensijns
t’Scoenhoven en de visscherie van coehem verhuerde van opgheleyden ghelde te wijn
ghedronken en den scepenen ghegheven te samen 44 sc. Item binnen den jare van deser
rekeninghe van mijns heren goeden over al in den kerken te doen bieden als men
verhueren of vercopen soude en van oncoste daer of 20 sc.
Comen dese particle,
4 lb.8d.
8e Somma,

88 lb.13 sc.holl.

f.29v.
Van alrehande ghelde dat den rentmeyster brvolen ist e betalen bi mijns heren openen en
besloten brieven en mede wt des raets bevelen.
Inden eersten ghegheven Gherijt Janssoen in de leste weke van maerte die hi minen heer
gheleent hadde en hem bi Hectr in Bloys gheseynt waren daer Gherijt voirz. Des raets
brieve of hadde die Tricus hier over levert. Eerst 89 nobel van Enghelant t’stuc 3 lb.2
sc. facit 275 lb.18 sc. Item 40 nobel van Ghent t’stuc 3 lb.12d. facit 122 lb. Item 12
franke van Vrankrijc t’stuc 28 sc.8d. facit 17 lb.4 sc. Item 180 pieters t’stuc 32 sc.8d.
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facit 294 lb. Item 94 cronaerts van Vrancrijc t’stuc 34 sc.8d. facit 162 lb.18 sc.8d.
Overmids dat se hem........ Item ghegheven Gherijt voirz. Te hantghelde van dat hi
minen heer t’voirz. Ghelt wat mijn dan 1 half jaer gheleent hadde 30 franken van
Vrancrijc daer hem Tricus voir t’stuc betaelde 29 sc.4d. facit 44 lb. Comen dese
particlen,
916 lb.8d.
En is te weten dat men hier rekent Gherijt Janssoen ghegheven en betaelt den nobel
ghentsch den nobel enghels en de pieters elc stuc als hise van den rentmeyster van
Zeelant ontfinc als men claerlic voor int ontfanc vinden mach en de cronaert van
Vrancrijc betaelde hi hem eerst .... daer na en rekent voor t’stuc als hi se selve nam ten
coste.
Item op sinte katrine avond ghelevert Hector van Moersike op mijns heren brief van
quitanchen minen heer voert in Bloys te brenghen sulke stucken van goude als hier na
ghescreven staen en rekent se Tricus Hector voirscr. ghelevert alsoe als hi se van here
Janne van Heemsteden ontfinc. Eerst 92 Mechelse scilde. Item 80 pieters. Item 48
cronen van Vrancrijc. Item 13 helme loept te samen 233 t’stuc elc stuc 31 sc.4d. facit
365 lb.8d. Item 25 Ghentse scilde t’stuc 34 sc. facit 42 lb.10 sc. Item 16 Henegoutsche
cronaerts t’stuc 27 sc.8d. facit 22 lb.2 sc.8d. Item 14 franke van Vrancrijc t’stuc 27
sc.8d. facit 19 lb.7 sc.4d. Item 9 dordr. Gulden t’stuc 20 sc.8d. facit 9 lb.6 sc. Item 5
oeyssche cronaerts t’stuc 24 sc.8d. facit 6 lb.3 sc.4d. Item 3 rijnssche gulden t’stuc 24
sc.8d. facit 3 lb.14 sc. Item 5 mottoen vrancrix t’stuc 35 sc.4d. facit 8 lb.16 sc.8d. Item
22 wilhelmus scilde van Dordrecht t’stuc 30 sc. facit 33 lb. Item 31 Aelbertus scilde
t’stuc 29 sc.4d. facit 45 lb.9 sc.4d. Comen dese particlen,
555 lb.10 sc.
f.30.
Item wt mijns heren bevelen mit sinen besloten brieven ghegheven meyster Pieter
Bloem voor dienst dien hi minen jonchere des god ghedenke ghedaen hadde ende van
gracien die mijn heer hem dede 100 gulden dordr. t’stuc 22 sc. facit
110 lb.
Item wt mijns heren bevelen mit sinen besloten brieve ghegheven Jans piepers erfnamen
voor t’sulver van sijnre (scrien) die mijn heer voert Jacop Priet gaf dat mijn here den
voirscr. erfnamen van gracien dede 62½ franc. Item den selven erfnamen voor een paert
dat Jans pipers was ende te hove bleef 14½ franc. Coemt te samen 77 franke van
vrancrijc t’stuc 30 sc.8d. overmids dat se Tricus eerst betaelde bartholomei facit 118 lb.16d.
Item wt mijns heren bevelen ende ombieden mit sinen openen brieve ghegheven Gherijt
den bottelgier van afterstallighen wedden ende van ghelde dat hi van mijns here weghen
in sekeren reysen verleyt hadde 40 franken fransoys ende op rekeninghe van enen
andere brieve 9 franke coemt 49 franke t’stuc 30 sc. facit,
73 lb.10 sc.
Item wt mijns heren bevelen ende ombieden mit sinen openen brieve ghegheven Jacop
Florens soen den penthier van afterstallighen wedden die hem mijn here sculdich was
van voerleden tiden 40 franke van vrancrijc t’stuc 28 sc.8d. facit,
57 lb.6 sc.8d.
Item wt mijns heren bevelen noch mit sinen openen brieve ghegheven meester
Godevaert den surgijn die hi van mijns heren weghen verleyt hadde an paerden ende
oncost ghedaen van der Goude in Bloys bi hem te reysen te samen 86 franken frans
t’stuc 30 sc. facit,
129 lb.
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Item in der selver manieren ghegheven meister Dirc Sonderdanc den surgijn wt mijns
heren ombieden mit sinen openen brieve van enen paerde dat hi in mijns heren dienst
gheorbaert hadde 32 franke van vrancrijc t’stuc 28 sc. facit,
43 lb.16 sc.
9e Somma,

2004 lb.4 sc.8d. holl.

f.30v.
Item ghegheven Placmeew wt mijns heren bevelen mit sinen besloten brieven van
afterstallighen wedden die hem ghebraken doe hi oerlof hadde 10 franken fransoys
t’stuc 28 sc.8d.
Facit,
14 lb.6 sc.8d.
Item wt mijns heren bevelen mit sijns selfs monde ghegheven Hannijn Scaddeau den
koc op sinen brief van quitanchen van afterstallighen wedden die hem ghebraken van
voerleden tiden 17 franken ende 3 quartier fransoys t’stuc 28 sc.8d. facit,
25 lb.8 sc.10d.
Item wt bevelen s’heren van Montfoerde ghelevert ende ghegheven Vrederic van der
Zevender op sinen brief van quitanchen 20 daghe in maerte te besighen van mijns heren
weghen ter heymiliker oerbaer 50 ghelresche gulden van den besten yser t’stuc 20 sc.
facit,
50 lb.
Item wt mijns heren bevelen mit sinen openen plackaert ghegheven Dirc Moelnaerssoen
op sinen brief van quitanchen die mijn heer hem sculdich was van sinen wedden ende
van enen paerde 30 franke t’stuc 28 sc.8d. facit,
43 lb.
Item mijn heer hadde bewijst int jaer 90 Willekin den valkener op de renten van
Scoenhoven ende van der Goude mit sinen opene brieve 34 franke fransoys daerre hem
Tricus of betaelt heeft ende gherekent in sijn leste rekeninghe sonder een voor dese 23
franke min 6 groten soe dat Tricus hier nu rekent Willekin voirscr. ghegheven 11
franken en 6 groten daer mede is de voirscr. brief betaelt die Tricus hier over levert
t’stuc 28 sc.10d. facit,
16 lb.13d.
Item wt mijns heren ombieden mit sinen openen brieve ghegheven Ghijskin Hellevoet
die mijn heer hem sculdich was van afterstallighen wedden van 3 jaren op sinen brief
van quitanchen 18 franken fransoys t’stuc 28 sc.8d. facit,
25 lb.16 sc.
Item wt mijns heren ombieden mit sinen openen plackaert ghegheven Dirc den koc die
hem mijn heer sculdich was van sinen wedden van korssavont lestleden op Dirx brief
van quitanchen 6 franken fransoys t’stuc 28 sc.8d. facit,
8 lb.12 sc.
f.31.Item ghegheven Jacop Allaert Eerensoen wt mijns heren bevelen mit sinen openen
brieve die Tricus hier over levert die mijn heer Jacop sculdich was van afterstallighen
wedden van voerleden tiden 53 franken t’stuc 30 sc.8d. facit,
81 lb.5 sc.4d.
Item wt mijns heren ombieden mit sinen besloten brieve ghegheven Hectors wijf tot
behoef Hectoers kijnderen die mijn heer Hector sculdich was van een jaer wedden de
wijl mijn heer in Hollant was en voor beslaen van 2 paerden te samen 14 franke t’stuc
30 sc.8d. facit,
21 lb.9 sc.4d.
Item wt mijns heren ombieden en bevelen mit sijns selfs monde ghegheven alrehande
personen van sinen ghesinde van horen wedden die hem ghebraken en mijn heer hem
sculdich was van der tijt dat hi en mijn vrouwe in Hollant waren inder manieren hier na
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ghescreven. Eerst Quarlet 10 franke Item Toussans 10 franc Item meyter Jan de koc van
½ jaer 6 franke Item Willoen van enen jaer 12 franke Item Jan de camerlinc van enen
jaer 12 franke Item Colaert de barbier van enen jaer 10 franke Item Katrijn van Flores
Mariette van Crienecoer en Daem Alisse onder hem drien van enen jaer 15 franke Item
Hennijn van der cameren van enen jaer 8 franken. Item den poulengier van enen jaer 10
franke. Item Jan Sevijn van ½ jaer 5 franke. Item Ghijsken cokmets knecht van enen
jaer 6 franke Item Pieterkin wt mijns joncheren camer die hem ghebraken 1½ franc.
Item Andries den koc van enen jaer 6 franke. Item Thirion uten stal due hem ghebraken
van enen jaer 4 franke. Item Hennijn mijns heren paedse van enen jaer 6 franke. Item
Massin van enen jaer 6 franke Item hennijn wt mijns joncheren stal van enen jaer 5½
franke. Item Guillot uter koken van enen jaer 6 franke Item Lenper mijns heren paedse
ven 2 deel jaers 4 franke. Item Claesken van der zalen van enen halven jaer 3 franc.
Item Pieret der valkenaers knecht van enen jaer 6 franke. Item Lamkin der valkenaers
knecht van enen jaer 6 franke. Item Harman uter bottelrie van enen jaer 6 franc. Item
Petit bom uter koken van enen halve jaer 3 franken Item Jacket Blancpern uten stal van
enen jaer 6 franke. Item Pieret Quarletssoen van enen jaer 6 franke. Item Maelge mitten
honden van enen jaer 6 franke. Item Putmer wt mer vrouwen stal van enen halven jaer 3
franke. Item Clein Herman uter zalen van een half jaer 3 franken. Item Boenhore van
een half jaer 5 franke. Item Willemet de fourier die hem ghebraken 3 franken. Comen
dese particle te samen aenbrocht bi Philips van Malsen bi eenre cedel mit sijnre hant
ghescreven ende hier in boec staet 199 franke t’stuc 30 sc.8d. op Philips brief van
Malsen van quitanchen loopt,
305 lb.2 sc.8d.
10e Somma,

512 lb.2 sc. holl.

f.31v.
Om provanchen in Bloys ghesent.
Inden eersten wt mijns heren ombieden ende bevelen soe was hem van Scoenhoven in
Bloys ghesent bi Dirc den koc een deel robbenspex dat wt Texel quam daer Jan van
Brakel dest cost of rekenen sel ende daertoe 7 tael buckinx die Tricus in sijn rekeninghe
voor dese gherekent heeft als men vinden mach ende was een paert ghecoft dese voirscr.
provanchen in Bloys mede te voeren yeghens Herman Pijnlic ende coste mids 3 quartier
van ½ franc te wijncoop 11½ franke t’stuc 28 sc.4d. facit 16 lb.5 sc.10d. Item te
goedspenninghe 8d. Item noch een ander paert dat de voirscr. provanchen in Bloys
soude mede ghedraghen hebben ghecoft yeghen Dirc den Harten om 16 dordr. gulden
mids wijncoep ende overmids dat t’voerscr. paert niet verder gaen en mocht dan tot
Breda toe soe wertet vandaen weder t’Scoenhoven ghesent daer an verloren wert om
dattet den man daert jeghen ghecoft wert weder nemen soude 3 gulden dordr. t’stuc 21
sc.4d. facit 3 lb.4 sc. Item yeghens Korskin Aelbrechtssoen de voirscr. provanchen in te
torssen tot 8 sacke 24 ellen groofs linnens lakens d’elle 20d. Facit 40 sc. Item costen de
voirscr. sacke te naeyen bi Gheddeken 3 sc.4d. Item Aerntken Gheddekenssoen
ghegheven die de provanchen halp torssen 4 sc. Comen dese particlen,
21 lb.7 sc.10d.
Item had men jeghens Goeskin den koc 4 sacke mese te wassen om de provanchen bet
droeghe te bliven 10 lb. wasses t’pont 4 sc.8d. facit 46 sc.8d. Item yeghen den selven
ten voirscr. sacken 3 pont harssen costen 2 sc. Item de voirscr. sacke daer de
provanchen in was mede te bijnden ende mede te torssen 52 vadem linen costen 8 sc.8d.
Item 3 haemstrenghen ende 1 helster 2 sc. Item om de provanchen op te torssen ghecoft
yeghens Ghens Tornier enen oude sadel coste overmids een nuwe vilt daer onder
ghemaect 14 sc.8d. Item ghegheven Nelle Ghijskin Coenensoens van enen ouden vilt
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onder der enen sadel 4 sc.4d. Item der selver van een nuwe vilt onder der somme die
mitten voirscr. paerde weder quam 12 sc.10d. Item der selver van 5 paer torsriem 3
sc.4d. Item der selver van 4 darghers t’stuc 2 sc. facit 8 sc. Item 2 forsinghelen 8 sc.6d.
Item Aernt Bent ghegheven van den voirscr. paerden den voeten te beslaen 8 sc.6d. Item
costen 4 hake en 1 yseren pinne an den voirscr. sadel 4 sc.4d. Comen dese particle,6 lb.3 sc.10d.
(losse brief)
Dit sijn die in ghebreken sijn van horen wedden die sij verdienden in Holland so bi minen
heer den grave van Blois mijnre vrouwen van Blois en mijn joncher van Dunois des god
ghedenke en ghewijst sijn te betalen aen heer Dirc Bijlman rentmeister van Scoenhoven en
van der Goude.
Eerst,
Quarelet van enen jaer

10 franc

Toussanis van enen jaer

10 franc

Meister Jan die koc ½ jaer

6 franc

Willon 1 jaer

12 franc

Jan die camerlinc 1 jaer

12 franc

Collaert die barbier 1 jaer

10 fr.

..ach van Flores Mariette van crienecaer en Daem Alisse van ½ jaer te samen,

15 fr.

Henry van der camere ghebroken

8 fr.

Die poulengier

10 fr.

Jan Saywin ½ jaer

5 fr.

Item Gijskin cokiners knecht van enen jaer

6 fr.

Item Pietkin vut mijns joncheren camer ghebreken van anderhalf jaer

2 gulden.

Andries die koc 1 jaer

6 fr.

Henry mijns heren paedze 1 jaer

6 fr.

Therion uten stal 1 jaer

4 fr.

Massin uten tálgerie

6 fr.

Hennin wt mijns joncheren stal ghebreken van anderhalf jaer

5½ fr.

Guillot uter coken 1 jaer

6 fr.

Leuper heren paedze van 2 derde jaers

4 fr.
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Claisken van der zalen ghebreken

3 fr.

Pieret der valkenaers knecht 1 jaer

6 fr.

Lambin der vankeners knecht 1 jaer

6 fr.

Herman uter bottelrie 1 jaer

6 fr.

Petit uter coken

3 fr.

Jacket Blancpain uten stal 1 jaer

6 fr.

Pieret Quarelerssoen 1 jaer

6 fr.

Mailge mitten honden 1 jaer

6 fr.

Lieve her Dirc want Philips van Malsen voer alrehande ghezellen op nuwen troest
gheloeft heeft soe aen cousen en scoyn en ander saken die hem ghebraken so bidt hi U
als ghirement hier mede belaedt ghelt over te brenghen dat hijt mement en gheven hi en
nemer Philips bij want hire anders scade bij lyden soude.
Pieter van ½ jaer 3 fr. Wt mer vrouwen stal
Cleyn Herman uter zale van ½ jaer 3 fr.
Willem 3 fr.
Benoet 5 fr.
Somma,

199 franc.

f.33v.
Item doe Dirc de koc mitter voirscr. provanchen reysen soude wart hi gheleit van
Scoenhoven t’Dordrecht toe mit 16 ghesellen des verteerden tot Floerkin Gherijtssoens
doe sy weder van der reysen quamen 36 sc. Item ghegheven Pieter den cledermaker van
dat hi van Scoenhoven ghinc an de Merwede om te besien of men over de merwede
mocht om dat se beleghen was ende van dat hi mit Dirc den koc ghint van Scoenhoven
tot Hoechstraeten toe mitter provanchen ende brochtet paert weder dat niet verder en
mocht voor sijn loen ende arbeyt ende die hi verteerde herwaerts comende mids des
paerts cost en van oncost over de diepen te comen om dat si beleghen waren ende hi
nochtan over varen most te samen behalven 12 groten die hi van Dirc den koc hadde 13
sc. Item overmids dat t’voirscr. paert niet verder en mocht dan te Breda Soe coft Dirc de
koc aldaer de provanchen mede te voeren een kerre coste 2½ gulden t’stuc 21 sc.4d.
facit 7 sc.3d. Item verteerde t’voirz. Paert tot Bteda 2 daghe staende ende de knecht
dierre bi bleef te samen 10 sc. Item wt bevelen heer Hubrecht van Montfoert ghegheven
Lijskin tot Hoechstraten in de darde weke van sulle die si seyde dat si an minen heer
t’afteren was die si de knechte gheleent hadde die de varken wt henegouwen brochten
ende die si daer verteert hadden en noch onbetaelt waren 5 dordr. gulden t’stuc 21 sc.4d.
facit 5 lb.6 sc.8d.
Comen dese particle,
10 lb.19 sc.
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f.34.
Item ghegheven Dirc den koc di hi rekende verteert van Scoenhoven te Bloys mitter
voirscr. provanchen reysende ende weder vandaen comende ende reysde ghins mit 2
paerden ende weder mit ene paerde soe dat hi onder weghen was eer hi t’Scoenhoven
quam 24 daghe ende sijn cost beliep te eer overmids een franc om een nuwe somme 1
gulden om 1 gareel ende 1 franc van der karre te maken daer hi de provanchen een wijl
mede voerde en voor gherekent staet te samen 16 dordr. gulden t’stuc 21 sc.4d. facit 17
lb. 16d. Item ghegheven Dirc den koc voir sijn arbeyt ende loon van der provanchen van
Scoenhoven in Bloys te brenghen alsoe als menre of pleecht te gheven 6 lb.8 sc. Item
verteerden de voirscr. paerde op den huse eer si metten voirscr. provanchen ghinghen
des dat een daer stont omtrent 8 daghe ende ander omtrent 3 daghe 7 scepel haveren die
men van den huse hadde costen 19 sc.4d. Item dat voirsseyden robbenspec sende Jan
van Brakel wt Texel tot Leyden toe ende soude van daen voert ter Goude ghecomen
hebben te scepe mer overmids des vorsts wille ende de vaert beleghen was costet van
Leyden ter Goude toe te slepen over t’ijs op een slede dat Tricus betaelde 8 sc. Item
ghegheven Gherijt Suurs diet voert van der Goude t’Scoenhoven voerde mit sinen
waghen ende paerden 4 franc.
Comen dese particle,
25 lb.8d.
Item wt mijns heren bevelen ghecoft t’Scoenhoven op sinte servaes dach jeghens Jan
Voppensoen enen stuer van omtrent 8 voeten lanc mijnen heer voert in Bloys te senden
ende coste eersts coeps 27 gulden t’stuc 21 sc.4d. facit 28 lb.16 sc. Item te
goodspenninghe ende wijncoep 30 sc.8d. Item ghegheven Gherijt Lanchals ende 3 ander
ghesellen van den voirscr. stuer op thuis te draghe 2 sc.8d. Item ghegheven Claes
Boenne ende ende sinen soen van den voirscr. stuer te houwen ende te zieden ende te
helpen sulten. Ende Eemont ende Matkin Jakemijns die water ende torf droeghen te
samen 6 sc.8d. Item costen 500 torfs daer de stuer mede ghesoden was 2 sc.8d. Item die
voirscr. provanchie vanden stuer op te torssen yeghens Dirc den koc enen oude zadel
coste 21 sc.4d. Item een oudt toem ende 2 torsriem mede te torssen 6 sc. Item
ghegheven Nellen Ghijskin Coenen soens van 2 vilten an den voirscr. zadel te maken 2
sc.8d. Item jeghens Steven den cuper den stuer in te sulten 2 tonnekens costen 7 sc.6d.
ueghens Nyesen van der Marc den voirscr. mede te sieden ende te sulten 21 menghelen
wijnedix t’menghele 16d. Facit 28 sc. Item noch en half pint wijnedix 4d. Item jeghen
Korsken voirscr. den stuer mede te torssen 4 vadem linen ende 5 strenghen 3 sc.6d. Item
om 1 pont seel 2 sc.8d.
Comen dese particle,
34 lb.10 sc.8d.
Item de voirscr. provanche van den stuer mede in Bloys te voeren ghecoft yeghens
Ghijsbrecht van Deyl een paert daer toe coste eertst coops 23 gulden t’stuc 21 sc.4d.
facit,
24 lb.10 sc.8d.
f.34v.
Item te seelghelde 10 sc.8d. Item rekende Dirc de koc verteert mitten voirscr. stuer in
Bloys te trecken bi minen here om hem die te brenghen 21 daghe onder weghe wesende
eer hi weder tot Scoenhoven quam overmids oncost van beslaen ende een zadelriem te
samen 9 gulden t’stuc 21 sc.4d. facit 9 lb.12 sc. Item ghegheven Dirc den koc voor sijn
arbeit ende loen vander voirscr. provanchie van Scoenhoven in Bloys tot castelreynant
mit enen paerde te brenghen 6 gulden t’stuc 21 sc.4d. facit 6 lb.8 sc. Item ghegheven
Aernt Bent van 2 haken ende 2 oghen an den zadel te maken an te torssen 2 sc.8d.
Comen dese particle,
41 lb.4 sc.
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Item des donredaghes na sinte bonifaes dach senden de goede lude van Campen minen
here eenen stuer tot Scoenhoven dien si hem gaven des Tricus gaf bi goetdenken heer
Janne Tolners der stat bode van Campen te hoescheden om dat hi den stuer brocht 3
gulden t’stuc 22 sc.8d. facit 3 lb.8 sc. Item sende Tricus minen heer den stuer voert in
Bloys bi Hannijn den koc diene hem aldaer brocht den welken Tricus te teerghelde gaf 9
gulden t’stuc 21 sc.4d. facit 9 lb.12 sc. Item had men daer toe den stuer mede over te
voeren van Tricus een roet paert daer hi voor rekent als hi coft 22 lb.10 sc. Item cofte
een goet torssadel mit enen heelen torsse den stuer op te torssen die t’Utrecht ghecoft
was mids torsriemen en dargaerde daer toe 46 sc.4d. Item Nelle Ghijsken Coensoens
ghegheven van 2 vilten ende tasschen an den voirscr. zadel te maken ende die mit haer
te vollen 10 sc.8d. Item de voirscr. provanchen mede te torssen ieghen Korskin 12
vadem linen costen 2 sc.5d. Item om 1 paertzeel 2 sc.8d. Item Aernt Bent ghegheven
van den voirscr. paerde van nuwes al omme te beslaen 4 sc.3d.
Comen dese particle,
38 lb.16 sc.4d.
Item ghegheven Aernt Bent van 2 hake en 2 oghen anden voirz. Zadel ghemaect den
stuer an te torssen 2 sc.8d. Item Steven den cuper ghegheven van 2 tonnekens den stuer
in te sulten 7 sc.6d. Item jeghen Nysen van der Marc den stuer in te zieden ende te
sulten 16 menghelen wijnedix t’menghele 16d.4d.
f.35.
Item ghegheven van 2 tonnen waters wt der Lecke te halen den stuer in te soden 16d.
Item tot Daniels 3 menghelen wijns t’menghelen 2 sc.8d. facit 8 sc. Item ghegheven
Emont en Matkin Jakemijns die torf ende ander dinghe haelden ende Claes Boenen die
den stuer soot 6 sc.8d. Item ghegheven Pieter den cledermaker van dat hi mit Herman
den koc ghinc ende halp hem mitten voirscr. stuer t’Dordrecht toe 4 sc.8d.
Comen dese particle,
52 sc.2d.
Item wt mijns heren bevelen aenbrocht bi Dirc den koc minen heer en mer vrouwen in
Henegouwen te senden als hi ghedrughet (gedroogt) waer ghecoft jeghens den
joncheren van Voorst ende Daem Gielissoen 5 tal harinx elc tal 10 sc.8d. facit 53 sc.4d.
Item coste hi opte doen ende te havenen 4 sc. Coemt te samen,
57 sc.4d.
11e Somma,

184 lb. 22d. holl.

f.35v.
Den bou.
Item wt bevelen s’heren van Montfoert dede Tricus te hove mennen in een van mijns
heren berghen 2 bloke thiende die mijn heer in den Cabbau heeft overmids datter gheen
koern te hove en was soe dat Hubrecht Wederwaert mit sinen waghen en paerden wt
den tween bloken van den cabbau ghehaelt heeft behalven dat de buere selve brochten
160 vimmen koerns van den vimme te halen overmids dattet verre te halen is 16d. Facit
10 lb.13 sc.4d. Item ghegheven Ghijskin den wachter die de thiende leyde voor sinen
arbeyt en van veel anders arbeyts die hi voor deb berghe dede die misschen te
vergaderen en anders dede dat men hem beval te doen 32 sc.8d. Item ghegheven
Ghijskin voirscr. die hi inden Cabbau verteerde de wijl hi den thiende leyde 18 sc.8d.
Item Hubrecht Wederwaert voirscr. ghegheven in huesscheden om dat hi t’savonds
thuus ghinc eten en oec cost inden Cabbau dede de wijl hi mennende 26 sc.8d.
Comen dese particle,
14 lb.11 sc.4d.
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Item ghegheven Herman d’Ouden van dat hi den berch leyde en op viselde een wijl tijts
dat men mennede 15 sc.4d. Item ghegheven Wouter den poertier van dat hi in den berch
halp hoekem en op steken en den berch halp heffen 16 sc.8d. Item ghegheven Ghijskin
wachterssoen die al wt halp hoeken 14 sc.8d. Item de wijl men menneden had men tot
Gheertruden van den Rijn 25 menghelen biers t’menghelen 2d. Facit 4 sc.2d. Item tot
Jan Dirxsoens 11 menghelen hoenborghers biers t’menghelen 2½ d. Facit 2 sc.3d. Item
ghegheven Jan Joestssoen van 2 paer hantscoen die Hubrecht Wederwaert en Ghijskin
de wachter hadden t’koern mede te havenen 20d. Comen dese particle,
54 sc. 9d.
12e Somma,

17 lb.6 sc.1d. holl.

f.36.
1e Somma summarum van Tricus Bijlmans van restant van dat jaerlix gaet uter
rentmeysterscap an erf renten ende an lijfrenten van wedden den ghesin ghegheven
anden castelrien t’Scoenhoven ende ter Goude van opgheleide ghelde an her
Ghijsbrechts ghelde van Langheraec an ghelde dat mijn here ende de raet bevolen heeft
te betalen an provanchen in Bloys ghesent an oncost vanden bou en in alre manieren als
voirscr. is loept te samen an slechten ghelde
6545 lb.7 sc.11d. holl.
f.36v. ledig.
f.37.
Boodscappen ende reysen.
Dit is wtgheven Tricus Bijlmans van brieven te draghen ende boodscappen te doen van coste
ghedaen bi mijns liefs heren rade de wijl men rekende ende als si om mijns liefs heren orbaer
ghereyst hebben t’Scoenhoven ter Goude ende anderswaer. Ende van oncost daer of roerende
ende oec van alrehande anderen reysen ghedaen binnen den termijn van deser rekeninghe in
der manieren dat hier na volghet.
In den eersten coste ghedaen t’Scoenhoven op den huse bi mijns liefs heren rade alse
den heren van Montfoerde den heer van Asperen, heer Janne van Heemsteden heer
Hubrecht van Montfoerde ende bi andere van den rade horen lude ende ghesinde
ingaende des donredaghes na sinte martijns dach in den winter dat was de16e dach van
november doe de rekeninghe t’Scoenhoven gheleyt was ende mijns liefs heren
ambachtslude in duutssche lande aldaer voor den raet rekende durende tot des
sonnendaghes na sinte katerine dach na den etene 26 daghe in der selve maent dats een
termijn van 10 daghe Ende si quamen aldaer des voirscr. donredaghes t’avonde ten eten
comende op den huse te legghen de heer van Montfoerde her Hubrecht sijn broeder
ende heer Jan van Heemsteden mer heer Jan hadder een wijl tijds te voren geweest Ende
de heer van Asperen quam aldaer te scepe des vridaghes daer na na den etene Ende
duerde de voirz. t’Scoenhoven de voirz. Tijt wt onledich wesende over de rekeninghe te
horen Ende hadden mede te samen te doen ende te spreken van alrehande saken minen
heer sinen lande ende luden roerende alse van mijns heren vyanden die hem ende sinen
luden ontseyt hadden Ende die minen heer ontseyden de wijl men rekende Oec quamen
aldaer veel van mijns heren ondersaten alse deel wt Dreysschier die daer omboden
waren deel wt Texel wt Noorthollant die daer bi den rade te doen hadden soe dat de raet
voirscr. stadelic grote onlede hadde binnen der voirscr. tijt. Oec was daer groot aenval
de wijl men rekende van mijns liefs heren ambachtslude die daer ter rekeninghe
ghecomen waren alse van den rentmeysters van Zeelant van den baeliu van Texel van
den rentmeyster van der Wijc van Symon den duunwaerder ende veel andere die al bi
tiden op den huse aten.

[38]

Graven van Blois, inv.nr. 117
f.37v.
Ende de joncher van Breederode at tweewerve mit den rade. Oec was daer Philips van
Malsen stadelijc de wijl men rekende Scoenhoven de hyraut Hubeken de piper ende sijn
gheselle aten bi tiden mede op den huse heer Jan Tolner ende Tricus Bijlman aten daer
bi wilen oec was daer veel anders aenval van den ghenen die ghinghen ende quamen soe
datter stadelijc tusschen 60 ende 50 eters waren. Ende was tot Scoenhoven binnen der
voirscr. tijt verteert in der manieren dat hier na volghet, Eerst
Pentherie, ghecoft yeghen Heynric van Renen bi Korskin 1 hoet ghelresche tarwen coste
eersts coeps 9 lb.16 sc. Item coste de voirscr. tarwe van den solre op den waghen te
draghen ende voert ter molen te voeren ende van der mlen voor t’bachuus te brenghen
ende voert op den solre te draghen 3 sc.9d. Item te ghist bi Emont 4 sc.3d. Item Jacop
Dirxsoen ghegheven van 4 mudde tarwen an sijn orsmolen te malen overmids dat men
niet malen en mocht an de wijntmolen om dattet niet en waeyde van den mudde 3 oude
vlaemssche groten facit 12 sc.10d. Item yeghens Stinen Jan Koeken 9 scapen casen
t’stuc 1½ ouden vlaemssche groten facit 14 sc.5d. Item yeghens Pieter Lodekinssoen 3
stuc boter t’stuc 11 deuts facit 4 sc.5d.
Coemt dese pentherie,

11 lb.15 sc.8d.

f.38.
Bottelrie.
Ieghens Gherijt den Jonghen ghecoft 1½ vat hoenborgher biers t’vat 40 sc. facit 3 lb.
Item jeghens Jan Dirxsoen 2 vate hoppenbiers ende jeghens Willem Cubberssoen 2 vate
hoppenbiers t’vat 11 oude vlaemsche groten facit 46 sc.11d. Item coste t’voirscr. bier op
thuus te draghen 3 sc. 8d. Item tot Philips Scoenmans 10 pinte meeds de pinte 1 oude
vlaemssche groot facit 10 sc.8d. Item die op den huse ghehaelt sijn ener tafel tot Daniel
Pieterssoen 5 pinten wijns ende tot Stevens den wijn die van Dordrecht quam mede te
vollen 4 pinten wijns den pint enen oude vlaemssche groot facit 9 sc.7d. Item ghecoft
t’Dordrecht bi Korstiaen Aelbrechtssoen des sonnendaghes voor martijn jeghens de
rekeninghe 16 vierdel wijns die aem om 11 lb. facit 17 lb.12 sc. Item t’Dordrecht te
steecghelde ende te cuperghelde 2 sc. Item t’Scoenhoven op te doen 2 sc.2d. Item cost
hi van Dordrecht t’Scoenhoven te voeren 6 sc. Item verteerde Korskin voirscr. van
Scoenhoven t’Dordrecht treckende om den voirz. Wijn te copen 2 daghe wtsijnde 16 sc.
Item overmids dat men om den voirscr. wijn niet wijns ghenoech en hadde soe was
ghecoft bi Dirc Beynkin jeghens Steven Heynrixsoen 19 vierdel wijns die aem om 19
oude scilde t’stuc 26 sc.8d. facit 22 lb.16 sc. Item Steven voirscr. ghegheven voor sijn
onlede ende oncost van den voirz. Wijn van Dordrecht t’Scoenhoven te brenghen 26
sc.8d. Item coste hi t’Scoenhoven op te slepen ende in mijns heren kelre te doen 3 sc.4d.
Item tot Korskins 12 crusen costen 4 sc.
Comen dese particle van der bottelrie voirscr.
49 lb.19 sc.
f.39v.
Item bi der selver 17½ stuc boter soe op de marct soe binnen der weke bi den husen
ghehaelt t’stuc 16d. Facit 23 sc.4d. Item van draghen 8d. Item verteerden de voirscr.
hoenre an afterlinc 4 sc. Comen dese article,
5 lb.19 sc.6d.
Tot Korskins een stoop wijnedix 2 sc.8d. Item ten selven 2 kannen 2 testen in de koeken
3 sc.2d. Item ten selven 2 stammen 4 sc.10d. Item ten selven 100 scotelen 14 sc. Item
ten selven 5 manden in den coken 6 sc.8d. Item ten selven 1 pont amandelen 2 sc.2d.
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Item in de coken in de sael ende anderssins 14 beseme t’stuc 4d. facit 4 sc.8d. Item 2
worsten 3 sc.4d. Item aen loec en aiuun 12d. Comen dese particle,
42 sc.6d.
Ter cleynre koken tot Katrinen Dirc Beynkins 3 menghelen melx 15d. Item Matkin om
warmoes ende peterseli 3 sc.2d. ietm tot Gheertruden van den Rijn 8 stoop mostaerts de
stoop drie oude vlaemssche groten facit 25 sc.7d. Item bi Matkin om verssche eyer 4
sc.8d. Item om looc ende ayuun 13d. Coemt te samen,
35 sc.9d.
Cameren. Tot Aernt Bents 300 peren t’hondert 3 cortkruis facit 9 sc.8d. Item ten selven
300 appel 6 sc.5d. Item tot Martijn Claessoen 100 appel en hondert peren 5 sc.4d. Item
t’Utrecht ghecoft 12½ pont korstaengen costen 8 sc. tot Jans Vos ½ pont tragye ½ pont
witter rusijn ½ pont anijs confijt t’pont 24 sc. facit 36 sc. Item tot Goeswijns kox 14
pont wassenre kaerssen t’pont 4 sc.4d. facit 3 lb.8d. Item tot Floerkin Haghens 20 pont
roeter kaerssen t’pont enen oude vlaemssche groot facit 21 sc.4d. Comen dese particle,7 lb.7 sc.5d.
f.40.
Marescanchie, de heer van Montfoerde hadde stadelic de voirscr. tijt wt daghelix op den
huse staende 8 paerde heer Jan van Heemsteden 5 paerde heer Hubrecht van
Montfoerde 3 paerde Jacop van Oesterwijc 2 paerde Philips van Malsen 2 paerde de
here van Asperen 1 paert 3 daghe verteerden 3 hoet en 14 scepel haveren en stroe van
provanchen.
Item de wijl men rekende hadde de heren van Montfoerde tot Floer Bennen staende
behalven die voirscr. staen aenbrocht bi heer Pieter den Haen 2 paerde 12 daghe en 12
nacht elc paert onder dach en nacht te koern ende te ruvoeder 2 sc.8d. facit 3 lb.4 sc.
Item overmids dat de cost op den huse ghebroken was om dat de rekeninghe ghedaen
was ende mijns heren raet nochtan alrehande saken te doen hadden soe waren si nochtan
t’Scoenhoven 1½ dach en aten in den wijncamer hoor ghesinde aten in hoor herberghe
ende verteerden s’heren ghesinde van Montfoerde en heer Hubrechts knechte tot Floer
Bennen binnen 1½ daghe 38 sc.5d. Item Floer Bennen voirscr. ghegheven van
Beelechiere voor bier en kaerssen om datter deel van s’heren ghesinde van Montfoerde
gheslapen hadden de wijl men rekende 40 sc.
Comen dese particle,
7 lb.2 sc.5d.
Item tot Daem Boenensoens hadde Smael s’heren havickierre van Asperen 1 paert
staende 9 daghe en 9 nacht de wijl men rekende verteerde s’daghes en s’nachts te koern
en te ruvoeder 2 sc.8d. facit 24 sc. Item at Smael tot Daems voirscr. 4 maeltiden elke
maeltijt 2 sc. facit 8 sc. Item overmids dat de cost op den huse ghebroken was als
voirscr. is ende de raet daer na nochtan bleven 1½ dach soe verteerden s’heren ghesinde
van Asperen tot Daems voirscr. 30 maeltiden die si daer aten die maeltijt 2 oude
vlaemssche facit 3 lb.4 sc.
f.40v.
Item overmids dat Jan van Pollanen ende Guuy sijn broeder daer aten soe hadden si 7
stoep wijns mids wijn mede in den scepe ghenomen doe de heer van Asperen voer elke
stoop 4 oude vlaemssche groten facit 29 sc.10d. Item hadden si an provanchen mede in
den scepe ghenomen an brode an bier an hoenre an vleysch ende anderen dinghen
aenbrocht by Daem Claessoen te samen 35 sc.2d. Item Daem voirscr. ghegheven van
belechier van dat s’heren 2 sonen van Asperen ende deel van sinen ghesinde daer
gheleghen hadden de wijl men rekende voor vier (vuur) en kaerssen 41 sc.4d. Item den
ghesinde aldaer 4 sc.4d. Item ghegheven Gherijt Yewijnssoen ende Jan s’heren koc van
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Asperen in huesscheden wt goetdenken heren Janne Tolners 40 sc. Item wt bevelen
s’here van Montfoerde ghegheven 2 sprekers die ...de rekeninghe t’Scoenhoven waren
ende voor de heren sprake 20 sc.8d. Item ghegheven bi Rutkin den metsagier (slager)
van 6 deken te huer die op den huse waren de wijl men rekende overmids dats gheen
deken en sijn die daghen 6 sc.8d. Item ghegheven Matkin Jakemijns van 30 vimmen
stroes te binden die men orbaerde die wijl men rekende 8 sc. Item den selver ghegheven
van der cleynre coken te bewaren ende van alrehande arbeyde die si dede de wijl men
rekende 6 sc.8d.
Comen dese particle,
14 lb.8 sc.6d.
Somma van costen ghedaen t’Scoenhoven op den huse bi mijns liefs heren raet horen
luden ende ghesinde ende bi mijns heren ambochtsluden die daer ter rekeninghe
ghecomen waren ingaende des donredaghes na sinte martijns dach in den winter dat was
16 daghe in november durende tot des dinxdaghes na sinte katerinen dach 28 daghe in
der selver maent loept in slechten ghelde in der manieren voirscr.
145 lb.14 sc.4d. holl.
f.41.
Item den heer van Asperen ghegheven die hi rekende verteert van Scoenhoven
t’Asperen treckende op sinte jans avondt baptist int jaer voor dese rekeninghe overmids
datter sijn clerc aenbrocht doe Tricus sijn rekeninghe ghesloten hadde ende hadde
t’Scoenhoven gheweest bi anders mijns heren rade om mit minen heer van Oestervant te
spreken van mijns heren saken 4 lb.2 sc. Item des donredaghes na sinte martijns dach in
den winter voer de heer van Asperen van Asperen tot Scoenhoven qaert te scepe om
aldaer mijns heren ambachtslude hoer rekeninghe te helpen horen ende daer over mit
anders den rade te wesen verteerde en vervoer tusschen Asperen ende Scoenhoven 1
nacht onder weghen legghende 5 lb.4 sc.6d. Item doe de rekeninghe ghedaen was voer
de heer van Asperen weder thuuswaert verteerde mit sinen ghesinde enen nacht
onderweghen wesende eer hi thuus quam en gaf van sciphure 5 lb.4 sc.6d.
Comen dese particle aenbrocht bi Jan Louwen sinen clerc,
14 lb.11 sc.
Item ghegheven heren Peter den haen die hi rekende wtgheleyt ende verteert in
alrehande reysen ghedaen in mijns heren orbaer soe tot Heemsteden soe tot Breda soe
t’Asperen soe t’Scoenhoven soe ter Goude ende anderswaer daer hi van mijns heren
weghen ghesent was te samen na inhout sijnre cedel die hier int boec steect ende mit
sijnre hant ghescreven is 3 lb.18 sc.5d. Item op sinte katerinen avondt ghesent Aerntkin
die Rode van Scoenhoven tot Dordrecht an Janne van Brakel mit des raets brieven
roerende dat her Dirc Bijlman tot Scoenhoven vercopen soude van mijns heren weghen
als hi pleecht te doen de conijnvelle die in Texel vallen soude en dat hi se onvercoft
soude laten daer Jan van Brakel sulke andwoerde op screef dat Aerntkin de Rode
rechtevoert weder ghesent waert t’Dordrecht de selve sake roerende mit des raets
brieven hadde van beyden reysen 3 daghe ende 2 nacht wtsijnde mids dat hi vervoer 16
sc. Item in deerste weke van december ghesent Rutkin den messagier van Scoenhoven
t’Dordrecht te Delf te Leyden ende ter Goude om aldaer te segghen den bontwerkers dat
men van mijns heren weghen t’Scoenhoven vercopen soude de conijnsvelle die in Texel
dit jaer vallen souden. Verteerde ende vervoer 3 daghe wtsijnde 16sc. Comen dese
particle,
5 lb.10 sc.5d.
f.41v.
Item op die selve tijt ghesent Jannes van Bodegraven van Scoenhoven t’Utrecht om den
bontwerkers aldaer te segghen dat men de conijnvelle voirscr. t’Scoenhoven vercopen
soude ende om meyster Jacop den leydecker te segghen dat hi t’Scoenhoven op den
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huse quame stoppen verteerde 1 dach ende 1 nacht wtsijnde 6 sc.8d. Item des
donredaghes na sinte martijns dach ghesent Pieter mitten noten van Scoenhoven te
Montfoert om aldaer conine te brenghen hadde 3 sc.8d. Item des sonnendaghes na sinte
martijns dach voirscr. ghesent Korstiaen Aelbrechtsoen wt bevelen des raeds van
Scoenhoven t’Utrecht om ghelt aldaer te fineren ende te leenen tot mijns heren behoef
thien penninghe om ½ jaers. Ende om te ondertsten ende te vernemen of ment aldaer
alsoe crighen mocht om dat Hector wt Bloys ghecomen was van minen here om ghelt te
hebben ende minen heer voert in Bloys te senden verteerde mit 1 paerde 2 daghe en 1
nacht wt sijnde 13 sc.4d.
Comen dese particle,
23 sc.8d.
Item des vridaghes na kersdach reet Tricus van Scoenhoven tot Montfoert mitten
rentmeyster van Zeelant bi den here van Montfoerde wt sinen bevelen om mit hem te
spreken van Claes Costers saken ende van anderen saken verteerde 6 sc.8d. Item op
sinte ponciaens avont quam de heer van Montfoerde t’Scoenhoven om van daen te
Woudrichem te varen bi den here van Oestervant om mit hem te spreken van mijns
heren vyanden verteerde tot Floor Bennen 1 nacht daer legghende mids beelechiere 5
lb.6 sc.8d. Item voer de heer van Montfoerde mit sinen ghesinde voert van Scoenhoven
tot Woudrichem bi minen here van Oestervant om der voirscr. sake wille ende oec om
in Dalem mijns heren viande te versoeken verteerde tot Woudrichem binnen 8 daghen
die hi daer was overmids provanchen wech ende weder mede in den scepe ghenomen
ende overmids dat de baeliu Jacop van Oesterwijc Dirc Beynkin ende hore ghesellen
mede in s’heren cost van Montfoerde waren behalven de leveringhe van minen here van
Oestervant te samen aenbrocht bi heer Pieter den Haen 48 dordr. gulden en 18 labay
t’stuc van den gulden 21 sc.4d. facit 51 lb.16 sc.
Comen dese particle,
57 lb.9 sc.4d.
f.42.
Item des dinxdaghes na sinte agneten dach waren te samen tot Scoenhoven mijns heren
raet alse de heer van Montfoerde heer Hubrecht sijn broeder heer Hughe van Heemvliet
om te samen te spreken van alrehande saken minen heer ende sinen luden roerende ende
mede vanden knapen wt Zeelant die te Scoenhoven op hoor sekerhede laghen. Oec
mede om heer Hubrecht voirscr. ende heer Dirc Bijlman van alrehande boodscappen
ende ghe...de te informeren minen heer in Bloys voert aen te brenghen verteerden
binnen 2 daghen en 2 nachten tot Floor Bennen in s’heren herberghe van Montfoerde
overmids aenval van den baeliu, van Jacop van Oesterwijc, van Dirc Beinkin ende van
anderen oec mede aten daer een maeltijt heer Jan Tolner ende Tricus Bijlman te samen
mids beelechier aenbrocht bi here Pieter den Haen 13 lb.4 sc. Item omtrent den selven
tijt ghegheven Mathijs Stivensoen van dat hi een deel ghelts dat de heren van sinte
marien t’Utrecht hebben souden van den pacht van Lopic van den termine van
kerssavont voerde van Scoenhoven t’Utrecht overmids onlede dats jans daer selve niet
brenghen en mocht ende oec om dattet Mathijs voirscr. aldaer heymeliken ende
veylicher brocht 3 sc.4d.
Comen dese particle,
13 lb.7 sc.4d.
2e Somma,

92 lb.21d. holl.

f.42v.
Item in de leste weke van januarie ghesent Korstiaen Aelbrechtssoen van Scoenhoven
t’Utrecht om den heren van sinte marie horen pacht van Lopic te betalen van den
termijn van kerssavont lestleden verteerde 2 daghe en 1 nacht wtsijnde mit enen paerde
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12 sc.8d. Item op sinte pouwels dach conversio ghesent Placmeew van Scoenhoven in
Texel mit des raets brieven an Janne van Brakel roerende dat hi den wijn die in Texel
aenghecomen was t’Scoenhoven senden soude so hi eerst mocht verteerde eer hi weder
t’Scoenhoven quam 8 daghe wtsijnde mids 21 labay wech ende weder over de diepen
vervaren 56 sc.8d. Item des dinxdaghes na onser vrouwen dach purificacio ghesent
Placmeew van Scoenhoven ter Tolne ende in Dreysschier mit des raets brieven an de
stede van der Tolne ende an den baeliu aldaer ende an den baeliu van Dreysschier
roerende dat si een deel ghewapent tot Scoenhoven senden souden aldaer te legghen
mijns heren palen ende lant helpen te bewaren ende te bescutten voor sijn viande
verteerde 9 daghe wtsijnde eer hi weder t’Scoenhoven quam mids 29 labay vervaren te
samen 3 lb.7 sc.4d.
Comen dese particlen,
6 lb.16 sc.8d.
f.43.
Item op onser vrouwen avondt purificacio quam de heer van Montfoerde t’Scoenhoven
om aldaer mitten baeliu ende mit Dirc Beynkin te spreken van mijns heren vianden ende
van alrehande anderen saken minen heer roerende verteerde tot Floor Bennen 2 daghe
en 2 nacht daer wesende want de voirscr. mit hem aten mids der paerde cost ende mids
beelechiere te samen 7 lb. 16 sc.4d. Item op sinte gregorijs dach quamen t’Scoenhoven
mijns heren raet alse de heer van Montfoerde heer Hubrecht sijn broeder. Oec was bi
hem luden heer Jan Tolner en hadden te samen te spreken van alrehande saken ende
sonderlinghe van bootscappen die heer Hubrecht ende Tricus an minen heer in Bloys
ghedaen hadden om den raet daer een andwoerde van mijne heer aen te brenghen ende
hadden oec bi hem omboden den rentmeyster van Zeelant daer si mede spraken van
ghelde minen heer in Bloys te senden ende apraken mede mit hem van den moerdiken
oec was daer bi hem Jan van Brakel die mitten raden aldaer te spreken hadden
verteerden tot Floer Bennen 1 dach en 1 nacht daer sijnde mids aenval van den voirscr.
te samen 9 lb.4 sc.8d. Item costen 20 pinten wijns die ter Goude ghehaelt waren die de
raet dranc om dat t’Scoenhoven ghenen wijn en liep de pint 16d. Facit 26 sc.8d. Item
ghegheven enen bode die 2 reysen ter Goude om den voirscr. wijn te halen reet mit enen
paerde in quaden wedere 4 sc. Item wt aenbrenghen Jan Aelbrechtssoen ghegheven
Placmeew van een paert in Henegouwen te voeren en vergheten was te rekenen in de
rekeninghe voor dese 8 sc.8d.
Comen dese particle,
19 lb.4d.
Item op den groten vastelavont ghesent Rutkin den messagier van Scoenhoven te
Yerseke an den rentmeyster van Zeelant roerende dat hi des sonnendaghes daer na tot
Scoenhoven bi mijns here rade comen soude want si van alrehande saken aldaer mit
hem te spreken hadden alse van mijns heren moerdiken in Zeelant ende sonderlinghe
dat hi minen heer 1200 franken in Bloys senden soude daer heer Hubrecht van
Montfoerde en heer Dirc Bijlman de bootscap of deden verteerde ende vervoer 4½ dach
wtsijnde mids oncost over die veren te comen 30 sc. Item in de leste weke van maerte
ghesent Rutkin voirscr. van Scoenhoven t’Utrecht om aldaer te segghen ende te laten
weten dat mijn heren tentuur root wijn ende wit wijn in Texel aenghecomen was die
men ter Goude vercopen soude offer yemant gadinghe in hadde dat hire bi quame
verteerde 1 dach wtsijnde 5 sc.4d. Item ghegheven Tielman meyster Gadents knecht in
huesscheden van dat hi minen here enen brief brocht in Bloys roerende van der
dachvaert die des sonnendaghes daer na midvasten in den Haghe gheweest hadde 20 sc.
Comen dese particle,
55 sc.4d.
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f.43v.
Item wt bevelen des raets reden her Gubrecht van Montfoert ende Tricus Bijlman van
Scoenhoven totr Blois bi minen heer om hem die contracten van sijnre ambochtslude
rekeninghen in duitssche lande aen te brenghen ende t’ghestant daer of te segghen ende
waren oec belast mit alrehande anderen boorscappen ende saken van den rade mijns
heren sinen luden en lande roerende en porreden heer Hubrecht voirscr. van der Goude
ende Tricus van Scoenhoven des saterdaghes na sinte pouwels dach conversio Ende
vergaderden t’Dordrecht en reden vandaen te samen by minen heer ende reden ghins
over Cameric by heer Janne van Heemsteden die daer te hove was ende mede van daen
bi minen heer soude ghereden hebben mer overmids ander onlede bleef hi daer. Oec
vonden sy daer Zegher daer si van alrehande dinghen mede spraken diese daer 1 dach
toeven dede des si hadden ghins ridende zeven personen en zeven paerden daer Tricus
voor betaelde dats te verstaen heer Hubrecht 3 paerde en twee knechte Tricus 2 paerde
en 1 knecht de bastaert van Chimay en Jacop Allaert Eerensoen en die si voert van
Cameric reden reden mit hem Robbrecht van Glimes 3 knechte die hoorre paerden cost
selve betaelden mer si hadden bi tiden aenval van den knechten. Oec hadden si bi tiden
alrehande andere aenval. Oec waren onderweghen ghins ridende 9 daghe en Wouter
heer Jans knecht van Heemstede reet ghins mede over die mer 2 pieters en 1 franc voor
sinen cost en betaelde en int weder comen wt Bloys te Hollant waert waren si 13 daghe
eer sy thuus quamen ende hadden oec int wedercomen 7 paerde overmids Jacop Allaert
Eerensoen die mede over quam daer Tricus wech en weder voor betaelde wt mijns heren
bevelen. Oec mede was Tyelman meyster Godevaerts knecht mit 1 paerde int
wedercomen mitten voirscr. daer Tricus tardendeel van sinen cost of betaelde ende int
wedercomen reden heer Hubrecht en Tricus te samen te Brucel toe daer heer Hubrecht
bleef om eens hoves wille dat daer doe was ende Tricus reet voert thuus soedat de voirz.
Verteerden wech en weder eer si weder thuus quamen binnen der voirscr. tijt ende inder
manieren voirscr. overmids 5 franc en 1 pieter die heer Hubrecht verteerden van Brucel
ter Goude comende Ende overmids alrehande oncost van zadelrien beslaen en anderen
oncost te samen,
17 lb.10 sc.
3e Somma,

126 lb.2 sc.4d.

Item des saterdaghes na midvasten voer de heer van Montfoerde ter Goude toe van
Montfoert te scepe en quam des avonds te legghen ter Goude en voer van daen voert te
scepe in den Haghe op een dacvaert die daer des sonnendaghes na midvasten wesen
soude Ende waren …. Mit hem vander Goude heer Hubrecht sijn broeder heer Jan
Tolner en hadden daer te spreken mit minen heer van Hollant en mit minen heer van
Oestervant van alrehande saken minen heer sinen luden en lande roerende alse van
Claes de Coster die ballinc des lands van Zeelant gheleyt was om eens boots wille die hi
vercoft hadde en aenghecomen was int lant van der Tolne in mijns heren vry
heerlichede oec spraken si van den goeden luden van der Goude die daghelix veren
recht waren van den scout van Waddinxveen en anderswaer, Oec spraken sy den
jonchere van Arkel van onghelijc dat dien van Scoenhoven in sinen lande ghesciet was
en daghelix ghesciede en hadden daer mede te doen alrehande ander saken van mijns
heren weghen verteerden soe ter Goude soe in den Haghe soe onderweghen overmids 7
lb. inden Haghe te beelechier en overmids 3 lb.8 sc. van waghehuur uten Haghe ter
Goude toe overmids van sciphuur ghins varende en overmids dat de heer van
Montfoerde en heer Hubrecht in den Wijn verteerden te samen binnen seven daghen,43 lb.5 sc.8d.
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f.44v.
Item in dander weke van april ghesent Rutkin van den Veen van Scoenhoven t’Asperen
an den heer van Asperen roerende dat hi enen havic die hi minen heer ghegheven hadde
t’Scoenhoven senden woude wantten mijn heer Dirc Molenssoen die doe t’Scoenhoven
was bevolen hadde te bewaren verteerde en vervoer 1 dach wtsijnde 5 sc.4d. Item in de
leste weke van aprille reet Tricus Bijlman t’Utrecht om den heren van sinte marien
horen pacht van Lopic te betalen van den termijn van paesschen verteerde 1½ dach en 1
nacht wtsijnde 26 sc.8d. Item op den neghenden dach van aprille quam de heer van
Montfoerde t’Scoenhoven om mitten goeden luden aldaer te spreken van horen poerters
die verboden was hoor lant te bruken in den lande van der Ammeide dat ghedaen was
van des jongheren weghen van Arkel verteerde tot Floer bennen 1 dach en 1 nacht daer
sijnde mit 12 paerden 4 lb.18 sc.8d. Item in deerste weke van meye ghegheven Jan
Aelbrechtssoen in huesscheden om dat hi minen heer brieve en alrehande bootscappen
brochte van Scoenhoven in Bloys alsoe als hem de raet bevolen hadde Ende hi oec een
wijl tijts na toeven most 3 lb.4 sc.
Comen dese particle,
9 lb.14 sc.8d.
f.45.
Item des saterdaghes na beloken paesschen reet de heer van montfoerde van Montfoert
ter Goude om der borghermeyster rekeninghe aldaer te horen daer hi duerde 1 dach en 1
nacht en waren daer bi hem Hubrecht sijn broeder heer Jan Tolner Dirc Beynkin en
Tricus Bijlman en was verteert in s’heren herberghe van Montfoert tot Jacop
Heynrixsoens mids de paerden cost en beelenchiere behalven dat de voirscr. eens mitter
stede aten aenbrocht bi here Pieter den Haen 5 lb.16 sc. Item was op de voirseyde tijt
verteert tot Dirc Korstiaenssoens daer heer Jan Tolner en Tricus Bijlman laghen
overmids Jan Aelbrechtsoen en Rutkin die daer mede waren daer Tricus voor betaelde
te samen mids beelechiere 25 sc.8d. Item ghegheven van waghenhuur daer heer Jan
Tolner Dirc Beynkin en Tricus mede reden van Scoenhoven ter Goude toe 4 sc.8d. Item
des sonnendaghes vroech daer na reet de heer van van Montfoerde mit sinen ghesinde
en de voirz. Mit hem te waghen van der Goude ten Haghe waert op een dachvaert die
daer gheraemt was tusschen den joncheren van Arkel en die van Scoenhoven roerende
van sulken ghesceel en ghebreke als die van Scoenhoven op den joncheren van Arkel
hadden quamen ten middagheten tot Benthusen daer verteert was behalven provanche
mede vander Goude ghevoert 30 sc.8d.
Comen dese particle,
8 lb.17 sc.
3e Somma,

61 lb.17 sc.4d. holl.

Item ghegheven van 3 waghenen daer de voirz. Mede reden van der Goude in den
Haghe 56 sc.8d. Item quamen de voirz. Ten avondeten ten eten te legghen in den haghe
op de voirscr. dachvaert die daer doe gheraemt was daer niet of en quam overmids dat
die een partye mit minen heer van Hollant tot haerlem was ende dander partye in den
Haghe en niet en vergaderden des de heer van Montfoerde en de voirz. Mit hem in den
Haghe laghen en wachteden 5 daghe lanc overmids dat si mit minen heer van
Oestervant spraken die wt Henegouwen in den Haghe bi hem luden quam ende reet
vandaen tot Haerlem en quam weder in den Haghe en spraken de heer van Montfoerde
en de heer van Asperen oec doe mit hem van die van Scoenhoven en oec van die van
der Goude die daer te doen hadden jeghen die van Waddinxveen en reden de voirz. des
vridaghes daer na vroech uten Haghe te waghene en quamen te middacheten ter Goude
soe dat si verteerden binnen der voirscr. tijt in den Haghe en tot eenre maeltijt ter Goude
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overmids beelechiere daer Tricus 6 lb. voor gaf en overmids 4 lb.13 sc.4d. van
waghenhuur uten Haghe ter Goude toe te samen 44 lb.9 sc.4d.
f.45v.
Item den veren ter Goude ghegheven alse Jan de Langhe en Allaert Bloxsoen sine
gheselle van dat si mijns heren raet en ghesinde ter Goude overghevaert hebben t’alle
tiden als si quamen van petri in zulle int jaer 91 ingaende een jaer lanc durende
overmids dattet een ghewoent is dat men hem loen en huesscheyt daer of pleecht te
gheven en te doen na dien dat sijs verdienen dat ghemeenlic 3 oude scilde pleecht te
wesen hem ghegheven van dese jaer van horen loen 3 dordr. scilde t’stuc 30 sc. facit,4 lb.10 sc.
f.46.
Item dinxdaghes voor afcensioensdach reed de heer van Montfoerde ter Goude om
aldaer te spreken mit heer Hubrecht sijn broeder en mit heren Jannes Tolner dien hi daer
bi hem omboden hadde vander dachvaert die ter Tolne gheraemt was te wesen des
sonnendaghes voor pinxteren tusschen minen here en den here van der Lecke ende van
Berghen de welke de heer van der Lecke wederboot dies op die tijt niet houden en
mocht overmids sonderlinghe saken mer vrouwen van Brabant roerende ende raemden
op die tijt een ander dachvaert ter Tolne bi goetdenken s’heren van Asperen diet alsoe
ghescreven hadde des sonnendaghes na beloken pinxteren en verteerde de heer van
Montfoerde tot Jacop Heynrixsoens in sijn herberghe daer eens mit hem aten heer
Hubrecht sijn broeder heer Jan Tolner meyster Willam en Tricus Bijlman Ende hadde
alrehande ander aenval behalven een maeltijt die de heer van Montfoerde mitter stede at
te samen mids beelechiere en der paerden cost 1 dach en 1 nacht daer wesende
aenbrocht bi heer Pieter den Haen 6 lb. Item ghegheven van waghenhuer daer heer Jan
Tolner en Tricus mede reden wech en weder van Scoenhoven ter Goude wt ombieden
s’heren van Montfoerde 6 sc. Item des vridaghes daer na ghesent Rutkin den messagier
van Scoenhoven t’Asperen an den heer van Asperen mit enen brieve roerende wat hire
toe riede dat men Lodewich den bastaert snyden soude des hijt eyntelic riet dat men
snede verteerde 1 dach en 1 nacht wtsijnde 5 sc.4d.
Comen dese particle,
6 lb.11 sc.4d.
5e Somma,

55 lb.10 sc.8d.

Item op den ascensioensdach ghesent Rutkin den messagier mit des raets brieven van
Scoenhoven in den Haghe an heer Hughe van Heemvliet roerende dat de dachvaert die
gheraemt was ter Tolne des sonnedaghes voor pinsteren opgheset en verlenghet was tot
sonnendaghes na beloken pinxteren om dat se de heer van der Lec doe niet houden en
mocht en doe Rutkin in den Haghe quam want hi heer Hughen daer niet en (vond) ghinc
vandaen voert tot Berghen an den Zoem daer hi ne vont verteerde en vervoer 4 daghe
wtsijnde eer hi weder t’Scoenhoven quam overmids dat hi heer Hughen allesins soeken
most eer hine vant mids 7 labay vervaren te samen 26 sc.8d. Item des vridaghes na
s’heylichs sacraments dach reet Tricus te waghene van Scoenhoven tot Montfoert wt
ombieden s’heren van Montfoerde ende sprac met hem van den dachvaert die ter Tolne
wesen soude hoe hi best voert comen soude verteerde en gaf van waghenhuere wech en
weder 10 sc.
f.46v.
Item des saterdaghes na johannis reet Tricus van Scoenhoven te Montfoert mit Gherikin
den bottelgier wt bevelen s’heren van Montfoerde verteerden sijn paerden en den knecht
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in de herberghe ghegheven 2 sc.
Comen dese particle,

38 sc.8d.

Item in dander weke van julio ghesent Rutkin den messagier van Scoenhoven te
Woudrichem bi den heer van Montfoerde wt sinen ombieden ende vandaen senden de
heer van Montfoerde weder t’Scoenhoven mit brieven an den baeliu en den scout aldaer
des Rutkin weder liep van Scoenhoven t’Dordrecht by den heer van Montfoerde en
quam van daen weder t’Scoenhoven en van daen ter Goude daer hi den heer van
Montfoerde vant diene weder sende t’Scoenhoven an heer Dirc Bijlman mit enen brieve
roerende dat hi ter Goude bi den heer van Montfoerde comen soude ende doe Rutkin
t’Scoenhoven quam en vant hi heer Dirc aldaer niet mer liep voert t’Utrecht daer hine
vant oec was Rutkin weder tot Woudrchem ghelopen bi den heer van Montfoerde daer
hi 6 daghe bi hem was verteerde en hadde voor sijn loen van den voirscr. reysen,
18 sc.8d.
Item den veren t’Scoenhoven ghegheven alse Allaert Florensoen en sinen ghesellen van
dat si mijns heren raet en ghesinde over de Lec ghevoert hebben een jaer lanc dat
inghinc op onser vrouwendach assumpcio int jaer 91 des si pleghen te hebben van elken
paerde 2d. En van twee personen te voete alse veel als van enen paerde des si alsoe veel
lude ende paerden overghevoert hebben binnen den voirscr. jaer dat si verdient hebben
al te samen gherekent, 7 lb.15 sc.
Item ghegheven Mathijs Claessoen van des baelius cost die hi dede en van sinen
weghen ghedaen was in julio ter Goude om de marct te bewaren zrnbrocht bi Flenyer
Janssoen 12 lb.19 sc. Item om de selve sake van des rentmeyster cost en sijnre boden 46
sc.8d.
Coemt te samen,
15 lb.5 sc.8d.
Item wt bevelen s’heren van Montfoerde ghegheven heer Pieter den Haen sinen
cappellaen des dinxdaghes na sint jacops dach die de heer van Montfoert verteert en wt
gheleyt hadde in alrehande reysen die hi ghedaen hadden in mijns heren oerbaer en om
sijn saken soe tot Woudrichem bi minen heer van Oestervant so t’Scoenhoven so ter
Goude ende anderswaer also als de particlen daer of inhouden ende begripen aenbrocht
bi heer Pieter den Haen en van 5 reysen die de heer van Montfoerde dede tusschen sinte
jacops dach ende sinte baven dach van Montfoert ter Goude comende daer hi omboden
was om te dadinghen tusschen die van der Goude ende Waddinxveen tot elker reyse
wtsijnde 3 daghe en 2 nachte mit 10 paerde al te samen gherekent ghelijc als voirscr. is,
75 lb.16 sc.8d.
f.47.
6e Somma,

101 lb.14 sc.8d.

Item des dinxdaghes op den 13den dach van oest quam de heer van Montrfoerde ter
Goude des savonts ten eten en ten slapen ende duerder tot des woensdaghes na den eten
om den goeden luden van der Gouden sulke brieven te tonen die heer Jan van
Heemstede van minen heer wt Henegouwen brocht roerende van minen heer van
Oestervant verteerde tot Dirc Kerstantssoen daer de heer van Montfoerde was overmids
dat Jacop Heinrixsoen ander gast hadde te samen mits beelechiere en mits 6 sc. die heer
Pieter de Haen wtgheleit hadde van bodeloon 7 lb.16d. Item inde leste weke van
september was Tricus Bijlman t’Utrecht ghereden om den heren van oude munster
horen pacht te betalen van den lande van Steyn verteerde 1½ dach en nacht wtsijnde 21
sc.8d. Item ghegheven heer Pieter den Haen die hi wtgheleyt ende verteert hadde in
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alrehande reysen ghedaen in mijns heren orbaer so t’Asperen anden heer van Asperen
so ter Goude so t’Scoenhoven ende anderswaer ghelijc sijn cedel inhout te samen 37
sc.4d.
Comen dese particle,
10 lb.4d.
f.47v.
Item wt des raets bevelen reet Tricus van Scoenhoven tot Beaumont in dander weke van
october beladen mit alrehande boodscappen an minen heer de rekeninghen ende ander
saken roerende oec brocht Tricus aldaer wel 200 franken die hi mijns heren ghesinde
gaf ende betaelde van horen wedden die si verdienden en men hem sculdich was vanden
tijt dat mijn heer en mijn vrouw in Hollant waren oec mede hadde hi daer mit veel
personen te rekenen en reet Jan Aelbrechtssoen mede van Scoenhoven tot Beaumont des
Tricus sinen cost voor hem en voor sijn paert betaelde ende int wedercomen reet Dirc
Moelnerssoen mede van Beaumont t’Scoenhoven des Tricus sinen cost voor sinen mont
betaelde so dat hi rekent verteert binnen 7 daghen wech ende weder ridende en dat sijn
paerde verteerden tot Beaumont daer si 3 daghe stonden mits belechiere in de herberghe
te samen 10 lb.18 sc.8d. Item doe Tricus wt Henegouwen ghecomen was reet hi van
Scoenhoven tot Montfoert bi den heer van Montfoerde om hem andwoerde van sinen
boodscappen aen te brenghen des sijn knecht en sijn paerde in de herberghe aten mer
Tricus at op ten huse ende eer Tricus te Henegouwen reet was hi oec 1 reyse te
Montfoert bi den heer van Montfoerde om der voirscr. boodscappen en was verteert tot
beiden reysen 7 sc.
Comen dese particle,
11 lb.5 sc.8d.
Item in dander weke van october ghesent Rutkin den messagier van Scoenhoven mit 3
ossen den enen te brenghen mijns heren waert tot Andwerpen den anderen Janne Stoof
mijns heren waert tot Mechelen ende den derden Janne van Coudenberch mijns heren
waert tot Bruessel verteerde Rutkin wech ende weder eer hi weder t’Scoenhoven quam
mits der ossen cost 8 daghe wtsijnde overmids omcoste over de diepe te comen te
samen 3 lb.16 sc.8d. Item in de leste weke van octoberghesent Plackemeew van
Scoenhoven te Noertwijc an den scout aldaer in de Wijc an den scout aldaer in den
Haghe an heer Jans van Heemsteden in Texel an Janne van Brakel en an Jacop van
Oesterwijc mit des raeds brieven roerende dat si hoor rekeninghe bereden souden en
t’Scoenhoven comen rekenen achte daghe na sinte martijns daghe verteerde wech en
weder overmids 10 sc. vervareb over de diepen te samen 8 daghe wtsijnde 56 sc.8d.
Item den selven ghesent s’daghes daer te voren mit den voirscr. brieven t’Asperen an
den heer van Asperen om die te doen beseghelen ende doe hi van Asperen quam wert hi
voert ghesent te Montfoerde an den heer van Montfoerde om de voirscr. brieven van
hem mede laten te beseghelen verteerde ende hadde van beiden reysen 13 sc.4d.
Comen dese particle,
7 lb.6 sc.8d.
f.48.
Item in deerste weke van november ghesent Plackemeew van Scoenhoven te Vyanen an
Splinter van den Vliet mit 1 brieve roerende dat hi ghelt senden woude dat hi minen
heer sculdich was verteerde 5 sc.4d. Item ghegheven Goodscalc van Brakel wt sinen
aenbrenghen van dat hi verteert hadde in alrehande reysen ghedaen in mijns heren
oerbaer ende van bode loen ghegheven zedert tijt dat hi lest rekende dats te verstaen so
van Dordrecht in reysen in den Haghe reysende en van Dordrecht veel reysen tot
Scoenhoven doende mids alrehande oncost wech en weder van sciphuer en andere
oncost die Tricus hier nu rekent want Goodscalc int jaer voor dese rekeninghe sijn cedel
leveren woude en gheen gherekent hadde dat Tricus doe niet doen en mocht om dat hi
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seer mit scoude belast was en lopen sijn costen te samen also als sijn cedel inhout die hi
daer of ghelevert heeft in der manieren voerscr. 12 lb.18 sc.8d.
Comen dese particle,
13 lb.4 sc.
Item jeghens der rekeninghe die t’Scoenhoven soude gheweest hebben rechtevoert na
martini de welke mijn heer mit sinen brieve wederboot cofte Tricus alrehande
provanche van tarwe van wijn van bier van vleisch van hoenre van boter ende van
andere dinghen welke provanche Tricus weder vercopen most en gaf se veel om dat hi
se cofte overmids dat mense hem beval te vercopen en mense niet wel houden en mocht
so dattet an verloren was als Tricus mitten particlen bewisen mach mit eenre cedel die
hier int boec steect overmids oncost van teringhe tot 2 reysen van Scoenhoven
t’Dordrecht van sciphuer en van veel ander oncost daer an gherekent 11 lb.2 sc. Item
ghecoft t’Dordrecht jeghens der rekeninghe voirscr. jeghen Pieter Bierenbroot ½ pont
poeders coste 16 sc. Item 4 loedt soffraen 14 sc. Item 10 pont korstaengen 6 sc.8d. Item
½ pont tragyen 12 sc. Item ½ pont witter rusen 12 sc. Item ½ pont suker rosaets 12 sc.
Item jeghen Goeskin den koc 8 pont wassen kaersen t’pont 5 sc.4d. facit 42 sc.8d. Item
jeghens Floren Haghen 20 pont roeter kaerssen 26 sc.8d.
Comen dese particle,
18 lb.4 sc.
f.48v.
Item ghegheven Narhijs den Vriesen en Pieter sinen gheselle dat si 3 daghe dorsscheden
op den huse jeghens der rekeninghe s’daghes onder hem beiden 5 sc.4d. facit 16 sc. des
viele 23 scepel haveren die werden in den vorst vervoedert voor de zwane gansen en
duven oec wasser een koe ghecoft jeghens der rekeninghe die verteerden een deel Item
ghegheven Hubrecht Wederwaert van den stal scoen te maken en de misschen mit sinen
waghen en paerden wech te voeren daer hi toe dede 1 dach hadde 9 sc.4d.
Comen dese particle,
25 sc.4d.
7e Somma,

61 lb.6 sc. holl.

2e Somma summarum van allen Tricus Bijlmans wtgheven bi deser rekeninghen van
brieven te draghen reysen ende boodscappen te doen van costen bi den rade ghedaen in
alle manieren voorscr. Loept an slechten ghelde,
644 lb.7 sc.1d. holl.
f.49. ledig.
f.49v. ledig.
f.50.
Van alrehande ghemeynen dinghen.
In den eersten ghegheven Willam Spiker die hi voor den bastaert van Chymay wtgheleit
hadde om ghewant also als die cedel inhout die hi daer of overleverde 3 gulden en 8
groten. Item tot enen roc 4 ellen wits d’elle 14 groten facit 56 sc. Item tot enen dubbel
caproen 1 ellen bruuns 34 gr. Item een paer koussen 1 ellen bruuns 23 gr. Item om 2
paer laersen 44 gr. Item van des bastaerts cleder te maken 2 gulden en 4 groten Item van
linnenlaken tot linnenclederen en sijn cleder te voederen en van gaern sijn cleder mede
te naeyen 2 gulden en 1 groot Item van sinen wollen laken te sceren 17 groten Item
heeft hi ghehadt 15 paer scoen t’paer 3 groten facit 60 groten Item Willem voorz.
ghegheven die hi wtgheleit hadde voor den bastaert voirscr. van teringhe allesins in die
tavaernen onder de ghesellen 5 gulden. Item om 1 hantboghe 14 gr. Item verteerden die
bastaert en Willam Spiker voorz. Tot Montfoert die si van der ........ quamen doe Willam
de bastaert voert t’Scoenhoven brocht 38 gr. Item verteerden si tot Floer Bennen die si
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t’Scoenhoven quamenen de bastaert die daer bleef overmids Harman van cameren die
daer mede was 22 gr. Item Willam Spiker voerz. ghegheven in huesscheden om dat hi
totten bastaert ghesien hadde ende daer bi gheweest 6 gulden. Comen dese particle 32
gr. voorscr. Voor enen gulden gherekent ghedaen bi Jan Tolner en Dirc Beynkin diere bi
waren en een gulden voor 20 sc.8d. gherekent,
28 lb.19 sc.4d.
Item wt des raets bevelen ghecoft den bastaert van Chymay van Scoenhoven in Bloys
mede bi minen heer te riden ieghens jan den Hasen een graew paert coste mids
wijncoop en goodspenninghe 20 ghelresche gulden en 8 labay t’stuc 20 sc.8d. gherekent
facit 20 lb.18 sc.8d. Item had hi enen nuwen roden zadel die Tricus coft ieghen her Jan
Tolner coste 57 sc.4d. Item 1 toem en 2 dargarde costen 12 sc.8d. Item om 1 paertzeel 3
sc.8d. Item ghegheven om een nu swaert dat de bastaert voorz. Hadde 16 sc. Item
Mechtelt Bijlmans den bastaert tot linnenlakens en sijn kousen mede te garnieren 5½
ellen linnenlakens d’elle 3 sc.4d. facit 18 sc.4d. Item van sijn linnenclederen te maken 2
sc. Item de wijl de bastaert tot Scoenhoven was had hi tot Allaert Snyders tot 2 paer
koussen 1½ ellen bruuns d’elle 24 sc. facit 36 sc. Item den selven tot passumen 1½
vieren wits 3 sc.2d. Item ghegheven Gherit Scuurkin van des bastaerts 2 paer koussen
ende passumen te maken ende te garnieren overmids Lodewich 2 paer koussen
ghemaekt mits gaern daer toe 5 sc.4d.
Comen dese particle,
28 lb.13 sc.2d.
f.50v.
Item de wijl de bastaert van Chymay t’Scoenhoven was had hi tot Dirc Heerkins en die
hi mede in Bloys voerde 12 paer scoen t’paer 2 sc. 4d. Facit 32 sc. Item ghegheven
Brunaert Dirxsoen van een keepken dat hi Lodewich screef 2 sc.2d. Item om 2 messe
die hi hadde 3 sc. Item Reynaert en Peterus van 2 riemen die hi hadde van hem luden 3
sc.4d. Item wt bevelen s’heren van Montfoerde ghegheven Ghijskin Iacopssoen tot enen
roc te helpe 10 sc.8d. Item ghegheven Vranc Gielissoen wt sinen aenbrenghen van ½
ellen bruuns die de bastaert van Chymay hadde tot 1 paer koussen die ghecoft was tot
Montfoert ieghen Claes Beanont en vergheten waren aen te brenghen in de leste
rekeninghe voer dese coste 12 sc.4d. Item den selven Claes ghegheven wt goetdenken
heer Hubrecht van Montfoert voor verset en verlopen van payment dat men hem
sculdich was van laken dat jeghens Claes ghecoft was tot des bastaerts behoef van
Chymay 8 sc.8d. Item ghegheven brunaert Dirxsoen van 1 talloet een duutsschen
cathoen en ander dinghe te ..... die Lodewich hadde 4 sc.8d. Item Lodewich voorz. Tot 2
paer koussen ieghen Michiel Dirc Wouderlix soen 1 ellen bruuns coste mids maken en
gaern daer toe 24 sc.8d. Item den scoelmeysters t’Scoenhoven ghegheven dat de
bastaert van Chymay een wijl ter scolen ghinc 5 sc.4d. Item ghegheven Dirc Heerkin
van 15 paer scoen die Lodewich binnen desen jaer ghehadt heeft van den paer 2 sc. facit
30 sc. Item daem Gheritssoen van 8 paer stilleghanghe 8 sc.6d. Item die de bastaert van
Chymay had 3 paer stilleganghe 4 sc.
Comen dese particle,
7 lb.9 sc.4d.
Item Lodewich den bastaert ghecoft tot sijn zomer clederen jeghens Allaert den snyder
tot roc caproen en 1 paer voor mouwen aen een onder roxkijn 4 ellen groens d’elle 23
sc.4d. facit 4 lb.13 sc.4d. Item jeghen Peterus tot een onder wambeys en sinen roc mede
te voederen 10 ellen fusteyns d’elle 4 sc.8d. facit 46 sc.8d. Item sijn wambeus mede te
voederen 4½ ellen linnenslakens d’elle 2 sc.8d. facit 12 sc. Item jeghens Mechtelt
Bijlmans tot 2 hemden 3 ellen ½ vieren linnenslakens d’elle 3 sc.4d. facit 10 sc.5d. Item
costen de 2 hemden te maken 16d. mids gaern daer toe Item Lodewich voorz. tot enen
groven groenen roc mede in scool te stten 3 ellen en 1½ vieren groens d’elle 16 sc. facit
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54 sc. Item den roc mede te voederen ieghen coman Pieter 7 ellen kerssijs d’elle 3 sc.
facit 21 sc. Item Willem Bruntssoen ghegheven van den voescr. Clederen te maken
mids gaern daer toe 26 sc. Item Lodewich voorz. tot 2 paer koussen jeghens Allaert
sniders 1½ ellen bruuns d’elle 17 sc.2d. facit 25 sc.9d. Item van Lodewich scoolghelde
van den termine van meye lestleden 8 sc.
Comen dese particle,
14 lb.18 sc.6d.
1e Somma,

80 lb.4d. holl.

f.51.
Item overmids dat Lodewich voorz. ghescoort was en langhe gheweest hadde so wort hi
bi goetdenken s’heren van Montfoerde en s’heren van Asperen ghesneden want hi
anders niet tot sijnre ghesinde comen en mocht des dede de heer van Asperen een wijf
tot Scoenhoven senden gheheten Katrijn van Eindhoven die Lodewich voerscr. sneet
hoor daer of ghegheven voor hoor loon en in huesscheden bi goetdenken heer Jan
Tolners meyster Willams en Dirc Beynkins 12½ dordr. gulden t’stuc 22 sc.8d. facit 14
lb. 4 sc.4d. Item doe Lodewich ghesnden was aten te samen mitten voorz. Wive tot
Sthevens heer Jan Tolner, meyster Jan van Bloys, Jan de bastaert, Dirc Beinkin, Dirc
Spiker, Tricus Bijlman, Jan de koc en Gheertruut van den Rijn daer verteert was dat
Tricus betaelde wt der voorz. goeddenken behalve ene gulden te wijncoop van stuer die
minen heer ghesent was 21 sc. ..d. Item des Lodewich ghesneden was en t’voorz. wijf
weder heelen en ghenesen soude de wijl des si op den huse indes baelius cost 10 daghe
s’daghes ..... ....... behalven den wijn 4 sc. facit 40 sc. Item hadde si so doe ...... ...des
men Lodewich sneet so die si dranc enen maeltijt so dat se bi tiden en tot horen slaep
dranc had 23 menghelen wijns t’menghele 2 sc.8d. facit 3 lb.16d. Item had si 1 paert
staende op ten huse 16 nacht daer de baeliu voor rekende tusschen dach en nacht voor
ruvoer en koern 2 sc.8d. facit 42 sc.8d.00.
Comen dese particle,
22 lb.8 sc.8d.
Item bi goetdenken des baelius ghegheven Mechtelt Colijns van dat si bi Lodewich was
ende hem havede de wijl hi ziec was doe hi ghesneden was des sire bi was bet dan 5
weken voor hoor loen en arbeit ende in huesscheden 45 sc.8d. Item ghegheven den
baeliu van dat Mechtelt voorz. 5 weken in sinen cost was de wijl si bi Lodewich was 3
lb.4 sc. Item den baeliu voorz. ghegheven die hi wtgheleit hadde en ghegheven enen
vl..snyder die Lodewich voirz. ghesneden soude hebben en daerom omboden was van
Utrecht ter Goude te comen mer overmids dat de heer van Asperen van enen wive liet
weten die Lodewich sneet was hem in huesscheden ghegheven 2 dordr. gulden t’stuc 22
sc.8d. facit 45 sc.4d. Item voor sinen cost die hi dede tot matkins Claessoens 6 sc.8d.
Item ghegheven van Lodewich scoolghelde van den termijn van heylichmisse 8 sc. Item
ghecoft Lodewich voorz. jeghen den winter tot enen hoplant en 1 dubbel caproen ieghen
..mser Godevaert Hughensoens 4 ellen bruuns d’elle21 sc.8d. facit 4 lb.6 sc.8d. Item
sinen roc mede te voederen ende tot 2 paer passunen 3½ ellen enghels wits d’elle 10
sc.8d. facit 37 sc.4d. Item Heinric van Put ghegheven van Lodewichs hoplant en
caproen e passunen te maken mitter stoffe daer toe ghelevert 10 sc.4d.
Comen dese particle,
15 lb.4 sc.
f.51v.
Item des vridaghes na pauli conversio ghegheven Stinen coman Simans van 12 huden
die si mijnre vrouwen wt horen ombieden ghemaect hadde en Tricus hoor in Bloys
brochte ten segghen joncfrou Lijsbetten van den hoop 4 lb.3 sc.2d. Item ghegheven
Moelner des baelius knecht die hi minen joncheren des god ghedenke gheleent hadde 5
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sc.4d. Item in d’eerste weke van februari ghegheven joncfrou Jannen te speelghelde doe
Tricus in Bloys was 21 sc.4d. Item wt bevelen heer Jan Tolners ende Dirc Beinkins
ghegheven Jan Mouwer voor ghebrec die hi hadde roerende van ghelde dat hi
ghegheven hadde in sijn herberghe te belechiere ende dat de ghesellen verdronken
hadden de wijl si t’Scoenhoven laghen doe si mijns joncheren camer des god ghedenke
maeckten daer Jan Mouwer voirz. langhe om volghede 4 dordr. gulden t’stuc 21 sc.4d.
facit 4 lb. 5 sc.4d. Item ten bevelen heer Janne Tolnaers ghegheven den scipluden een
groot vat biers dat si hadden tot groten vastelavont coste 16 sc. Item wt des raets
bevelen ghegheven meyster Gherijt den goutsmit van Rutkin des messagier busse te
vermaken want si al ghebroken was overmids dat hi se ver...de en al vermaecte welke
busse sulveren is 53 sc.4d.
Comen dese particle,
13 lb.4 sc.6d.
Item mijn heer heeft her Janne Tolner ghegheven en gheconsenteert jaerlix enen roc te
hebben gheliken meyster Heinric van Brandenborch hem daer voor ghegheven den roc
en t’voeder selve mede te copen 11 dordr. scilde t’stuc 30 sc. facit 16 lb.10 sc. Item
Michau de valkenaer heeft 3 kinderen after laten den welken minen heer ghegheven
heeft tot sinen wedersegghen om dat si arm sijn tot hoorre houdinghe en cledinghe te
helpen de lijfrenten die Michau en sijn wijf tot horen live plaghen te hebben hem daer of
ghegheven die Willem Michaussoen ontfinc van den jare 92 als si voor tijds ghehadt
hebben 18 lb. Item Nellen Ghijsken Coenensoens is ghegheven ende gheconsenteert bi
den rade te wedersegghen om dat men hoors diensts niet ontberen en mach overmids
datter anders niemant en is die yet can ande zadelrie en oec om dat si arm is dat men
hoor huushuer jaerlix btalen sal daer voor ghegheven van desen jaer 4 lb. Item den
ouden scutten t’Scoenhoven ghegheven wt des raets bevelen alse Dirc Heylensoen ende
Florens Floer Jonghensoen die homans van den scutten waren also als si jaerlix
omtreeks pinxteren pleghen te hebben van minen heer als si scieten tot horen costen
ende gheselscap te helpe 16 lb. Item ghegheven Rutkin van den Veen wt mijns heren
bevelen tot sinen wedersegghen mit sinen openen brieve van den cleenode op den huse
te bewaren die hem verscenen sinte jansmisse lestleden 12 franke daer hem Tricus voor
t’stuc of gaf 30 sc.8d. facit 18 lb.8 sc.
Comen dese particle,
72 lb.18 sc.
2e Somma,

123 lb.15 sc.2d. holl.

f.52.
Item ghecoft t’Dordr. bi .... .... ... riems goeds laberts pappiers rekeninghe ende anders ...
in te scriven coste 3 lb.14 sc. 8d. Item an fronchijn en ...... 21 sc.8d. Item an inct binnen
dese jaer 10 sc.8d. Item 100 lecpenninghe mede te rekenen costen 8 sc. Item optet
elfdusent magheden dach ghegheven joncfrou Janne tot beavenavont te speelghelde 2
ghelresche gulden t’stuc 21 sc.4d. facit 42 sc.8d. Item ghegheven Vrederic van der
zevender van der houdinghe van Lodewijch den bastaert van enen jaer dat wtghinc op
sinte martijns avont in den winter int jaer 92 dats een termijn van enen jare 21 oude
scilde t’stuc 30 sc. facit 31 lb.10 sc.
Comen dese particle,
39 lb.7 sc.8d.
Item wt aenbrenghen Gheertruden van den Rijn ghegheven Veumbrecht Aerntssoen van
40 pont asschen die ghebruikt waren int jaer voor dese rekeninghe de wijl mijn jonchere
des god ghedenke t’Scoenhoven was sijn lijnwaet en slapelaken mede te wasschen ende
vergheten waren aen te brenghen t’pont 4d. facit 13 sc.4d. Item binnen den jare van
deser rekeninghe heeft men ghehadt tot Korskijn Aelbrechtssoen mijns heren lijnwaet
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op den huse t’Scoenhoven mede te zeepen 25 pont zeepen t’pont 8d. facit 16 sc.8d. Item
ten selven mijns heren cleenoot mede te naeyen 6 loot gaerns 2 sc.6d. Item 1 put seel
daer Claes Lauwert op de brugge sit 14d. Item om beseme 2 sc.8d. Item wt aenbrenghen
joncfrou Lijsbetten ghegheven Veumbrecht Aerntssoen van 63 pont zeepen die mer
vrouwen van Bloys van Scoenhoven in Bloys ghesent was in een clein tonneken costen
32 sc.6d. Coemen dese particle,
3 lb.8 sc.10d.
f.52v.
Item ghecoft t’Scoenhoven ieghen Otten Heinrixsoen 1 vat harinx tot des convents
behoef in den vasten also als si jaerlix van gracien pleghen te hebben coste eersts coops
5 lb.17 sc.4d. Item ghegheven Robbrecht Willemssoen van den extracten te scriven van
alle den rekeninghen van den jare 91, 28 sc. Item overmids dat Tricus mijns heren
torven wt den torfhuse vercofte die daer bleven doe mijn joncher des god ghedenke te
Henegouwen waert ghetoghen was so coft hi tot Claes Lauwaerts behoef tot Pieters
behoef ende na tot Jakemijns behoef inden winter 1 last torfs te barnen daer si saten
coste 32 sc. Item coste hi uter haven op den huse te draghen 4 sc.8d. Item ghegheven
Korskin Aelbrechtssoen van 4 peden stelen in haken of te maken de graft mede te biten
5 sc.4d. Item om sijn scamelen mede te snoeren daer men mede bitede 3 sc.4d. Item van
linen inden berch gheorbaert 2 sc. Item in de leste weke van aprille ghecoft noch ½ last
torfs tot Claes Lauwaerts en jakemijns behoef coste 18 sc.8d. Item van opdraghen 2
sc.8d. Item ghegheven Jacop Claes Goedekinssoen van 4 paer scamelen die men te
winter van hem hadde mede op t’ijs te biten 5 sc.4d.
Comen dese particlen,
10 lb.19 sc.4d.
Item omtrent midvasten wt bevelen des baelius dede Tricus een tuun maken in den
boemgaert westwaert die de baeliu heeft om dat menre niet mit scuten in comen en
soude en was ghemaect van mijns heren rise daer Willem Claessoen toe dede 4 daghe
voior sijn loon 11 sc.10d. Item wt bevelen des baelius ghegheven Jan Claessoen dat hi
omtrent nicolai waecte om de berghe 5 nacht om des vorst wille die doe was 5 sc.4d.
Item den dorsser die mit hem waecte op die selve tijt 5 nacht 5 sc.4d. Item wt
aenbrenghen des baelius waecten Pieter de dorsscher voirz. en sijn gheselle omme de
berghe tusschen onser vrouwen licht misse en ingaende maerte wantet doe een hart
vorst was elc 15 nacht ende hadde yghelic snachts 1 oude vlaemsche groot facit 32 sc.
Item ghegheven Hubrecht Wederwaert van omtrent martijn doe men de stalle scoen
maecte de misschen wech te voeren mit sinen waghen ende paerden daer hi toe dede 2
daghe hadde s’daghes 8 sc. facit 16 sc.
f.53.
Item Ghijskin den wachter ghegheven van den stallen op den huse scoen te maken en de
misschen helpen te laden 6 sc.8d. Item wt aenbrenghen joncfrou Lijsbetten ghegheven
Stinen coman Symons inde leste weke van julio van 12 palmaten huven die si mijnre
vrouwen voert sende van den hoop ten goetdenken en segghen joncfrou Lijsbetten 3
lb.17 sc.4d.
Comen dese particle,
7 lb.14 sc.6d.
3e Somma,

61 lb.10 sc.4d. holl.

Item ghegheven Ghijskin den wachter ende Nanync van alrehande arbeit die si deden de
wijl men t’Scoenhoven rekende van torven op de cameren te draghen van risen te
houwen en van 12 last torfs te tellen die de baeliu hadde onder hen beiden 16 sc. Item
wt goetdenken des baelius ghegheven s’heren bode van Asperen die minen heer enen
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havic brochte in deerste weke van meye 5 lb. 13 sc.4d. Item den baeliu ghegheven van
19 scepel haveren die de zwaen de ganze ende de duven hadden in den vorst die si doe
aten aenbrocht bi Ghijsken den wachter diese ontfinc van den scepel 2 sc.6d. facit 47
sc.6d. Item den selven van 1½ vymmen stroes die de paerden verteerden eer si ghinghen
mitten provanchen in Bloys 5 sc. Item bi goetdenken des baelius ghegheven Ghijskin
Aerntssoen die minen heer enen scutroc brocht tot Scoenhoven van den ouden scutten te
Goude 28 sc.10d. Item cort daer na ghegheven der stede bode van der Goude die minen
heer brocht der stede clederen van den gherecht ter Goude 2 dordr. gulden t’stuc 22
sc.8d. facit 45 sc.4d. Item wt bevelen s’heren van Montfoerde ghegheven Willem Spiker
sinen rentmeyster die hi wt gheleit hadde en ghegheven Werner Janssoen voor scade die
hem an sijn wilghen ende huse te Jaersvelt ghedaen was van mijns heren vrienden doet
daer inbreken woude die Wernaer voorz. in enen segghen toegheseit waren 10
ghelresche gulden ‘t’stuc 22 sc. facit 11 lb. Comen dese particle,
23 lb.16 sc.
f.53v.
Item des vridaghes na sinte martijns dach translacio ......... dede Tricus mijns joncheren
jaerghetide doen des god ghedenke in de kerc en int cloester t’Scoenhoven ghegheven
Gooskin den koc van dat hi tot elker stede 4 stalkaerssen hadde die bernden de wijl men
vigheli dede en misse 5 sc.4d. Item den priesters in der kerken ghegheven in de
vighelien voor mijns joncheren ziel elken 1 labay des wasser 9 facit 6 sc. Item
ghegheven enen wijfkin die de lude bat ter vighelien en ter missen 2 sc. Coemt te
samen,
13 sc.4d.
Item wt goetdenken heer Janne Tolners ende Dirc Beinkin ghegheven Jan van Voorst
die men hem sculdich was van visch en ghehaelt was op den huse de wijl mijn
joncheren des god ghedenke t’Scoenhoven lach en vergheten was aen te brenghen daer
hi langhe om volghede 38 sc.8d. Item wt aenbrenghen Jacops van Oesterwijx was men
Vrederic Gherwertssoen sculdich van wijn die oec wtghegheven waren aen te brenghen
22 sc.8d. Item Janne Koeken den tymmerman ghecoft tot enen roc also als hi jaerlix
pleghet te hebben 4 ellen bruuns d’elle 23 sc.4d. facit 4 lb.13 sc.4d. Item sinen roc mede
te veoderen 3 ellen wits d’elle 10 sc.8d. facit 32 sc. Item jeghens Korskin
Aelbrechtssoen Jacop Bot mijns heren makelaer t’Dordrecht tot enen roc en caproen 4
ellen roets d’elle 26 sc.8d. facit 5 lb.6 sc.8d. Item coste een lammeren voeder onder
sinen roc jeghens Dirc van Ghennip daer Jacop selve t’ghelt of hadde 46 sc.8d. Item wt
mijns heren bevelen mit sinen besloten brieven ghegheven Jan Aelbrechtssoen tot enen
roc te helpe 8 franke t’stuc 30 sc.8d. facit 12 lb.5 sc.4d.
Comen dese particle,
29 lb.5 sc.4d.
Item mijn heer soude Dirc Moelnerssoen t’Scoenhoven diere quam op den 24 sten dach
van maerte mit enen havic om die aldaer te muten ende oec enen anderen havic te muten
die de heer van Asperen minen heer gaf des Dirc voirz. daer lach van den 24 sten van
muten voirscr. totten lesten dach van oest dats een termijn van 22½ weke dat hi weder
bi minen heer reet ende hadde s’daghes voor sinen cost ende sijns paerts cost ten
goetdenken heer Janne Tolners ende Vrederix van der Zevender overmids dattet mijn
heer Tricus ghescreven hadde dat hi hem sinen cost gheven soude bi heer Janne ende
Vrederix voorz. 3 sc.4d. facit 26 lb.5 sc.
f.54.
Niet te lezen.
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f.54v.
Item wt Zeghers ombieden mit sinen besloten brieve ghegheven Dirc Moelnerssoen van
enen paerde dat hi daghelix rijt ende Zegher beval dat men van mijns heren weghen
bepalen soude dat ghecoft wert jeghens Allaert Erensoen ende coften elf franken t’stuc
31 sc.4d. facit 17 lb.7 sc.8d. Item wt mijns heren bevelen mit sijns selfs monde
ghegheven Jacop Allaert Erensoen voor sijn paerts cost dat 10 weke lanc t’Scoenhoven
stont tusschen vastelavont en pinxteren 4 dordr. gulden t’stuc 23 sc.4d. facit 4 lb.13
sc.4d.
Comen dese particle,
21 lb.18 sc.
Item ghecoft jeghens der rekeninghe te orbaren en in de coken en op de cameren op den
huse te barnen en mede voor de wachtere en poertiers jeghen jan uter Scoot 1 scuut torfs
hilt 7 last en 1000 torven t’last t’Scoenhoven in den haven ghelevert 53 sc.4d. facit 18
lb.18 sc.8d. Item van wijncoop en goodspenninghe 6 sc.8d. Item coste elc last uter
haven op den waghen te draghen en van den waghen int voorborch boven mijns heren
stal op den zolre te draghen bi Jan Dobbensoen en Jan .... en horen ghesellen 4 sc. facit
28 sc.4d. Item Hubrecht Wederwaert ghegheven van opvoeren van elker last 4 sc. facit
28 sc.4d. Item van zac huer den torf mede op te voeren 6 sc. Item van Nanninx lantaren
te vermaken 2 sc.
Comen dese particle,
22 lb.10 sc.
Item heeft men ghehadt binnen desen jare van deser rekeninghejeghens Katrijn Gijssens
inde cappel opten huse ende convente te barnen eerst te paesschen 2 pont wassen
kaersen..... ... was Item op sinte martijnsdaghe 2 pont wasse kaersen te bamisse 2 pont
was Item an een tortisse die men inde cappelle pleecht te bezighen 5 pont wasses coemt
te samen8 pont t’pont 5 sc.4d. facit 3 lb.9 sc.4d. Item maecte Katrijn voirz. een ..... van
mijns heren was hadde van maken 20d. Item 2 tortijssen 11d. Item an hostien opten
huse dit jaer ghemaect 5 sc.4d.
Comen dese particle,
3 lb.18 sc.
Item ghemaect opten huse t’Scoenhoven bi Cleymens Floren Haghens binnen den jare
van deser rekeninghe. Eerst die de wachters opten huse ghehadt hebben t’snachts opten
huse te barnen 82 pont kaerssen. Item Claes Lauwaert 13 pont. Item Wouter en
Jakemijn onder hen beiden 13 pont. Item Pieret 12 pont loept te samen 120 pont roeter
kaerssen t’pont 16d. facit,
8 lb.
f.55.
Item ghegheven Pieter den lijndraeyer van een bintseel in den berch te orbaren 2 sc.
Item ghegheven Veymbrecht Aerntssoen van 5 pont weedasschen gheorbaert tot mijns
heren lijnwaet 3 sc.4d. Item ghegheven Harbaren halsbreker van dat hi dit jaer ende
t’jaer voor deser rekeninghe mijns heren harnasch op den huse scoon ghemaect heeft
daer hi toe dede in beiden jaren 21 daghe s’daghes 4 sc. facit 4 lb.4 sc.
Comen dese particle,
4 lb.9 sc.4d.
5e Somma,

88 lb.11 sc.4d. holl.

f.55v.
Van den wijngaerthoven.
Item Dirc den koc ghegheven van sinen costwedden ende loen van mijns heren
wijgaerde ende hove te regieren welken wedden en loen hem bi minen heer selve mit
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sinen openen brieve toeghesent sijn jaerlix te hebben tot mijns heren wedersegghen.
Ende rekent hier Tricus sijn loen en wedden van enen jaer dat inghinc remigii int jaer 91
also als Hansse plach te hebben op sijn selfs cost 30 dordr. gulden t’stuc 23 sc.4d. facit
35 lb. Item den selven als hem mijn heer gheconsenteert heeft tot enen roc caproen en
koussen jeghens Philips Scoenman 4 ellen bruuns ende sangwijns d’elle 21 sc.4d. facit 4
lb.5 sc.4d. Item sinen roc mede te voederen 3 ellen wits d’elle 10 sc.8d. facit 32 sc.
Comen dese particle,
40 lb.17 sc.4d.
Item wt aenbrenghen Dirx kox ghecoft inde leste weke van februario jeghens Dirc Jan
Eggaertssoen 200 staken en leghelgarden t’hondert 6 sc.8d. mids wijncoop facit 3 lb.
Item costen si wt Dirx hof mit eenre scuten an t’wedden te brenghen overmids dat die
dijc also diep was dat mense mit waghen niet halen en mocht 3 sc.10d. Item costen si
voert voorden wijngaerthof te voeren bi Hubrecht Wederwaert 2 sc.2d. Item ghegheven
Hanssen wijf van 2 cromme messen in den wijngaerthof te orbaren 8 sc.4d. Item
ghegheven om theen bi Dirc den koc gheorbaert in beiden wijngaerthoven den wijngaert
mede te bijnden te samen 17 sc.4d. Item ghegheven Vrederic Gherwaertssoen van een
wijntonne dat men int jaer van dese rekeninghe van hem hadde ende vergheten was aen
te brenghen daer men wijn in verlaet 6 sc.5d. Item ghegheven Roelof van Driel van
biesen den wijngaert mede op te binden2 sc.8d.
Comen dese particle,
5 lb.9d.
f.56.
Item aenbrocht bi Dirc den koc ghemaect bi Aernt Bent in den wijngaerthoven te
orbaren 2 emmers te beslaen van den stucke 6 sc.8d. facit 13 sc.4d. Item een yseren
scuppe coste 6 sc.8d. Item bi Dirc voerz. van Aernt Bent een houmes 3 sc.4d. Item 500
scotspikeren op thuus gheorbaert 6 sc.8d. Item 1 riec ende 1 meshaec in den
wijngaerthof te orbaren costen 10 sc.8d.
Comen dese particle,
40 sc.8d.
Item aenbrocht bi Dirc den koc voorz. ghemaect bi Schonen de cuper. Eerst an groten
cupen daer men wijnbessen in pleget te triden 23 groten hoepe costen 12 sc.4d. Item an
tonnen te binden daer t’verjuus in is 62 clein hoepen t’stuc 1 deut facit 8 sc.3d. Item van
4 cupen te verbodemen 2 sc.8d. Item jeghens Schonen voerz. een hoemborgher tonne
verjuus in te doen coste 3 sc.4d.
Comen dese particle,
26 sc.7d.
6e Somma,

49 lb.5 sc.4d. holl.

3e Somma summarum,

488 lb.16d.

f.56v. ledig.
f.57.
Van tymmeringhe en alrehande oncost t’Scoenhoven.
Dit is wtgheven Tricus Bijlmans van tymmeringhe ende oncost t’Scoenhoven ende ter Goude
mit horen toebehoren binnen den jare van deser rekeninghe, Eerst tot Scoenhoven.
Item in d’eerste weke van januario dede Tricus van Scoenhoven ter Goude voeren om
aldaer allesins te orbaren die hi t’Scoenhoven coft ende gherekent sijn 12 stuc eykens
houts costen van den huse opde Lecke te slepen bi Hubrecht Wederwaert 6 sc.8d. Item
coste t’vourscr. Hout van Scoenhoven ter Goude te voeren bi enen torfman 16 sc. Item
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ter Goude op te doen 2 sc.8d. Item op die voorscr. tijt dede Tricus van der Goude
t’Scoenhoven halen op thuus t’Scoenhoven mede te stoppen 2000 scaelgen overmids
dat t’Scoenhoven gheen en waren want si al verbesicht waren costen ter Goude van den
zalen te draghen over d’IJssel te brenghen en over den dijc te draghen 8 sc.2d. Item
costen si van der Goude t’Scoenhoven te voeren mit 2 scuten bi Ranen mids 2 werven
over te scepen 10 sc.8d. Item costen so op te voeren bi Hubrecht Wederwaert 13d. Item
voert wt den voorborch op den stalle te draghen 2 sc.
Comen dese particle,
47 sc.3d.
Item in d’eerste weke van December ghecoft ende ghehaelt bi Jan Koeken jeghens
Daem Gielissoen. Eerst nu declederen of te maken omdat d’oude verrot en ghebroken
waren 4 sparren t’stuc 3 gr. facit 12 gr. Item sporten of te maken ten voorz lederen 4
waghenscote t’stuc 4 gr. facit 16 gr. Item tot sporten ende reuffen inde stalle 4
waghenscote t’stuc 4 gr. facit 16 gr. Item de zael boven mede te stoppen daer si
ontgheven was 4 waghenscote en 2 sparren t’stuc 3 wit gr. facit 18 gr. Item tot sporten
ande muut 2 waghenscote 6 gr. loept te samen 68 gr. maken de vijf voor 4 gr. gherekent
36 sc.3d. Item jeghens den selven onder den boom voor t’bachuus te orbaren 4 sparren
costen 8 sc.8d.
Comen dese particle,
44 sc.11d.
f.57v.
Item in d’eerste weke van September ghecoft en ghehaelt bi Jan Koeken tot Heynen van
Diest tot een ops.tel int bachuus een eyken barcoen coste 4 sc.8d. Item noch een eyken
barkoen an de brugghe gheorbaert 4 sc.8d. Item ten selven latten of te snyden an
t’bachuus 6 waghenscote costen 12 sc.8d. Item ten selven 3 coppel waghenscots ande
brugghe gheorbaert daer Claes Lauwaert sit 6 sc.8d. Item gheghevenHubrecht
Wederwaert ende Reynaer den waghenaer van een grote balke wt den voorborch op de
houtmarct te slepen ende 1 andere grote balc van der houtmarct weder int voorborch te
slepen daer si 4 paerden toe hadden onder hem beiden van beiden reysen 6 sc. Comen
dese particle,
34 sc.8d.
Item overmids dattet wedde ghebroken was ende de straet tot veel steden ghebroken
was soe dattet Tricus weder maken ende straeten in dander weke van september daer
Willam Jan Scoenmanssoon toe dede 3 daghe 12 sc. Item overmids dat men niet
straetsteens ghenoech en hadde ter voirscr. straten mede te maken cofte Tricus ½ roede
straetsteens jeghen Jan Scoenman coste 22 sc.8d. Item ghegheven Claes den Ruter die
Willam voirz. halp ende opperde ende steen ende zant toe brocht van 3 daghen s’daghes
3 sc.4d. facit 10 sc. Item den selven Claes van den straetsteen op thuus te cruden 16d.
Item ghegheven Willam d’ouden wijf van eenre scuut te huer die meyster Aernt
orbaerde de wijl hi de stille an mijns heren camer ende thuus al omme scoeyde orbaerde
ende van dat se Jan Koec een wijl besichde doe hi de brugghe versekerde daer Claes
Lauwaert sit 6 sc.
Comen dese particle,
52 sc.
1e Somma,

8 lb.18 sc.10d. holl.

f.58.
Item tusschen sinte martijnsdach in den winter en sinte pietersdach in zulle wrocht Jan
Koec op thuus te Scoenhoven an de reuffen te sporten ende ande ….
(6 regels niet te lezen)
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Een nu hoeft te maken ande nederste valbrugghe de bilen ende de hake daer men mede
pleecht te biten te verstylen, de straet daer men te hove gaet and een zide te palen en te
planken ….. ……te maken inde wijgaerthoven beide de muten te vermaken de doren
van de …….. ende van den bouhuse te verhanghen 10 daghe s’daghes 10 sc. mit sinen
soen facit 5 lb. Item Jan Heuc wrocht an t’bouhuis dat ……
Comen dese particle,
8 lb.3 sc.4d.
Item tusschen sinte jans dach te midzomer en tusschen bamisse daer na wrocht Jan Koec
ende sijn soen op thuus t’Scoenhoven de brugghe daer Claes Lauwaert sit mit nuwe
plancken te verdecken ende dandere op te breken, een nuwe vallebrugghe te maken om
dat d’oude niet en docht ende beneden verrot was de selve brugghe beneden te verstelen
ende de stile te vasschen die seer verrot waren so dat men ducht dat de brugghe soude
ghevallen hebben, oec dede ……
……..ende vermaecte een deel ande brugghe daer men inde stede gaet an ende
versekerde en vermaecte de doren int bouhuus daer hi toe dede 18 daghe s’daghes mit
sinen soen 10 sc. facit 9 lb. Item zaghede Aelbrecht Boeninc ter voirscr. brugghen dicke
plancken mede te verdecken gordonghen de brugghen mede te versekeren 2 nuwe
swenghelen ter vallebrugghen te snyden latten ten bachuse te snyden daer hi ende sijn
gheselle toe deden 7½ dach s’daghes onder hem beiden 10 sc.8d. facit 4 lb.
Comen dese particle,
13 lb.
f.58v.
Item in d’eerste weke van julio stoppede Godekin de decker des baelius stal ende dat
torfhuus dicht te maken die seer laken en ondicht waren. Oec mede deckede hi dat
toornken dat t’eunden des baelius stal staet dat seer ondect was daer hi toe dede 2 daghe
s’daghes mit sinen binnenbander 6 sc.8d. facit 13 sc.4d. Item den selven van der muut te
stoppen 2 sc.8d. Item om theen en lecgaerden 2 sc.8d. Item den stal mede te stoppen
ende bouhuus jeghen Claes van den Berghe 2 vimme en 1 vieredeel vymmen sluux de
vimme3 sc. facit 6 sc.9d.
Comen dese particle,
25 sc.5d.
Item overmids dattet bachuus seer ondect ende ontstoppet was ende de latten seer
ghebroken waren an die oestzyde so dedet Tricus ontdecken ende weder verlatten ende
decken daer Aelbrecht Aelbrechtssoen toe dede 8 daghe s’daghes mit sinen upperknecht
7 sc. facit 56 sc. Item had men van Aelbrecht voorz. t’bachuus weder mede te decken
3000 teghelen t’dusent 30 sc. op thuus ghelevert mids draghen ende anderen oncost facit
4 lb.10 sc. Item jeghens Aelbrecht voorz. 12 faneelen anden scoorsteen ende anden
gevel van den bachuse 2 sc. Item 4 vorsten 2 sc. Item ghegheven Aelbrecht voorz. van
dat hi ½ dach wrocht int bachuus een veynster in te setten hadde 3 sc. Comen dese
particle,
7 lb.13 sc.
Item omtrent sinte nyclaes dach ghecoft bi Jan Koeken jeghens enen knaep van boven
allesins op den huse daer mens te doen heeft te orbaren 18 eykenre planken t’stuc
overhoeft 9 sc.4d. facit 8 lb.8 sc.Item oncoste op te voeren bi Hubrecht Wederwaert
16d.
Coemt te samen,
8 lb.9 sc.4d.
2e Somma,

38 lb.11 sc.1d. holl.
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f.59.
Item ghegheven meyster Jacop den leydecker van Utrecht van sinen loon ende
jaerghelde dat hem versceen te …ys int jaer 92 van den huse t’Scoenhoven dat leydac te
stoppen ende de goten te verwaren daer hi toe …….. also dicke ….. ….. men ontbiet des
sel men hem …… …. Op sijn selfs cost geven als hi stoppet hem dan (regel niet te
lezen) hi pleget te hebben 3 gulden t’stuc 22 sc.4d. facit …. …..
Item meyster Jacop stoppede op den huse t’Scoenhoven in januari hem anderen 20
daghen overmids dattet vleeshuus seer ontstoppet was ende de goten seer ghebroken
waren ende tot veel steden vilen binnen der voerscr. tijt in des baelius cost was mit
sinen knecht ende betaelde Tricus s’daghes voor hem en sinen knecht cost 7 sc.4d. facit
5 lb.6 sc.8d. Item ghecoft bi meyster Jacop voirscr. jeghen Korskijn Aelbrechtssoen de
voorz. goten op den huse te souderen daer si braken 15 pont thins t’pont 2 sc.8d. facit 40
sc. Item Jan Snellaert mede te stoppen 4250 leynaghel t’hondert 8d. facit 28 sc.4d. Item
jeghen Jan voorscr. an scotspikeren en nagle 6 sc. Item jeghen …… 1 wede basts mede
te steygheren 2 sc.8d.
Comen dese particle,
13 lb.2 sc.
Item uut aenbrenghen Dirc Moelnerssoen ghegheven Willem den clerc van der eenre
muut te leemen die tot sinen stede gheleemt was 4 sc.8d. Item om dattet blaew dat
opden huse tot veel steden weder ghebroken was ende om dat de goten laken so quam
meyster Jacop de leydecker stoppen op den huse en maectet weder dicht ende soudeerde
de goten daer si laken ende de wijl hi hem anderen stoppede was hi in des baelius cost
ende aten opden huse hi en sinen ghesellen 25 maeltiden van aller maeltiden 6d. facit 33
sc.4d. Item tusschen den ouden viercanten toorn ende de zalen lach een loden goot die
so ondicht ende gatich was dat men se niet sauderen en mocht so dat se Tricus op dede
breken ende deet daer een nuwe rolle loods weder legghen die ghecoft was jeghen Aernt
van Diest ende woech 137 pont t’hondert 3½ dordr. gulden t’stuc 23 sc.4d. facit 5 lb.12
sc.8d. Item tot Korskin Aelbrechtssoens de goot mede te sauderen 12½ pont thins t’pont
2 sc.8d. facit 33 sc.4d. Item tot Jan Snellaert 2000 leynaghele t’dusent 6 sc.8d. facit 13
sc.4d. Item 400 scotspikeren 4 sc.
Comen dese particle,
10 lb.16d.
f.59v.
Item in d’eerste en in de derde weke van september wrochten ….. ….. … Aernt de
metselaer op de huse t’Scoenhoven
(de verdere blz. niet te lezen)
3e Somma

40 lb.16 sc.2d. holl.

f.60.
Item in deerste weke van october maecte meister Aernt de metselaer in mijns heren
camer t’estric dat ghebroken was ende wrocht1 dach hadde mit sinen opperknecht 11
sc.4d. Item binnen den jare van deser rekeninghe ghemaect opten huse t’Scoenhoven bi
Jan Snellaert den smyt, eerst ande loon vander overste vallebrugghe een palmede mit
horen spikeren 4 pont weghens. Item ande wijnpersse 9 pont weghens. Item an 8 grote
naghels de brugghe daer Claes Lauwaert sit onder mede te binden 7 pont weghens. Item
an een warvel ande nederste vakkebrugghe 4 pont weghens. Item an enen hakven
(anker) onder d’overste vallebrugghe 13½ pont weghens. Item een yseren rode onder de
gote vander zalen 7½ pont weghens coemt te samen 45 pont weghens t’pont 10d. facit
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37 sc.6d. Item an d’overste vallebrugghe een paer nuwer hanghelisse woeghen 45 pont
t’pont 16d. facit 3 lb. Item ande voerscr. brugghe 3 vierendeel groter spikeren costen 25
sc.
Comen dese particle,
6 lb.13 sc.10d.
Item ghemaect bi Jan Snellaert voirscr. straet hamer die Ghijskijn de wachter dede
maken coste 5 sc. 4d. Item dat cluuster van der veltvoer te vermaken coste 16d. Item
een vorcyser in de berch 10 d. Item dat slot van des balius camer te verstellen ende 1
slotel daer toe 2 sc. Item t’slot van den vleyshuus te verstellen en 1 slotel daer toe 2 sc.
Item 1 hangheliss an d’overste valbrugghe 4 sc. Item 1 slot ande duer daer de put staet
mit 2 slotelen daer toe 5 sc.4d. Item 2 hale daer de doorre van der valbrugghe an
hanghet 12d. Item 1 paer hanghelis an d’overste valbrugghe 5 sc.4d. Item Claes
Lauwaert een haec de doorre mede op te doen ende een yser ande duer ghemaect 2
sc.6d. Item t’slot ande wijngaert te verstellen ende 1 grendel daer toe ende 3 slotelen 5
sc.4d. Item dat grote cluuster ande nederste poerte te vermaken 2 sc.8d. Item de moeder
van hoorre camer 1 slotel. Item Engbrecht van sijnre camer 1 slotel. Item Lodewijch ….
van den boomgaert 1 slotel. Item van den pentherie 1 slotel t’stuc 10d. facit 3 sc.4d.
Item 1 slot ande zijl mit een yseren bout daer toe coste 8 sc.
Comen dese particle,
49 sc.
f.60v.
Item ghemaect bi Jan Snellaert voorz. overal op ten huse te orbaren, eerst 700 dubbel
middel naghel t’hondert 10 sc.8d. facit 3 lb.14 sc.8d. Item 650 middel naghel t’hondert
5 sc.4d. facit 34 sc.8d. Item 700 laschyser t’hondert 2 sc.8d. facit 18 sc.8d. Item 900
scotspikeren t’hondert 16d. facit 12 sc. Item Jans knechten te drincghelde 4 sc.
Comen dese particle,
7 lb.4 sc.
4e Somma,

16 lb.6 sc.10d. holl.

1e Totael somma van des Tricus wtghegheven heft van tymmeringhen t’Scoenhoven
ende oncost daer of roerende binnen der tijt end einder manieren voorscr. loept an
slechten ghelde,
104 lb.12 sc.11d. holl.
f.61.
Van tymmeringhe ende oncost ter Goude.
In den eersten ghegheven Willekin Enghelssoens wijf bi goetdenken meister Willams
van dat hoor man int jaer voor dese rekeninghe meer ghemaect had an mijns heren dijc
boven der Goude dan sijn vorwaerden waren 13 sc.4d. Item ghegheven Allaert den
goeden van mijns heren dijc te maken dit jaer boven der Goude die hem mit vorwaerden
aen bestaet was desser van aerde an ghebrac dat hi dat te vollen maken soude ende drie
scouwen over te leveren daer hi of hadde 30 sc. Item was an ghelde opgheleit doe hi
bestaet wort te maken 10 sc.8d. Item te bier ghedronken 16d. Item ghegheven Willem
Daemssoen van 1350 veenzoeden die anden voorz. dijc gheset ende gheorbaert waren
ende anden dam tusschen t’oude worc ende t’nuwe van den hondert 2 sc.2d. facit 29
sc.3d. Item den selven van 400 zoeden die gheset waren in de plaet tusschen t’oude
werc ende t’nuwe die costen 6 sc.4d.
Comen dese particle,
4 lb.10 sc.11d.
Item ghegheven Simon Ermboutssoen die de makelaer die ghehuert hadde van 6 oude
scepelen die hi cofte tarwe haver koern ende kalc mede te meten overmids dat men van
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mijns heren weghen gheen en hadde 44 sc.10d. Item van den voorz. scepelen te beslaen
16 sc. Item ghegheven Hughe paep ende IJsbrant den stillegancmaker van reepen die
gheorbaert waren ande grote ende de clein waghe die si wtgheleit hadden 14 sc.4d. Item
ghegheven Jan den Langhen en sinen gheselle die si wtgheleit hadden om horden die int
veer gheorbaert waren ende gheleit bi den veersteygher in Gouderac dit jaer 21 sc.4d.
Comen dese particle,
4 lb.16 sc.6d.
f.61v.
Item in de darde weke van meye ghecoft bi Jan Koeken jeghen Dirc van Aernem mijns
heren dijc ter Goude mede te platen boven der Goude ende tusschen den tween toornen
den scipboom mede te platen ende bi den stal mede te platen 22½ plancken t’stuc 5
sc.4d. facit 6 lb. Item te goodspenninghe en wijncoop 3 sc.8d. Item want dese voorz.
placken t’Scoenhoven ghecoft waren so costen si van daen te voeren ter Goude opt
veerstal bi Hubrecht Wederwaert mit sinen waghen ende paerden tot 2 reysen 10 sc.8d.
Item Weenmaer ghegheven van den voorz. plancken wt den water an t’lant te brenghen
en op den dam te doen daer mense voert waghende 4 sc.
Comen dese particle,
6 lb.18 sc.4d.
Item wt bevelen en goetdenken heer Hubrecht van Montfoert dede Tricus maken ter
Goude op den huse in de cappelle bi meyster Jan de glaesmaker van Utrecht 3 dubbel
glase daer mijns heren ende mer vrouwen wapen ende veel ander pickure in ghemaekt is
ende coste elc t’stuc van den glase te maken 13 dordr. gulden facit 39 dordr. gulden.
Item maecte meyster Jan voorsc.een glas van slechten werke ende hilt 50 voet dat
gheset is boven der door van den zalen ter Goude coste 6 gulden dordr. Item meyster
Jan voorz. ghegheven van den glazen op den huse ter Goude ende int voorborch te
stoppen en te verloden overmids datse seer ontstoppet en ghebroken waren daer hi of
hadde 5 dordr. gulden loept te samen 50 dordr. gulden t’stuc 23 sc.4d. facit 58 lb.6
sc.8d. Item meyster Jans knechten te drincghelde 13 sc.4d.
Comen dese particle,
59 lb.
1e Somma,

75 lb.5 sc.9d. holl.

f.62.
Item inde darde weke van februario wrochten Hein van Waerde en Jan Dirxsoen twe
gate binnen anden torn die ande haven staett’enden der ouder zalen mit orduun toe te
metsen ende maecten ooc enen scilt mit teghelen in den scoorsteen in mijns heren camer
t’vuur an te legghen en wrochten elc 1 dach yghelic s’daghes 5 sc.4d. facit 10 sc.8d.
Item had men hier toe Aernt Melissoens scuut in te staen en te metselen want men
anders daer niet toe comen en conde hem daer of ghegheven 16d. Item Jan Koeken
ghegheven op de voorz. tijt die hi wtgheleit hadde vaneenre scuut te huer die hi 2
daghen oerbaerde in de sluus ter Goude om eenen nuwen stijl in te setten ende den
ouden wt te doen 16d. Item ghegheven Louwen meyster Willams knecht die hi
wtgheleit hadde van 600 zoden te mennen uter conincstraete op den huse die Jan Koec
leide voor de plaet van den zijl 2 sc. Item ghegheven Jan den wachter van dat hi den
sloot diepte ende weyden t’enden den boomgaert in d’eerste weke van aprille 2 sc.2d.
Item op die selve tijt ghegheven Claes Konegom midden op te sluuseen gat van den
straeten dat ghebroken was te stoppen ende bi den scotdoor onder t’rat van der sluus
oestwaerts een viercant gat te stoppen en veel steens daer toe te breken 3 sc.4d. Item
sinen opperknecht die hem halp 16d. Item Claes voorz. ghegheven van 2 karren zands
ter voorz. straeten gheorbaert 20d.
Comen dese particle,
23 sc.10d.
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Item in de darde weke van aprille wrochten opten huse ter Goude Heerbrant
Ponssensoon, Hein van Waerde ende Jan Michielssoen en braken d’oude straet op
t’overste huus op en maecten een nuwen straet weder mit backen steen wt heer
Hubrechts bevelen ende paneyden de plaetse al over daer si toe deden elc 2 daghe ende
hadden Heerbrant s’daghes 6 sc.8d. en Hein van Waerde en Jan Michielssoen elc
s’daghes 5 sc.4d. facit 34 sc.8d. Item opperde mant selve werc die den straetmakers
dienden ende steen ende ander reesscap hem toe droeghen alse Jan Bigghe Pieter mitten
cromme halse ende Jan den wachter elc 2 daghe yghelic s’daghes 3 sc. facit 18 sc. Item
had men van Gherijt Zannensoen ter voorz. straeten 1 scuut zands coste 10 sc.8d. Item
ter zelver straten jeghens Martijn Janssoen een groot scuut zands coste 21 sc.4d. Item
ghegheven Aernt den wachter ende Jan sinen broeder 2 scuten zands voorscr. uter haven
op thuus inde plaets te draghen 6 sc.8d. Item ghegheven Hein van Waerden ende Jan
Bloc den steenhouwer van dat si bi den ronden toorn door de muur van den huse een
stenen goot maecten daer t’water uter plaetsen inde graft lope soude daer si toe deden
elc 1 dach ende hadden 10 sc.
Comen dese particle,
5 lb.16d.
f.62v.
Item in de keste weke van meye wrochten Heerbrant Ponssensoen ende Hein van
Waerde 2 arcketten (gewelfboog) in de formen boven der zaeldoor in te setten mit pec
die of ghebroken waren ooc plaesterden si die glaesveinsteren van de capelle ende de
zael door ende wrochten elc 1 dach hadden onder hem beiden 10 sc.8d. Item Jan Bigghe
die hem halp en opperde 1 dach hadde 3 sc.4d. Item ghegheven Jan den wachter van dat
hi een schroef om een van den berchroeden omdat men den berch rechtede hadde 2 sc.
Item ghegheven Pieter den decker dat hi de cappe van den berch stoppede mit sijns selfs
sluuc hadde 2 sc.8d. Item ghegheven Michiel den glaesmaker van den slasen inde
cappelle te meten 16d. Item coste een outaersteen die ter Goude op den huse inde
cappelle wesen sel wt Texel t’Aemstelredamme te voeren 2 sc.8d. Item van
Aemstelredamme ter Goude te voeren 16d. Item ter Goude op te doen 8d.
Comen dese particle,
24 sc.8d.
Item ghecoft bi Jan Koeken jeghen Willem den straetmaker 17 elsen bomen die iedelic
groot waren daer der neghen of ghebruikt waren Jan de plaet te maken lamghens
besiden anden stal noortwaert ende voor anden stal westwaerts ende dander 8 waren
gheleit voor een fundament onder de zuutzijde van den stal om enen stenen weech op te
metsen t’stuc 2 sc.4d. facit 39 sc.8d. Item coste t’voorz. hout wt Hontscoop voor thuus
te voeren 8d. Item ghegheven Gherijt Zanensoen van eenre scute zands die groot was
gheorbaert onder t’fundament ande zuutzijde onder stal 13 sc.10d. Item Aernt Janssoen
ende Jan Janssoen van den voorz. zande op te draghen 3 sc.4d. Item Hein van der
Sachel wrocht inde leste weke van maerte een arket (gewelfboog) ende 1 boudijn te
houwene van harden steen inde forme van den glaesveynsteren van den cappelle te
setten ende doe hijt ghemaect hadde wortet rechtevoort ghebroken so dat hi een ander
maken most ende deder toe 1 dach hadde 6 sc.8d.
Comen dese particle,
3 lb.4 sc.2d.
2e Somma,

10 lb.14 sc.holl.

f.63.
Item wrocht Jan Melis broeder de metselaer ter Goude een weech van steen in den stal
te maken den torn an de IJssel te verscoeyen te samen 10 daghen mit sinen soen 8 sc.8d.
facit 4 lb.6 sc.8d. Item Dankaert opperde hem en droech hem steen en kalc toe 7½ dach
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Philips den steendragher 6½ dach lief Dirxkijn 6 daghen s’daghes elker 3 sc.4d. facit 3
lb.6 sc.8d. Item ghegheven Heinkin van Houten en Wouter Boon van dat si 1 dach dat
tegheldac stoppeden op d’oude zael wanttets eer ghebroken was mit horen opperknecht
13 sc.4d. Item ghegheven Jan Janssoen van dat hi Jan Melissoen broeder voorscr. 1
dach opperde hadde 2 sc.8d. Item jeghen Bartout Voppensoen enen moerter bac moerter
mede te draghen 2 sc.8d.
Comen dese particle,
8 lb.12sc.
f.63v.
Item in de eerste en in dander weke van januario wrochten Jan Koec ende Gijskin sijn
soen ter Goude de slachbalc van de sluus te versekeren ende te vermaken de
veersteygher ande stede van der Goude die besiden ghebroken was weder te maken.
Enen nuwen stijl inde sluus te setten om datter een stijl in ghebroken was 12 stuc eykens
houts op te doen die van Scoenhoven quamen te samen 9½ dach s’daghes onder hem
beiden 10 sc. facit 4 lb. 15 sc. Item wrochten Jan voerscr. ende sijn soen ter Goude in
dander ende inde darde weke van meye de plaet van den dijc boven den verbernde toorn
te versien ende deel te vermaken ende neffens den verbernde toorn 1 nuwe plaet te
maken ende den dam tusschen t’oude huus ende t’nuwe te versekeren mit planken ende
mit ribben want hi te seer ghebroken was en 1 plaet te maken van elsen bomen en van
planken wesrwaert en besiden noortwaert an den stal te samen 9½ dach s’daghes onder
hem beiden 10 sc. facit 4 lb. 15 sc. Item wrocht Meuus Dirxsoen ant selve werc mit Jan
Koeken binnen der voerscr. tijt 9 daghen s’daghes 6 sc.8d. facit 3 lb. Item wrocht
Hughe Traveyssensoen an t’selve werc mit Jan Koeken 3 daghen s’daghes 5 sc. 4d. facit
16 sc. Item binnen der voorz. tijt zaghede Aelbrecht Bonync ende sijn gheselle anr werc
van de sluus ende plancken te snyden ter platen van den stal 4½ dach s’daghes onder
hem beiden 10 sc. facit 45 sc.
Comen dese particle,
15 lb.11 sc.
Item tusschen sinte lambrechtsdach ende sinte martijnsdach daer na wrocht Jan Koec
ende sijn soon ter Goude anden stal dat wtlaet te vermaken ende nuwe sparren in te
setten ende nuwe wormen en nuwe stilen in de doren te setten de cribben ende de
reuffen te maken en 2 nuwe stilen in de sluus te setten de rade van den sluus te
vermaken ende nuwe sporten te maken te samen 14 daghen s’daghes mit sinen soon 10
sc. facit 12 lb. Item Danhaert halp an Koeken ende opperde hem ande sluus 1½ dach
s’daghes 3 sc.4d. facit 5 sc. Item Jam Koeken soon ghegheven van dat hi t’hout datter
over liep op de zolre opdroech ende alrehande oerbaer dede in heusscheden 20 sc. Item
Hughe Traveyssen soon halp Jan Koeken warken ant selve werc 1½ dach s’daghes 6 sc.
Facit 9 sc.
Comen dese particle,
8 lb.14 sc.
3e Somma,

32 lb.17 sc.holl.

f.64.
Item overmids dattet wtlaet van den stal seer ghebroken was …… … ende Tricus den
stal dede vermaken so waren …… ….. …. Ende Coppijn (verder alleen de eerste
woorden van de zin te lezen)
ende doe hi …
ten enden te stoppen daer hi ondect was ende de coken ….
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ronden toorn te stoppen te samen 6½ dach s’daghes …..
10 sc. 8d. facit 4 lb. Item ghegheven …..
ende sluuc en riet theen ende lecghaerden ……
8d. facit 20 sc. Item de voirscr. stal …..
Enen knaep van Haserswoude 6½ vymme sluux de vymme 4 sc. …
4d. facit 28 sc. 2d. Item jeghen allaert de Goede den voerscr. stal …..
Item jeghen enen knaep van rotterdamme …
den stal mede te decken 8 voeder cleins riets costen 12 sc. item costet voirscr. riet op
thuus te mennen en voert op te draghen ….
Comen dese particlen te samen,
7 lb.9 sc.10d.
Item ghecoft jeghens Jacop den mandenmaker den voirscr. stal mede te latten 3½ Bosch
breder latten elken Bosch 2 sc.8d. facit 9 sc.4d. Item jeghens jacop voirscr. 4½ Bosch
theens de Bosch 2 sc. facit 9 sc. Item 3 bosch lecghaerden de Bosch 10d. facit 2 sc.6d.
Item om theen ende lecgarden ten wijngaerde 2 sc. Item heeft men ghehadt binnen
desen jare jeghens Pieter de cuper 2 nuwe tonnekens onder den grontdeur van den sluus
datse te bet risen soude costen 8 sc. Item van 2 ouden tonnekens te vermaken 2 sc.8d.
Comen dese particle,
33 sc.6d.
f.64v.
Item ghegheven Allaert den wachter van den put op den huse scoon te maken 2 sc. Item
aenbrocht bi Jan Koeken heeft men ghehadt tot Floorken Waenaerssoon 5 coppel
waghenscots gheorbaert an een doorre en an 3 veinsteren op ten groten ronden toorn de
coppel 2 sc.4d. facit 11 sc.8d. Item an den veersteygers gheorbaert 5 heel waghenscots
t’stuc 20d. facit 8 sc.4d. Item ande sluus tot clampen 1½ coppel waghenscote t’stuc 20d.
facit 2 sc.6d. Item an t’verlaet van den stal mede te spannen 15 sparren t’stuc 16d. facit
20 sc. Item ande rade van den sluus tot sporten en clampen ende in de stal ter cribben
ende de stal mede te bescieten t’einden bider doorre 9 waghenscot t’stuc 2 sc.4d. facit
23 sc.4d. Item 2 heel waghenscote totten duufhuis opten toorn die staet int gat van den
haven 4 sc.8d. Item 2 blade van waghenscote gheleit opt dac van des poertiers camer
ande muur voor dat inwateren 2 sc.4d. Item een heel waghenscot tot een gote tusschen
dat dac en den scoorsteenpijp van den groten ronden toorn ende ½ waghenscot in den
stal gheorbaert 3 sc.6d. Item 1 sparre tot een spanne and oude zael en waghenscot latten
of te maken 2 sc. Comen dese particle,
4 lb.4d.
Item ghemaect ende ghelevert binnen den jare van deser rekeninghe bi Gherijt den smyt
ter Goude. Eerst anden veersteygher ande de stede 5 pont weghens. Item 4 yseren
sconen anden twee stile die ingheset sijn bider scotdoorre van den sluus 28 pont
weghens. Item ande plate van den dijc after de verbarnden toorn 4 ankeren woeghen 16
pont. Coemt te samen 40 pont t’pont 10. facit 40 sc.10d. Item 1 paer hanghelis ande
doorre opten groote ronde toorn opte nederste staetze 2 sc.8d. Item 3 clincken an de
veinsteren die overste staetze 2 sc. item 1 nuwe yseren scuppe inde stal 6 sc.8d. Item 3
yseren ringhen en 2 crammen an een scuurzac 2 sc. Item anden glaesveinsteren inde
cappelle en an dat glas in t’veinster ode zaeldoorre 42 wijndyseren t’stuc 16d. facit 56
sc. Item totten selven glase 115 sluutnagle coste 10 sc.6d. Item 4 yseren vitten anden
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berch te vermaken en 1 nu berchnaghel 10 sc.8d. Item twen uwe yseren scenen op te
grontdeur en de naglen daer toe ende twen uwe yseren banden over de stenen 14 sc.8d.
Item in des portiers camer over de vierpot 1 yseren plaet 2 sc.8d.
Comen dese particle,
7 lb.9 sc.8d.
f.65.
Item ghemaect bi Gherijt de smyt voorscr. ande plaet van den dijc after den verbernden
toorn en anden dam tusschen t’nuwe huus ende t’oude ande veersteyghers en an 1
doorre en 3 veinsteren opten groten ronden toorn anden stal , ande sluus ande rade
vanden sluus ende andersins an t’nuwe huus en an t’oude daers te doen was250
viervoudighe middel naghelen t’hondert 21 sc.4d. facit 53 sc.4d. Item an t’voorz. werc
600 dubbel middel naghelen t’hondert 10 sc.8d. facit 3 lb.4 sc. Item 550 middel naglen
t’hondert 5 sc.4d. facit 39 sc.4d. Item 800 laschyseren t’hondert 2 sc.8d. facit 21 sc.4d.
Item 600 ende 1½ vierendeel scotspikeren t’hondert 16d. facit 8 sc.6d. Comen dese
particle,
8 lb.16 sc.6d.
Item ghemaect bi Jan Crul den slotemaker ter Goude ande voor doorre van der onder
zalen een groot sprincslot mit 3 slotelen 14 sc.8d. Item inden kelnaer vanden groten
ronden toorn an een scaprade 1 sprincslot mit 2 slotele 5 sc.4d. Item 1 slot te verstellen
op die overste staetze van den waerderobbe van den onder zale en 1 slotel daer toe 2 sc.
Item 1 sprincslot mit 2 slotelen ande valdoorre opt overste staetze van den toorn die opt
gat van den haven staet 5 sc.4d. Item 1 slot te verstellen van den duer van mijns heren
camer in d’oude zael mit 2 slotele 2 sc. Item Goodekijn en Heinric her Jans knechten
van Heemsteden elc 1 slotel van den voerster poorte 16d. Item an die stal doorre 1 slot
mit 4 slotelen 8 sc. Item ande pentherie vander onder zale 1 slot mit 2 slotelen 4 sc. Item
1 slot te verstellen ande duer van den cleynen ronden toorn 16d.
Comen dese particle,
44 sc.
5e Somma,

11 lb.6d. holl.

fol.65v.
2e Totaal somma van des Tricus rekent wtghegheven van tymmeringhen en oncost ter
Goude van den ouden werke ende van den nuwe Inden manieren voirscr. loopt in
slechten ghelde,
150 lb.10 sc.7d. holl.
4e Somma sommarum van allen Tricus wtgheven bi deser rekeninghe van oncoste ende
tymmeringhen tot Scoenhoven ende ter Goude mit horen toebehoren in alle manieren
voirscr. loept an slechten ghelde,
255 lb.3 sc.6d. holl.

[65]

