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Graven van Blois, inv.nr. 216
f.1.
Dit is rekeninghe rekeninghe Dirx van der Ghouden van den scoutambocht ter Ghoude van
boeten die daer verscenen en ontfaen sijn sints dat hi lest rekende dat was int jaer van 68 op
sinte martijns dach durende tot sinte martijnsdaghe inden winter int jaer van 69 daer of dat
minen here van baloys die helft van den boeten sijn ende die stede van der Ghoude die ander
helft.
In den eersten van afterstal Dirc Toelnaerssoen jeghens Jan Claessoen opt een
suaerde bi nacht verdinct jeghens mijns heren raet om,

40 sc.

Item Pieter Syben dat hi een mes toech en dreyghede een wijf die noes af te
sniden,

18 sc.

Somma,

58 sc.

Item ontfanc van desen jare voerscreven van boeten.
Item quade Ghise jeghens Allaert mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Bruninc jeghens Heyntgijn Claes Mathijssoen mitter vust bi daghe,

7 sc.

Item Willaem Claes Janssoen dat hi bi nacht een meyboen op houdede,

11 sc.

Item Jacop Manne van Craeybecken bi daghe,

4 sc.

f.1v.
Item ans jeghens Jan die Beter mitter vust bi daghe,

8 sc.8d.

Item ans van dobbelen tot Gheret den Vrien bi daghe,

4 sc.6d.

Item Gheret Coptgijnszoen van craeybecken bi daghe tot Dirc Sluters,
Item Pieter smitgenssoen van craeybecken bi daghe tot Gheret den Vrien,
Item Heynric Wedermoet dat hi sijn verken stuckede weder van den scuttinghe
mit ghewelt daer hi hem zelven an rechtede,
Item Willekijn Enghelssoen jeghens Andries den backer mitten vust bi daghe,

4 sc.
4 sc.6d.
15 sc.
8 sc.8d.

Item Jacob Janssoen van craeybecken tot Claes Ghosen bi daghe,

4 sc.

Item Ghisbekin jeghens Lein Hughensoen mit een mes bi daghe,

24 sc.

Item Willem Potter dat Jan Gheretssoen hem een scuut ontuude,

15 sc.6d.

Item Dirc Janssoen jeghens Hughe Gheret Rasensoen mit een mes bi nacht,

15 sc.

Item Joeyens knaep smeet Trafeysen knaep mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Colisandeken ieghens ans mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Colisandeken van dobbelen bi daghe tot Gheret den Vrien,

4 sc.
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Item Colisandeken van craeybecken tot Liclaes bi daghe,

4 sc.

Item Aelkin Coppenannen van scelden bi daghe,

4 sc.

Item Jonghe Vrederic jeghens Dirc Hughen mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Dirc Hughensoen weder jeghen hem mit een mes bi daghe,

24 sc.

Item Dirc Hughensoens wijf jeghens jonghe Vrederic mitter vust bi daghe,

8 sc.

f.2.
Item Dirc Nannekijn van dobbelen tot Gherets Vrien bi daghe,

4 sc.

Item Dirc Nannekijn dat hi eyghendom onder hilt boven 6 weken,

4 sc.4d.

Item Jan Aerntssoen dat hi een eyghendom onder hilt boven 6 weken,

4 sc.4d.

Item Aechte Biesmans jeghens Marrekijn mit een spinrocken bi daghe,

11 sc.

Item Gheret Hondertpont jeghens een man mit een suaerde bi nacht,

44 sc.

2e Somma,

14 lb.14 sc.6d.

Dit is noch ontfanc van boeten.
Item Matte dat si Bollemans wijf beet mit horen tanden bi daghe,

16 sc.

Item Willaem Jan Eckensoens soen dat hi op die sluus sat bi nacht,

40 sc.

Item Willaem Bruun jeghens Jacob Roeyserssoens wijf mit een wortafel bort bi
tafel,

16 sc.

Item Jan Claessoen dat hi een man van Leyden mitter vust sloech bi daghe,

8 sc.

Item Jan die Beter mitter vust jeghens Ansen bi daghe,

8 sc.

Item Voppe Gheretssoen jeghens Aelwijn Heynensoen mit een bordaex bi daghe,

25 sc.

f.2v.
Item Aelwijn weder jeghen Voppen mit enen stave bi daghe,

25 sc.

Item Claes Setterssoen jeghens een knaep van Leyden mitter vust bi daghe,

8 sc.6d.

Item Gheret Biscop dat hi wt sijn portrecht gheset wort binnen sinen iaren van
Jacob Nannen,

3 lb.7 sc.

Item een knaep van Ghorinchem jeghens een knaep van Haerlem mit een boem bi
nacht,

28 sc.

Item een knaep van Leyden jeghens Pouwels Wittensoen mitter vust bi nacht daer
Gheret die smit borghen voer is,

17 sc.
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Item die coster van Zevenhusen mit een scarp oert mes bi daghe,

25 sc.

Item Gheret Smeetssoen borghe voor een man van Leyden mit een boem bi daghe,

17 sc.

Item Fye Willam Trudensoens wijf van scelden jeghens Wouter Troeyertssoons
wijf bi daghe,

4 sc.

Item Wouters wijf van den zelven scelden jeghens hoer weder,

4 sc.

Item Wouter Croeyertsoen borghe voer 1 knaepe van Haerlem mitter vust bi
daghe,

8 sc.

Item noch een knaep van Haerlem van dien borghe Wouter Croeyertsoen,

8 sc.

Item Wouter Croeyertsoen jeghens Jan Rost mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Dirc Bouwelinc jeghens Wouter Croeyertssoen mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Dirc Bouwelincs wijf jeghens Wouter Croeyertssoen mit een stilleganc bi
daghe,

14 sc.

Item Ponse jeghens Wouters Croeyertssoen mit een suaerde bi daghe,

25 sc.

f.3.
Item Wouter Croeyertsoens suster jeghens Dirc Bouwelincs wijf mitter vust bi
daghe,
3e Somma,

8 sc.

19 lb.15 sc.6d.

Dit is noch ontfanc van boeten.
Item Gheret Taest jeghens Gheret Hillensoen mitter vust bi daghe,
Item Sneken Gheret Taestgens wijf mit een canne biers die si een man in sijn
aensicht ghoet,

8 sc.
16 sc.

Item Vrederic Ghoelen neve jeghens Heyn Andriessoen mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Gelis Bigghensoen jeghens Heyn Andriessoen mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Dillent Grawers mitter vust bi daghe ieghens Alijt Wittekins,

8 sc.6d.

Item Ronghen jeghens een coman mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item ter Bruutgen die horder mitter vust jeghens Symon Messensoen,

8 sc.

Item jonghe Herman dat hi Pieter Diddens ghelt in nam dat hi hem ontwaerde,

18 sc.

Item Bartelmeeus Floerkijnssoen mitter vust jeghens Claes Alidensoen,

8 sc.4d.

Item Bartolmeeussoen mit een stoc bi daghe jeghens Claes Alidensoen,

16 sc.
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Item Claes Alidensoen weder jeghen hem mitter vust bi daghe,

8 sc.4d.

Item rode Willaem mit een stoc bi daghe jeghens een man,

16 sc.

f.3v.
Item Aerntgen jeghens Dirc Everssoen mit een piec bi daghe,

24 sc.

Item sijn broeder van den selven mit eenen stave bi daghe,

24 sc.

Item Dirc Everssoen weder jeghen hem mit een haec,

24 sc.

Item Sijs jeghens Jacob van Haerlem mit een mes bi daghe,

25 sc.

Item Sijs jeghens Hildegont Dibbers mitter vust,

8 sc.

Item Sijs dat hi een eyghen onder hilt boven 6 weken,

4 sc.

Item Hughe Hillensoen dat men in sijn huus dobbelde bi nacht,

8 sc.

Item Willaem Hughensoen van dobbelen bi nacht,

8 sc.

Item Willam Wibrantssoen van dobbelen,

8 sc.

Item Gheret die Vrie dat men in sijn huis dobbelde bi nacht,

8 sc.

Item Gheret die Vrie dat men in sijn huis dobbelde bi daghe,

4 sc.

Item Gheret die Vrie dat men in sijn huis craeybeckede bi daghe,

4 sc.

Item Gheret die Vrie dat men in sijn huis dobbelde bi daghe,

4 sc.

Item Gheret die Vrie dat men in sijn huis dobbelde bi daghe,

4 sc.

Item Jan Maes dat hi een priem droech bi nacht,

3 lb.

Item Jan Maes dat hi een priem droech bi nacht,

3 lb.

Item Heynric Mathijssoen mitter vust ieghens Bruninc,

8 sc.

Item sijn neve mitter vust jeghens Bruninc bi daghe,

8 sc.

4e Somma,

21 lb.4 sc.2d.

f.4.
Dit is noch ontfanc van boeten.
Item Willaem Hughensoen mit een stoc bi daghe,

16 sc.

Item Heyn Andriessoen mitter vust jeghens Gelis Bigghensoen,

8 sc.

Item sijn knaep jeghens Gelijs Bigghensoen mitter vust,

8 sc.

Item Pieter Bloem van den selven mitter vust bi daghe,

8 sc.
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Item Willekijn Wolfaertssoen mit enen swaerde bi daghe,
Item Heynric Melijssoen dat hi een eyghen onder hilt boven 6 weken,
Item Waeltgen dat hi wt sijn portrecht gheset wort van Jacob Minne,
Item Hanne Screyn dat hem meester Ghijsbrecht een screen ontwaerde,
Item Otte die ketelaer datten Koeyf wt sijn portrecht settede binnen sinen jaren,

24 sc.
4 sc.
3 lb.5 sc.
18 sc.
3 lb.7 sc.

Item Jannes Jacobi van dobbelen bi nacht tot Heynric Janssoen,

8 sc.

Item Jannes Jacobi van dobbelen bi daghe tot Gherets Vrien,

4 sc.

Item van Craeybecken bi daghe tot Liclaes,

4 sc.

Item noch een ganc van craeybecken tot Gherets Vrien bi daghe,

4 sc.

Item Jacob Dirxsoen dat hi een priem droech bi nacht,

32 sc.

Item Jacob Dirxsoen van dobbelen bi nacht tot Gheret den Vrien,

8 sc.

Item Nannekin van dobbelen bi nacht tot Gheret den Vrien,

8 sc.

Item Dirc Nannekin van craeybecken bi daghe,

4 sc.

Item Andries broeder in Hoenscoop dat hi was boden in te sitten en hi bi nacht
wtghinc daer hem die scout of belede met scepen,

9 lb.6 sc.

Item Nanne Claessoens broeder jeghens een man mit enen knive,

24 sc.

Item sijn neve mit een stave jeghens een man bi daghe,

24 sc.

Item Heynric sluisman dat hi een knif droech daer hi om becoert was,

33 sc.

Item Symon Lopic dat hi sijn wapen niet en hadde alsoes hi sculdich was te
hebben,

23 sc.

Item Jan van Calkaert dat hi sijn vollaerts wapen niet en hadde alsoes hi sculdich
was te hebben,

24 sc.

f.4v.
5e Somma,

30 lb.4 sc.

Dit is noch ontfanc van boeten en van over brouwen.
Item Gheret Biscop dat hi wt sijn poertrecht gheset wart van Jacob Nannen,

3 lb.6 sc.

Item Jacob Janssoen van dobbelen tot Gheret den Vrien bi nacht,

8 sc.

Item Jacob Janssoen van dobbelen bi daghe tot Heynric Janssoen,

4 sc.
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Item Jacob Janssoen van craeybecken bi daghe tot Gheret den Vrien,

4 sc.

Item Claes die Biede mit een piec bi nacht jeghens Symon Hoes,

40 sc.

Item sijn soen jeghens Hoes mit een swaerde bi nacht,

40 sc.

Item Pieter Zibe van dobbelen tot Gheret den Vrien bi nacht,

8 sc.

Item Pieter Sybe van craeybecken bi daghe tot Heynric Janssoens,

4 sc.

Item Pieter Luutgenssoen van dobbelen bi nacht tot Gheret dan Vrien,

8 sc.

Item Pieter Luutgenssoen van craeybecken bi daghe tot Heynric Janssoen,

4 sc.

Dit sijn die ghene d..... ghebrouwen hebben . In den eersten,
Item Aelwijn Gheret Smeetssoen alsoe veel biers dat hi after wt droech daer men
of becoerde in sinen tuin,

40 sc.

Item Jacob Minne dat hi over ghebrouwen heeft daer om becoert,

40 sc.

Item Claes Comanssoens suster een stuc dat daer after wt ghedraghen waert ende
daer een k... ende ghestolpt was daer om becoert,

40 sc.

Item Willaem Abbe dat hi over ghebrouwen heeft daer om becoert,

40 sc.

f.5.
Item Pieter Hermanssoen een stuc biers dat hi over ghebrouwen heeft en dat men
in sijn huus vant daer om becoert,

40 sc.

Item Dirc Van Zanen dat hi bier wt ghedraghen heeft en dat onbesien was ende
daer om becoert,

40 sc.

Item Dirc van Seyst dat hi bier wt ghedraghen heeft daer om becoert,

40 sc.

Item Jan Daemssoen een vat biers dat hi vercoft daer om becoert,

40 sc.

Item Jan Maeslantssoen dat hi dat vat biers coft daer om becoert,

40 sc.

Item Kacherijn Boelen een boeten die bi verliede voerden scout ende daer mense
om becoerde,

40 sc.

Item Ysebrant Florissoen dat hi gherst tot tarwe brouwede daer dat bier of
ghoerde ende daer om becoert,

40 sc.

Item Jan Aelbrechtssoen dat hi over brouwede daer om becoert,

40 sc.

Item Anderijs in Hoencoep dat sijn onse te licht was daer om becoert,

40 sc.

Item Jacob Anensoen dat hi over ghebrouwen heeft en daer om becoert,

40 sc.

Item Gheret die Vrie dat hi over brouwede ende daer om becoert,

40 sc.
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Item Dirc Aernts dat hi over brouwede daer om becoert,

40 sc.

Item Kacherijn Jan Ouwen van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Kacherijn Jan Ouwen van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Kacherijn Jan Ouwen van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Bloemert dat hi over ghebrouwen heeft becoert,

40 sc.

6e Somma,

40 lb.

f.5v. ledig.
f.6.
Dit sijn boeten die in mijns heren marcten verscenen sijn ende mijns heren alleen sijn. In den
eersten van den brouwers die in die maercten becoert sijn.
Item Pieter Hermanssoen dat hi drie werven in eenre weec brouwede daer om
becoert,

4 lb.

Item Katherijn Nouwen dochter dat si een deel biers over die side stac ende daer
om becoert,

4 lb.

Item Backerkijn van alsoe veel biers dat hi vercoft daer om becoert,

4 lb.

Item Corte Nyclaes van ½ vat biers dat hi vercoft daer om becoert,

4 lb.

Mouwerijn die wever t’wewerven becoert om dat hi te luttel mouts daer in dede,

8 lb.

Item Heyntgijn Hillensoen dat hi over brouwede en daer om becoert,

4 lb.

Item Willaem Allaertssoen drie werven becoert daer hi 12 lb. an verboerde die
mijn heer quijt liet om,

8 lb.

Item Corte jeghens Pieter Siben bi nacht mit stave,

4 lb.

Item Nanne jeghens Pieter Siben mit enen stave bi nacht,

4 lb.

Item Diddelus mit een mes bi daghe op Heynric Enghebrechtssoen,

44 sc.

Item Heynric Enghebrechtssoen mit enen stave van huus stotinghe bi daghe,

4 lb.

Item Pieter Syben jeghens Mannen ende jeghens corten bi nacht mit enen stave,

5 lb.

Item Bruuntgen Horder jeghens Gheret Jacobssoen mit een mes bi daghe,
Item Gheret Jacopssoen jeghens Bruuntgen mitter vust bi daghe,
Item Dirc Camp mit een bordaep jeghens Sijs bi daghe,
Item Heyntgijn Hanne Ouwen mit een bordaep jeghens Manne bi nacht en jeghens
corte.
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Item Pieter Jan sijn broeder van huus stocinghe bi nacht jeghens corten,

7 lb.

Item Scoen Jacob dat hi een mes toech op Jan Gheretssoen bi daghe,

40 sc.

Item een man van buten dat hi betaelde eerre gheghecraeyert was,

48 sc.

Item een ander man dat hi dat ghelt ontfinc eerre ghecraeyert was,

50 sc.

Item hadde die stede van der Ghoude ghepant an Allaert Pieterssoens huus 6 lb.
die dat ghelt alsoe niet en betaelde die oanden en quamen an mijn heer. Ende daer
mijn heer of te baten comt,

6 lb.

f.6v.
Item hadde die stede van der Ghoude ghepant an Anderis Pieterssoens huus 8 lb.
en 10 sc. Daer of dat Anderis die pande alsoe niet en lossede dien quamen an mijn
heers of dat mijn heer te baten coemt,

8 lb.7 sc.

2e Somma,

92 lb.7 sc.

Somma summarum van allen ontfanc buten der marct ende binnen der marct,

227 lb.3 sc.2d.

f.7.
Dir is wtgheven Dirxs van der Ghoude van desen jaer voerscreven.
In den eersten Jannes Tolnaer mine heren clerc ende dat hem Gheret Moel brocht
tot Scoonhoven,

24 lb.

Item mijn heer ghegheven der Ghoude,

8 lb.

Item minen heer ghegheven van den 12 ponden die Willem Allaertssoen verboert
hadde mit driewarven over te brouwen die ic scrive in mijn wtgheven om dat ic se
in mijn ontfanghen ghescreven hebbe alsoe dat icker mijn heer of leidde,

8 lb.

Item was op bevolen t’jaer in de rekeninghe dat ic Moelen cost betalen soude tot
Dirc Reykents dat hi voer die rekeninghe verteert hadde daer die somme of liep, 5 lb.7 sc.10d.
Item hebbic Moelen ghegheven van desen jaer sint dat men lest rekende van sinen
wedden dat ic ghesummet hebbe bi hem zelven dat cort,

44 lb.2d.

Item was op bevelen in die leste rekeninghe dat ic Koeysen gheven soude van
sinen loen van den dienst die hi dede mit Moelen,

10 lb.

Item ghegheven bi beveelnes van mijns heren rade Alijt Jan Dibbensoens van
mijns heren kint te houden,

12 lb.

Item ghegheven Koeysen bi beveelnes van heer Aelbrecht van sinen loen dat hi
dit jaer ghedient heyt,

8 lb.

Item cost mijns heren twee marcten te verwaren ter Ghoude,
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Item van die reys doe ic te rekeninghe voeren tot sinte Gheertruden berghe
verteerde ic,
3 lb.18 sc.8d.
Item waerre ghevanghen een man ende 1 wijf die beseyt waren tot Rotterdamme
van dieften die laghen ghevanghen 18 daghe dat ic se helt na mijns heren baliu in
vanghenissen verteerden elc 12 penninc daghes, coemt,

36 sc.

Item was een man ghewonnen om 4 groten onder nacht en onder dach die die twe
vanghen wacht om dat men den toern van buten in climmen mach daer die
vanghen in legghen en die verwaertse 18 daghe coemt,

48 sc.

f.7v.
Item noch twe ander vanghen diere ghevanghen laghen van diefte en die daer
laghen 7 daghe en hem selven niet becosten en mochten en den scepen docht dat
si soe veel niet mesdaen op hadden men verboet hem die stede en verteerden elc
daghes 12d. Coemt,

14 sc.

Item cost den stoc van den enen porthuus opt ander te brenghen te slopen ende
weder te samen te slaen,

17 sc.

Item van een cluuster toten stoc ende van enen over val ende van tween crammen
ende van spikeren die daer toe ghinghen,

18 sc.

Somma,

47 lb.15 sc.8d.

Ende sijn ontfanc als voirscr. is beloept 227 lb.3 sc.2d. Aldus is sijn ontfanc meerre dan sijn
wtgheven die hi minen here sculdich blijft bi deser rekeninghe 80 lb.7 sc.6d. die hi
rechtevoert betaelde doe hi gherekent hadde en leverde Jannes Tolnaer die minen heer daer
voert of rekenen sal.
Gherekent t’Scoenhoven op sinte cecilien avond int jaer 69 voir minen heer selve daer bi
waren heer Jan van Langherak, ridder, ende heer Aelbrecht van Meerten, canonic t’Utrecht en
anderen.
Ende is te weten dat Dirc doe hi gherekent hadde oec betaelde 92 lb. holl. Slechts ghelts die
int jaer van 68 voir dese rekeninghe inghenomen hadde van den rechte dat de vinders aengaet
van den brouwen alsoe alst verscenen was t’welke de vinders niet en hadde overmids dat se
mijn heer gheloent heeft in anderen manieren en de voirscr. 92 lb. heeft mijn heer selve
ghegheven daer hi woude soe dat men daer of gheene rekeninghe doen en sel.
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