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Rekening van Dirk van der Goude, schout van Gouda
Afgehoord 19 november 1370

Schoonhoven, 2015

Graven van Blois, inv.nr. 217
f.1
Dit is rekeninghe Dirx van der Goude van der scout ambocht ter Goude van
boeten die daer verscenen ende ontfanc sien sins dat men lest rekende dat was int
jaer van 69 op sinte martijns dach duerende tot sinte martijns daghe in den winter
int jaer van 70 daer of dat minen here van Bloys die helft van den boeten sijn zien
ende die stede van der Goude die ander helft haer sijn.
Inden eersten en dit is te verstaen een plagghe voor
f.1v.
Item Jans Pieterssoen dat hijt water van der water molen hogher liet lopen dan die
horen souden daer om becoert,
Item Jans van dobbelen bi daghe tot Heynric Janssoen,
Item Jans van dobbelen bi daghe op den cleywech,

16d.

27 sc.
6 sc.
6 sc.4d.

Item Ghisebrecht Copginssoen van dobbelen bi daghe tot Heinric Janssoen,

6 sc.

Item Jan Willemsoen sijn ....sen vrouwe jeghens een wijf mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Gijsbetgen van dobbelen bi daghe,

6 sc.

Item Ghijskin comans ..... ....... ..... poerters goet besettede,

32 sc.

Verder wegens verteerde deel van de bladzijde niet meer te lezen.
f.2.
Item Ermbout Claes Bredensoen mit een tanghe jeghens een man,

36 sc.

Item Jan Vanden Rijn dat hi Hughs Doedensoen smeet mitter vust bi daghe,

8 sc.

Item Willem die Cuper van dobbelen bi daghe,

6 sc.

Item her Aernt van dobbelen bi daghe,

6 sc.

Item Wobbrecht Janssoen mit een stien jeghens Wolfaert bi daghe,

18 sc.

Item Rutgher die moelnaer mitter vust bi daghe jeghens een wijf,

10 sc.

Item Aernt die moelnaer van den selven mitter vust bi daghe,

9 sc.

Item Joest dat hi een man een plagghe int hoeft duwede bi nacht,

37 sc.

Item Banchout dat hi een mes toech op Ghijskin Splinter bi daghe,

25 sc.

Item Banchout sijn stiefsoen mitter vust bi daghe,

…….

Item Ghijskin Splinterssoen weder …. …
Item Jan die Becker mit een swaerd ……
Item Dirc Druutssoen van dobbelen .......
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Item Gherit die Vrie van dobbelen .....
Item Aelwijn Gherit smeetssoen ......
Item Heyn Haestgins man jeghen …..
Verder wegens beschadiging niet te lezen.
f.2v.
Item Kerstgin Symonssoen maecht jeghens Diedewe Claes Heinensoen mitter
vust bi daghe

8 sc.4d.

Item Diedewe Claes heinesoen weder jeghen haer mitter vust bi daghe,

8 sc.4d.

Item haer dochter van den selven mitter vust bi daghe,

8 sc.4d.

Item Emmekin van scelden jeghens Jan Anesoens wijf,

5 sc.

Item Jan Anensoens wijf weder jeghen haer van scelden,

5 sc.

Item Pieter Gelijs Bigghensoen jeghens Ghis die smit mitter vust bi daghe,

9 sc.

Item Maes dat hi ghelt (om) meer gaf,

26 sc.

Item Dirc Sprintincgoets knaep jeghens een man mit een mes bi daghe,

26 sc.

Item Pieter Sibe van dobbelen bi daghe,

6 sc.

Verder slecht te lezen.
f.3.
Item Claes Alidensoen dat hi een mes toech op den todder bi daghe,

26 sc.

Item rode Willem dat ghelt om meer gaf mit sinen erfnamen,

28 sc.

Item rode Willem dat hi enen sach deelde die hem Jacop die snider ontwaerde,

17 sc.

Item Pieter van Haestrecht dat hi ghelt om meer gaf,

25 sc.

3e Somma,

21 lb.12 sc.10d.

Verder niet te lezen.
f.3v.
Item Aernt Heinkercssoen dat hi een wijf sloech mitter vust bi daghe,
Item Vrancgijn die vleischhouwer dat hi een mes toech op Gherit Rump bi daghe,

9 sc.6d.
27 sc.

Item Willem Meeussoen dat hi ressinc smeet mit enen stoc bi daghe,

18 sc.6d.

Item Coenraet die viscoper jeghens Gherit raest mit eyen stave bi daghe,

26 sc.8d.
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Item Gherit die smit jeghens Pieter Gelijs Bigghensoen mitter vust bi daghe,

9 sc.

Item Jan sijn soen van den zelven mitter vust bi daghe,

9 sc.

Item Paen mitter vust jeghens Wolfaert bi daghe,

9 sc.

Item her Aernt van dobbelen,

6 sc.

Item her Aernt noch eens van dobbelen,

6 sc.4d.

Item een wed.. daer Gherit die Wilde borghe voor was mitter vust bi daghe,
Item Ermbout Pieter Jan Lakemanssoen stiek mit eenen mes bi daghe jeghens heer
Aertssoen,

10 sc.
9 sc.6d.

Verder niet te lezen.
f.4.
Dit sijn die ghene die daer bekoert sijn van den meer brouwen, Inden eersten
Item Jan van den Eynde van een half vat biers daer om becoert,

40 sc.

Item Jacob van der Weyde van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Pieter die Biede van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Dirc Hughensoen van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item noch Dirc Hughensoen van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Corre Lichus op die Goude van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Claes die Brede van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Claes die Brede van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item noch Claes die Brede van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item noch Claes die Brede van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Jacob Jan van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Jacob Jan van een onser die te licht was daer om becoert,

44 sc.

Item Claes Cobbennensoen van over brouwen daer om becoert,

40 sc.

Item Anderus Ysachssoen van een onser die te licht was daer om becoert,

44 sc.

Item Heinric Hanne ouwensoen van over brouwen daer om becoert
4e Somma,

......
30 lb.
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f.4v.
Dit sijn die boeten die mijns heren marcten verscenen sien ende minen heer alleen sijn, In den
eersten,
Item die wachter van Haestrecht dat hi becoert wort mit enen mes bi daghe,
Item ...gus van huiscortinghe bi nacht an smits huis daer minen here een hofstede
of an ghecomen is die Zanders Hughesoen coft jeghens den scout om,
Item Pieter Aernt Donressoen dat hi een mes toech bi daghe,
Item Claes die Weldighe dat hi enen man een canne biers int aensicht goot bi
nacht,
Item coman Jan dat hi een man mitter vust sloech bi daghe,
Item Anderus IJsbrantssoen dat hi enen man smeet mit enen stave bi daghe,

48 sc.
8 lb.
58 sc.
4 lb.
18 sc.6d.
3 lb.

Item Liedewe Abbe Didden dochter dat si in Claes Paneels huis clam mit
voerraede bi nacht en smeet s... .... maecht
11 lb.9 sc.
Item Dirc Ghoessen haer man dat hi enen man stac en Aen wijf die int seide was
mede in die hant stac,

9 lb.

Item Jan die moelnaer jeghens Kerstgin mitter vust bi daghe,

18 sc.6d.

Item ......

37 sc.6d.

..... mit enen stilleganc bi daghe jeghens een ander man,

Verder niet te lezen.
f.5.
Item Gherit Jacobssoen jeghens Wouter Troeyencsoen met enen mes bi daghe,
Item Boentgin dat hi sijn pande verdobbelde bi daghe,
Item Aernt Curmans nazaet dat hi smeet Kerstgin .... metter vust bi daghe,
Item Smedekin Vischerssoen dat hi een man stac mit enen mes bi nacht,
Item Gheret Onghebrechtsoen dat hi opt sluus sat een ghetide,
Item Claesgin die backer mitter vust jeghens smedekin bi daghe,

3 lb.
8 lb.16 sc.
19 sc.
4 lb.15 sc.
3 lb.
18 sc.6d.

Item Dirc Jodekom dat hi een wijf in den arm stac bi daghe,

50 sc.

Item Dirc Jodekom mitter vust bi daghe jeghens een man van Briele,

18 sc.

Item Enghebrecht Ghisensoen dat hi een decker smeet mitter vust,
Item Manne dat hi Ysebrant smeet mitter vust bi nacht,
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1 lb.
40 sc.
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Item coman Jans swagher starke Bartoutssoen van after stac dat in mijns heren
marct ghesciede over eenen jaer dat hi ende sneet mit enen swaerde dat nu coman
Jan betaelde voer,

48 sc.

Item was Kerstgin Symonssoen suster ghepant in haer goet daer of dat die
lossinghe van die pande an mijn heer ghecomen was en daer of te baten quam,

37 sc.

5e Somma,

128 lb.12 sc.

Dit sijn die ghene die ghe...mael becoert heit van over brouwen in mijns heren marcten in den
eersten daer of dat die baeten mijns heren alleen sijn.
Item Harman Bollemanssoen van over brouwen daer om becoert,

4 lb.19 sc.6d.

Item Herman Bollemanssoen van over brouwen daer om becoert,

4 lb.8 sc.

Item Jan Daemssoen van over brouwen daer om becoert,

4 lb.13 sc.

Item Gheret die ..oen van over brouwen daer om becoert,

4 lb.13 sc.

6e Somma,

19 lb.3 sc.6d.

Somma summarum van alle ontfanc,

256 lb. ....

f.6.
Dit is wtgheven Dirx van der Goude van desen jaer voerscr. Inden eersten van alrehande
zaken.
Item Molen ghegheven van sinen loen dat hi dat bier peilt ofter yemant over
brouwet,
Item costen mijns heren twe marcten te verwaren,
Item ghegheven Molen noch,

44 lb.
14 lb.17 sc.
4 lb.

Item een volre die bi nacht steken woude Gheret des balius knaep mit enen priem
ende daer mede begrepen wort die 10 daghe in die stoc sat ende niet en hadde te
verteren verteerde elcs daghes een plagghe en die die baliu die stede verboet om
dat hi sijn boeten niet betalen en mocht, coemt,

13 sc.4d.

Item een clein knechtgen dat van Dordrecht was dat elle rocke ghestolen hadde en
daer voer in die stoc sat 14 daghen verteerde elcs daghes een plagghe coemt,

18 sc.8d.

Item een ander knecht die enen man an die vesten leede en seide dat hi ande
groten te wisselen hadde die daer dobbelde worden ende wan hem sijn ghelt of
mit voerrade van tarminghen en daer om ghevanghen wert daer die baliu mijns
heren heren lant en der stede verboet die sat 16 daghen in dien stoc na den baliu
en verteerde elc daechs een plagghe coemt,

21 sc.4d.
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Item een knecht van des Hertoghenbosch dat een buers ghesneden hadde ende dat
alsoe jonc was dat hem die baliu verboet mijns heren stede ende sijn lant en lach 9
daghe in den stoc na den baliu verteerde elcs daghes een plagghe coemt,

12 sc.

Item Philips die maetselaer daer die veere van Ammers met croende dat hi sijn
laken verloren hadde bi hem daer hem die baliu onsculdich of vant die twalif
daghe daer voer in die yser sat verteerde elc daghes een plagghe coemt,

16 sc.

Item verteerde Dirc van der Goude op rekeninghe,

46 sc.

Item costet pappier daer men die rekeninghe in maecte,
Summa van allen wtgheven,

7 sc.
69 lb.11 sc.4d.

f.6v.
En sijn ontfanc als voirscr. is beloept 256 lb.18 sc.4d. aldus deene somme jeghen dander
gheeffent blijft Dirc minen heer sculdich bi deser rekeninghe 187 lb.7 sc. Die mijn heer selve
ontfinc daer men hem niet of rekenen en sal. Soe dat Dirc bi deser rekeninghe niet sculdich en
blijft.
Gherekent t’Scoenhoven op thuis des dinxdaghes 19 daghe in november int jaer 70 voor mijn
heer selve daer bi waren heer Jan van Langherak, ridder, heer Aelbrecht van Meerten, canonic
ten Doem t’Utrecht en anderen Vrederic van der Zevender en anderen.
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