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Schoonhoven, 2015

Graven van Blois, inv.nr. 225
Rekening heer Claes van der Merwede van den scoutambacht van der Goude van den
jare 1382.
f.1.
Dit is rekening heer Claes van der Merwede van den scoutambacht van der Goude van des
minen lieve heer den grave van Bloys daer of versceenen is van st katrine daghe int jaer 81
dat hi sine rekening voor deze sloet tot sinte katrine dach toe daer naest volghende int jaer 82
binnen marckten en daer buten en waer of binnen marckten de stede de helfte heeft van allen
boeten Ende binnen marckten zijnze mijns heren alleen ende en rekent heer Claes hier nyet
dan mijns liefs heren deel en dat bi goeden ghelde eenen nuwen groot voor 6d. gherekent.
Eerst soe bewijst heer Claes van der Merwede boeten die verscenen sijn binnen der tijt
voirscr. en die mijn lieve heer quyt ghelaten heeft om beden willeder stede van Leyden
en der stede van der Goude.
Eerst Jacop Hughen soen daer de stede van Leyden en de stede van der Goude minen
heer voor baden.
28 lb.
Item gaf mijn heer quijt Coppijn die op den reep speelde voor thuus ter Goude een boet
van
40 sc.
Itemn gaf mijn heer quijt Ghijsken den potter mit scip doe mijn lieve heer van der
Goude ter Haghe waert wanttet de heren en jonchers voor baden een boet van,
4 lb.
Item Symon Willams knecht van der Goude

20 lb.

Item Willem van der Goude

6 lb.

Item Costijn

6 lb.

Item Jan Matthijs soen

6 lb.

f.1v.
Item heeft heer Claes ontfaen van Kerstant Gheyensoen van dat hi de sluse ghetempelt
had een boet van 5 lb. die mijn heer selve ende de raet heer Claes (hieve) innemen en
houden voor een ander boet die hi minen heer en der stede gherekent had roerende van
eenen man van Haerlem die opt tolhuus onthouden was welke boet mijn heer om heer
Willem Posts willen quyt liet coemt,
5 lb.
Item noch een boet die mijns liefs heren raet om heer Willem Posts willen quyt lieten
die der tolnaer knecht ter Goude verbuert had liep,
3 lb.
So van den voirscr. boeten die mijn lieve heer om beeden wille van goeden luden quijt
ghescheiden heeft loept in der manieren voirscr.
Dit sijn boeten verscenen binnen der voirscr. tijt en die mijn heer quijt gaf overmids dat
die lude mit hem ter Goude in quamen.
Eerst Hughe die wachter

6 lb.

Item Willam Bruun

3 lb.
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Item Claes Pieterssoen van Alphen

10 lb.

2e Somma van den boeten voirscr. die mijn lieve heer quijt gaf den luden die mit hem
ter Goude in quamen loopt in der manieren voerscr.
19 lb.
Somma summarum van den boeten die mijn heer quijt ghegheven heeft ende binnen der
voirscr. tijt verscenen loept in der manieren voerscr,
99 lb.
f.2.
Ontfanc binnen der voirscr. tijt buten marcken
Dits ontfanc van boeten buten marckten die heer Claes binnen der voirscr. tijt
ghewonnen en ontfaen heeft.
Eerst Mathijs Bolle mitten vust ieghen Dirc

9 sc.

Item daem Pieterssoen mitter vust ieghen Jan Willemssoen

8 sc.

Item Wigghert Symanssoen mit eenen messe ieghen Koen Dirxsoen

58 sc.

Item coeman Ghijsken mitter vust ieghen Dirc Aelbrechtssoen

8 sc.

Item Nyese Bloemers van scelden ieghen Pieter Stoeps wijf

4 sc.

Item Liclaes Coet mitten vust ieghen Baernt janssoen

8 sc.

Item Gherit van Elten mitter vust ieghen baernt Janssoen

8 sc.

Item Jan Hermanssoen mitten vust ieghen Michiel Andriessoen

8 sc.

Item Heinric sanderssoen mitter vust ieghen Wigghe Symonssoen

18 sc.

Item Dirc Aelbrechtsoen mitter vust ieghen coeman Ghijsken

8 sc.

Item Ghijsken t’Scoutenknape mitter vust ieghen Bloemaker

8 sc.

Item Gheret die vleyschhouwer mitter vust ieghen Dirc Oghen

8 sc.

Item Pieter Janssoen mitter vust ieghen Jan de metseler

8 sc.

Item Enghelken mit eenen zwaerde ieghen Dirc

30 sc.

Item Jan Hughensoen mit eenen messe ieghen Litteman

25 sc.

Item Coeman Scout mit eenen messe ieghen Blonc

25 sc.

Item Vranc van dobbelen

10 sc.

Item Kuierken van dobbelen

10 sc.

Item een man die op de sluus zat van Haerlem daer Bruun Claessoen borg voor was

30 sc.

Somma,

14 lb.11 sc. holl.
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f.2v.
Item Backer van Zeyst ghedadinct van boeten van dobbelen en vechten om,

30 sc.

Item Dirc Hannensoen mit een berdaex ieghen Woutergen

10 sc.

Item Koen Dirxsoen mit eenen steen ieghen Wiggher Symonssoen

30 sc.

Item Vranc Gheretssoen van dat hi Jan Ghisensoen wapendrencke

5 lb.

Item Jan Ghijsbrechtsoen in ghenaden ghegaen met eenen stave ieghen Heinric die
Ridder ende dese boeten heeft t’ghemeen gherecht verteert doe men Koen Dirxsoen
zoende ieghen de knapen van Oudewater.
Item Jacop Gheyen stiefsoen mitter vust ieghen Ghijsbrecht Aerntssoen

17 sc.

Item de selve van dobbelen

7 sc.

Item Samson mitter vust ieghen Floren Houtman

17 sc.

Item Allaert die smit om dat hi sijn poertrecht nyet en hilt daer hi mit recht wt gheset
was,
3 lb.
Item Jan Dirxsoen om dat hi sijn poertrecht niet en hilt daer hi mit recht wtgheset was
verdinct om,
55 sc.
Item meister Ghijsbrecht mitter vust ieghen meister Yden
Somma,

10 sc.
16 lb.16 sc. Holl.

f.3.
Item Hughe Snellaert om dat hi sijn poertrecht nyet en hilt daer hi mit recht wtgheset
was verdinct om,
50 sc.
Item Willem Heinken barbiers knecht mit eenen messe ieghen Jan Buuc

20 sc.

Item Dirc die pelser mitter vust ieghen lange Gherrit

8 sc.

Item corte Ghise mitter vust ieghen Pieter

8 sc.

Item Aelbrecht Meynssen soen om dat hi poerters goet bezette buten der stede

27 sc.

Item Louwe Aelbrechtssoen mitter vust ieghen Ielis

8 sc.

Item Dirc Aelbrechtsoen mitter vust ieghen Ielis

8 sc.

Item Dirc Verwonnen mitter vust ieghen Trudeken

8 sc.

Item Gheret die vleyschhouwer mitter vust ieghen daniel

8 sc.

Item Gheret Janssoen om dat sijn scuut op de sluse zat verdinct om
Item Florens houtmanssoen knecht mitter vust ieghen Daie Godekinssoen om
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Item Bodegraven van dobbelen

9 sc.

Item coeman Jansoen mitter vust ieghen Jan Willemssoen

8 sc.

Item Cralinc mitter vust ieghen Jan Willemssoen

8 sc.

Item Jan Willemssoen mitter vust ieghen Cralinc

8 sc.

Item Jan Willemssoen mitter vust ieghen Aerntken

9 sc.

Item Hughe Janssoen mitter vust ieghen Cleys

9 sc.

Item Andries die Beer mitter vust ieghen een wijf

8 sc.

Item Cleys mitter vust ieghen pieter

9 sc.

f.3v.
Item Dirc Godekinssoen om dat hi vacht mit eenen steen ieghen Aerntkin

28 sc.

Item Gherit Donkerssoen mitten vust ieghen Jan Uit die Winkel

7 sc.

Item Betgen Alleyn van scelden

5 sc.

Item Ontfanc van Fiken Smacaers

25 sc.

Item Heinric van der Goude met eenen messe ieghen Dirc Jacop Heinricsoen mitter vust
ieghen Ghijsbrecht Aerntssoen en mitten vust bi nacht ieghen Bodegraven van den
voirscr. 3 boeten verwonnen en verdinct om,
3 lb.10 sc.
Item Betken Alleyn van scelden ieghen Willem van der Goude

10 sc.

Item Willeken die wever van dobbelen

10 sc.

Item Everaet die smit mit eenen piec ieghen Huupken

26 sc.

Item heinken barbier mitter vust ieghen Wiggert

20 sc.

Somma,

22 lb.7 sc. Holl.

f.4.
Item Mechtelt van eenre onderwaring ieghen Diewen

10 sc.

Item Hyewe van eenre onderwaring ieghen Diewe

10 sc.

Item van den luden van Dordrecht van dat si verboden wapen droeghen daer Jacop
Hermanssoen borghe voor was
9 lb.
Item Willekin Jans knecht van der Goude mit eenen messe ieghen Baernt

20 sc.

Item Jan Gheritssoen mitter vust ieghen Zwaenken

8 sc.

Item Mechtelt mitten vust ieghen Zwaenken

7 sc.
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Item Alijt Wijnkens mitter vust ieghen haer zuster

7 sc.

Item langhe Willem mitter vust ieghen Michiel den zagher

7 sc.

Item van eenen man liep opt kerchof om dat hi eenen man mit eenre canne sloecht
verdinct om,
13 sc.
Item Syman Willemssoen knecht van der Goude van eenre ontwaring die hi verloes
ieghen Hille Vriezen,
15 sc.
Item Lammen mitter vust ieghen Mathijs

8 sc.

Item Alijt Zoenen nitter vust ieghen Heinkin

10 sc.

Item van eenen man die op de sluse zat verdinct om

20 sc.

Item Willem Blonc om dat hi vacht met eenen piec ieghen coeman Scout

26 sc.

Item jan van Duusborch mitter vust ieghen Jan Evertssoen

6 sc.

Item Katrijn Stomhouts dochter mitter vust ieghen Alijt

6 sc.

f.4v.
Item Pieter Zibe mitter vust ieghen Wouter

8 sc.

Item Ghijsken die potter om dat hi vacht mit eenen stoc ieghen eenen scipknecht
Item langhe Gherit mitten vust ieghen Dirc die pelser

17 sc.
8 sc.

Item backer van Zeyst mitter vust ieghen zuster Gherborch

18 sc.

Item Jan Gherit soen mitter (vust) ieghen Jan Godevaertssoen

9 sc.

Item Ghise Alyden soen mit een bijl ieghen Hein Ridder

12 sc.

Item Borreman mitter vust ieghen eenen wever

9 sc.

Item Florens Houtman van panden die hem ofghepant waren die an den heer ghecomen
waren ende hi loste om,
3 lb.
Item Ghibe mit een bordaexe ieghen Hein ridder
f.5.
Somma,

28 sc.
26 lb.2 sc. holl.

1e Somma van allen boeten binnen den voirscr. jare verscenen buten marcten des de
stede de helfte heeft loept in der manieren voirscr. (geen bedrag)
f.5v.
Ontfanc van boeten binnen marcten die minen heer alleen toebehoeren en de stede niet
aen en heeft.
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Eerst Florens mitten vust ieghen Claes Hughensoen,

30 sc.

Item van eenen man die een kijnt overreet mit eenen paerde,

50 sc.

Item Gherijt Baze mit eenen priem ieghen Coster,

50 sc.

Item Jan Heinrixsoen mit eenen messe ieghen corte Ghise

3 lb.

Item Hein Faroen mitter vust ieghen Pieter,

18 sc.

Item ieghen Willem Janssoen omdat hi vacht in de marct ieghen Roelof Riemslagher,

4 lb.

Item Jacop Janssoen die lichter van hi vacht ieghens Compayn in de marct verbuerde,
5 lb.10 sc.
Somma,

19 lb.18 sc. holl.

f.6.
Totael somma van allen heer Claes ontfanghe binnen mercten en buten mercten in
der manieren voirscr. loept,
99 lb.14 sc. holl. Goetghelts.
f.6v.
Dits wtgheven heer Claes van der Merwede binnen den voirscr. jare en bi paymente
voirscr.
Eerst van coste ghedaen in den tween marcten om die te bewaren als woenlic is,
Item den gherechte tot horen rocken te helpe bi mijns liefs heren bevelen,
Item de ghevanghen te bewaren binnen den voirscr. tijt,

9 lb.10 sc.
10 lb.
3 lb.

Item soe most die stocke en vanghenisse ter Goude vermaect wesen des minen heer
deen helft behoert te betalen en de stede dander helft coemt mijns heren deel mids
tymmeringhe ende yserwerc,
24 sc.
Item wt bevelen van minen lieven here en sinen rade helt heer Claes ter Goude opt nuwe
huus eenen wachter van asschelwoensdach tot 14 daghen na paesschen toe daer
naestvolghende dien ghegheven voor sinen cost,
45 sc.
Item rekent heer Claes in sijn wtgheven die mijn heer hem ghewilkoert ende jaerlix
ghegheven heeft voor de osse die hi jaerlix te hebben plach ende her Claes van hem te
leene te houden plach ende sijn man of was die mijn lieve heer de Grave van Bloys des
god ghedenke bevolen heeft hem jaerlix te gheven en mijn lieve heer die nu is oec beval
over een jaer dat mense heer Claise ofcorten soude in sijnre rekeninghe 50 gulden. Soen
dat her Claes hier of rekent van den eersten termine maken,
39 lb.7 sc.6d.
Totael somma van dat her Claes rekent wtghegheven binnen der voirscr. tijt loept
in der manieren voerscr.
64 lb.6 sc.6d. holl. goetghelts.
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f.7
Ende sijn ontfanc loept 99 lb.14sc. gheeffent deen somma jeghens dander blijft heer
Claes sculdich minen heer bi deser rekeninghe,
35 lb.7 sc.6d.
Gherekent t’Scoenhoven opt huus 15 daghe in meye int jaer 83 voor minen heer selve
daer bi waren de heer van Montfoerde, Gherijt van Oesterwijc, Dirc van der Goude,
Godscalc van Brakel en anderen.
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