
 

 

GOUDA -- stadsrekeningen 1477 – 1499 

--- uittreksels samengesteld door Suzie van der Mark-Hoevers 

         

         

 1477 en (1e kwartaal) 1478 inv.nr. 1141 
         

1 Accijnzen  
3 - visserij 

3 - visaccijns 

3 - drie grachten 

3 - laken 

3 - vlees 

3 - zout 

3 - de brug te Haastrecht 

3 - het veer te Gouda 

3 - de visserij in het Land van Stein 

3 - de tienden in het Land van Stein 

3v - wijn 

3v - binnen- en vreemde accijns 

3v - koren 

4 - wijn 

4 - binnen- en vreemde accijns 

4 - koren 

4v - wijn 

4v - binnen- en vreemde accijns 

4v - koren 

5 - wijn 

5 - binnen- en vreemde accijns 

5 - koren 

5v - wijn 

5v - binnen- en vreemde accijns 
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2 De tienden in het land van Stein  
6 - Wouter Geryts blok 

6 - Dirck van der Goude blok 

6 - Waggelwijk 

         

3 Geleend geld  
6v de oude tresoriers t.w. Heynrick Aelbrechtsz en Roelof Gerytsz pacht 

6v de poorters - 

6v Adriaen Geryt Woutersz - 

6v Adriaen Geryt Woutersz - 

6v - overschot bij de losrenten 

6v - overschot vanwege de sluis 

6v - overschot vanwege de hopaccijns 

7 de oude tresoriers "veel percelen" 

7 Jan Govaertsz losrenten 

7 Lysbeth Adriaen Heynricxzoons weduwe losrenten 

7 de weeskinderen van Claes mit die zwanen losrenten 

7 - losrenten op 3 lijfrenten, verkocht in Dordrecht 

7 - losrente op 2 lijfrenten 

7 een zuster van Gent in het Brigittenklooster lijfrenten 

7 - mede, te Antwerpen verkocht 

7 - op de akte van Willem Zweyms huis 

7 de stad Oudewater vanwege de omslag inzake de oorlogsschepen 

7 die van Bodegraven vanwege de omslag inzake de oorlogsschepen 

7 de tollenaar te Gouda vanwege de vredesschepen 

         

4 Diversen  
7v - premies betaald bij het verpachten van de accijnzen 

         

5 Reizen  
8 Claes van Heemstede naar Leiden, met een brief 

8 Adriaen Gerytsz, burgemeester, en Dirck Dirxz naar Leiden 

8 een bode met een brief uit Den Haag voor de burgemeester 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    3 

 

 

8 Adriaen Geryt Lauwez en Adriaen Gerytsz 
naar Den Haag, voor een gesprek met ridderschap en gemene steden, 
inzake Maria van Bourgondië 

8 Claes van Heemstede naar Delft, inzake de verordening van het broodwegen 

8 Willem Jan Willemsz, Jan Florysz, en Jacob Florysz naar Dordrecht 

8 meester Jan Gros naar Den Haag, met een brief 

8 Claes van Heemstede naar Gent, naar de burgemeesters 

8 Claes van Heemstede naar Schoonhoven, met een brief 

8 een bode met een brief van "minen joncfrou" 

8 Jan Pieter Lam en Lau Gerytsz naar Schoonhoven 

8v 
Wilem Jansz, Gheen Allairtsz, Jan Florysz, Heynric Aelbrechtsz, Roelof Gerytsz 
en Jan Jansz Moel 

naar Dordrecht, inzake het verdrag 

8v Joost Jansz naar Leiden, inzake Wouter Woutersz en Ghijs Andriesz 

8v Korstant van Linscoeten naar Geervliet, om de schepen te waarschuwen 

8v Claes van Heemstede naar Schoonhoven "an Midaert" met een brief 

8v Heynrick Aelbrechtsz en Roelof Gerytsz naar Schoonhoven, op bevel van de burgemeester 

8v Claes van Heemstede naar Dordrecht, met een brief aan de burgemeester 

8v Claes van Heemstede naar Den Haag, met de burgemeester 

8v een bode reizend met een brief van de monding van de Schelde naar Gent 

8v Wouter Maes en Aernt Wairnairsz naar Den Haag; om "vrede te maken" 

8v Lau Gerytsz, Dirck Dirck Jacobsz, Jan Jacob Gijsbrechtsz en Jan Moel naar Dordrecht om te spreken met de burgemeesters 

8v Lau Gerytsz en Dirck Jacobsz naar Den Haag 

8v Lau Gerytsz en Jan Pieter Lamsz naar Woerden 

9 een bode uit Den Haag 
door de stadhouder gezonden met "besloten" brieven naar Antwerpen en 
naar Leuven naar onze gedeputeerden, om hen naar Rotterdam te laten 
komen; ook nog gezonden naar Maria van Bourgondië en naar de kanselier 

9 een bode van de oosterlingen - 

9 een bode die in Gouda een brief haalde 

9 Adriaen Geryt Woutersz en IJsbrant Claesz 
naar Den Haag, om te bemiddelen tussen heer Jan van Cats en Kerstant 
Harmansz 

9 Adriaen Geryt Woutersz en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag 

9 Heynrick Aelbrechtsz en Jan Florys Minnenz naar den Haag, om het register te zien en om de privileges te halen 

9 Willem Dircxz met de bode van de stadhouder naar Woerden 

9 Aernt Gijsbrechtsz en Lau Gerytsz naar Den Haag, om de schepen in zee te brengen 

9v Geryt Evertsz en Allairt die hoemaker paardehuur 

9v Kors van Linscoeten naar Leuven 

9v Lau Gerytsz, Gheen Allairtsz, Jan Jacob Gijsbrechtsz en Wouter Jansz naar Den Haag, om te spreken met de stadhouder 
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9v een bode 
om te dagvaarden naar Den Haag: Jacob Romersz, Dirck Pieter Martynsz, 
Dammas Claesz, Jan van Dieman en Heynrick Aelbrechtsz 

9v - huur van de wagen die de kastelein naar Rotterdam bracht 

9v Cornelis Ketelaar naar "Middelberch" met een brief aan de stad, inzake de kastelein 

9v Cornelis Ketelaer naar Dordrecht, met een brief 

9v Ghijs die bode met een brief aan de stadhouder 

9v Claes van Heemstede 
met een brief aan de schout van Leiden inzake de verordening van de 
schepen 

9v onze trompetter om de trompetters "tot" Gent te halen 

9v een bode die de stadhouder ophaalde 

9v Gheen Allairtsz en Aelbrecht Martynsz 
naar Leuven, met de gemene steden, die daar hun opdracht van de koning 
bekend maakten 

9v Aelbrecht Martynsz naar Dordrecht, inzake de schikking 

10 Adriaen Geryt Woutersz en Lau Gerytsz naar Den Haag, om te spreken met de gemene steden 

10 Dirck Ghisen 
naar Schoonhoven, Oudewater en Woerden, inzake de ballingen en de 
schepen 

10 Geryt Eversz 
huur van zijn paard, waar de bode van de stadhouder op reed naar Den Haag 
met Willem Dircxz 

10 
meester Willem, burgemeester, Jan Florysz, de knecht van de stadhouder en 
Dirck Gijsen 

naar Brussel 

10 meester Willem, burgemeester, en Pieter Jacobsz naar Den Haag, ontboden door de stadhouder 

10 een bode gezonden door de stadhouder 

10 Jan Florysz en Willem Woutersz met een commissaris 
via Mechelen, Dendermonde, Gent, Denderwoude naar Maria van 
Bourgondië 

10 een bode van de stadhouder verscheidene dagen heen en weer reizen 

10 
Ermbout Gerytsz en meester Willem, burgemeesters, Geryt Gijsen, Jacob Dircxz 
en Jan Gerytsz van Rotterdam 

naar Dordrecht, z.z. de schikking, vandaar naar Gent naar Maria van 
Bourgondië, om te bewerken dat recht gedaan wordt 

10v Cornelis Ketelaer naar Dendermonde, met een brief aan Maria van Bourgondië 

10v Claes van Heemstede om een boodschap gezonden toen de stadhouder hier was 

10v meester Willem, burgemeester, Wouter jansz Arent Warnaersz, en Jacob Dircxz naar Rotterdam, om te spreken met "die gene die uut sijn om goet te doen" 

10v Jacob Dircxz naar Dordrecht, met een brief inzake de schikking 

10v een schipper naar Antwerpen met een brief aan Maria van Bourgondië 

10v Adriaen Gerytsz, burgemeester, meester Willem, Dirc Dircxz, Aernt Warnaersz 
naar Den Haag, om te spreken met degenen "die dair uut sijn" en om 
antwoord te krijgen op een brief die wij hen geschreven hadden 

10v Willem Foye 
naar Bodegraven, naar Zwammerdam en naar Nieuwkoop, om te vernemen 
of er enig onraad was 
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10v Willem Dircxz 
naar de stadhouder, naar Delft, naar Leiden en Den Haag en elders om een 
vrijgeleide en volmacht, en met brieven 

10v Geryt Claesz naar Dordrecht, met een brief 

10v 
Ermbout Gerytsz, burgemeester, Gheen Allairtsz, Aernt Warnaersz, Geryt van 
Middelburch en Govaert Claesz 

naar Dordrecht 

10v Govaert Andriesz, Willem Dircxz naar Den Haag 

10v Willem Dircxz naar Den Haag, met een brief aan de stadhouder en de raad 

11 Nout die snijer naar Den Haag, met toestemming van de burgemeesters 

11 Andries Gerytsz naar Den Haag en Leiden 

11 Wouter Maes en Willem Woutersz 
naar Gent, om de rechtsvordering voort te zetten, en het kasteleinschap te 
regelen, en om de gildenbrief te zegelen 

11 Govaert Clay naar Dordrecht, om te spreken met die van Dordrecht 

11 Heyntgen die Snyer 
een brief brengen aan de heren van de raad inzake de gevangenschap van 
Adriaen Geryt Lauwez; en het schrijven van die brief 

11 Martijn Claesz 
4x naar Dordrecht, op bevel van de burgemeesters, vanwege de brief over de 
schikking van de stapel 

11 Adriaen Gerytsz, burgemeester naar Den Haag 

11 meester Willem, burgemeester, Lau Gerytsz, Dirck Bouwensz naar Gent, vanwege het gemeneland 

11 Willem Woutersz naar Gent, vanwege het gemeneland 

11 bode van de stadhouder naar ons gezonden met een brief aan Gent 

11 Adriaen Geryt Woutersz, Wouter Maes, Lau Gerytsz, Dirck Willemsz naar Den Haag, ontboden door de stadhouder 

11v Geryt Evertsz 7 dagen huur voor zijn paard 

11v Adriaen Geryt Lauwez wagenhuur nadat hij in Utrecht gevangen had gezeten 

11v Claes van Heemstede naar Gent, met een brief aan de burgemeesters 

11v Claes van Heemstede 
naar Den Haag, naar de steden van Holland; naar Oudewater en 
Schoonhoven 

11v Lau Gerytsz en Heynrick Scoenhoefman naar onze prins, op bevel van de stadhouder 

11v Simon die Lege 
naar Den Haag, en verder naar de hoge raad met een schriftelijke verklaring, 
dat "die vier" hun poorterschap ontnomen was 

11v Simon die Lege 
naar Den Haag, op bevel van de burgemeesters, om te vernemen of wij ter 
dagvaart moesten komen, omdat ze ons bij de vorige dagvaart er uit hadden 
gestuurd 

11v Simon die Lege en Jacob Dircxz 
naar Den Haag, naar onze procureur en advocaat, inzake de veroordeling bij 
verstek, om ons van straf te zuiveren en in hoger beroep te gaan 

11v Simon die Lege en Heynric Scoenhoefsman 
naar Den Haag ter dagvaart om te bekijken hoe men de hertog van 
Oostenrijk tegemoet zou reizen 
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11v - brieven aan de stad, een akte 

11v de boden die de steden dagvaardden 

12 Heyntgen die snijer naar Den Haag, om onze goede lieden weer op te halen 

12 Claes van Heemstede naar Den Haag, naar de steden 

12 Heyntgen naar Den Haag, omdat Jan Dieman zich aan ons had onderworpen 

12 meester Willem, burgemeester, en meester Dirck Gorysz 
naar Brugge, inzake het proces te Antwerpen tegen Jan van Dieman; akten, 
vergunningen om in appel te mogen gaan, requesten en kopieën 

12 Ermbout Gerytsz, burgemeester, en Adriaen Geryt Lauwez 
naar Dordrecht, inzake de goederen die uit "die valent" kwamen, 
vrachtkosten en opslagkosten 

12 Wouter Maes en Dirck Bouwensz naar Keulen, om heer van Oostenrijk welkom te heten 

12 Nout die snijer naar de stadhouder, om het recht 

12 Dirck Gijsen de kapitein naar huis te halen uit de Valent 

12 Heynric Matheusz naar Brugge, naar de burgemeester 

12 Adriaen Geryt Woutersz en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, ter dagvaart 

12 Claes van Heemsteden 2x naar Den Haag; ook een exploot 

12v Ermbout Gerytsz, burgemeester, Jacob Cutert en Willem Woutersz 
naar Brugge, om verantwoording af te leggen met de steden Dordrecht en 
Schoonhoven inzake de hertog van Beieren 

12v Pieter Myen naar Alphen en Zwammerdam inzake de doorbraak van de "souten dijck" 

12v Geryt Claesz naar Den Haag, met brieven aan de raad 

12v de bode van de stadhouder - 

12v Bronsensoen naar Vianen, om meester Dirck Gorysz op te halen 

12v Adriaen Geryt Woutersz en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, "om die rekeninge van die valent te doen" 

12v Adriaen Geryt Lauwez weer uit Den Haag gekomen om te spreken met de vroedschap 

12v een bode een brief brengend aan de kleine steden 

12v - een bevelschrift, inzake het "ofsetten" van de betaling 

12v de klerk van Haarlein oplezen en schrijven 

12v Aper Melysz kopie van het handvest 

12v Lau Gerytsz en Heynrick Pietersz naar de heer van Oostenrijk om schriftelijke machtiging te krijgen 

12v Heynrick Pietersz naar Dordrecht, om renten te verkopen 

12v Jorys Woutersz in verband met Dirck Dircxz 

12v Jan Florysz 
naar Den Haag, inzake de gevangenschap van meester Willem, en om daar 
te trachten een brief te krijgen voor die van Gent 

12v - brieven 

13v Simon Willemsz 
naar Den Haag, toen de gelastigden daar waren, om te vernemen wat de 
dagvaart zou inhouden 

13 Simon Willemsz naar Den Haag om te bekijken of men veilig ter dagvaart kon gaan 
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13 - een afschrift van de ordonnatie van de oorlogsschepen 

13 Wouter Maes en Heynrick van Scoenhoeven naar Antwerpen, naar onze prins, om recht te halen 

13 Wouter Maes en Heynrick Scoenhoefsman naar Dordrecht, om te spreken met onze prins, maar hij was al vertrokken 

13 Claes "quam gereden die bode" 

13 Jan Clos - 

13 Jan Clos - 

13 een bode gezonden naar de heer van Montfoort 

13 Kerstant Harmansz met Willem Woutersz 
naar Schoonhoven, naar de stadhouder om schepen te krijgen voor het 
handhaven van de vrede 

13 "die gesellen" naar de stadhouder, tijdens zijn inspektietocht 

13 Heyntgen die snijer naar Den Haag 

13 Claes van Heemstede 2x naar Haastrecht 

13 Willem Dircxz naar Vianen en vandaar naar Gent, te paard 

13 Wouter Maes en Dirck Claesz van Crimpen naar Dordrecht, inzake de vraag hoe men ter dagvaart zou gaan 

13v Ermbout Gerytsz, burgemeester, en Jacob Cutert naar Dordrecht, om het geld van de renten te halen 

13v Claes van Heemstede naar Den Haag, naar de meesters van de rekening 

13v Claes van Heemstede naar Den Haag, naar de procurator 

13v Bronsensoen naar Vianen 

13v Dirck Gijsen van Brugge naar Gouda 

13v meester Willem, burgemeester, Heynrick Pietersz en Lau Gerytsz naar de heer van Oostenrijk om recht te krijgen en de privileges te behouden 

13v Jacob Dircxz en Dirck Bouwensz naar Den Haag, om recht te krijgen, op de avond voor Driekoningen 

13v onze kastelein 
naar Den Haag, kreeg daar een schriftelijke opdracht gericht aan de 
landsheer en aan de stad Brugge om meester Willem, de burgemeester, uit 
de gevangenis te krijgen 

13v bode van de stadhouder 
naar Den Haag, om 2 schepen te laten maken, om daarmee de vrede te 
handhaven 

13v Dirck Bouwensz naar Utrecht, om lijfrenten te verkopen namens de stad 

13v Gheen Allairtsz naar Aartsbergen voor rekenschap van het gemeneland 

14 Heyntgen die snijer naar Den Haag, 3 maal 

14 Willem Dircxz naar Utrecht en naar Vianen, inzake de krijgsknechten 

14 Willem Dircxz naar Brugge, met een brief 

14 Willem Dircxz naar Govaert Claesz en naar Pieter Jacobsz 

14 Willem Dircxz naar Mechelen, naar onze advocaat en procureur 

14 Willem Dircxz naar Oudewater, om de gezegelde brief aan Aernt Gijsbrechtsz 

14 Willem Dircxz naar Utrecht en naar Oudewater, met brieven 

14 Willem Dircxz uitgestuurd op bevel van de stadhouder 
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14 Willem Dircxz naar de gelastigden, t.w. Gruythuysen en de stadhouder 

14 Willem Dircxz naar de steden en de gelastigden 

14 Willem Dircxz naar de gelastigden en de stadhouder 

14 Willem Dircxz naar Rotterdam, naar de stadhouder met een brief 

14 Willem Dircxz naar de stadhouder met een brief 

14 de kastelein naar Den Haag, om zekere zaken te bespreken met de stadhouder 

14 Geryt Heye en Aernt Warnaersz naar Montfoort, om te spreken over het uitdiepen van de IJssel 

14 Heynrick Scoenhoefsman naar de heer van Oostenrijk, om recht te halen, te paard; 2 brieven schrijven 

14 onze procurator in het parlement salaris 

14v Claes Scaeck die "hem" naar Leiden bracht en terug 

14v Claes Gerytsz naar Antwerpen, met een brief aan de stad 

14v Willem Dircxz naar Schoonhoven, met een brief aan de stadhouder 

14v Willem Dircxz naar Den Haag, naar de stadhouder 

14v Willem Dircxz naar Den Haag, naar de stadhouder 

14v Willem Dircxz naar Den Haag, naar die van Dordrecht 

14v Willem Dircxz naar Oudewater, met een brief 

14v Willem Dircxz naar Schoonhoven, met een brief aan de stad 

14v Willem Dircxz naar Dordrecht, met een brief 

14v Willem Dircxz naar Den Haag, met een brief 

14v Willem Dircxz naar Dordrecht, met een brief 

14v Willem Dircxz naar Montfoort, met een brief 

14v Willem Dircxz naar Rotterdam met een brief 

14v Willem Dircxz 
naar Leiden, om de wagens te huren voor het brengen van de gelastigden 
naar Den Haag 

14v Willem Dircxz naar Leiden, met een brief 

14v Willem Dircxz naar Dordrecht, met een brief 

14v heer van Zyl naar Antwerpen 

14v Jan Woutersz naar Leiden, dat onze poorters in Den Haag "niet comen en souden" 

14v Heynrick Scoenhoefsman, Jacob Dircxz, Simon die Lege en Dirck Hoeck naar Leiden 

14v Ermbout Gerytsz en Willem Woutersz naar Dordrecht, inzake de dijken 

14v Wouter Maes naar Dordrecht 

14v 44 schutters en 12 afgevaardigden naar Dordrecht, met het oorlogsschip; verteringen o.a. in Krimpen 

15 - 
naar Dordrecht, met 12 afgevaardigden, en Govaer Claey met 6 man in een 
schuit, vandaar naar Rotterdam 

15 heer van Montfoort een maaltijd 
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15 meester Dirck Gorysz 2x naar Den Haag, met heer van Wollekensteyn 

15 meester Willem Dapper en Willem Woutersz 

naar Dordrecht, om de "spliste" vonnissen, die gegeven waren door de 
hoogheemraad 
---d.w.z. vonnissen, waarbij door staking van stemmen van de schepenen 
geen oordeel gegeven werd en die dan naar Den Haag werden gestuurd 

15 meester Willem met Ermbout Gerytsz 

naar Dordrecht, om de "spliste" vonnissen, die gegeven waren door de 
hoogheemraad 
---d.w.z. vonnissen, waarbij door staking van stemmen van de schepenen 
geen oordeel gegeven werd en die dan naar Den Haag werden gestuurd 

15 meester Willem naar Dordrecht, naar de gelastigden 

15 meester Willem, Jan Vinck en Jacob Dircxz naar Oudewater, vanwege de hertog en zijn broeder die op het kerkhof lagen 

15 meester Willem, Simon die lege en Lambrecht Gerytsz naar Dordrecht, om te spreken met de bastaard van Bergen 

15 Claes, de bode van de stadhouder reizen 

15 Claes Scaeck naar Leiden met een brief 

15 Ermbout Gerytsz, burgemeester en Lau Gerytsz naar Oudewater, vanwege Aernt Gijsbrechtsz 

15v Lau Gerytsz en Simon die Lege naar Montfoort en Utrecht 

15v Dirck Claesz, Simon die Lege, Dirck Gerytsz, de kapitein, en Dirck Hoeck naar Den Haag, om te spreken met de uitgeweken poorters 

15v Claes meester Goesens 
2x naar Utrecht, naar Nieuwendam, 2x naar Haastrecht, 2x naar 
Schoonhoven, 2x naar Dordrecht 

15v meester Willem en Adriaen Geryt Lauwez 
naar Den Haag, om te spreken met onze uitgeweken poorters op verzoek van 
de stadhouder en de vroedschap 

15v Dirck Ghijsen, onze bode naar Delft, met een brief 

15v - 2 geleidebrieven "mit dat condigen voir dat cruys ende dat gasthuus" 

15v Adriaen Geryt Lauwez en de schout naar Utrecht 

15v Ermbout Gerytsz, Aernt Waernamsz, en Govaert Claey 
naar Dordrecht, voor overleg met die van Dordrecht en Schoonhoven over de 
vraag hoe men de landsheer ontvangen zou. 

15v Ermbout Gerytsz en Govaert Claey naar Dordrecht, inzake de komst van de landsheer 

16 Wouter Maes naar Leiden, Koudekerk, Den Haag 

16 een bode naar Dordrecht 

16 een bode uit Oostenrijk voor een brief die hij bracht 

16 Claes van Heemstede naar de stadhouder 

15 een bode van de stadhouder reizen "overal" 

16 Jan van Diepen en Willem Woutersz naar Den Haag 

16 Claes meester Goesen reizen 

16 Heynrick Aelbrechtsz en Geryt Claesz naar Den Haag 

16 Frans Claesz naar Dordrecht 
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16 Pieter Kers naar de Valent 

16 Heyntgen Coninck reizen 

16 Pieter Myen reizen 

16 Govaert Claesz, Jacob Dircxz, Pieter Jacobsz en Heynrick Pietersz naar Arnemuiden en verder naar Brugge 

16 Govaert en Pieter 
in Brugge gebleven, om de landsheer op de hoogte te brengen van de 
kwestie Jacob van Cats en Wouter Maes, en om het proces van de stad 
tegen de uitgewekenen te bevorderen 

16 de advocaat en procureur in het grote hof te Gent 
gedurende de zelfde reis: kopieën, verzoekschriften vertalen in het Latijn en 
het Frans 

16 3 deurwachters, secretaris, kamerdienaars zegelen van bevelschriften 

16 - kosten, toen wij en onze gastheer en meester gevangen zaten 

16v Ghijs die bode naar Haarlem en Amsterdam; naar de Valent; een brief 

16v Claes en Jacob Baerntsz 
van Den Haag naar Gouda gekomen op bevel van Jan van Naerden om te 
dagvaarden "die van binnen ende van buten" 

16v Geryt van Assendelf 2 reizen 

16v Govaert Claesz en Dirck Bouwensz naar Rotterdam 

16v Dirck Gerytsz, de kapitein, met 8 gezellen 
naar Arnemuiden, om de rebellen uit de schepen te zetten en de "eginen" en 
vuurroeren uit de schepen te halen 

16v "die dreggescutters" naar Dordrecht met het oorlogsschip om de landsheer welkom te heten 

16v 8 gezellen het oorlogsschip bewaken en smeren 

16v de schutters 
naar Dordrecht en Den Haag met het oorlogsschip om de landsheer te 
verwelkomen 

16v de gilden verblijf in Leiden, en sommigen in Den Haag 

16v Adriaen Geryt Woutersz, Geryt Claesz en Adriaen Geryt Lauwez naar Gent, 39 dagen 

16v Aernt Gijsbrechtsz, burgemeester, en Goesen Raes naar Den Haag, inzake de privileges 

17v Jacob Juyst 
naar Schoonhoven en Dordrecht in het oorlogsschip, voorgeschoten geld 
teruggegeven 

17 Martijn Claesz 4x naar Dordrecht, o.a. inzake de schikking 

17 Claes, de bode van de stadhouder reizen 

17 Dirck Pieter Aelbrechtsz 
3x naar Vianen, op last van de schout en enigen uit het gerecht om 16 en 24 
huursoldaten 

17 Dirck Pietersz 
met geloofsbrieven van de stad aan heer van Montfoort, en met brieven van 
heer van Montfoort aan de stadhouder 

17 Dirck Pieter Aelbrechtsz naar de stadhouder en heer van Maaldwijk, met enige opdrachten 

17 Dirck Pieter Aelbrechtsz 
gestuurd door gelastigden meester Aernt van der Beeck en Phillips Wilant 
naar de stadhouder en heer van Naaldwijk 
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[Wielant] 

17 Dirck Pieter Aelbrechtsz 
naar Arnemuiden naar de Valent om de vuurbussen en ander gechut goed op 
te bergen 

         

6 Schenkingen  
17v heer van Egmont 4 kannen wijn 

17v heer van Egmont een maaltijd 

17v Geryt van Berkenroede een maaltijd 

17v Jan van Cats 22 pinten wijn 

17v heer Coenraet geld bij zijn eerste mis 

17v heer van Naaldwijk 2 kannen wijn 

17v Geryt van Poelgeest 2 kannen wijn 

17v Gijsbrecht van der Mye 2x 4 kannen wijn 

17v onze kastelein 1 kan wijn 

17v meester Jan Jacobsz geld en 4 kannen wijn 

17v meester Jacob Ruys geld 

17v heer Coenraet 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

17v heer van Walens op het hof 62 pinten wijn 

17v de 4 ridders 4 kannen wijn op Palmzondag 

17v de stadhouder en de kastelein 72 pinten wijn 

17v de minderbroeders wijn en spijzen 

17v de stadhouder onkosten, en vanwege de schutters 

17v Martijn Claesz 

wijn en maaltijden voor de gelastigden meester Phillips van Wynlant, meester 
Aernt van der Beke en de mensen van het gerecht met enigen van de gilden, 
13 maaltijden 
[Wielant] 

17v Anthonys van Hoechtwouwe 2 kannen wijn 

17v Geryt van Poelgeest 2 kannen wijn 

17v de burgemeester van Leiden 2 kannen wijn 

17v de rentmeester van Montfoort 2 kannen wijn 

17v de minderbroeders een maaaltijd op St. Franciscusdag 

17v een ridder van Constantinopel geld 

17v Jan van Assendelf 2 kannen wijn 

17v Jan van Naerden 2 kannen wijn 

17v de hoogheemraad 4 kannen wijn 
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17v jonker Loyck van Montfoort 4 kannen wijn 

17v heer Zweer van Montfoort 2 kannen wijn 

17v Jan van Assendelf 2 kannen wijn 

17v Jan van Naaldwijk Nanne Paeds 2 kannen wijn 

17v heer Pouwels, jonkvrouw van der Veer 3 kannen wijn 

17v meester Adriaen uit Dreysscher 2 kannen wijn 

18 de stadhouder een maaltijd bij Aernt Pietersz 

18 heer Jan van Montfoort 2 kannen wijn 

17v de stad Dordrecht 5 kannen wijn 

18 de kastelein van Montfoort 4 kannen wijn 

18 Jan van Assendelf 2 kannen wijn 

18 meester Jacob een maaltijd 

18 Geryt Jacobsz, afgezant van Dordrecht 2 kannen wijn 

18 de burgemeester van Montfoort 2 kannen wijn 

18 Gijsbrecht Lou en Heynrick Nijs 2 kannen wijn 

18 de minderbroeders ter ere van de provinciaal 22 pinten wijn 

18 die van Dordrecht geld, toen zij de "stalen" ophaalden 

18 de afgezant van Delft 2 kannen wijn 

18 heer Philips van Spanje 2 kannen wijn 

18 de procureur van Holland 2 kannen wijn 

18 Jan van Dobben en Vrerick van der sevender 2 kannen wijn 

18 Engel lWillemsz, afgezant van Dordrecht 2 kannen wijn 

18 Willem Jansz en Geryt Soetert, afgezanten van Schoonhoven 2 kannen wijn 

18 de broeders, die naar het heilig graf gegaan waren 7 kannen wijn op Palmzondag 

18 de trompetters van Dordrecht geld 

18 - 

maaltijden en wijn bij Martijn Claesz, bij het eerste bezoek van de stadhouder 
aan Gouda, met de gelastigden Geryt van Assendelf, Jan van Assendelf, 
meester Jacob Ruys, meester Adriaen van Dreysscher en Adriaen Drabbe 
[Assendelft] 

18 - 
maaltijden en wijn bij Martyns, toen daar aten de stadhouder, de gelastigden, 
het gerecht en de tresoriers 

18 - 

verteringen en wijn bij Martijn Claesz, toen de stadhouder nog een keer met 
de gelastigden Geryt van Assendelf, meester Phillips Ruychrock en meester 
Cornelis van Dort hier was, met het gerecht en anderen 
[Assendelft] 

18 Geryt van Poelgest en meester Willem 2 kannen wijn 
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18 de dijkgraaf Jan van Heemstede 2 kannen wijn 

18 de afgezant van Schoonhoven 2 kannen wijn 

18 de afgezant van Montfoort 2 kannen wijn 

18 de kapitein en de "portiermeesters" wijn, bij de processie op St. Jansdag 

18v 136 schutters elk 2 pinten wijn op St. Jansdag 

18v 136 schutters elk 2 pinten wijn op St. Maartens avond 

18v Martijn Claesz zijn kamerhuur 

18v de kastelein 
4 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de schout 
4 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de rentmeester Aernt Pietersz 
2 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de tollenaar 
2 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v 4 burgemeesters 
elk 2 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de 7 schepenen 
elk 1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de minderbroeders 
4 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de onderpastoors 
2 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de 4 boden 
elk 1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de schoolmeesters 
2 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de muziek 
6 kannen wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de organist 
1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de 6 tresoriers 
elk 1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de 5 weesmeesters 
elk 1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v Govaert Claesz 
1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 
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18v Dirck Ghijsen 
1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de 3 trompetters 
elk 2 pinten wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v meester Geryt die barbier 
1 kan wijn 
---op kerstavond, als gewoonlijk 

18v de stad Oudewater 2 kannen wijn 

18v de kastelein een maaltijd op Allerheiligen 

18v heer Jan van Nesse 2 kannen wijn 

18v de minderbroeders 2 kannen wijn 

18v de schoutsknechts geld voor nieuwjaar 

18v heer van Montfoort een maaltijd bij Aernt Pietersz, de eerste keer dat hij in Den Haag was 

18v heer van MOntfoirde verteringen en wijn, toen hij uit Den Haag kwam 

18v heer van Montfoort verteringen, wijn en 2 maaltijden toen hij nog een keer uit Den Haag kwam 

18v de gelastigden maaltijden en wijn, toen zij het "recht verzetten" 

18v - 
3 maaltijden en wijn bij Martijn Claesz, voor de schout, meester Willem, Geryt 
Heye, Lambert Gerytsz, Jan Floryszon, Lambrecht Boscoper, Willem 
Woutersz en anderen 

18v de Collatiebroeders 4 kannen wijn, bij hun eerste mis 

19 de stadhouder 
wijn en maaltijden op 20 mei bij zijn eerste bezoek aan Gouda gedurende 4 
dagen 

19 meester Adriaen Dreysscher 2 kannen wijn 

19 meester Gijsbrecht van der Mye 2 kannen wijn 

19 heer van Naaldwijk 2 kannen wijn 

19 de hoogheemraad 2 kannen wijn 

19 meester Jacob Ruys een feestmaal bij Jan Gerytsz 

19 de stad Dordrecht 38 pinten wijn 

19 heer van Walens 
wijn bij de maaltijd op het slot; en verteringen bij Degenairs, toen zij Heynrick 
Aelbrechtsz en Roelof Gerytsz uit het Land van Stein haalden 

19 - 
16 pinten rode wijn, toen Degenaer, Jonge Claes, Nout Sonnevelt en Dirck 
Claesz van Crimpen op het slot waakten, elk met een knecht 

19 - geld, toen ze Claes van Hambroeck "van" het slot bevrijdden ("dadinden") 

19 de kapitein geld, toen hij naar de Valent ging op bevel van Lambrecht Gerytsz 

19 Jacob Juyst geld, toen zijn kap kapotgescheurd werd bij Jacob Pieter Mensen 

19 - geld, toen de kastelein overnachtte bij Degenair 

19 die van Dordrecht een maaltijd, toen de "stalen" opgehaald werden 
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19 de kastelein en anderen bij Simon Dircxz 

19 de rentmeester een maaltijd bij Aernt Pietersz 

19 Goesen die mandemaker geld voor zijn diensten toen de schutters afgezet werden ("verlaten") 

19 Jan van Assendelf een maaltijd 

19 de gelastigden en de stad Dordrecht bij Martijn Claesz 

         

7 Bezoldigingen  
19v de schepenmeesters ambtskleding 

19v de 4 boden bezoldiging 

19v Neel die koster en Claes van Heemstede geld 

19v de 3 trompetters bezoldiging 

19v meester Bouwen die harnasmaker bezoldiging 

19v Dirck Gijsen bezoldiging 

19v meester Baertout bezoldiging 

19v meester Melys, onze procureur bezoldiging 

19v de hoofdlieden van de schutters geld 

19v meester Willem burgemeester kleding voor de 3 burgemeesters 

19v meester Melys, onze procurator geld 

19v Govaert Claey bezoldiging 

19v Aernt Leye en Dirck Aelbrechtsz voor de meetlat 

19v Jan die boechmaker bezoldiging 

19v Danel die kistemaker bezoldiging 

19v Loyck die Steenhouwer bezoldiging 

19v meester Geryt, onze stadschirurgijn bezoldiging 

19v Pieter die glaesmaker geld 

19v Dirck Claesz schoonmaken van het Marktveld 

19v de schepenmeesters 4 pandmaaltijden op de maandag na Driekoningen 

19v de kastelein kleding 

20 meester Claes Raet, onze advocaat bezoldiging 

20 Claes Gerytsz dienst aan Kleiwegspoort 

20 onze procureur in Den Haag bezoldiging 

20 Roel die snijer stellen van de St. Joostklok 

20 Willem Jansz sluiten van het Veerstal en de 2 gaten 

20 Huuch die Wagenaer sluiten van de Tiendewegspoort en het wed 

20 Huuch van over rijn sluiten van de Kleiwegspoort 
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20 Wyt die smid sluiten van Potterspoort en de 2 bomen 

20 Willem Hugenz sluiten van de 2 bomen 

20 Dirck Heymansz maken van de brugweg te Haastrecht 

20 Adriaen Aerntsz sluiten van de Vlamingspoort 

         

8 Waken  
20v 4 straatwakers waken op straat 

20v de 4 trompetters blazen en waken op de toren 

20 de 4 boden 's nachts waken op het raadhuis 

20v Neel die koster geld voor het laten waken van de "schuyts" 

20v 4 poortwachters en de wachters van Veerstal en boom overdag de wacht houden 

20v Hanne Jansz, Jan Aelbrechtsz, Aernt Vinck en Aelbrechts knecht waken in de poorten 

20v Neel Strobben 's nachts waken 

20v - waken op de Vesten 

20v Cornelis Ketelair, Aernt Vinck en Jan Vrericxz waken in de poorten 

20v - waken in de poorten 

         

9 Lijfrenten (in de stad)  
21 - reeksen namen 

21v - reeksen namen 

         

10 Lijfrenten (buiten de stad)  
22 - reeksen namen 

22v - reeksen namen 

         

11 Pannendaken  
23v Cornelys Pietersz - 

23v Heynrick Jacobsz - 

23v Jan Govaertsz - 

23v Kerstant Pietersz - 

23v de kapitein - 

23v Harman die lijndraeyer - 

23v St. Kathrinen gasthuys - 

23v de Brigitten (leiendak) - 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    17 

 

 

23v Nanne Vrericx - 

23v Jan Aerntsz - 

23v Jacob Woutersz - 

23v den ouden reyer - 

23v Willem Jan Willemsz - 

23v de zusters van St. Agnieten - 

23v Willem Kors - 

23v de Brigitten - 

23v Heyn van Hoechzueren - 

23v Dieuwer Dirck Jacobsz Vrericxz - 

23v Jan Verhee - 

23v Jan Dammasz - 

23v de Birgitten (leiendak) - 

23v de Birgitten (leiendak) - 

         

12 Bouwen  
24 Dirck Claesz arbeid 

24 Vrerick arbeid, en leien 

24 Willem Matheusz vervoer 

24 Heyn die houtsager zaagwerk 

24 - de hal pleisteren en witten 

24 - rand, stenen, bast, kalk 

24 Goesen die smid spijkers en arbeid 

24 de Collatiebroeders leien 

24 Dirck Claesz arbeid, marktveld schoonmaken 

24 - metselwerk, 1200 stenen, kalk opslaan 

24 Dirck Claesz arbeid 

24 Goesen die smid ijzerwerk 

24 - turf, in het raadhuis gebrand voor de wakers 

24 - kaarsen op het raadhuis 

24 - toortsen maken en pek kruien 

24 Jacob Jansz en Jan Heynriexz de hekken maken, en een kabel aan het hek 

24 - pek en boter, en toortsen maken 

24 - zaagwerk 

24 - het oorlogsschip uitbrengen en droogmaken 
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24 Jacob Heynricx dakpanspijkers, en spijkers aan de hal 

24 Floer die smid spijkers voor de bruggen 

24 - zand 

24 - drinkgeld en godspenningen 

24 - hout en vracht 

24 Hillebrant die bongenaer hout, vervoer van zand 

24 - timmerhout 

24 2 slepers 2 dagen werk 

24v - schouwhuur 

24v Heynrick Gerytsz 5000 stenen 

24v Wouter die snijer 2000 stenen 

24v Dirck Bouwen 1000 stenen 

24v - - 

24v - kalk, stenen, zand vervoeren 

24v - 6 dagen bestraten 

24v - kaarsen op het raadhuis 

24v - kalk 

24v - vuurpannen repareren 

24v Heyn die houtsager arbeid 

24v Floer die smid - 

24v Floer die smid schouwhuur, slepen 

24v Dirck, zijn knecht arbeid 

24v Cornelys Pietersz arbeid 

24v Bouwen die karreman zand, en vervoer, stenen 

24v Floer die steenplaetser 1000 stenen 

24v coman Jan pek en teer 

24v Cornelys Pietersz arbeid 

24v Dirck Gerytsz straatmaken 

24v Dirck Claesz hulp bij metselwerk overal 

24v Hartoech hulp bij metselwerk, kalk opslaan 

24v Heyn die houtsager arbeid 

24v - 850 toortsen 

24v - 500 toortsen 

24v Lysbeth die kaaskoopster boter 

24v Willem cloeck kalk en steen vervoeren 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    19 

 

 

24v Claes die kistemaker de tafel maken in het raadhuis 

24v Louwerys die snijer zand 

24v Dirck Claesz arbeid 

24v Neel Jongeman schijven 

24v Govaert Heynricxz de sloot veranderen bij de Potterspoort 

24v Geryt Vrericxz een mast 

24v - ijzerwerk aan het oorlogsschip 

24v Claes van Yperen het oorlogsschip timmeren 

24v - pek en toortsen 

24v Neel Strobben arbeid 

25 Hartoech den operman arbeid 

25 - kalk opslaan 

25 - bast, een emmer en een houten hamer 

25 Willem die karreman vervoer 

25 Heyn die houtsager 
zaagwerk, een touw aan de Kleiwegspoort, vervoer, een schuit klei in de 
dam, een dag huur van een schouw onder de Pottersbrug 

25 - kalk 

25 - 6 wagens hout vervoeren, opvijzelen 

25 Lourys Dircxz zand 

25 Jan Kerstantsz timmerwerk 

25 Dirck Claesz arbeid 

25 Dirck Gerytsz bestraten 

25 Cornelys Pietersz arbeid 

25 Willem Florysz 2 schuiten klei naar de dijk 

25 Dirck Aelbrechtsz kalk 

25 Hanne Jansz 1000 toortsen 

25 Florys Harmansz 1500 stenen 

25 Geryt die cleynere 4000 stenen 

25 Jan Dammasz kalk 

25 Willem die karreman vervoer 

25 Claes Scaeck slepen van 2 balken en werktuigen voor het oorlogsschip 

25 Dirck Claesz timmerwerk overal 

25 Jan Woutersz 4 sparren 

25 Harman Woutersz riemen, en het zeil naar boven brengen 

25 Jan Aelbrechtsz in het Land van Stein rijshout,gebruikt in de dijk voor de brug te Haastrecht 
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25 Hanne Jansz 1000 toortsen 

25 Pieter Tijck pek en teer 

25 Emme Stollick pek en teer 

25 Baert die warmoesman wilgen 

25 Jan Jansz zand en vervoer 

25 - het oorlogsschip uithozen en schoonmaken 

25 Cornelys Pietersz arbeid 

25v Aelbrecht die operman arbeid, en kalk opslaan 

25v Jan Willemsz timmerwerk aan de ophaalbruggen 

25v Heynrick Gijsbrechtsz en anderen zaagwerk 

25v Govaert Heynricxz een slot aan de hal en 11 sleutels 

25v een vrouwtje toortsen 

25v de straatmaker bestraten 

25v Dirck Claesz arbeid aan de dijk 

25v Heynrick Matheusz voor het ophalen van Adriaen Gerytsz 

25v Jacob Gerytsz hout slepen 

25v Pieter Hugensz emmers repareren, en zand 

25v - 1200 toortsen, en een klap 

25v - schouwhuur 

25 Florys Harmansz huur van een zandschuit 

25v Hanne Jansz 500 toortsen 

25v - kalk voor de minderbroeders 

25v Pieter Cornelysz halve vaten pek en 2 tonnen teer 

25v - 27 balken slepen 

25v Aernt Leye werk bij de minderbroeders 

25v - 18 pond kaarsen 

25v - een ton teer, pek, en "peken" 

25v - 5 horden in de Dijkspoort 

25v - een toren dekken 

25v - stenen en riet 

25v Cornelys Pietersz arbeid 

25v - zand en vervoer 

25v Govaert die stratemaker arbeid 

25v Claes van Yperen toortsen 

25v weduwe van meester Hugen ijzerwerk en spijkers 
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25v Willem vervoer 

25v Hanne Jansz 800 toortsen 

25v - het oorlogsschip uitbrengen 

25v Gielys Jansz 1200 toortsen 

25v Harman Woutersz hout slepen, werk aan de sloten 

26 Strobbe metselwerk 

26 Aelbert die operman arbeid 

26 Jacob die operman metselen bij de minderbroeders 

26 - slepen 

26 Heynrick Simonsz zaagwerk 

26 Cornelys Pietersz arbeid 

26 - 1500 stenen en steenhouwen 

26 Hartoech hulp bij metselwerk, kalk opslaan 

26 - bijten maken 

26 Strobbe metselwerk 

26 Cornelys Pietersz metselwerk 

26 Claes van Yperen het oorlogsschip maken 

26 Jan Verhoech en helpers het oorlogschip smeren ("roeten") en timmeren 

26 de trompetters bij hun tocht naar Dordrecht met het orlogsschip 

26 Neel Ketelaer de Valent bewaken te Arnemuiden 

26 - vegen voor het raadhuis 

26 Boudyn vervoer 

26 Goesen die smid voorwerpen die bij het pondijzer betaald werden, of spijkers 

26 Govaert Heynricxz werk aan de sloten op het raadhuis 

26 Claes van Yperen en anderen 37 dagen aan het oorlogsschip getimmerd 

26 Claes van Yperen en anderen hout gebruikt voor het oorlogsschip 

26 Vrerick die decker hulp bij metselwerk, en "cromwerck", en latten 

26 Dirck Willemsz hulp bij metselwerk 

26 Willem Slotemaker 
sloten, sleutels, en werk aan de poorten, raadhuis, en elders, en aan de 
bomen 

26 de timmerman van het oorlogsschip toen hij van Dordrecht naar Den Haag voer 

26 Emme Stollick pek en teer 

26 - "frantgen" 

26 Truye Walich "frantgen" 

26 Adriaen Dircxz hout, zaagwerk, delen 
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26 Dirck Willemsz "cromwerck" 

26v - hout, sparren, hout 

26v Heynrick Willemsz die snijer een stuk voor zijn huis bestraten, dat de stad toebehoort 

26v - kalk, stenen voor de stadsmuur, kalk voor de minderbroeders 

26v - zand 

26v Aelbert die operman arbeid 

26v Hanne Jansz 2000 toortsen 

26v - het zeil en want, vuurbussen vervoeren; slepen 

26v Claes van Yperen pek en 500 toortsen 

26v Cloeck vervoer 

26v - zand 

26v Jan Dammasz kalk 

26v de schout in het Land van Stein de dijk maken 

26v Claes die kistemaker de schragen maken in het raadhuis 

26v Moen die slotemaker 4 vuurpannen 

26v Loyck die steenhouwer arbeid 

26v - bijten hakken in de stadsgracht; de riemen in het oorlogsschip 

26v Neel Jongemans kogels; bijten hakken 

26v Bart die timmerman - 

26v Claes van Yperen - 

26v Wyt die smid - 

26v - vuurpannen en sloten maken 

26v Claes Splintersz - 

26v Hanne Jansz 2000 toortsen 

26v Heyn die houtsager zaagwerk 

26v Claes die slotemaker sloten en sleutels 

26v meester Willem hout, en een schouw timmeren, die in het ijs gebroken was 

27 Bart 
werk aan de ophaalbrug bij de Potterspoort en aan de Kleiwegsbrug, aan de 
ophaalbrug van de Tiendewegspoort, aan de Jonkerstoren, aan de 
"stammen" toren, aan de "coel" tuin 

27 Bart 

heien bij de haven; vuurroeren "verhouten", de vuurroeren in de toren 
installeren; bruggen opknappen; riemen in het oorlogsschip maken; werk aan 
de ophaalbrug bij het Veerstal; werk aan 2 gaten op het Hoofd, wilgen voor 
de Dijkspoort; de Kleiwegsbrug "breken"; palissaden aanbrengen en heien bij 
de Dijkspoort de hontskoperbrug vermaken en de kaden; Sint Jansbrug, die 
was weggeslagen, weer gemaakt; de leuningen van de Noodgodsbrug 
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gemaakt; een stuk uit de Kleiwegsbrug gehaald; de vierschaar gerepareerd; 8 
mikken op de poorten, waar de vuurroeren op liggen 

27 Bart 
huur van de schouw om mee te heien in het gat van de haven en bij de 
Kleiwegspoort 

27 Bart reis naar Bergen om buskruit te kopen 

27 Claes die kistemaker beschotten maken en timmeren in het raadhuis; zaagwerk 

27 Jacob Heynricxz ijzerwerk en spijkers 

27 Neel Strobben metselwerk, stenen 

27 Aelbert die operman 16 dagen het oorlogsschip bewaken, met Willem van Raenberch 

27 - graven en metselen 

27 Bouwen die karreman 6000 stenen en 500 klinkers 

27 Kors Claes Splintersz 5 toortsen 

27 Meeus Michielsz 2 treklijnen in het oorlogsschip 

27v Pieter Jacobsz die boechmaker zand, planken, zaagwerk 

27v Pieter Lemsz het bolwerk graven 

27v Robbrecht Jacobsz graven 

27v Kerstant Dircxz graven 

27v Aelbrecht Willemsz arbeid 

27v Neel Strobben arbeid 

27v die backer - 

27v coman Dirck kaarsen 

27v Geryt Stevensz spijkers, gebruikt in het oorlogsschip 

27v Floer die smid ijzerwerk aan de bruggen 

27v Jan Stevensz ijzerwerk 

27v Lourys Dircxz zand 

27v Luyt Gerytsz 2 balken, 4 wielen en 2 assen; 1 as 

27v Jacob Maes tegels, hout, stenen, zaagwerk 

27v Cloeck vervoer van zand; het oorlogsschip timmeren 

27v - bijten maken in de stadsgracht 

27v Evert die snijer het touwwerk op het oorlogsschip 

27v - het bolwerk graven 

27v Heyn die houtsager zaagwerk 

27v - graven op het Hoofd 

27v een schipper van Dordrecht houtvervoer 

27v Willem Reyersz het oorlogsschip "takelen" en bewaken 
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27v Allairt die hoemaker "van 3 dagen van sijn paert" 

27v Jan Pietersz metselwerk 

27v Allairt Jansz metselwerk; krammen en spijkers voor het oorlogsschip 

27v Neel Strobben arbeid 

27v Pieter Cornelisz pek 

27v Allairt Heymansz timmerwerk 

27v Pieter Hugenz emmers maken 

27v - timmeren en heien 

27v Claes van Yperen timmerwerk aan het oorlogsschip; pek 

28 Claes van Yperen toortsen 

28 Rut die smid vuurroeren maken 

28 Claes Jacobsz het bier aan boord brengen 

28 Dirck Phillipsz bijten maken in de IJssel 

28 Vranck Jansz 30 sparren; planken 

28 een schipper een "cleet", dat hij naar het oorlogsschip bracht 

28 Pieter Hugensz emmers repareren 

28 - riet 

28 coman Claes smeer voor het oorlogsschip 

28 - schouwhuur 

28 - een emmer; slepen 

28 Pier Neef vracht 

28 Allairt Heynricxz hout 

28 Sinte Antonys gasthuus bedrag in geld 

28 Hanne Jansz 27 dozijn dollen 

28 Eelant die vellewasser geld 

28 Hillebrant een "loecstoeter" (= een knoflookstamper?) 

28 Michiel Pietersz riet 

28 Jan IJsbrantsz hout vervoeren 

28 een vrouwtje riet voor de Jonkerstoren 

28 - timmerwerk 

28 - 3 vuurpannen 

28 Saers Fraet timmerhout 

28 Jan Stevensz allerlei ijzerwerk, spijkers, een vuurroer maken 

28 Dirck Heymansz wilgen 

28 Govaert Claey voor zijn voorschot in het oorlogsschip 
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13 Diversen  
28v de Heilige geest meesters renten 

28v - vanwege de nieuwe handvesten 

28v - bezegelen van de handvesten 

28v degene die de brief bracht - 

28v - het schrijven van de brief 

28v de klerk drinkgeld 

28v Geryt Emsz achterstand in de vordering, die hij op de gemene steden had 

28v Vrerick van der Sevender de wind 

28v Sinte Kathrinen gasthuus vroegere renten 

28v 2 gelastigden 
die gemachtigd waren door Maria van Bourgondië om naar Gouda te komen, 
een beloning voor haar bedienden 

28v meester Aernt van der Beeken onkosten 

28v Claes van Hambroeck "omdat hij dat slot rumen soude" 

28v meester Phillips Wilant 
onkosten 
[Wielant] 

28v Jan Dircxz overstout bewaren van de korenaccijns 

28v - exploiten en kopieën 

28v de klerk van Dordrecht voor de brief van het verdrag 

28v Jan Pieter Lamsz het ijken van de kannen geld 

28v Heynrick Nus geld dat Heynrick Aelbrechtsz en Roelof Gerytsz hem verschuldigd waren 

28v coman Jacob 9 el stof ("bollicraen") voor de vlaggen 

28v Emmegen Claes die bongenaers de vlaggen naaien 

28v - 
schuithuur voor het halen en terug brengen van de gelastigden naar Den 
Haag 

28v Claes Splintersz - 

28v - 2 "boeck paupiers" 

28v - 6 vellen goudpapier 

28v - "Scaepzide" 

28v - linnenlaken 

28v Claes meester Goesens 5 banieren, 6 vlaggen 

28v Claes Splintersz allerlei waren 

29 - notariële akte van Joost van den Bosch 

29 Stamme hofstedegeld 
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29 - de wapens maken aan de poorten, en drinkgeld voor de "knechts" 

29 - 
verteerd bij Jan Vincken, ter gelegenheid van de vergadering bij de 
collatiebroeders om vrede te sluiten 

29 Stoep en Scotse Jan geld, omdat ze op het slot waren 

29 Lerck bewaken van de boom 

29 Moy Geryt toen hij naar Den Haag liep 

29 Jan Vinck verteringen van de krijgsknechten, toen zij van de dijk kwamen 

29 Jan Vinck verteringen van de schuttersknechten bij hem 

29 - schoonmaken van het oorlogsschip 

29 Jan Vinck 3 tonnen bier, die in het oorlogsschip gedrouken waren 

29 Jan Vinck brood en bokkingen 

29 - een brief aan heer van Montfoort brengen 

29 Florys Dircxz schrijven 

29 onze procureur en advocaat te Gent voor het vervolgen van ons proces 

29 de krijgsknechten 
om die boom te openen, met toestemming van de zes, die "an dat cantoer 
geordineert waren" 

29 Wouter die tollenaer verteringen van de krijgsknechten bij hem 

29 de krijgsknechten toen zij het bier in de stad hielden 

29 de schippers 
die met het oorlogsschip uit waren, toen die van Dordrecht binnen kwamen, 
verteringen bij Pier mijn lief 

29 - 
het laken waar het oorlogsschip mee bedekt was; een schapevel gebruikt bij 
het invetten van het oorlogsschip 

29 - om meekrap te verpakken; en zeildoek 

29 heer Bartelmeeus bezoldiging voor het kapelaanschap op het hof 

29 Claes meester Goesens "van den ommeganck te setten" 

29 Neel die koster en Claes die keyser wat ze te kort kwamen van de weesmeesters 

29 de heer van Oudmunster vanwege het Land van Stein 

29v onze advocaat en procureur inzake het proces tegen Jan van Dieman en de stad Gouda 

29v meester Bouwen 2 akten, een akte 

29v meester Vrerick 2 akten, en kopieën 

29v Claes van Delf laken om een kap van te maken voor het waken op de toren 

29v - vanwege de waag 

29v Vrerick Vranckz vanwege de tollenaar van Geervliet 

29v Dirck mit die gelde - 

29v Stempel Jansz - 

29v Nyynck Jacobsz - 
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29v Claes Ryckoutsz - 

29v Gijsbrecht Harmansz - 

29v Marritgen Heynrick Jansz - 

29v Jan Scout vonnissen ten uitvoer brengen 

29v Jan van Assendelf vreemde accijns en markttollen 

29v Jan van Naerden 
korting op 2 "jaer" reigers die de schutters gehad hebben "ende niet passeren 
en mogen" 

29v Geryt van Assendelf voor zijn uitdeling in het jaar 1476, door Heynrick Aelbrechtsz niet gerekend 

29v Joost van Bossche wat hem ontnomen was uit de Valent, in korting op zijn bedrag 

29v de gelastigden die de wet verzetten 

29v de kastelein geld 

29v de nieuwe tresoriers lening, toen zij verpachtten 

29v meester Willem vanwege zijn gevangenschap 

29v Phillips Bangaert voor het verkrijgen van akten en verzoekschriften bij het grote hof 

29v meester Phillips Wilant en meester Claes van Pottelberch 
6 tonnen bier 
[Wielant] 

30 25 huursoldaten 9 maanden 

30 Nout die snier accijns van wat de huursoldaten gedronken hadden in het afgelopen kwartaal 

30 Jan van Heemstede geld, met toestemming van schout, burgemeesters en gerecht 

30 Dirck Potter met een knecht zijn verblijf hier van enige dagen 

30 Kerstant Harmansz voor zijn rekening 

         

14 Rekening van de Valent  
31 Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag 

31 Adriaen Geryt Woutersz en Lau Gerytsz 
naar Den Haag, voor een gesprek met de steden over het uitrusten van de 
schepen 

31 Adriaen Geryt Woutersz en Adriaen Geryt Lauwez naar Delft, om te praten over het verdrag om de schepen uit te rusten 

31 Claes Geryt Emsen naar Leiden met een brief aan de stad, inzake het verdrag over de schepen 

31 Dirck Bouwensz 
naar Den Haag, om een volmacht voor het rechtspreken op de Valent, 
schrijven en zegelen 

31 Ermbout Gerytsz burgemeester Adriaen Gerytsz en Heynrick Scoenhoefsman 
naar Arnemuiden en naar Middelburg met geld om de soldaten naar zee te 
brengen; verder naar Brugge 

31 Heynrick Scoenhoefsman, Pieter Claesz en Geryt van Middelburch 
om de Valent te kopen te Sluis, naar Maria van Bourgondië om het schip voor 
een koopmansprijs te nemen 

31v Ermbout Gerytsz naar Brugge, om de Valent te betalen voor wat er nog ontbrak 

31v Heynrick Scoenhoefsman en Jacob Dircxz naar de Valent 
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31v Adriaen Geryt Woutersz naar Den Haag, met een voorstel om de schepen 's winters op zee te houden 

31v Adriaen Geryt Woutersz en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, om verantwoording af te leggen 

31v Adriaen Geryt Woutersz en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, toen de gelastigden daar waren vanwege de bede 

31v Ermbout Gerytsz, Jacob Cutert en Willem Woutersz naar de Valent 

31v Willem Aelbrechtsz naar de Valent 

31v - vanwege de tollen van de Valent 

32 - 300 pond groten voor de koop van de Valent; en drinkgeld 

32 een timmerman palen; het schip "roeten"; smeer 

32 de timmerman arbeid, spijkers,zaagwerk, ballast, timmerwerk, hout, planken 

32 - het schip varen 

32 de smid - 

32 de lijndraaier - 

32 - het schip smeren 

32 - 12 voet riemen 

32 de minderbroeders een opdracht 

32 - planken; 6 dozijn speerpunten 

32 - duimschroeven 

32 - 
boter, door de knecht verteerd; vlees; 4 tonnen meel; ketelhaken en koperen 
haken, 2 zijden spek; 3 standaards, 3 "pipen"; 4 kompassen en 3 glazen 

32 de boogmaker - 

32 - hout 

32 - 
"salf"; schotels; speerpunten; mosterdzaad; kruidnagels; een ton azijn, 
saffraan; een ton teer; brandewijn; werptouw en ander touw 

32 - 
brood te Arnemuiden; haring, nogmaals brood; brood; turf; vlees; bier en 
brood; brood 

32v - vers vlees; brood 

32v 6 mannen 
het schip op zee brengen 10 horden; 2 "wissemaer" tonnen(= wissamer?) en 
3 "pipen"; brood 

32v - 10 horden; 2 "wissemaer" tonnen (= wissamer ?) en 3 "pipen"; brood 

32v de stuurman het schip van de sluis(=Sluis) in open zee brengen 

32v - 
lansen; kannen; schotels; aardewerk; sauskommen en lepels; "pompleer"; 2 
schorthaken; kaneel; hamers; 4 houten kannen; turf; spijkers; kabeljauw; 4 
vuurroeren; 3 masten; 14 schapen 

32v - kranen, een slot en een hamer; 2 tonnen; brandstof 

32v - 2 ijzers waar men kogels mee maakt 

32v - grof linnen; ijzer voor stellages; klompen ("plattingen") 
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32v - vracht van Middelburg af 2x te varen naar het schip 

32v - stenen kogels 

32v - apparaat voor het kaarden van wol, een "kathaeck", "marlyn",en zeilnaalden 

32v - een stellage, en brood 

32v - vormen voor het gieten van kogels 

32v - helmen 

32v - een vuurroer te Middelburg en ander ijzerwerk 

32v uitgegeven in Arnemuiden smeer 

32v uitgegeven in Arnemuiden vuurroerspijkers 

32v uitgegeven in Arnemuiden smeer, stro, turf en doeken 

32v uitgegeven in Arnemuiden vuurroeren maken; kamers van vuurroeren, bogen en sloten 

32v uitgegeven in Arnemuiden haring en scheepsemmers 

33 - buskruit en munitie voor de bogen, te Bergen 

33 Dirck die croen 39 bogen; en verven 

33 Jan die Wisselaer touw 

33 - reizen naar Utrecht en Dordrecht om vuurroeren te kopen 

33 - gedroogde vis 

33 - 6 schepel zout, 9 kleine tonnen en nog 4 schepel zout 

33 - stalen dobbelstenen, pollepels, hammen; 2 tonnen beslaan 

33 - 2 sloten 

33 - tonnen schoonmaken; turf en kazen slepen 

33 - gerookt vlees 

33 - 431 pond lood om kogels te gieten 

33 - 5 halve vaten boter 

33 - 3 schepel zout 

33 - 7 masten 

33 Mantgen 42 kazen en 2 halve vaten boter 

33 Willem Coenenz spek 

33 - groenten "maken", brood en vlees aan boord slepen en een " sage loets" 

33 - een klein stuk geschut 

33 - 13 vuurroeren 

33 - 2 lasten turf; mosterdzaad en potten 

33 - 500 pond spek en 67 pond 

33 - slepen, en bier 

33 - 4 vlaggen en een wimpel vernieuwen 
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33 - schotels, lepels, gemalen peper, bilzenkruid en linnen lakens 

33 - pompen, masten , "marlijn", en tassen, waar men het buskruit in stopt 

33 - kranen en kruiken 

33 - 
2300 ijzeren kubusjes om in de kogels te stoppen, en 2 trechters, "bierboren" 
en spijkers en laadstokken voor vuurroeren 

33 - zagen van een mast, eettafels 

33 - tonnen met dubbele bodem 

33 - scheepsemmers en proppen maken 

33 - maken van franje aan de vaandels 

33 - hammen, staarten en buiken als vleesvoorraad, haringtonnen 

33 - 21 pijpen 

33 - bier en vis slepen 

33 - 10 essenhouten riemen 

33 Dirck Voscuyl 75 hammen, en schoonmaken van de pijpen, wijnvaten 

33v - haringtonnen 

33v - een half vat boter en een schip met kazen 

33v - kogels en azijn; turf 

33v - 1300 pond spek en 86 pond 

33v - 52 kazen 

33v - proviand aan boord varen 

33v - 2 tonnen en 2 halve tonnen boter; zout 

33v - vracht naar de Valent 

33v - 200 pond spek 

33v - turf en vervoer 

33v - 3 ossen 

33v - 5 ossen 

33v - 12 Lübeckse tonnen, waar men het vlees in zout 

33v - 2 ossen 

33v - 10 ossen 

33v - slachten van deze ossen 

33v Jacob Juyst, de schipper, met de kwartiermeesters 33 pond groten, waarmee ze de zee opzeilden 

34 - grote hoeveelheid bier ook op zee opgenomen 

34 - 6 schepel bollen brood en 44 schepel beschuit 

34 - 
grote hoeveelheid bollen en beschuit, bakken van beschuit uit bollen; 
hoeveelheid tarwe; bakken van beschuit en bollen 
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34 Wouter Jansz bewaken van de Valent 

34 - graven 

34 - de Valent opleggen 

34 - veergeld 

34 - kosten van proviand 

34 Heyndrick Jacobsz en Geryt van Middelburch 14 dagen reizen 

34 - kogels 

34 Jan van Riebeeck geld 

34v - zenden van een wagen turf naar de Valent 

34v Willem Reyersz buskruit 

34v Claes Splintersz en Pieter Dapper specerijen 

34v Claes van Yperen pek 

34v nog een man bewaken van het oorlogsschip 

34v Claes van Yperen timmerwerk 

34v coman Daem van Arremuden bijlen en riemen, die de Valent mee genomen had 

34v Kerstant Lievensz 3 tonnen bier in het oorlogsschip brengen 

34v Neel Strobben geld 

34v - een schouw om bijten mee te hakken 

34v Jan Pietersz bewaken van het oorlogsschip 

34v Gijsbrecht Wemmersz een ton bier 

34v Harman Woutersz slepen 

34v - 2 haringtonnen 

34v - 4 wijnvaten 

34v - 
verteringen van de matrozen bij Simon Dircxz, toen zij bij de Valent kwamen; 
en toen men de kwartiermeesters koos 

34v - brood 

34v - maken van de 3 vuurroeren 

34v - in Middelburg vuurroeren 

34v - maken van zeil en want 

34v Loeyck die steenhouwer, met een knecht arbeid 

34v Harman Woutersz mennen 

34v Goosen die vleyshouwer een os, die de kastelein had 

34v Volkaert die bottelgier geld 

35 de kapitein een zilveren halssnoer met een verguld kruis 

35 Jacob Juyst die scipper een zilveren ketting en een "suffleet", en een zilveren "haeck" 
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35 de 4 kwartiermeesters elk een "suffelet" 

35 de eerste bootsman, een trommelslager en de kanonnier elk een zilveren vuurroer en wapen 

35 - de vuurroeren uit de Valent slepen 

35 Joost van der Bosse zijn kleren die hem ontnomen waren 

35 Heynrick Dircxz vervoer van vuurroeren naar de Valent, die ze uit de Valent thuis brachten 

35 - de "boet" halen 

35 - haring en zout 

35 Neel Ketelaer bewaken van de Valent 

35 
Dirck Gerytsz, de kapitein en Jacob Juyst, schipper, de 4 kwartiermeesters, de 
eerste bootsman, de "roefstierman" 

hun kleding 

35 de 4 trompetters hun kleding 

35 169 krijgsknechten en matrozen hun kledling 

35 114 matrozen huurgeld, na aftrek van het buskruit 

35 36 krijgsknechten en 10 "puttegers" huurgeld 

35 de kapitein som geld 

35 de kapitein 
met goedkeuring van de 6 mannen, die daar door de vroedschap toe "geset" 
waren, vanwege de reis die hij gemaakt heeft naar de Valent om de rebellen 
uit "die sceep" te halen 

35v de priester geld 

35v Jacob Juyst huurgeld 

35v Meeus, de stuurman "van der vier", geld 

35v de 4 trompetters geld 

35v de 4 kwartiermeesters geld 

35v Aelbrecht Simonsz geld 

35v de 4 schiltwachten geld 

35v Simon Jansz, de eerste bootsman geld 

35v Thomas Gevaertsz, de "roefstierman" geld 

35v Pieter die wever, de schrijver (of schilder) geld 

35v Simon Don, de kok geld 

35v de bakker geld 

35v Claes van Heemstede voor zijn diensten aan ons "voir ende na" 

35v Florys Dircxz maken van deze 2 boeken, en helpen rekenen 

36 de nieuwe tresoriers voor schulden aan ons 

36 - wij blijven schuldig voor tegels (of dakpannen) 

36 - wij blijven schuldig voor bier dat op zee gedronken is 
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36 - schuld van ons voor andere zaken, saldo 

32 een deurwachter - 

32v - 
boeken; ... ; lantaarns; 9 manden; trossen,"bloecs", "sciven", kogels en 1500 
proppen; 4 scheepsemmers, en een trechter 

         

15 Schoutsrekening / inkomsten  

36v 
via de tresoriers Heynrick Aelbrechtsz, Roelof Gerytsz, Dirck Heynricxz en Dirck 
Dirck Jacobsz 

vierde kwartaal van de wijnaccijns 

36v "hij" wijnaccijns 

36v Dirck Jan Lambrechtsz,via Heynrick Aelbrechtsz wijnaccijns 

         

16 Schoutsrekening / uitgaven  
36v 25 man 6 dagen achter het hof 

36v 25 man 18 dagen 

36v 25 man 14 dagen 

36v 36 man 9 dagen 

36v 33 man 5 dagen 

36v 69 man 7 dagen 

36v dezelfden 2 weken 

36v 69 man 7 dagen 

36v 44 man 4 dagen 

         

17 Diversen  
36v Jan Gerytsz toen de vroedschap op het raadhuis gevangen genomen was 

36v een bode geld 

36v - reis naar Den Haag 2 of 3 maal 18 dagen 

36v Adriaen Geryt Lauwez reis naar Arnemuiden om de soldaten op zee te helpen 

37 Adriaen Geryt Lauwez 
toen hij burgemeester was heeft hij "ontfangen" 43 poorters, waarvan Wouter 
Maes er één "ontfangen" heeft, Kerstant Harmansz 2 en Jacob Gerytsz 6 

37 - 

de volgende poorters zijn nog te ontvangen: Dirck Dirck Aelbrechtsz; Jan 
Jacobsz meester Jan Smeers zwager; meester Jan van Leckerkerck, borg 
Willem Woutersz; Otte die snier, borg Claes Rijckoutsz; Martijn Jansz in 
Springwijk die lindewever, borg zijn broer; Pieter Andriesz, borg Benne; Jan 
Harmansz, borg Andries die metselair 

37 - zo blijft Adriaen ten achter met 27 poorters 
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37 Govaert Claey 
gezonden door schout, burgemeesters en schepenen, op die reis ontvangen 
op genoemde Adriaen's bierstal een som geld 

37 - zo blijft Adriaen schuldig vanwege zijn poorters een som geld 

         

18 
Rekening van Meester Willem, toen hij te Brugge gevangen 
was  

37v - pontgeld 

37v - "capelle"-geld en deurgeld 

37v - 
geld om af te kopen, dat hij in Brugge in de boeien geslagen werd of 
anderszins vastgelegd 

37v - wagenhuur voor zijn vervoer van Brugge naar Gent door de deurwachter 

37v 2 knechten 
die hem bewaakten op de wagen, om te voorkomen dat de deurwachter hem 
in boeien naar Gent zou brengen 

37v een bode gezonden van Brugge naar Gouda 

37v een deurwachter 
een aanvulling op zijn daggeld waarvan door Govaert Claesz te weinig 
betaald was 

37v Rogier die Mol als procurator, toen hij een proces aanspande tegen Lazarus Lommenijn 

37v meester Bartelmeeus geld 

37v de griffier tekenen 

37v die hem bewaakten 

in de gevangenis in Gent 4 weken lang elke dag om te voorkomen dat hij in 
de boeien moest liggen ("of ic hadde moeten in ijsers leggen"); alles wat de 
heren hem voor zijn levensonderhoud zonden via een boodschappenjongen 
gedurende de 7 weken van zijn gevangenschap, zal hij hen "geheel ende al" 
terugbetalen 

37v - 
meester Willem is schuldig aan de stad enige zakken meekrap van 
verschillend gewicht, die hij zal betalen tegelijk met de andere schuld 

37v meester Willem nog een bedrag tijdens zijn gevangenschap uitbetaald 

         

         

 1479 (?) inv.nr. 1142 
         

1 Stadsgoederen en accijnzen  
1 - visserij 

1 - de drie grachten 

1 - de vismarkt 
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1 - lakenaccijns 

1 - vleesaccijns 

1 - zoutaccijns 

1 - smaltienden in het Land van Stein 

1 - visserij in de IJssel 

1 - de brug te Haastrecht 

1v - wijnaccijns 

1v - vreemde- en binnenaccijns 

1v - korenaccijns 

2 - wijnaccijns 

2 - binnenaccijns met de vreemde accijns 

2 - korenaccijns 

2v - wijnaccijns 

2v - binnen- en vreemde accijns 

2v - korenaccijns 

         

2 De tienden in het Land van Stein  
3 - Wouter Geryts blok 

3 - westeinde en oosteinde van de Willens 

3 - Dirck van der Goude blok Waggelwijk 

3 het klooster in Stein - 

         

3 Accijnzen  
3v - wijnaccijns 

3v - binnenaccijns met de vreemde accijns 

3v - korenaccijns 

         

4 Diverse inkomsten, waaronder leningen; saldo  
4 de oude tresoriers aan ons geleend geld 

4 de poorters - 

4 de nieuwe tresoriers, Dirck Haerlem, Claes Splintersz en Gijsbrecht Willemsz - 

4 de stad Dordrecht op de Valent 

4 - 
op het schoutambacht, dat Jan van Naerden ons weer "gecort heeft van dat 
plattelant" 

4v - Saldo 
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5 - blanco 

5v-6 - blanco 

         

5 Premies bij het verpachten van de stadsgoederen  
6v - premies bij het verpachten van de stadsgoederen 

         

6 Reizen  
7 Dirck Ghijsen arbeid 

7 een bode die naar de stad kwam met een brief 

7 Claes Goesensz naar Utrecht 

7 meester Dirck Gorysz naar de grote raad om een proces tegen de Engelsen en Lazarus Lommelyn 

7 Roel die man en Simon die Lege, burgemeester 
naar Den Haag, om antwoord te brengen aan heer van Simay (?), inzake de 
mensen die hij wenste te hebben uit de stad om "inden dienst te varen" met 
die van den bosch 

7 Wouter Maes, burgemeester, Jan Florysz en Jan Ditmaer 
naar Leiden, voor de zaak van Geryt Claesz, met vierspraak en getuigen 
verhoor ("kenning") 

7 meester Willem Dapper en Govaert Claes 
naar Utrecht, naar Schoonhoven, vandaar naar Dordrecht, om met die van 
Schoonhoven en van Dordrecht te praten over allerlei zaken, die de drie 
steden aangaan. 

7 Jacob Claesz naar Montfoort met een brief aan de heer van Montfoort 

7 Heyntgen Quijck 

naar Schoonhoven met een brief; nog naar Den Haag, naar de meesters van 
de rekening; nog naar Rotterdam, met een brief aan burgemeester en 
schepenen; nog naar Den Haag met een brief aan de meesters van de 
rekening en aan de rentmeester en aan onze procureur. 

7 een bode 
door onze procureur gezonden aan de stad met een brief van onze 
uitgeweken poorters 

7 Pieter Myent een brief naar Den Haag gebracht 

7 Willem Dircxz naar Utrecht met een brief aan heer van Montfoort 

7v Willem Dircxz naar Montfoort met een brief aan heer van Montfoort 

7v Willem Dircxz ..... naar het gerecht met een brief 

7v ..... ..... van Schoonhoven naar Dordrecht met een brief 

7v Heynrick Pietersz en Govaert Claesz ..... inzake het Land van Stein 

7v Claes van Heemstede naar Woerden, naar Den Haag, naar Amsterdam en ..... 

7v Thijs Rons naar Rotterdam en daar ..... 

7v ..... naar Monfoort 

7v Heyntge Quyck drie dagen 
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7v Geryt Claesz naar Montfoort 

7v Jan Claes een dag reizen 

7v Wouter Maes, en meester Willem Dapper 
naar Antwerpen, naar de "prijns" ter dagvaart tegen "ons fugetinne" en 
andere, om te verantwoorden vele punten met onze stadhouder 

7v een bode die de geschriften bracht van Gent naar Antwerpen 

7v - de geschriften over te schrijven 

7v meester Dirck Gorysz 
om te helpen de geschriften te maken van de 2 processen en de gegevens te 
onderzoeken; ook de procureur en de griffier hielden zich er mee bezig 

7v de schout Aelbrecht Heynricxz en Govaert Claesz - 

7v de schout en Govaert Claesz - 

7v de schout naar Dordrecht 

7v een bode die meester Melys onze procureur naar Gouda zond met een brief 

7v Jan Vinck 
voor 2 wagens, die hij betaald had, toen men de 3 gezellen haalde in het 
Land van Stein 

8 Aelbrecht Heynricxz en Dirck Bouwensz naar Utrecht 

8 Dirck Pietersz en Melys Jansz 
naar Den Haag, inzake de "besettinge, die, die van Gent gedaan hadden 
jegens Melys Jansz en Geryt Luyt, vanwege het gemeneland 

8 Simon Willemsz, burgemeester 
naar de heer van Montfoort, voor een gesprek met heer van Nassau over het 
kasteleinschap 

8 Simon Willemsz, burgemeester en Goesen Dircxz om heer van Assou welkom te heten 

8 Simon Willemsz en Heynrick Pietersz naar Oudewater om met die van Oudewater te spreken 

8 Simon Willemsz, burgemeester en Willem Woutersz naar Den Haag, ter dagvaart inzake het beveiligen van de zee 

8 Aerntgen de schoutsknecht naar Dordrecht 

8 Claes van Heemstede 
naar Amsterdam naar het gerecht, vanwege een poorter die daar gevangen 
was 

8 Willem Dircxz 
met brieven naar Rotterdam, Oudewater, Den Haag, Leiden, Waddinxveen, 
Utrecht, Den Haag, Dordrecht en naar Bergen met de burgemeester 

8v Dirck Claesz "te berch" (= Bergambacht?) 

8v Heyntgen Quyck naar Leiden, inzake de tol te ..... 

8v Jan Florysz en Goesen Dircxz naar Den Haag, ter dagvaart inzake de vredesschepen 

8v Jan Florysz en Goesen Dircxz naar Den Haag 

8v Jan Florysz en Govaert Claesz naar mijn genadige heer te Antwerpen, vandaar naar Gent, door naar Brugge 

8v een bode naar de heer van der Veer 

8v Heynrick van Scoenhoeven en Roelof Andriesz 
naar mijn genadige heer van Oestenryck om met hem te spreken over zaken 
die de steden en landen aangingen (16 dagen) 

8v meester Willem Dapper, en Roelof Andriesz naar Schoonhoven, vandaar naar Dordrecht, vanwege bijzondere zaken, die 
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zij met de steden te bespreken hadden 

8v meester Willem Dapper en Govaert Claesz 
naar Schoonhoven, vandaar naar Dordrecht, om de eerstkomende dagvaart 
te vernemen 

8v meester Willem Dapper, Heynrick van Scoenhoeven en Dirck Bouwensz 
naar Rotterdam, vandaar naar Dordrecht, om dagvaart te houden met heer 
van der Veer, de edelen en de steden, die daar opgeroepen waren 

8v Jan Clos een brief brengen aan de burgemeester van Montfoort 

8v Claes Geryt Emsen naar Den Haag, naar de gemene steden 

9 Wouter Maes naar Breda, inzake de Valent 

9 2 bodes uit Den Haag 2 maal 

9 Heynrick Simonsz en Geryt Vrericxz naar Amsterdam, vanwege Neel Jan en Luyt Gerytsz 

9 coman IJsbrant naar Leiden 

9 Simon die Lege naar Poelgeest 

9 meester Claes naar Utrecht en Zwammerdam 

9 Govaert Claesz naar Dordrecht, voor allerlei zaken, en naar "de goede heren" 

9 Govaert Claesz 
naar Brugge, naar de landsheer en de grote raad, inzake de processen van 
Lazarus Lommelyn en de Engelsen; 2 verzoekschriften; samen met de stad 
Dordrecht de kamerling Wollesteyns betaald 

9 meester Willem Dapper en Govaert Claesz 

met de stad Dordrecht en Schoonhoven naar de heer van Montfoort vanwege 
zekere zaken die de 3 steden aangingen. En omdat heer van Montfoort 
koning van de papegaai was, schonken de 3 steden de landsheer als koning 
een aam wijn en drie zalmen 

9 Simon die Lege, burgemeester, en Govaert Claesz 
naar Veere, met de stad van Dordrecht naar de stadhouder om bijzondere 
zaken die de steden Dordrecht, Gouda, Schoonhoven aangingen 

9v Govaert Claesz naar heer Zweer van Montfoort en ..... 

9v Govaert Claesz naar Dordrecht, inzake ..... die onze baljuw gevangen heeft 

9v Govaert Claesz 
op weg naar Schoonhoven, om hier ..... toen hij te Haastrecht kwam, toen 
kwam hij weer .... dam weg was 

9v ..... Geryt Woutersz en Aelbrecht Dircxz naar Antwerpen, inzake de ..... uit de buidel 

9v Claes Geryt Emsen naar meester Melys, en ..... 

9v Heyntgen Quyck naar Den Haag 

9v Willem Dircxz 
naar Utrecht, naar Montfoort, naar Woudrichem ("Worchem"); geld voor de 
trompetters. reis naar Utrecht en Montfoort 

9v Claes Gerytsz 
naar Den Haag, naar de heren van de raad, (om te melden dat) Geryt van 
Assendelf en meester Jacob Ruys naar Dordrecht ter dagvaart moesten 
komen; ook nog naar Schoonhoven 

9v meester Willem Dapper naar Veere 
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9v Jan Borre, Ghijs die bontwerker, Claes Jacobsz en Dirck Phillipsz naar Krimpen, om de drossaard van Breda te halen 

9v Heyn Quyck naar Haarlem met een brief 

9v Heynrick van Scoenhoeven en Jan Vinck naar Calais, vanwege onze poorters die te Calais gevangen waren 

9v Heynrick van Scoenhoeven naar Leiden 

10 Heynrick Pietersz en Goesen Dircxz naar Den Haag, inzake het uitvaren van de vredesschepen 

10 Willem Dircxz 
met brieven naar Montfoort, Utrecht, Dordrecht, Bommel, Dordrecht en 
Vlaardingen 

10 meester Claes Goesensz met een brief naar Dordrecht 

10 Jacob Dircxz 
naar Gent, vanwege het proces dat de stad voert tegen de baljuw "van die 
water" en de tollenaar "van der sluys" 

10 de procureur het maken van de geschriften 

10 Thijs Rons naar Rotterdam 

10 Govaert Claesz naar Breda, om te spreken met heer van Nassouwe over ons kasteleinschap 

10 Govaert Claesz, Simon Willemsz en de kastelein naar Dordrecht, "mitten buedel" 

10 Dirck Pietersz naar Vianen 

10 Vrerick Vranckenz naar Den Haag, inzake de vredesschepen 

10 meester Vrerick 
op Sinte Thomas naar mijn genadige heer, om hem over de overdracht van 
die van Leiden te informeren 

10v meester Bouwen met meester Vrerick ..... 

10v meester Vrerick gaf ..... heer ..... Simpol voor een maaltijd 

10v Dirck Gijsen ..... 

10v meester Willem en Govaert Claesz 
naar Ca.... om te spreken over de vredesschepen 
[Calais] 

10v meester Willem en Heynrick van Scoenhoeven met 2 schippers en met een knecht naar de Valent 

10v Jan Claes naar Schoonhoven met een brief 

10v Govaert Claesz 
naar Rotterdam, naar de stadhouder en de heren van de raad om provisie te 
verwerven, "dat onse genomen bier betaelt soude worden, ende niet meer 
nemen en sonden"; nog een brief van de stad Middelburg 

10v Govaert Claesz 
naar de stadhouder te Rotterdam en de stad Dordrecht en andere, om te 
onderzoeken zekere brieven die aan de landsheer gezonden waren 

10v Govaert Claesz 
naar Rotterdam, met de steden Dordrecht en Schoonhoven, om de instructie 
te maken, waarmee men onze gedeputeerden zenden zou naar mijn 
genadige heer 

10v Simon die Lege en Govaert Claesz 
naar Rotterdam, waar nu die van Dordrecht en Schoonhoven waren om 
bijzondere zaken, de 3 steden aangaande, te bespreken 

10v Govaert Claesz en Pier Mynlief naar Rotterdam, ..... om de schepen te verantwoorden, en Pier Mynlief 
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vanwege een appellatie van die van Haarlem. Copieën van een bevelschrift 
en twee rapporten 

11 meester Dirck Gorysz reis 

11 een bode die een brief bracht van de Engelsen 

11 Willem Dircxz naar Den Haag, met de "stalbroeders" 

11 - 4 wagens die de schutters heen en terug voerden naar Rotterdam 

11 Claes Geryt naar Coe...elens, naar de vicaris van de Minderbroeders 

11 Simon die Lege en Govaert Claesz naar Rotterdam, inzake de vredesschepen; kopieën 

11 Govaert Claesz naar Rotterdam, tegen die van Delft 

11 Govaert Claesz en Aelbrecht Heynricxz naar Rotterdam, tegen die van Delft 

11 Wouter Maes en meester Willem Dapper 
naar Rotterdam, om te spreken met de stadhouder "van die scepen te 
houden" 

11 Wouter Maes en Aelbrecht Dircxz naar Antwerpen, inzake de koop van bier 

11 Wouter Maes en Govaert Claesz naar Rotterdam, om te spreken met die van Delft 

11 Aernt Gerytsz naar Den Haag, inzake de schuttersbrief 

11 - wagenhuur voor de schutters, die naar Rotterdam waren gegaan 

11 Willem Dircxz naar Utrecht, naar de heer van Montfoort; naar Dordrecht en Rotterdam 

11 Toen Gerytgen naar Utrecht 

11v ..... naar Schoonhoven (vandaar naar) Dordrecht en Rotterdam 

11v ..... Dammaesz 2 wagens, waarmee hij Govaert (Claesz) voerde naar Rotterdam 

11v Jan Clos ..... naar Rotterdam te brengen 

11v ..... Warnaersz en Dirck Claesz naar ..... om de renten te betalen 

11v Wouter Maes en meester Willem naar Rotterdam ..... de stad Delft 

11v Wouter Maes en meester Willem naar Rotterdam ..... tegen? heer Lannoey 

11v een bode naar het grote hof met een brief aan onze gedeputeerden 

11v Heynrick Pietersz en meester Dirck Gerytsz naar mijn genadige heer (37 dagen) 

11v meester Cristoffel - 

11v een bode van Sint Thomars naar het leger van mijn genadige heer 

11v Heynrick van Scoenhoeven naar de heer van Montfoort 

11v Heynrick van Scoenhoven naar Dordrecht 

11v Dirck Gijsen naar Delft met een brief 

11v meester Willem Dapper, burgemeester, en Govaert Claesz 
om te horen de commissie van de instructie van heer van Lannoy en 
vanwege de "copre" 

12 Wouter Maes naar Rotterdam 

12 Claes van Heemstede reizen 
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12 meester Dirck Gerytsz 
naar Schoonhoven, om te spreken met Geryt van Assendelf over het 
vergelijken ("recoleren") van de informatie van de Valent tegen de Engelsen 

12 meester Dirck Gorysz 
naar Dordrecht, voor overleg over de antwoorden, die men de 
commissarissen zou sturen op hun brieven over de privileges 

12 Govaert Claesz 
naar Antwerpen en Mechelen inzake onze processen van de bruggelingen, 
van de Genuezen ("genevoesen") en van de Engelsen 

12 advocaten een verzoekschrift en een akte 

12 meester Cristoffel 
om te verwerven de commissie voor de commissarissen, die de 
getuigenissen zouden horen van de "requeste civile" tegen de Engelsen 

12 een bode die op deze commissie wachtte 

12 
Dirck Bouwensz, Geryt Jacobsz, Willem Woutersz, Jacob Gijsbrechtsz en Dirck 
Hoeck 

naar Dordrecht, van "Dordt" naar Rotterdam naar de stadhouder om te 
overleggen of men de privileges zou onderhouden of niet 

12 meester Floer naar Leiden ..... een vonnis 

12 meester Willem en de schout 
naar Rotterdam, om antwoord te geven op zijn commissie en instruktie, die hij 
van mijn genadige heer bracht 

12 meester Willem naar Dordrecht, om over zekere zaken te spreken met die van Dort 

12v ..... en meester Dirck Gerytsz naar Rotterdam ..... om de schepen te "ontslaen", die te Gouda ..... 

12v ..... 
..... Leiden omdat hij de commissie ..... van de raad waarmee men de 
getuigen "beleyden" zou ..... de Engelsen 

12v Heynrick Pietersz en Govaert Claesz ..... naar de commissarissen, inzake de bede 

12v ..... Wairtsz en Govaert Claesz 
..... inzake de heemraden van de Krimpenerwaard, en inzake de Geldersen, 
die onze poorters hun goederen ontnomen hadden. 

12v Jorys Claesz reis naar Middelburg 

12v - een kopie van een bevelschrift 

12v Kerstant Harmansz naar Rotterdam 

12v Kerstant Harmansz naar Vianen 

12v Kerstant Harmansz naar Oudewater, met de stad Dordrecht 

12v de schout, Roel die man, Dirck Bouwensz - 

12v 8 gezellen die 16 dagen te Rotterdam lagen 

12v Kerstant Harmansz 
naar Utrecht, inzake onze poorters, die daar "gehouwen" waren om ...llen te 
..... 

12v Jorys Woutersz naar Rotterdam om getuigenis af te leggen voor de commissie 

12v Claes van Heemstede naar Woerden met een brief 

13 Wouter Maes 
naar Brugge, om de gedeputeerden van Calais op te wachten, vandaar naar 
Gent, om een verzoekschrift over te geven. het verzoekschrift opstellen; de 
brief schrijven, die men naar Calais zond 
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13 Govaert Claesz naar Rotterdam, naar de Commissarissen inzake de bede 

13 Govaert Claesz naar Rotterdam, voor het proces van de Engelsen 

13 - naar Rotterdam, om de getuigen tegen de Engelsen voor te brengen 

13 Willem Dircxz 
naar Utrecht met een brief aan de heer van Montfoort; verder naar Dordrecht 
met een brief aan de stad; verder naar Rotterdam met geld voor het "poces" 
van de Valent 

13 Aelbrecht Heynricxz naar Utrecht, inzake de "besettinge" vanwege het verminderen van de tollen 

13 meester Willem en Aelbrecht Heynricxz naar Utrecht, inzake de "kastelein" van de schout en de baljuw 

13 Willem Woutersz 
naar Utrecht, naar de heer van Montfoort, inzake het kasteleinschap en de 
schout 

13 een bode naar Bommel, vanwege Gheen Allairtsz en Cornelys Pietersz en "br....." bier 

13v een bode 
2x naar Calais geweest, om onze poorters, die daar gevangen waren, te 
doen ..... 

13v Heynrick Pietersz naar Schoonhoven 

13v Heynrick Pietersz naar Dordrecht 

13v Jan Florysz en Heynrick Pietersz naar mijn genadige heer te Antwerpen, en naar Dure ....., naar Gent 

13v Claes meester Goesens naar Montfoort, vandaar naar Utrecht 

13v meester Dirck Gorysz naar Mechelen, naar de raad van mijn genadige heer, inzake Calais 

13v - 
2 gesloten brieven, de ene aan de stad Calais en de andere aan des konings 
raad, de secretaris 

13v - 3 of 4 kopieën, en wijn voor de klerk 

13v - 
verzoekschriften opstellen en kopieën, "die meester Cristoffel gegeven 
werden" 

13v meester Dirck Gorysz 
naar Brugge, vanwege de zaak van meester Willem Dapper tegen Lazarus 
Lommelyn 

13v de advocaat - 

13v Claes Gerytsz naar Brugge, met Gheen Allairtsz 

13v een bode uit Den Haag - 

13v Heyntgen Quyck naar Dordrecht met een brief 

13v Willem Dircxz 
naar Utrecht met een brief; nog naar Vianen met een brief; nog naar .....; nog 
naar Dordrecht met een brief 

14 Claes van Heemstede naar Schoonhoven met een brief 

14 Ryc die snyder naar Calais 

14 Hartoech naar Den Haag 

14 Claes Gerytsz naar Leiden 

14 Heyntgen Quyck 2 brieven naar Oudewater en Montfoort brengen 
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14 meester Dirck Gorysz en Jacob Dircxz 

naar Brugge, om een schikking tegen Lazarus Lommelyn te maken in het 
proces dat de stad tegen hem voerde vanwege de Valent. Verder naar 
Mechelen om een brief met bevelen of een brief van "marck" te krijgen tegen 
die van Calais 

14 Jacob Dircxz ging van Mechelen naar huis (2 dagen onderweg) 

14 meester Dirck Gorysz "op zijn reis" ook een geldbedrag 

14 meester Cristoffel, onze procureur op zijn bezoldiging 

14 - 

voor het proces van de tollenaar, omdat hij Jacob Dircxz had later gevangen 
nemen, gevangenisgeld, "pontgeld"; verteringen in de gevangenis; vangen; 
de kolfdragers; het bevelschrift; de bode die het bevelschrift in Gent haalde; 
een bode die de deurwachter haalde te Brugge; presentatie; de deurwachter 
om het bevelschrift uit te voeren 

14 een bode 3 dagen 

14 een man een dagvaartbrief naar Dordrecht brengen 

14 Dirck Pietersz 
naar Antwerpen met zekere brieven, die hij moest brengen aan Govaert 
Claesz 

14 Dirck Pietersz 
naar Brussel, om de opdracht (commissie) te brengen van het 
schoutambacht, omdat de commissie "up die stede hielt" 

14 Dirck Pietersz naar Den Haag, met z'n tweeën, toen men van de stapelplaats kwam 

14 Dirck Pietersz naar Leiden, voor dergelijke zaken vanwege de stad 

14 Dirck Pietersz naar Dordrecht, met z'n tweeën, toen de landsheer daar was 

14 Dirck Pietersz naar Dordrecht ..... 

14v Adriaen en Geryt Claesz Heynrick van Scoenhoeven 
..... mijnheer van Oestenryck om ..... zaken, die zij met hem te bespreken 
hadden 

14v Heynrick van Scoenhoeven, Martijn Claesz en ..... - 

14v Heynrick van Scoenhoeven naar Veere, naar de stadhouder, dat hij die w......t te Gouda zou zetten 

14v Heynrick Scoenhoefsman en Baernt Heynricxz naar Dordrecht, vanwege de verplichting van de uitleiding van de Valent 

14v Heynrick van Scoenhoeven, Claes Bernwoutsz en Jan Willemsz 
om het geld te brengen naar Mechelen, dat men mijn genadige heer zou 
geven, en kwamen met het geld weer terug 

14v Claes van Heemstede 
naar Gorinchem, om een brief te brengen aan burgemeesteren en 
schepenen, vanwege het schip en het bier, dat Geerlof "genomen was" 

14v een bode 
die te Groningen was met een brief aan de heren van Groningen vanwege de 
ossen, die genomen waren van die van Leerdam 

14v Jan Florysz en Vrerick Vranckez 
naar Mechelen, naar de landsheer met de 3 steden Dordrecht, Gouda en 
Schoonhoven om zaken die de 3 steden aangingen 

14v Jan Florysz bleef daar met een knecht enige dagen 

14v een bode van de landsheer in het grote hof voor nieuwjaar 
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14v Geryt Claesz naar Schoonhoven, om Dirck Hermansz daar "van de recht te halen" 

14v Claes meester Goesenz naar Utrecht met een brief 

15 Martijn Claesz naar Dordrecht met een brief aan burgemeesteren en schepenen 

15 Martijn Claesz 
naar Dordrecht, met 3 brieven die uit Den Haag kwamen; hij bracht 
antwoorden 

15 Heyntgen Quyck naar Bergen 

15 Jorys Claesz naar Calais 

15 Dirck Bouwensz 
naar Utrecht met de schout inzake Oudmunster, en vanwege onze poorters 
die gevangen genomen waren vanwege de tollen 

15 een knecht door de schout gezonden naar Gouda naar burgemeesteren en schepenen 

15 de schout, Dirck Bouwensz en Govaert Claesz - 

15 Simon Willemsz en Jan Florysz 
naar Dordrecht, inzake het feit, dat Lambrecht ..... ossen genomen had, 
omdat men in Den Haag geweest was met de stadhouder 

15 Simon Willemsz en Geryt van Middelburgch, Dirck Hoeck en Govaert Claesz 
naar Dordrecht, om onze gevangenen te bevrijden die te Diepen lagen (= 
Dieppe?) 

15 Aernt de schoutsknecht 
"t'ende" IJssel met een brief aan Heynrick, aan Scoenhoeven en aan Jan van 
Diepen 
[Schoonhoven] 

15 de procureursknecht voor een missive van de grote raad aan de tollenaar vander Sluys (= Sluis?) 

15 Simon die Lege en Govaert Claesz 
naar Dordrecht; aldaar schriftelijk ontboden door de landsheer om opdracht te 
geven aan die van Dordrecht en van Schoonhoven inzake de lening van 5000 
gulden 

15v ..... notarius ..... een kopie 

15v een bode een brief 

15v Jan Claes 4x ..... 

15v meester Michiel Wens (Weys?) 
reis met meester .... voor Ternaey naar mijn genadige heer om hem te 
verwittigen van de reis naar Den Haag en ..... van nieuwe raad 

15v Jan Gerytsz naar Antwerpen, "om die mede te ....." 

15v de kastelein Adriaen van Scoenhoeven 2x naar Rotterdam en Dordrecht 

15v - 
vanwege de Haagse reis, door onze stad gemaakt met een deel van onze 
poorters en andere ruiters; waren 12 dagen bij de stadhouder (grote som 
geld) 

         

7 Schenkingen  
16v de hoogheemraad van Schieland 4 kannen wijn 

16v heer Zweer van Montfoort 2 kannen wijn 
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16v Jan van Naaldwijk, dijkgraaf 2 kannen wijn 

16v de broeders van het heilig graf 8 kannen wijn 

16v Jan van omricaenen 2 kannen wijn 

16v de burgemeesters van Leiden 4 kannen wijn 

16v de stad Alkmaar 4 kannen wijn 

16v de zelfde stad 6 kannen wijn 

16v meester ..... 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

16v de stad Delft 4 kannen wijn 

16v de stad Dort 4 kannen wijn 

16v de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

16v de stad Utrecht 4 kannen wijn 

16v Jan van Assendelf en Adam van Cleve als commissarissen 4 kannen wijn 

16v meester Geryt Simensz 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

16v meester Claes Pottelberch, raad van de landsheer 2 kannen wijn 

16v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

16v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

16v Jan van Assendelf en Adam van Cleve, commissarissen 2 kannen wijn 

16v de schutters van Dordrecht toen zij heer van Montfoort hier brachten: 4 kannen wijn 

16v de Noodgods 2 kannen wijn 

16v mijn jonker en de stad Asperen 4 kannen wijn 

16v Jan van Assendelf en Gijsbrecht van Mije 4 kannen wijn 

16v de stad Haarlem 2 kannen wijn 

17 de "dregge"-schutters 8 kannen wijn, toen de stadhouder met hen schoot 

17 heer van Montfoort en andere heren 10 kannen wijn, op de gerechtsdag 

17 Degenaers geld aan verteringen, toen de stadhouder op reis was 

17 de koning van de zonneschutters 2 kannen wijn 

17 - 4 pinten malvezij op het raadhuis, toen men de twee zou berechten 

17 de stad Dordrecht en de stad Schoonhoven 4 kannen wijn toen zij hier waren, toen men de 4 mensen veroordeelde 

17 Geryt van Poelgest 2 kannen wijn 

17 jonker van Brerode 4 kannen wijn 

17 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

17 de koning van de zonneschutters 4 kannen wijn 

17 heer van Montfoort 4 kannen wijn, toen hij met de kastelein at 

17 de hoogheemraad van Schieland 4 kannen wijn 

17 de gedeputeerden van Rotterdam 2 kannen wijn 
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17 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

17 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

17 de steden Dordrecht, Rotterdam en Schoonhoven elk 2 kannen wijn, toen men rechtsprak 

17 heer van Aqpelyn 2 kannen wijn 

17 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

17 de schout en de burgemeester van Alkmaar 2 kannen wijn 

17 de stad Oudewater 2 kannen wijn 

17 heer van Montfoort 4 kannen wijn, toen hij van Dordrecht kwam 

17 heer Zweer van Montfoort, nog heer Zweer van Montfoort 2 kannen wijn, 2 kannen wijn, toen hij van Dordrecht kwam 

17 heer van Montfoort 4 kannen wijn, toen hij naar Dordrecht reisde om daar te schieten 

17 heer Zweer 2 kannen wijn 

17 heer van Montfoort 4 kannen wijn, toen de zonneschutters schoten 

17 heer Zweer van Montfoort 2 kannen wijn 

17 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

17 de secretaris van heer van Nassauwen 2 kannen wijn 

17 de gedeputeerden van Dordrecht 2 kannen wijn 

17 de Minderbroeders geld, op St. Franciscusdag 

17 de stad Oudewater een kan wijn 

17 meester Claes raet 2 kannen wijn 

17 die van Breroede 2 kannen wijn 

17 heer Zweer 2 kannnen wijn 

17 die van Oudewater 2 kannen wijn 

17 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

17 de baljuw van Woerden Adriaen uten ham 2 kannen wijn 

17 de kastelein een kan wijn 

         

8 Schenkingen op kerstavond, zoals gewoonlijk  
17v de kastelein 4 kannen wijn 

17v de baljuw 2 kannen wijn 

17v de schout 2 kannen wijn 

17v de 4 burgemeesters elk 2 kannen wijn 

17v de zeven schepenen elk 1 kan wijn 

17v de rentenmeester 2 kannen wijn 

17v de ..... deken 2 kannen wijn 

17v onderpastoor 2 kannen wijn 
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17v heer Dirck 1 kan wijn 

17v de 3 schoolmeesters elk 1 kan wijn 

17v Jannes die orgelist 1 kan wijn 

17v Govaert Claesz 1 kan wijn 

17v meester Floer 1 kan wijn 

17v de 4 boden elk 1 kan wijn 

17v de 4 trompetters elk 1 kan 

17v de Minderbroeders 4 kannen 

17v de 4 tresoriers elk 1 kan 

17v de 4 weesmeesters elk 1 kan 

17v heer van Belleforier 2 kannen 

17v de jonge heer Dirck een kan wijn 

         

9 Schenkingen (vervolg)  
17v heer Zweer 2 kannen wijn 

17v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

17v de stadhouder een maaltijd, toen hij in Gouda kwam rechtspreken 

17v de stadhouder nog een maaltijd in "De Hoern" 

17v de Minderbroeders een kan wijn 

17v de koning van de "spanhaecx" 4 kannen wijn 

17v heer van Belleforier 2 kannen wijn 

17v de oude schutters 3 kannen wijn 

17v jonker Anthonys van Hoern 4 kannen wijn 

17v de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

17v de stad Oudewater 2 kannen wijn 

17v Claes van Assendelf 2 kannen wijn 

17v heer van Breroede 2 kannen wijn 

17v Doctoer Robbrecht wijn 

17v de stad Schoonhoven bij 3 maaltijden 6 kannen wijn 

17v de stad Dordrecht bij 3 maaltijden 6 kannen wijn 

17v meester Claes Pottenberch 2 kannen wijn 

17v de baljuw 1 kan 

17v heer van Montfoort 2 kannen 

17v Baernt Willemsz 6 pinten wijn 

17v de stad Hoorn 2 kannen wijn 
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17v de vicaris bij de Minderbroeders 2 kannen wijn 

17v meester Claes raet 2 kannen wijn 

17v Pottelleberch 2 kannen wijn 

17v de Minderbroeders een kan op St. Pouwelsdag 

17v de stadhouder een maaltijd en 160 pinten wijn 

         

10 Bezoldigingen  
18 de heilige geest - 

18 Pieter Hugenz bezoldiging 

18 Strobbe kleding 

18 Dirck Gijsen kleding 

18 Roel die snijer de Sint Joost klok stellen 

18 Claes van Heemstede kleding 

18 de 4 boden kleding 

18 de 4 boden de processie "setten" 

18 Govaert Claesz bezoldiging 

18 de hoofdman van de schutters - 

18 Dirck Aelbrechtsz vanwege de roe 

18 de oude schutters voor de reigers, met goedkeuring van de vroedschap 

18 Neel die koster kleding 

18 de boechmaker bezoldiging 

18 meester Jacob onze advocaat in Den Haag 

18 Pieter Vlisman vanwege de waag 

18 Simon die wener (?) een tabberd 

18 de schepenen hun kleding 

18 Willem Hugensz de boom sluiten 

18 de 4 trompetters hun kleding 

18 de glaesmaker - 

18 meester Bouwen die harnasmaker - 

18 Adriaen Aerntsz de Vlamingspoort sluiten 

18 Jan Florysz voor de schepenmaaltijd en de pandmaaltijd 

18 Neel die koster vanwege de weeskamer 

18 Claes van Heemstede als bode van de weesmeesters 

18v Claes die kistemaker de klokke(n) stellen 

18v meester Claes raet bezoldiging 
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18v Dirck Claesz schoonmaken van de straat 

18v meester Melys bezoldiging 

18v meester Claes die bosse scieter voor zijn tabbert 

         

11 Waken  
19 de straatwakers op straat waken 

19 4 trompetters waken op de toren en de trompet steken 

19 Neel die koster de schutterswacht zetten 

19 5 poortwakers bezoldiging 

19 de 4 boden de wacht houden op het raadhuis 

         

12 Lijfrenten buiten de stad  
19v-
20 

reeksen namen lijfrenten buiten de stad 

         

13 Lijfrenten binnen de stad  
20v-
21 

reeksen namen lijfrenten binnen de stad 

         

14 Pannendaken (met afmetingen)  
21v de Minderbroeders 3000 pannen 

21v Jan Dircxz - 

21v Aernt Dircxz - 

21v den brouwersknecht - 

21v ..... keyser - 

21v ..... Dircxz - 

21v Bart die timmerman - 

21v Maertyn die ..... - 

21v Harman Geyez - 

21v Jacob Gijsbrechtsz - 

21v Pieter Jacobsz - 

21v Aernt Gijsbrechtsz - 

21v Jacob Dircxz - 

21v Jacob Jansz - 
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21v H..... Jacobsz - 

21v Jan Dircxz - 

21v Dirck Claesz - 

21v Jan Pietersz - 

21v Geryt Gerytsz - 

         

15 Bouwen  
22 Jan Stevensz ijzer en spijkers 

22 - vervoer naar het Veerstal 

22 - 3 karren zand 

22 Bart die timmerman vanwege 2 gezellen, die hem hielpen aan de Noodgodsbrug 

22 - 4 planken slepen en sparren halen 

22 Geryt Stevensz die smid ijzerwerk 

22 - de schietgaten hakken en bewerken 

22 - zand en vervoer 

22 - stenen brengen naar het Veerstal 

22 - zagen 

22 - bestraten in de Dijkspoort 

22 - zand 

22 Dirck Aelbrechtsz kalk 

22 Jacob Dircxz timmeren 

22 mager Jan hout 

22 - de zijl schoonmaken 

22 - zagen 

22 - hout slepen 

22 Willem vervoer 

22 Jan Verhoech het oorlogsschip timmeren 

22 - het oorlogsschip timmeren; riet; opvijzelen 

22 Wouter Jansz timmeren 

22 Willem van Raenberch metselen aan het Veerstal 

22 jonge Jan - 

22 Claes die slotemaker een aantal sleutels 

22 - het oorlogsschip schoonmaken; een kar zand 

22 Jacob die timmerman timmeren 

22 Geryt Stevensz stenen en ijzer 
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22 Pieter die decker dekken 

22 Jacob die smid leinagels 

22 Jacob Potter 1000 stenen 

22 Daem Jacobsz hulp bij metselwerk 

22 - het huisje bij de Kleiwegspoort dekken; met lijm besmeren 

22 Claes Maertensz werk aan het Veerstal 

22 - 
verder werk aan de "bossen" aan de Dijkspoort, aan het Veerstal, in Corte 
Groenendaal, in de Stammentoren en in de Winterdijk, naast de Vuilsteeg en 
in de Doelentoren ..... 

22 Claes werk aan poorten en toren 

22v Bart 
werk aan de Noodgodsbrug en aan het Veerstal; aan de brug bij de 
Potterspoort 

22v ..... riemen maken van ..... 

22v Adriaen Jansz arbeid 

22v ..... Gerytsz arbeid 

22v Heynrick Jansz arbeid 

22v Claes Maertsz werk aan de brug buiten de Potterspoort 

22v Jan Jansz werk aan dezelfde brug 

22v - opvijzelen; een kleischuit 

22v Claes Maertsz en Jan Jacobsz arbeid 

22v Willemtgen vervoer 

22v - de straat schoonmaken op het marktveld 

22v Robbrecht Jansz metselen 

22v Strolle - 

22v Willem zijn neef arbeid 

22v Jan Stevensz, de smid ijzerwerk 

22v Jacob Heynricxz, de smid ijzerwerk 

22v Robbrecht Jansz metselen 

22v - schouwhuur 

22v Claes Aerntsz een "reep" aan de klok 

22v Hartoech metselen 

22v Willem Dircxz metselen 

22v - stenen wassen 

22v Bouwen vervoer, zand 

22v - hout slepen 
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22v - leien, te Dordrecht gekocht 

22v meester Willem scheepmaker 11 balken 

22v - 15 karren zand 

22v Jacob Potter stenen 

22v Jan Jansz 500 stenen 

22v Govaert en Dirck Gerytsz die stratemaker bestraten 

22v Dirck Gerrytsz 13 karren zand; 500 klinkers 

22v Jan Woutersz 8 planken 

22v - zagen, 12 rasters, 10 sparren 

22v mager Jan planken, arbeid 

22v - een schuit klei 

23 Vrerick die decker arbeid 

23 Adriaen Dircxz sparren en planken, zagen, zand, vervoer 

23 Jan Dammasz 10 hoed kalk 

23 Willem slotemaker 2 sloten maken 

23 - 2 tonnen tarwe, genuttigd in de Valent 

23 - "nersteen" voor 2 goten 

23 - 4 sloten maken 

23 Strobbe arbeid 

23 Willem metselen 

23 Bouwen vervoer 

23 Robbrecht Jansz metselen 

23 - zes schuiten klei aan de Potterspoortbrug 

23 Jan Stevensz ijzerwerk 

23 - een slot aan de boom, en 2 andere sloten vermaken, en 2 sleutels 

23 Jacob Heynricxz die smid ijzerwerk 

23 Berten knecht arbeid 

23 Willem die metselaar arbeid 

23 een hulp arbeid 

23 Floergen metselen 

23 Pieter dekken 

23 Baernt metselen 

23 Jan Dircxz arbeid 

23 - "viselen" 

23 - een "wintrepe, daermen die pape gay mede recht" 
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23 - zagen 

23 Dirck Claesz de goot schoonmaken achter het raadhuis 

23 coman Dirck 2 "basten" 

23 Claes die slotemaker sloten en sleutels 

23 Wouter die wielmaker 2 affuiten 

23 meester Willem die houtcoper planken, "rillen", en hout 

23 2 gezellen timmeren 

23 2 zagers arbeid 

23 Neel Strobbe metselen 

23 Wyt die smid 250 "braen"-spijkers 

23 Claes Maertsz timmeren 

23v Willem die slotemaker een slot vermaken 

23v Dirck Claesz 200 bakstenen 

23v Dribber van Campen planken 

23v - zagen 

23v - puin vervoeren 

23v - een spriet, waar men de papegaai op "recht" 

23v Dirck Claesz werken aan de dijk achter het hof 

23v - planken; hout slepen 

23v Neel Ketelaer hout slepen 

23v - zagen; zand; vervoer 

23v - bestraten; zand; metselen 

23v Luyt die wielmaker wielen en assen aan de bussen 

23v - klei achter het hof 

23v Govaert en anderen bestraten 

23v Jacob die smid ijzerwerk 

23v - zagen 

23v - 500 stenen 

23v - hout brengen naar de Noodgodsbrug; zand; vervoer 

23v - ijzerwerk; zand 

23v - metselen; schouwhuur 

23v - bestraten; metselen; vervoer 

23v - een plank; 1000 stenen 

23v - een karbeel; zand 

23v Jan Jansz die smid puin vervoeren 
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23v Adriaen Dircxz een balk 

23v Jacob Smit ijzerwerk 

23v Geryt Gijsen 7500 stenen; 9500 duizend 

23v - zagen; vervoer 

23v - planken 

23v Dirck Aelbrechtsz 2 hoed kalk 

23v Heyn die houtsager zagen 

24 Jan Stevensz ijzerwerk 

24 Bart timmeren 

24 Jan Dammasz 10 tonnen kalk 

24 Willem die karreman vervoer 

24 Govaert en anderen arbeid; vervoer 

24 - zaagwerk 

24 meester Willem 2 balken 

24 - 16 "houten" slepen 

24 Govaert en anderen arbeid 

24 een stratemaker arbeid 

24 - - 

24 - "bollecraen" (=geiteharen stof) aan de trompetten 

24 Dirck Claesz metselwerk 

24 - 11 karren zand 

24 - zagen 

24 Neel Strobben metselen; vervoer 

24 Claes meester Goesens 100 emmers merken 

24 Jacob Jan metselen; vervoer 

24 - zand 

24 Heyn die houtsager zagen 

24 meester Willem hout 

24 - planken vervoeren 

24 Adriaen Dircxz planken en ander hout; vervoer 

24 Jan Stevensz ijzer en spijkers 

24 Dirck Gerytsz bestraten 

24 Korstgen metselen 

24 - 4 karren zand; vervoer 

24 Jacob Smit ijzerwerk 
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24 Govaert en Dirck bestraten; 8 karren zand 

24 Jacob Jansz metselen 

24 Heyn die houtsager zagen 

24 Bouwen vervoer; metselen 

24 - 3 karren zand 

24 Pieter Gerytsz 1800 stenen 

24 Neel Strobben arbeid 

24 Louwerys 6 karren zand 

24 meester Willem hout 

24 Jan Gerytsz een plank 

24 Bouwen 6 karren zand 

24 - het "zeynt scip" te timmeren 

24v een straatmaker bestraten op de tille 

24v - 4 karren zand 

24v - zagen 

24v ..... ijzerwerk 

24v Willem Gerytsz werk aan ..... 

24v ..... timmeren aan de brug........ 

24v Claes Maertsz werk aan het Veerstal en aan de Potterspoort 

24v Willem Gerytsz arbeid 

24v Bart arbeid 

24v - een balk, die in de tille ..... gelegd wordt 

24v Claes die kistemaker de banken opknappen en de tafels in het raadhuis 

24v - een ton pek aan het oorlogsschip; arbeid en hout 

24v - werk aan het oorlogsschip met z'n drieën 

24v Jan die smid 300 middelnagels, 16 pond ijzerwerk 

24v Geryt Stevensz ijzerwerk aan het oorlogsschip 

24v Willem die slotemaker hengsels en sloten 

24v - witten in de kamer in het raadhuis 

24v Jacob Heynricxz ijzerwerk 

24v Jan Dircxz 38 eiken plankjes 

24v Bart die timmerman timmerman 

24v Jan Woutersz hout 

24v Jan Dammasz kalk 

24v - sparren, hout en planken 
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24v Goesen die smid de stadsbranders en pannen 

24v Goesen die smid ijzerwerk 

24v Willem die slotemaker een slot en sleutels aan de tille 

24v Jan van Campen hout en rillen en planken 

24v Dirck Aelbrechtsz 12 hoed kalk 

24v - 20000 stenen 

24v Neel Strobben en Jan Dircxz en een helper arbeid overal in de stad 

24v Willem Gerytsz werk aan alle bruggen 

24v Claes Maertsz werk aan bruggen en torens 

25 Willem Gerytsz arbeid 

25 Claes Maertensz arbeid 

25 Bart werk aan de Groenendaalbrug 

25 Engebrecht Gerytsz hout 

25 Govaert Heynricxz sloten en sleutels in het raadhuis 

25 meester Willem die houtcoper - 

25 Claes Jansz dollen en staken, waar men de brandhaken van maakt 

25 - dekken; latten 

25 - metselen 

25 - 4500 pannen 

25 - leien vervoeren; 2 hoed kalk 

         

16 Diversen  
25v ..... omdat ..... onze ..... poerters "an geleyt" hadden ..... 

25v ..... 18 ..... hadden van de antwoorden 

25v ..... omdat hij de antwoorden mondeling gaf van ..... 

25v ..... de antwoorden geven 

25v ... van die ..... 18 bladeren in het net schrijven, de klerk 

25v - gekopieerd op de dag van het beantwoorden en "die begheert" ..... 

25v de klerk van meester cherloes vanwege de kopie die zij in plaats van hun antwoord gaven 

25v - een akte; 3 dagen reizen 

25v - 
proces nauwkeurig bestuderen vanwege de Engelsen, een gesloten brief 
daartoe dienende 

25v 8 gezellen, die op het hof geweest zijn - 

25v - turf op het raadhuis 

25v - "proppen"; een stenen kan 
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25v - de school schoonmaken 

25v - een visschep 

25v een pelgrim die een bedevaart zou maken met "geleden goede" 

25v - 
een vonnis, dat te Leiden gehaald was van Pieter Jacobsz en Jan Fl....., 
inzake Geryt Allairtsz 

25v 2 gezellen "van de valbrugge op t Veerstal staende te water" 

25v - 2 balken op halen 

25v Hanne Jansz 2600 toortsen; 4 korven schoonmaken 

25v - 3 dozijn dollen, die in het oorlogsschip gebruikt waren 

25v Cornelis Ketelaer 6 weken de Valent bewaken 

25v meester Floer het tresoriersboek maken 

25v - 1600 toortsen met pek insmeren 

25v - de valbrug schoonmaken 

25v heer van Wiere en meester Aernt van der Beke zalm, met toestemming van de vroedschap 

25v - een akte maken te ....., 

25v - en een kopie van een bevelschrift, waartegen in beroep gegaan werd 

25v - een balk halen 

25v - de dijk maken te Haastrecht bij de brug 

25v - turf opdragen 

25v Alyt Aernt Pietersz omdat de stadhouder daar was 

26 - 2 brieven van de ..... kwamen en een last turf 

26 - een getuigenis afleggen voor de deken 

26 Willem Woutersz brood dat in het oorlogsschip gegeten was 

26 meester Claes die smid - 

26 Loyck die steenhouwer kogels voor het vuurroer 

26 een bode de stalbroeders (?) halen; een kussen in het accijnshuis 

26 de schepenen vanwege Verzworen Maandag 

26 meester Anthonys een akte maken "van" de Engelsen 

26 meester Claes die smid de vuurroeren "leggen" 

26 - een "boem" smeer, waarmen het oorlogsschip mee "rottede" 

26 iemand die in de Valent geweest was - 

26 - bij de eerste mis van meester Anthonys 

26 - een schilpen, in de Valent gebruikt 

26 - 2 schuiten klei aan de Moortse weg 

26 - een verzoekschrift 
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26 de gezellen van de president - 

26 - schrifturen 

26 meester Robbert bezoldiging 

26 coman Dirck Zibrantsz kaarsen 

26 Hanne Jans 600 toortsen 

26 - offers in de eerste mis 

26 - een eerste mis "wercken" bij heer van Hoern 

26 - "tosters" van de Engelsen 

26 Vrerick van der Sevender vanwege de wind 

26 - "boenbroet" vanwege "een maechdekijn dat t'Utrecht starf" 

26 - een arrest, waarbij de schepenen gedaagd waren in Den Haag 

26 - een bevelschrift 

26 Claes Pouwelsz vis 

26 Heynrick - 

26 Claes Luytgesz pandgeld 

26 Jan die nachtelingmaker "hornick" in het oorlogsschip 

26 Willem Jansz zalm 

26 Wouter Jansz drinkgeld 

26 Beli (Bela?) die viskoopster vis 

26 Claes Pouwelsz vis 

26 Dirck Jansz vis 

26 Claes Luytgesz vis 

26 - het oorlogsschip bewaken en roeien te Dordrecht 

26 - 
de riemen en ander scheepstuig naar het schip brengen, en bier dat in het 
oorlogsschip gedronken was 

26 Jan Vinck vis 

26 Dirck ..... ..... 

26v Gijsgen, die cock (?) "van basteren te basten"; en vanwege het oorlogsschip ("balezier") 

26v Heynrick van scoenhoeven "balezier" 

26v Maertyn Claesz 712 pinten wijn 

26v Maertyn Claesz nog een "stricke" wijn, inhoudende 12 kwart; een kruik van 20 pinten 

26v heer van Appelyn 2x 4 kannen wijn 

26v de stad Dordrecht 8 kannen wijn 

26v de stad Dordrecht en heer van Nassau opperste 12 kannen wijn 

26v de schout van Schoonhoven de kastelein en burgemeester van Montfoort 4 kannen wijn 
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26v de schutters van Dordrecht een maaltijd 

26v de schutters te Bollenes verteringen 

26v Maerten bollecier 

26v Jan Gerytsz 770 pinten wijn 

26v bij Degenaers 
102 pinten "paelg..e..", 58 pinten "gargaen gy", 10 pinten malvezij en 14 
pinten algarbre 

26v Degenaer "bollezier" 

26v Dirck Gerytsz 8 pinten wijn 

26v het gevolg van heer van Nassau geld, vis 

26v de hofmeester allerlei groente, die hij gebruikt had 

26v coman Kors - 

26v Dirck Zibrantsz - 

26v Alyt Aernt Pietersz - 

26v dezelfde bellesier, hout en turf 

26v Wouter Jansz bellesier 

26v Adriaen Geryt Bouwensz - 

26v Griete Simons onkosten 

26v Govaert Claesz bellesier 

26v de schout banketten, die heer van Nassou hield 

26v - bier in het oorlogsschip 

26v - het oorlogsschip schoonmaken 

26v - metselen aan het Veerstal 

26v Griet in den Hoern een vat bier 

26v Jan Gerytsz toen de schutters van Dordrecht daar waren 

27 - maaltijden 

27 - 160 pinten wijn 

27 - geld en 2 kannen wijn, toen die van Montfoort hier waren 

27 de stad Schoonhoven 4 kannen wijn 

27 Jan Gerytsz wat "die dreggen" daar verteerden 

27 - 
verteringen in Heynrick die backers schip, voor hen die het oorlogsschip 
brachten; kazen 

27 Pier mijnlief toen de "dreggen" heer van Nassau naar Dordrecht geleid hadden 

27 Cornelis ketelair 10 weken de Valent bewaken 

27 Harman Heye 2 vaatjes van 4 stopen en een "staer" 

27 - "van die doelen omme te laeycken" 
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27 meester Dirck Gorysz brieven vertalen van het Waals in het "Duytsch" (=Nederlands) 

27 meester Geryt van Gronsel en Michiel Wens 
reis naar Maximiliaan van Oostenrijk, "roerende om" advies van de raad van 
Holland te hebben 

27 meester Cristoffel Loudynsz voor hulp van de Engelsen 

27 - een wimpel van de franje 

27 de schout om Oudewater "mede te houden" 2 pond groten per week, betaald 3 weken 

27 de kastelein, de kapitein op een ton "cruut" van Maerten Claesz 

27 meester Cristoffel voor een andere appèlvergunning en andere stukken 

27 de schutters verteringen bij kapiteins toen de heer van Nassau hier was 

27 - pektonnen 

27 - hout en turf, die men in de tonnen brandde 

27 onze procureur bij het Haagse hof 
een inventaris; de minuten ordenen; opgetreden in het hof bij een proces 
tegen meester Willem en Lazarus Lommelyn 

27 onze procureur bij het Haagse hof een civiel request, een ander request 

27 Govaert 
een verzoekschrift tussen Geryt Claesz en de stad; het zegel van de 
appèlvergunning; het recht van de secretaris; de wijn van de klerk 

27 meester Melys Sael, onze procureur in Den Haag een bevelschrift, dat getuigen opriep 

27 2 commissarissen - 

27v Jan van Assendelf en Adam van Cleve om de commissie; geschriften 

27v - inzake het proces 

27v Jan van Assendelf als commissaris in het proces van de Engelsen 

27v Adam van Cleve inzake hetzelfde proces 

27v meester Melys, onze procureur - 

27v de knechten bellecier voor 2 franken 

27v de getuigen bellecier voor 1 frank 

27v Neel Ketelaer vanwege de Valent 

27v meester Dirck Gorysz de instructie overschrijven van de Engelsen 

27v een edelman uit Henegouwen 10 stuivers, met toestemming van de burgemeesters 

27v - timmeren aan de Valent 

27v - 3 ton(nen) tarwe en een ketel te huur 

27v - een last turf 

27v - levensmiddelen, zuivel en brood 

27v - 2 tonnen bier 

27v een bode 
naar Brugge gezonden, inzake een vonnis tussen Geryt Claesz en Aelbrecht 
Simonsz, of zij hier terecht zouden staan of niet; 9 dagen onderweg 

27v Luyt Gerytsz inzake de Valent, "dair hij t Aemsterdam voir beset was" 
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27v meester Dirck Gorysz een akte 

27v - 
geld, met goedkeuring van de vroedschap, om de "ruters" te Oudewater mee 
te "houwen" 

27v - in de eerste mis bij de Brigitten 

27v de zonneschutters een hoeveelheid bier 

27v dezelfden 2 "coyen", nog 2 "coyen" 

27v meester Antonys 2 brieven in de Valent 

27v de zonneschutters accijns van 27 vaten 

27v - een kopie 

27v - vanwege die van Oudewater 

27v - vermaken van de vuurroeren van de stad 

27v coman Dirck Zibrantsz kaarsen op het raadhuis 

27v doctoer Willem een vat bier met de accijns te Brugge 

28 - 
akten maken en die vertalen en brieven, die in Den Haag gevonden worden 
in het Frans vertalen 

28 de secretaris van heer van Snypert (?) 2 brieven schrijven, met het drinkgeld (?) van meester Pieter 

28 Jan Gerytsz vanwege de glazen van Dordrecht 

28 - bodegeld van jonkvrouw Lysbeth van Gronevelt 

28 - vanwege die van Oudewater 

28 - zakken 

28 de schout vanwege die van Oudewater 

28 - 100 brandemmers 

28 meester Dirck Gorysz 
omdat hij gereisd was naar het hof, vanwege onze poorters die te Calais 
gevangen waren 

28 Claes Gerytsz omdat hij ons gediend heeft 

28 Claes Pier mynlief toen de gezellen daar aten, toen men de "tuych" horen zou van de Valent 

28 - te Oudewater: geld 

28 de commissarissen die te Rotterdam waren om de audiëntie te horen van de Engelsen 

28 - 
"calover Piiers" (puers?), 6 st. een pond, en één st. de man die het ons hielp 
proeven, met waaggeld 

28 de commissarissen - 

28 meester Melys geld 

28 Wessel Jansz 
voor kleding van heer van Nassau (5 gulden en 2 st.) met toestemming van 
de vroedschap 

28 de Minderbroeders paling en vis 

28 - 30 pasteien bakken 
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28 - 100 haringen en een snoek, nog een snoek 

28 de gezellen die "dentuych dra/ogen" (?), verteringen 

28 - "beloonen" in de herberg; schuithuur en wagenhuur 

28 - 
verteringen bij Adriaen Adriaensz, toen de gezellen te Rotterdam zouden 
reizen 

28v 2 gezellen 
die thuis bleven, en hun reis verzuimden om de getuigenissen af te leggen 
inzake de Engelsen 

28v de schout "van" die van Oudewater 

28v - 2 lantarens 

28v meester Antonys maken van een akte inzake Lazarus Lommelyn 

28v heer Bartelmeeus vanwege de vicarie op het hof 

28v - planken slepen 

28v - de straat maken buiten de Pottersbrug 

28v Claes arbeid met z'n drieën 

28v - hout en een ton pek 

28v de harnasmaker van de Valent - 

28v de Minderbroeders diverse groentes 

28v Kerstant Harmansz "om Oudewater mede te Houden" 

28v - het schuitenhuis diepen 

28v meester Melys Sael 
de reis die hij maakte "tot ary" van de 4 steden Dordrecht, Gouda, 
Schoonhoven, Hoorn, Oudewater, voor ons deel 

28v - 
nog arbeid om het bevelschrift van Claes Jan Ockersz tot uitvoering van het 
vonnis te leggen 

28v - 
dat bevelschrift brengen naar het grote hof, om de vergadering bepaald te 
hebben ("den dach bewairt te hebben") 

28v - 
bodeloon, vanwege de "productie" (het brengen van stukken of getuigen) van 
de bisschop van Durant "tot" Rotterdam 

28v heer Zweer 3 weken Oudewater 

28v een bode van de landsheer in Den Haag - 

28v de deurwaarders in Den Haag - 

28v - een last turf op het raadhuis 

28v - een kap, die de wakers op de toren hadden 

28v een oosterling buskruit 

28v de stadhouder recht spreken, met toestemming van de vroedschap 

28v de kamerlingen, kok en ander personeel - 

28v een bode drinkgeld, omdat de landsvrouwe een dochter had gekregen 
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28v Harman Claesz een fooi, vanwege de dood van Jacob Pot 

29 heer Zweer van Oudewater - 

29 de kasteleinsknechts die de poort op het hof bewaakten 

29 - de stadsketel en pannen lappen 

29 Pieter Hugenz de emmers repareren 

29 de kastelein 
vanwege Heynrick Willemsz, die blochauwersz, voor onkosten door hem 
gemaakt 

29 - 
en 14 dagen, 6 groten per dag, omdat hij daar gevangen zat, en 5 stuivers 
voor de knechten 

29 heer Zweer - 

29 de nieuwe tresoriers lening, waarmee zij verpachtten 

29 de schutters voor hun Verzworen Maandag 

29 - ongelkaarsen (= vet, reuzel) op het raadhuis 

29 Claes Splintersz 2500 kaarsen 

29 heer Zweer van Montfoort - 

29 Claes Coepal kost, en bewaken van een gevangen man in Kort Haarlem 

29 Jan van Diepen 
toen hij met de kastelein en anderen te Leiden was om naar Den Haag te 
reizen naar de heer van der Veer 

29 de stalbroeders die hier lagen 

229 Melys Jansz vanwege het gemeneland, om de privileges te volgen 

29 Heynrick Heynricxz schoonmaken van het oorlogsschip 

29 - de franjes aan de trompetten maken 

29 de kastelein vanwege de edelen op het hof 

29 7 gezellen op het hof arbeid gedurende 12 dagen 

29 Claes Gerytsz omdat hij ons gediend heeft 

29 - de twee oorlogsschepen verven 

29 - 3 banieren, die de trompetters aan hun trompetten hadden 

29 Dirck Jan pijlen en buskruit 

29 - 
verloren aan "bols wairden" die wij ontvangen hadden voor 5 duiten en weer 
uitgaven voor 9 duiten 

29 - vanwege een vrachtschip 

29 - korting van 2 kwartalen vanwege Kort Haarlem 

29 Claes Raet - 

29v meester Louwerys omdat hij hielp bij het krijgen van het geld van heer Adam 

29v Claes Backuyt ..... paar broden 

29v ..... toortsen en andere dingen aan boord te varen 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    64 

 

 

29v - - 

29v Pieter die .....rier arbeid op het schip, kost 

29v Jorys die bastaert van Breroede van Rotterdam - 

29v Heynrick van Nijmmagen - 

29v de stalbroeders die met Heynrick hier lagen 

29v Jan Vinck 2x naar Oudewater gereisd 

29v heer van Bellefe rader (?) huishuur, waar hij Griet Jacob Comersz mee betaalde 

29v Lyon Spiegel van Brugge geld inzake de Valent 

29v Pier Neef omdat hij te Rotterdam lag 

29v de tresoriers 
geleend aan de financiers of rentmeesters van Noirt Hollant, van de som geld 
die zij in Wilhelmusschilden ontvangen hadden, meer dan hen bij schatting 
gekort was 

29v de rentmeester van de vreemde accijns 
grote som geld, waar geld van de stichting ter bezoldiging van de kapelaan 
afgaat, wat voor in de rekening staat 

29v - water, botermaat en markttol 

29v meester Louwerys een akte, en horen van getuigen, en kopieën schrijven 

29v meester Melys Sael en de advocaat salaris voor beiden vanwege de Engelsen tegen de bisschop van Durant 

29v - 
vanwege het beschrijven van de laatste processen van de Engelsen in het 
hof van Holland 

29v - 
... grote kopieën van de Engelse rectificatien in la....; meer rectificaties en 
anderszins 

30 - akten van de Engelsen, die van Leiden aangaande 

30 - kopieën 

30 meester Melys Zael omdat hij te Gouda ontboden was om akten te maken 

30 - losrenten van de landsheer, die verkocht waren in 1472; en inzake lijfrenten 

30 de oude tresoriers lening aan het zuster Ydenklooster (niet door hen verantwoord tevoren) 

30 de stalbroeders die hier lagen 

30 Aernt Warnaersz 
geld, dat de dreggeschutters door de vroedschap toegestaan was, en een 
hoeveelheid bier met de accijns, door de oude tresoriers niet volledig 
uitgekeerd 

30 Claes Coepal 
vanwege rechtspreken in zijn huis; bier, en turf en hout dat daar verbrand 
werd 

30 Michiel Aerntsz hofstedegeld 

         

17 De Valent  
30v de schippers de Valent vervoeren, met hun kosten : 271 pond groten 
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30v - ..... en dat daar toe behoort 

30v Pieter Dircxz - 

30v - ..... te zoeken, die verloren was 

30v heer ..... ....elys papalie en bisschops ..... 

30v - 2 kabels in de Valent 

30v - werk in de Valent 

30v - vuurroeren in het schip slepen 

30v - 6 pijpen, waar ze bier in sloegen 

30v Dirck Claesz gereisd naar Dordrecht om geld te betalen 

30v - 4 serpentinen (= klein stuk geschut) 

30v - de Valent uitleggen in het diep 

30v - brood, vlees, boter , kazen en 2 tonnen bier 

30v Claes Pier Mynlief een mast 

30v Harman Woutersz slepen 

30v Govaert die cuper een last tonnen, 2 trechters, 2 kisten 

30v - 27 voetbogen kopen en onkosten 

30v - een serpentine van Rotterdam naar Goes brengen 

30v - pompen en arbeid 

30v Meeus Michielsz 758 want 

30v coman ijserman kranen, naalden en andere dingen 

30v - kisten beslaan, ".... echter" ijzers 

30v - een mast om een boegspriet van te maken, en een bezaanmast 

30v - de spriet naar Veere brengen 

30v meester Willem Dapper en Jacob Dircxz 
reis naar Dordrecht, om het geld van die van Dordrecht om de Valent "ut te 
reyden" 

30v Jacob Dircxz reis naar Veere, en van Veere naar Brielge (?) 

30v - grote hoeveelheid buskruit 

31 - kruit voor de boog; tollen, en aan boord brengen en fooien 

31 - 5 tonnentjes, waar het buskruit in gedaan was 

31 - 10 rollen "baerts doeck" (?) 

31 - 
van Brugge naar Sluis voeren en fooien; en van Arnemuiden naar Sluis 
voeren 

31 - te Dordrecht gekocht 2 serpentijnen; aan boord brengen 

31 - dweilen en 4 schaapsvellen om mee te roeten 

31 25 gezellen omdat zij de Valent twee maal "verteneden" (?) 
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31 - horden, 6 pond zeilgaren 

31 - schoppen, zeilnaalden en bezems 

31 - schotels en kruiken, en nog meer schotels 

31 4 timmerlieden 2 dagen arbeid 

31 - 131 pond vet 

31 - 2 vleeskuipen, 2 vaten, een rondhout 

31 - 6 biervaten; 2 vaten voor jopenbier (uit Dantzig) en een half biervat 

31 - - 

31 - 4 vaten voor jopenbier 

31 - 32 pond kazen (?) 

31 - schotels en lepels; 141 pond vet 

31 - 2 kompassen, vaten, planken 

31 - vaten voor jopenbier 

31 - de Valent naar Veere brengen 

31 - 800 kogels 

31 - 2 tonnen bier, en spijkers 

31 - "blaet" (?) 

31 - sparren en hout 

31 - "twelck" 

31 - kuit en vlees 

31 - "die boet" en de masten halen, waarmee men de Valent "settede" 

31 - 2 vaten voor jopenbier; vormen; "kazen"? 

31v - de inham ("sallinge") waarin men de Valent legde 

31v - geiteharen stof, kanvas 

31v - 3 dozijn bijlen; 34 dagen timmeren 

31v - een kruik van "pomploders", 4 matten, spijkers, schotels en een schuimspaan 

31v - het schip te helpen "setten" 

31v - 8 pijpen en vaten 

31v - zeilen en buskruit naar Veere brengen 

31v - een anker en riemen naar Veere brengen 

31v - kaarsen, zeildoek en diverse zaken 

31v - riet en andere zaken 

31v - 2 "timer" bijlen en 2 dissels en vleespannen; een kabel slepen; een ketel 

31v - masten en andere zaken naar het schip slepen; diversen 

31v - kanvas; een ton "terts"? 
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31v - drinkkruiken; bootsriemen "bloken", bootsriemen 

31v - timmeren en "marlijn" 

31v - "marlyn", pomp, ooievaars (?) 

31v - lepels, een ketel lappen 

31v - ijzer 

31v Jacob die wildeman - 

31v de timmerlieden hun kost 

31v - 500 ijzeren kubusjes, om in de loden kogels te gieten 

31v - 2 boren, kruit "tassen" 

31v - 2 dieploden, 2 vormen 

31v timmerlieden hun kost 

31v - 2 "kyen", een bosbanck", een spar 

31v - een "wange" van een ..... mast 

31v - een halve ton spek, ..... 

31v - 2 dozijn speerpunten 

31v - 58 pond smeer 

31v - 2 ....., en een kwart lood 

31v - een ijzeren ketel te huur 

31v - 6 stukken klein geschut (serpentijn) 

31v - het zeil maken 

31v - ..... 

31v - een "windeboem" 

31v - spijkers en 2 ..... 

31v - ..... 

32 - een boog ..... 

32 ..... ..... bogen vermaken 

32 de kastelein ... 43 pond grof poeder 

32 - ... 10 pond fijn boogpoeder 

32 heer van Assauwen lening, met toestemming van de vroedschap 

32 meester Floer deze rekening en boeken maken 

32 - 

vanwege het proces, dat de stad heeft hangende tegen de baljuw "van die 
water" en de tollenaar te Sluis, en geleend had Willem Aerntsz en Baernt 
Heynricxz, en Dirck Hoeck had het voorgeschoten en ons weer in rekening 
gebracht 
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18 Diversen  
32 ..... ..... 

32 Joost ..... de kade maken en de ..... 

32 Joost ..... arbeid ..... 

32 Michiel Aerntsz voor zijn uitgaven 

32 bij Joost...... en zoon te Haastrecht 
verteringen van de schout (?), toen heer .... Oudewater was en van? 
Montfoort trok 

         

19 Saldo  
32v Saldo - 

32v Saldo - 

32v schuld van Gijsbrecht Wemmersz en Joost te Haastrecht "ende dat up die tafel van die rekeninge geleyt" 

         

         

 1480 inv.nr. 1143 
         

1 Accijnzen  
1 - visserij 

1 - de vismarkt 

1 - de drie grachten 

1 - laken 

1 - vlees 

1 - zout 

1 - de brug te Haastrecht 

1 - het veer te Gouda 

1 - de visserij in het Land van Stein 

1 - de smaltienden in het Land van Stein 

1v-3 - wijn 

1v-3 - binnen vreemde accijns 

1v-3 - koren 

         

2 De tienden in het land van Stein  
3v - Wouter Geryts blok 
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3v - West- en Oosteinde van de Willens 

3v - Dirck van der Goude blok Wagelwijck 

         

3 Nakoop in het land van Stein  
4 ackerman - 

4 broeder Simon Claesz - 

4 de broeders in het Land van Stein - 

4 - van de Veerlaan 

4 - de tijnspenningen in het Land van Stein 

4 3 poorters - 

4 van die plattelande - 

4 - lijfrenten 

4 - belasting op "die crake" (=handelsschip) 

         

5 Reizen  
5v Dirck Claesz, burgemeester, en Wouter Maes naar Dordrecht, inzake de komst van de landsheer naar Gorinchem 

5v Dirck Claesz en Dirck Hoeck Jacobsz 
naar Dordrecht, om het geld dat de landsheer moest hebben te brengen aan 
Doctoer Jordijn 

5v een bode die van de landsheer kwam met een brief 

5v een bode die naar Hoern liep met een brief 

5v Willem Dirxz reis naar Utrecht met een paard om renten te verkopen 

5v Heyntgen Coninck lopend naar Montfoort 

5v een bode die van de landsheer kwam van Gorinchem 

5v - een schuit die te Rotterdam gehaald was 

5v - bijten hakken in de stadsvest 

5v een bode gezonden naar Gorinchem 

5v Heyntgen Coninck reis 

5v de schippers die heer van Nassau naar het oorlogsschip brachten 

5v Konyn lopend naar Schoonhoven 

5v nog een bode - 

5v Jorys Claesz naar Calais 

5v Geryt Jacobsz naar Gorinchem, ter dagvaart bij de landsheer 

5v meester Dirck Gerysz - 

5v Willem Dirxz naar Rotterdam, te paard 

5v een bode naar Rotterdam lopend 
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5v een bode gezonden naar Schoonhoven 

5v een man naar Montfoort, te paard 

5v meester Willem Dapper naar Schoonhoven, inzake het kasteleinschap 

6 Govaert Claesz naar Dordrecht naar de stadhouder vanwege de dagvaart te Gorinchem 

6 Heynrick van Assen, meester Willem van Alffen en meester Willem Dapper naar Gorinchem 

6 - een kopie schrijven 

6 een bode naar Dordrecht, met een brief 

6 - 2 riemen 

6 - 
een haak aan beugels, mergelaarde, "matten", hout, spijkers, timmerwerk 1 
riem 

6 Aernt Warnaersz, burgemeester en Govaert Claesz naar Dordrecht, inzake de dagvaart te Gorinchem 

6 Aernt Warnaersz, burgemeester, meester Willem Dapper en Govaert Claesz 
naar Dordrecht, met de gedeputeerde(n) van Schoonhoven, inzake de 
Geldersen, vanwege de landsheer 

6 een schipper die meester Oudaen haalde uit Montfoort 

6 2 jongens reizen 

6 Claes Jacobsz en Govaert Claesz 
naar Rotterdam, verder naar Dordrecht en weer naar Rotterdam om de komst 
van de landsheer te "ordineren" 

6 Govaert Claesz en Jorys die Bastaert 
vanwege 25 "gesellen", die zij te Rotterdam "hadden" op bevel van de 
burgemeester 

6 Cornelys Pietersz Aelbrecht Willemsz, Willem Jansz en Jacob Jansz reis van 49 dagen met het grote oorlogsschip naar Dordrecht en Rotterdam 

6 Geryt de beer naar Dordrecht, met een brief aan onze stad 

6 Claes Jansz, een bode naar Dordrecht, naar de stadhouder gezonden 

6v Cornelys Dircxz en Huuch Pietersz 
met het kleine oorlogsschip naar Dordrecht en Rotterdam, toen de landsheer 
naar Dordrecht gebracht was 

6v de schutters, met 40 schutters 
"van der sonne(?)" om de landsheer te halen uit Dordrecht en hem te 
brengen naar Rotterdam 

6v - toortsen, goedgekeurd door de vroedschap 

6v Dirck Hoeck en Claes Splintersz naar Dordrecht, met riemen 

6v een bode 
met buskruit en met geld lopend naar Schoonhoven om te kijken waar de 
brand was 

6v 34 personen 
naar Rotterdam gezonden door Simon die Lege en Dirck Claesz, 
burgemeester 

6v Hartoech met 8 personen die de heer van Montfoort begeleidden naar Dordrecht 

6v Claes Splintersz naar Utrecht, inzake buskruit 

6v Willem Dircxz te paard naar de burgemeester te Rotterdam 

6v heer Zweer van Montfoort met het oorlogsschip met 40 mannen 
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6v Simon die Lege en Dirck Claesz, burgemeester 
naar Dordrecht, om de geleerden te Gorinchem te zenden naar de landsheer 
en om onze poorters naar huis te ontbieden 

6v een bode 
naar Den Haag, naar meester Phillips Wylant met een brief uit Gent 
[Wielant] 

6v Heyntgen Coninck naar Dordrecht, naar onze burgemeester 

6v Heyntgen Coninck naar Schoonhoven, om hen op te roepen naar Dordrecht ter dagvaart te gaan 

6v Jan Willemsz naar Dordrecht, naar de heer van der Veer van Montfoort 

6v Heynrick Pietersz naar Oudewater en Schoonhoven met de stad Dordrecht 

7 Konijn naar Den Haag, vandaar naar Rotterdam 

7 Dirck Hoeck 
naar Den Haag, om te vragen om het leen van de visserij en van het veer te 
Haastrecht 

7 Willem Dircxz te paard naar Utrecht, met een brief voor de heer van Montfoort 

7 Willem Hugenz naar Rotterdam met het oorlogsschip, 3 dagen 

7 de drie trompetters 14 dagen op reis om de landsheer te halen van Dordrecht naar Rotterdam 

7 Martijn Claesz te paard naar Montfoort 

7 Cornelys Strobbe en zijn zoon en Pier neef naar Dordrecht, om onze burgemeesters en het gerecht naar huis te halen 

7 5 mannen, en 2 mannen die te Rotterdam waren 

7 Dirck Claesz, burgemeester en Govaert Claesz 
naar Dordrecht, om met die van Dordrecht, Schoonhoven en de afvaardigden 
van de landsheer te overleggen over de bede 

7 meester Dirck Gorysz 
naar Brugge, vanwege het proces van meester Willem Dapper inzake de 
Valent 

7 de advocaat de geschriften in het net schrijven 

7 - kopieën van de geschriften van Lazarus Lommelyn 

7 - voor het vervangen van de procureuren gegeven vanwege de lastbrief 

7 meester Dirck naar Den Haag naar de landsheer 

7 - 2 verzoekschriften maken 

7 - de akte van de notaris 

7v Huuch Gijsbrechtsz en meester Dirck Gerysz naar Rotterdam ter dagvaart met de landsheer 

7v Jan van Dyck naar Amsterdam en Haarlem om onze poorters te waarschuwen 

7v Konyn 
naar Utrecht, omdat onze poorters daar gevangen werden gehouden, en hij 
nam met zich mee een burgemeester en een oud "raet" 

7v Geryt Claesz 
naar Den Haag met 3 brieven, één aan de landsheer, één aan de kanselier 
en één aan de graaf van Nassau 

7v meester Dirck Gorysz 
naar Schoonhoven en naar Dordrecht, om te bespreken hoe men de 
dagvaart zou houden in Rotterdam 

7v de bode van Rotterdam naar Den Haag, vandaar naar Gouda, verder naar Dordrecht 
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7v Konyn naar Schoonhoven, Dordrecht en weer naar Gouda 

7v een bode naar Den Haag, lopend om te vernemen "hoe dat mijnheer dair an was" 

7v de bode van Wesel die het bericht bracht, dat "dat wijf doot was van die x nobel" 

7v - 
4 wagens die de heer van Montfoort met de burgemeester en met Govaert 
Claesz naar Krimpen brachten om naar Dordrecht te varen 

7v Jorys die bode van de landsheer 
een brief brengen naar Rotterdam, en weer naar Gouda, naar Rotterdam, 
Den Haag met een brief aan de landsheer vandaar naar Gouda met een brief 
van de landsheer aan de stad Gouda 

7v Heyntgen Coninck - 

7v Aelbrecht Willemsz een brief brengen naar Dordrecht 

7v 5 mannen de landsheer van der Veer tegemoet reizen en halen uit Honingen 

7v een voerman 
een brief brengen naar de burgemeester en schepenen van Gouda, die in 
Rotterdam waren 

7v 40 schutters en 21 knapen naar Dordrecht om Mijhheer te halen 

7v Geryt Raes - 

7v Jan Gerytsz - 

8 Dirck Claesz, burgemeester Jan Moel, Dirck Hoeck Jacobsz om te praten over de dagvaart 

8 de koning van de boogschutters - 

8 de fourier van de heer van Symay - 

8 Simon die Lege, burgemeester, en Dirck Hoeck Jacobsz 
naar Rotterdam, om te praten met de graaf van Nassau en met de 
raadsheren 

8 Simon die Lege en Dirck Claesz, burgemeester, Jan Moel en Dirck Hoeck vandaar naar Den Haag 

8 
Simon die Lege, Aernt Warnaersz burgemeesters met meester Willem Dapper, 
Govaert Claesz, Dirck Hoeck, meester Dirck Gorysz 

- 

8 een bode naar Den Haag met een brief aan onze stad 

8 Jacob Dammasz, Gorys Jacosz en Kers Jansz 
naar Krimpen, met Simon die Lege, burgemeester, en met de gedeputeerden 
van Montfoort 

8 Wouter Maes en Govaert Claesz 
naar Dordrecht, voor verder overleg met bepaalde gelastigden die daar 
waren namens de landsheer, inzake de bede 

8 Heynrick Pietersz en Govaert Claesz 
naar Dordrecht, met de gedeputeerden van heer van Montfoort en van 
Schoonhoven, inzake de dagvaart over de bede 

8 Konyn naar Den Haag, met een brief aan onze bemiddelaars 

8v Heynrick Pietersz naar Veer, om te praten met de heer van der Veer over bijzondere zaken 

8v Heynrick Pietersz naar Dordrecht, "om goet dat Dirck Gerytsz in die maen an gehaelt was" 

8v Dirck Willemsz 
naar Bergen, met een brief aan de stad Bergen, omdat onze schepen daar in 
beslag waren genomen 
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8v Gijsbrecht Wemmersz en Geryt Dou 
naar Gorinchem, inzake het schip van Geerlof Gerytsz, dat daar in beslag 
genomen was met bier 

8v meester Oudaen en meester Thomas "doctoers" naar Gorinchem, naar de landsheer 

8v 
Simon die Lege, burgemeester, meester Willem, Adriaen Geryt Louwez en Jan 
Verheer 

naar Montfoort, om te praten met heer van Montfoort 

8v Simon die Lege, burgemeester, en Govaert Claesz naar Dordrecht, om te praten met hen 

8v - een brief zenden naar Schoonhoven aan de vrouw van Breroe 

8v 
Simon die Lege, burgemeester, Claes Jacob Bernwoutsz, meester Dirck Gorysz 
en Wouter Jansz 

naar Den Haag 

8v - een brief schrijven uit Den Haag naar Bergen 

8v de bode die de brief naar Bergen bracht 

8v meester Melys 2 verzoekschriften maken 

8v Simon die Lege, burgemeester naar Dordrecht, met de heer van Montfoort 

8v 
Simon die Lege, burgemeester, Claes Bernwoutsz, meester Dirck Gorysz en 
Wouter Jansz 

naar Den Haag 

8v een bode die naar Vianen liep 

9 Wouter Maes en Govaert Claesz 
naar Dordrecht, voor overleg met afgevaardigden van de landsheer over de 
bede van de landsheer 

9 meester Dirck Gorysz naar Veer om de heer van der Veer te halen 

9 meester Willem Dapper Adriaen Geryt Lauwez naar Vianen, naar Jouker van Breroede, op bevel van de burgemeesters 

9 Dirck Bouwensz, Aernt Warnaersz burgemeesters en Govaert Claesz naar Dordrecht, naar de landsheer 

9 7 mannen die in het scheepje waren 

9 Neel Strobbe - 

9 - 2 riemen 

9 Willem Gorysz - 

9 de mannen drinkgeld 

9 Ewout Allairtsz - 

9 een bode die uit Den Haag kwam met een brief aan de stad 

9 - 
3 wagens, die reden met onze gedeputeerden van Gouda naar 
Schoonhoven, vandaar naar Dordrecht 

9 een bode die van de heer van Nassau kwam met een brief 

9 een bode naar Den Haag gezonden naar de graaf van Nassau met een brief 

9 Jorys, bode van de landsheer bracht een brief van de landsheer uit Den Haag aan de stad Gouda 

9 een bode naar Den Haag, met een brief aan onze gedeputeerden daar 

9 Kerskyn naar Amsterdam, omdat ons marktschip vastgehouden werd in Bergen 

9v Heynrick Pietersz naar Dordrecht, inzake de stapel, omdat het koren van Jacob Goesenz en 
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Adriaen van Scoenhoeven te Dordrecht in beslag genomen was 

9v Heynrick Pietersz naar Vianen, om te praten met de heer van der Veer over bijzondere zaken 

9v Warnaer lopend naar Oudewater en Montfoort 

9v Mathijs te voet naar Vianen 

9v Pieter Myen te voet naar Den Haag met een brief 

9v Jan Clos lopend naar Schoonhoven, Montfoort en Dordrecht, met brieven 

9v Claes meester Goesens lopend naar Oudewater, Montfoort en Schoonhoven (3 dagen) 

9v meester Dirck Gorysz naar Dordrecht, om de schutters van Dordrecht hier te brengen 

9v de wagenmenners lening. Fooien vanwege de schutters van Dordrecht 

9v Frans lening 

9v de wagenmenners - 

9v Frans 2 dagen met een wagen 

9v meester Dirck Gorysz naar Den Haag, ter dagvaart 

9v Aelbrecht Dircxz en Geryt Jacosz naar Antwerpen, inzake de brouwerij "die dair bieren" 

9v Benne naar Schoonhoven met een wagen 

9v meester Dirck Gorysz naar Dordrecht, vandaar naar Den Haag ter dagvaart met de landsheer 

9v meester Dirck Gorysz met antwoord inzake de dagvaart naar de landsheer van Montfoort 

9v Dirck Claesz, burgemeester naar Dordrcht om te bespreken of men ter dagvaart in Den Haag zou reizen 

10 Kerstant Harmansz, Schout, en Dirck Claesz, burgemeester 
naar Dordrecht, om te bespreken of men zou vasthouden aan het privilege of 
niet 

10 een bode die van Gent kwam 

10 Willem Willemsz van Dobben naar Den Haag gezonden door de burgemeester 

10 een bode naar Den Haag gezonden 

10 Jan Vinck naar Rotterdam, met 27 mannen 

10 een bode lopend naar Den Haag 

10 een bode naar Oudewater 

10 Kerstant Harmansz, Schout naar Utrecht 

10 Kerstant Harmansz, Schout naar Schoonhoven, Dordrecht en Vianen, met Govaert Claesz 

10 een bode lopend naar Den Haag 

10 Lambrecht Gerytsz, baljuw, en Govaert Claesz 
naar Utrecht, naar de proost en het kapittel van Oudmunster; een brief naar 
huis gezonden 

10 meester Willem Dapper en Govaert Claesz naar Utrecht, naar de proost en het kapittel van Oudmunster 

10 een bode met een brief uit Den Haag 

10 - een kopie van een verzoekschrift schrijven 

10 - een banket van de heer van Nassau, de heer van Montfoort, Geryt van 
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Assendelf en de "cantor" 
[Assendelft] 

10 Lucht die wagenair een tocht met de kastelein en Dirck Bouwensz 

10 Benne reizen 

10v Heynrick Pietersz 
naar Dordrecht, omdat die van Dordrecht "souden houden leggen" 10 
mannen te Oudewater op hun kosten 

10v Heynrick Pietersz 
naar Dordrecht, omdat zij hun mannen zouden zenden, "als wij se te doen 
hadden" 

10v Jan Willemsz naar Schoonhoven 

10v Willem Dircxz te paard naar Utrecht naar onze gedeputeerde(n) 

10v Martijn Claesz naar Dordrecht met een brief 

10v een man die naar Den Haag liep om nieuws te halen 

10v Hartoech lopend naar Dordrecht 

10v de koster van Leyden met een brief 

10v Dirck Claesz, burgemeester naar de Lek en over de IJssel naar de heemraden, en verder naar Dordrecht 

10v Jacob Roelofsz - 

10v Claes Gerytsz naar Den Haag 

10v Claes Gerytsz naar Delft 

10v Heyntgen Coninck naar Utrecht en Montfoort 

10v 
Aernt Warnaersz, burgemeester, Govaert Claesz, Ariaen Geryt Lauwez Heynrick 
Pieters, Dirck Pieter Aelbrechtsz en zijn zoon 

naar Dordrecht, Schoonhoven en Vianen 

10v een bode van Dordrecht, die uit Brussel kwam 

10v een bode lopend naar Antwerpen naar de burgemeester 

10v Claes Gerytsz naar Den Haag 

10v Hartoech Aelbrecht naar Antwerpen en Brussel 

11 een bode - 

11 Jan Clos naar Oudewater naar de burgemeester 

11 Mathijs Claesz lopend naar Schoonhoven 

11 
Simon die Lege, burgemeester, Wouter Maes, meester Dirck Gorysz, en 
Gijsbrecht Willemsz 

naar Brussel, naar de beurs 

11 de koster van Leyden lopend tussen Brussel en Gouda (17 dagen) 

11 meester Geryt Minnen 

schrijven van de verzoekschriften, de appélvergunning en de geheime 
brieven, en deze te verzegelen en drinkgeld voor zijn knechten. Dit alles om 
de schepen die in beslag genomen waren te ontzetten. Vervoerskosten van 
Dordrecht naar Brussel en naar Gouda 

11 Boudewijn (of: Bouder), de knecht van de "cantoer" met de verzoekschriften op reis om de schepen te ontzetten in Vlaanderen, 
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15 dagen 

11 Gijsbrecht van die Poerte met de verzoekschriften naar Zeeland om de schepen te ontzetten, 13 dagen 

11 - 2 kamers "dair wij sliepen", en drinkgeld 

11 meester Claes de Ruter amnestie, en de akte 

11 de kanselier van de landsheer 
som geld, toegestaan door de vroedschap, "omdat" men de schepen zou 
vrijlaten, en omdat wij vrij varen en de keren souden" 

11 de "camer" van St. Donaes te Brugge omdat hij ons loyaal geholpen had bij het vrijkrijgen van onze schepen 

11 de raad van de landsheer te Gent onkosten, inzake het beslag leggen op onze schepen vanwege de landsheer 

11 de baljuw van Vlaanderen, Zeeland, Brabant 

die onze schepen in beslag genomen hadden op bevel van de landsheer en 
weer vrijgelaten hebben toen wij vrijstelling hadden van de landsheer in alle 
steden van Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Holland, waartoe elk in het 
bijzonder "getaxeert" was voor een zekere som door de "cantor" 

11 de raad van de landsheer - 

11 Simon die Lege, burgemeester, Wouter Maes en Claes Bernwoutsz naar Brugge 

11 heer van Marnen, kapitein van Bergen in Vlaanderen omdat hij de goederen van onze poorters had vrijgegeven in Bergen 

11v Dirck Simonsz 
geld voor de kapitein van Biervliet voor het vrijlaten van onze poorters, toen 
de landsheer hen had laten aanhouden 

11v de burgemeester van Eckerloo vanwege het beslag dat op de goederen van onze poorters gelegd was 

11v Claes Gerytsz 
naar Rotterdam, naar Hubert van Zulen met een brief om de kooplieden naar 
Gouda laten komen 

11v Claes Gerytsz naar Amsterdam en Haarlem met een brief 

11v Claes Gerytsz naar Den Bosch, met een brief 

11v Simon die Lege, burgemeester, en Wouter Maes 
naar Dordrecht, om met hen te spreken, over de gevangenschap van onze 
poorters en het beslag op hun goederen 

11v meester Willem Dapper en Wouter Maes naar Dordrecht, om te "ordineren" naar de landsheer te reizen 

11v Hartoech naar Utrecht 

11v Willem Dircxz te paard naar Schoonhoven met een brief aan de prins van Yrangen 

11v Roel die Man naar Dordrecht, op bevel van de burgemeester 

11v Roel die Man reis vanwege de kastelein 

11v Jorys, de bode van de landsheer naar Den Bosch met een bevelschrift 

11v Vranck die Wagenaer 
naar Den Haag, met meester Willem van Alffen en meester Dirck Gorysz, 
inzake de oude kastelein 

11v Herman Ottenz te voet naar Den Haag naar burgemeester 

11v Heyntgen Coninck te paard naar Schoonhoven inzake de kastelein 

11v Kerstant van Remunde naar Buren 

11v meester Willem Dapper en Wouter Maes naar Dordrecht, om de begroting te maken van de ablutie en andere zaken, 
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met Jan Verdussen, kastelein\ 

11v - geld voor Cornelis Adriaensz, omdat hij een som geld in Brussel afleverde 

12 Aernt Warnaersz, burgemeester, meester Willem Dapper en Wouter Maes naar Den Haag, inzake de begroting van de bede 

12 de griffier schrijfwerk 

12 de secretarissen van de stadhouder - 

12 Claes Gerytsz 
naar Zeeland, naar Arnemuiden met een brief aan Geryt Jacobsz en Lange 
Pieter, die daar waren om een schip te kopen vanwege de stad 

12 meester Claes en Willem Hugenz naar "die hant", opdat men "die luden" niet gevangen zou nemen 

12 Benne 
planken, die van de brug(gen) gebroken waren in Bloemendaal de stad in te 
voeren en terug te brengen 

12 Huuch die Wagenaer naar Utrecht gereden met de Schout, vanwege stadszaken 

12 Heyntgen Coninck naar Zeeland, naar Geryt Jacobsz en Lange Pier 

12 Dirck Claesz, burgemeester, en Dirck Hoeck naar Utrecht om renten te verkopen 

12 Jorys, bode van de landsheer 
naar Den Bosch, om onze poorters te doen vrijlaten; verder naar het hoge hof 
om een bevelschrift van de kanselier (42 dagen) ; verzegelen en schrijven 

12 Hartoech naar Den Haag 

12 Hartoech naar Dordrecht 

12 Geryt Jacobsz en Lange Pier naar Zeeland om een schip te kopen 

12 13 mannen van Gouda 
naar Leiden naar de St. Jacobsmarkt om de kooplui naar huis te begeleiden, 
die naar de markt gekomen waren 

12 Dirck Bouwensz, burgemeester, en Jan Willemsz te paard naar Schoonhoven 

12 meester Willem van Alfen en meester Dirck Gorysz naar Den Haag, inzake de kwijtschelding van Adriaen van Scoenhoeven 

12v meester Dirck Gorysz 
naar Den Haag, om de "aenspraeck" van de heer van der Veer te horen, en 
inzake Jan Claesz tegen de stad Alkmaar; een bevelschrift met een 
verzoekschrift 

12v de deurwaarder - 

12v Geryt Jacobsz en meester Dirck Gorysz 
naar Dordrecht om te spreken met de gedeputeerden van Delft, Rotterdam 
en Schiedam over het in zee brengen van de schepen 

12v meester Dirck Gorysz 
naar Veere, om te spreken met de heer van der Veer, en vandaar naar 
Middelburg om het handelsschip te helpen uitvaren 

12v Heyntgen Coninck vanwege de "mannen van die lande" 

12v Jan Clos naar Schoonhoven 

12v Claes meester Goesens naar Haastrecht 

12v 
Simon die Lege, Aernt Warnaersz, burgemeesters, meester Willem Dapper en de 
kastelein 

naar Schoonhoven, vandaar naar Dordrecht naar de beurs 

12v Simon die Lege, burgemeesters Aernt Outgaertsz en meester Dirck Gorysz naar Dordrecht, vandaar naar Delft 
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12v een bode - 

12v - 2 kopieën vervaardigen 

12v Simon die Lege, burgemeester 
naar Utrecht, om te praten met de heer van der Veer en met de heer van 
Montfoort 

12v de deken en meester Willem Dapper 
naar Utrecht, om te praten met de proost, om hem er toe te brengen op te 
houden met de rechtsvorderingen die hij dagelijks pleegt "tegen" onze 
handvesten en privileges 

12v Dirck Bouwensz, burgemeester, en Govaert Claesz 
naar Schoonhoven, naar de heer van der Veer, om een dagvaart naar 
Dordrecht te ondernemen 

13 Dirck Bouwensz, burgemeester, Govaert Claesz naar Dordrecht, inzake de bede 

13 
Simon die Lege, burgemeester, Wouter Maes, meester Willem Dapper, Govaert 
Claesz, meester Dirck Gorysz 

naar Dordrecht, inzake het feit dat onze schepen "opgehouden waren" 

13 Govaert Claesz 
naar Schoonhoven, Vianen, Dordrecht, naar de heer van der Veer en de heer 
van Montfoort, inzake het feit dat onze schepen "up gehouden" waren 

13 de kastelein op het hof een maaltijd 

13 Dirck Claesz en Claes Splintersz naar Utrecht, vanwege de renten 

13 Wouter Maes, Adriaen Gerytsz, en Jacob Dircxz naar Den Haag, ter dagvaart inzake het omslaan van de bede 

13 meester Floer de clerck 
naar Leiden, om een vonnis in de zaak tussen de Heilige Geest en Coman 
Ariaen en één inzake Govaert Claey 

13v Adriaen Geryt Lauwez en meester Dirck Gorysz naar Den Haag, ter dagvaart, inzake de rekening van het gemeneland 

13v een bode die uit Zeeland kwam van de kapitein van het handelsschip 

13v Dirck Pieter Aelbrechtsz 
naar Bloemendaal en Waddinxveen, met een aantal mannen om de balling 
van Leiden te vangen, die de "luden" beschadigd hadden 

13v Wouter Maes 
naar Den Haag, inzake de bede van Maria van Bourgondië, en inzake die van 
Dordrecht 

13v Gijsbrecht Wilemsz naar Dordrecht, om geld te brengen dat de kanselier moet hebben 

13v Willem Dircxz naar Utrecht, met een brief aan de heer van Montfoort 

13v Claes Geryt Emsen naar Den Haag met een brief aan de griffier 

13v Wouter Maes naar Dordrecht, om de stapel "breder te hebben" met de andere steden 

13v Wouter Maes en meester Dirck Gorysz naar Den Haag, inzake de verdeling van de bestede som geld 

13v Heynrick Pietersz en meester Dirck Gorysz 
naar Dordrecht, om de kwijtschelding "in wairden" te houden, en om de 
kosten die wij gemaakt hebben te begroten 

13v een bode 
naar Schoonhoven, naar meester Jacob de doctoer, dat hij met onze mensen 
zou reizen naar Utrecht 

14 een bode naar Dordrecht, naar onze gedeputeerde in Den Haag 

14 Dirck Claesz, burgemeester, en Kerstant Harmansz, Schout naar Utrecht, naar de proost 
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14 meester Jacob en meester Willem Dapper met zijn mannen, en Wouter Jansz naar Utrecht, inzake de "verbuernisse" van het Land van Stein 

14 Jan van Diepen en Jan Vinck met het geld naar het handelsschip 

14 Claes van Heemstede naar Den Haag, naar de stadhouder 

14 Claes van Heemstede naar Dordrecht 

14 Heyntgen Coninck naar Den Haag, met een brief, dat men de koeien zou vrijgeven 

14 Heyntgen Coninck naar Den Haag, om een bevelschrift 

14 Dirck Claesz naar Utrecht, met Heynrick Scoenhoefsman 

14 Dirck Claesz, burgemeester naar Utrecht, met Claes Splintersz 

14 een bode van de landsheer uit Den Haag naar de proost van Oudmunster 

14 meester Dirck Gorysz 
naar Den Haag, inzake de proost van Oudmunster en de rentmeester van 
Middelburg; 2 verzoekschriften en een brief aan de proost; een bevelschrift 
jegens de rentmeester van Westerscelt 

14 de deurwaarder reis naar de rentmeester 

14v Geryt die Ridder, bode van de landsheer naar Bergen, met een bevelschrift aan onze stad (te brengen?) 

14v Wouter Maes en meester Dirck Gorysz 
naar Dordrecht, om te praten over meester Jan en meester Claes Roelofsz; 
vandaar naar Den Haag, inzake de bede van Maria van Bourgondië en de 
lening 

14v een deurwaarder naar Weesp, om een bevel af te kondigen om Bart die timmerman vrij te laten 

14v Claes Geryt Emsen naar Den Haag, met een brief aan Wouter Maes en meester Dirck Gorysz 

14v Aernt Warnaersz, burgemeester, en Aelbrecht Dircxz 
naar Antwerpen, om te praten met de notabelen van Antwerpen "dat wij 
gaern meer hadden van den bier" 

14v een bode met een brief aan de rentmeester van Westerscelt 

14v Dirck Claesz en Dirck Bouwensz, burgemeesters naar Breda, naar de kastelein, en naar meester Willem van Alphen 

14v Foytgen en nog een van de Rijn ontboden, om te vernemen over de zaken van Claes Adriaensz 

14v Heynrick Pietersz en meester Dirck Gorysz 
naar Antwerpen, om te praten met de prins van Orangen en de graaf van 
Nassau over bijzondere zaken 

14v een bode gezonden te paard naar Mechelen om ons op te wachten 

14v Heynrick Pietersz naar Utrecht naar de heren van Oudmunster, inzake het Land van Stein 

15 
meester Jacob doctoer, en de prior van Schoonhoven en de pater van Stein, en 
meester Willem Dapper en Adriaen Geryt Lauwez 

naar Utrecht, om te praten met de heren van Oudmunster, over de 
verbeurdverklaring van het Land van Stein 

15 Jan Florysz 
naar Dordrecht, vanwege het schip van de vrouw van Adriaen Kerstant 
Lievenz, dat daar aangehouden was 

15 Joest Jacobsz 
een bevelschrift, dat gezonden was naar de rentmeester van Westerscelt te 
Middelburg inzake eigendom van Simon die Lege, burgemeester, dat in 
beslag genomen was 

15 Wouter Maes naar Den Haag, inzake de bede van Maria van Bourgondië, en die van 
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Dordrecht "hoe sij staen souden" 

15 Claes Gerytsz 
naar Schoonhoven, om meester Jacob die doctoer en de prior op te halen om 
te reizen naar Utrecht en te praten met de heren van Oudmunster 

15 meester Floer 
naar Leiden, om een vonnis in de zaak tussen Ariaen Aerntsz en de Heilige 
Geestmeesters 

15 Dirck Bouwensz, burgemeester, Govaert Claesz 
naar Montfoort, met die van Dordrecht, Schoonhoven en Oudewater, inzake 
die ablutie 

15 Claes meester Goesens naar Bodegraven, met een brief aan de gezworenen en aan de heemraden 

15v meester Dirck Gorysz 
inzake de inbeslagneming van de haring- en palingschepen en inzake 
Purmerend 

15v meester Dirck Gorysz 
naar Den Haag; naar de stadhouder van Holland "om dat kerchof uten ban te 
doen", want hij had het de stad beloofd 

15v - een kopie van het kasteleinschap maken 

15v Jan Verdusse, onze kastelein naar de landsheer en naar de graaf van Nassau met 2 paarden 

15v 
de pater van Sion en de pater van Stein en Adriaen Geryt Lauwenz en meester 
Willem Dapper 

naar Utrecht, inzake de verbeurdverklaring van het Land van Stein 

15v meester Willem Dapper, Adriaen Geryt Lauwez en Dirck Dircxz naar Utrecht, inzake de verbeurdverklaring van het Land van Stein 

15v - 3 bewijsstukken; salaris en verklaringen 

15v Claes Geryt Emsen naar Amsterdam, met een brief aan het gerecht, en nog één 

15v Willem Dircxz met een brief aan de stad Dordrecht; naar Montfoort 

15v Adriaen Geryt Lauwez en Dirck Claesz van Krimpen burgemeesters naar Dordrecht, inzake de "ablucie" 

15v Dirck Claesz, burgemeester naar Dordrecht, voor dezelfde zaak 

15v - 
vanwege het beoordelen van de waardebepaling "van Aernt Gijsbrechtsz 
Vranck" te Dordrecht in de munt op de wissel; de brief schrijven 

16 Claes Geryt Emsen 
naar Dordrecht naar onze kastelein Jan Verdusse en naar meester Willem 
Dapper 

16 - met een brief 

16 een bode gekomen uit Den Haag met een brief 

16 de deken naar de proost van Oudmunster vanwege de stad 

16 Claes Geryt Emsen naar Den Haag, om de kopie van de Valent 

16 Benne naar Utrecht, met Simon die Lege 

16 onze kastelein en meester Dapper naar Schoonhoven, vandaar naar Dordrecht, vanwege stadszaken 

16 Claes meester Goesen naar Bodegraven met een brief 

16 Geryt Jacobsz en Dirck Hoeck naar Den Haag, inzake de rekening van het handelsschip 

16 Geryt Jacobsz en Aernt Outgaertsz naar Den Haag, inzake de omslag van de kosten van het handelsschip 

16 Jan van der Hede naar Montfoort 
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16 Heyntgen Coninck 
naar Gent, naar onze gedeputeerden; vandaar naar Brugge, naar meester 
Dirck Gorysz en Heynrick Pietersz 

16v Aernt de schoutsknecht naar Utrecht, met een brief 

16v Dirck Dircxz, Ariaen Geryt Lauwez en meester Willem Dapper 
naar Utrecht, naar de heren van Oudmunster, inzake de verbeurdverklaring 
van het Land van Stein 

16v voor de pater van Stein geld geleend; "die wij tot Utrecht vonden" 

16v Govaert Claesz naar Schoonhoven voor een gesprek met de andere steden 

16v Geryt die Ridder, bode een bevelschrift naar Gouda gebracht 

16v Baertgen van Oeyen 
te voet naar Utrecht met 2 brieven aan meester Hubrecht en aan de proost 
van Oudmunster 

16v een bode te voet naar Den Haag, naar meester Melys 

16v Dirck Claesz, burgemeester en Jacob Dircxz naar Den Haag, voor de taxatie van het platteland, van de scheepsbelasting 

16v de bode toen hij weer alleen thuis kwam 

16v - een kopie schrijven 

16v een bode met een brief uit Utrecht 

16v Heyntgen naar Brugge en Calais 

16v een bode van de landsheer voor een brief 

16v Claes die kistemaker naar Leiden, vanwege de wijnmaat 

16v Claes Geryt Emsen naar Den Haag met een brief 

17 een bode komend uit Utrecht, van de proost, met een brief 

17 een bode komend uit Brugge, van meester Dirck Gorysz 

17 een bode komend uit Schoonhoven, met een brief 

17 Jan Vrericxz te voet naar Leiden naar Aernt Outgaertsz, burgemeester 

17 meester Floer 
naar Leiden, om het vonnis in de zaak van de Heilige geest jegens Coman 
Adriaen 

17 Heyntgen Coninck naar Brugge, met een brief aan Wouter Maes, burgemeester 

17 Jan die Gront te voet naar Brugge, naar Wouter Maes 

17 Jacob Dircxz en Claes Bernwoutsz 

naar Den Haag, inzake de bede van Maria van Bourgondië, en inzake het 
verzoek van "onse oude vrouwe" om enige tegemoetkoming van het land in 
de kosten, die zij gemaakt heeft in de "voerage" van Engeland, en inzake de 
rekening van de scheepsbelasting 

17 de pater van Sion en anderen 
door ons ontboden op bevel van de stad; 4 maaltijden bij ons en de wijn, en 
glazen te brengen, en de tollen 

17 - wijn te Brugge, toen zij de "knecht" van de "cantoer" uitgenodigd hadden 

17 Dirck Jansz, de bode 
naar Oudewater, naar de burgemeester, en naar Haastrecht om aan te 
bieden de belasting te betalen 
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17 Wouter Maes en Willem Woutersz naar Brugge, inzake Lazarus Lommelyn, waar zij mee spraken 

17v de Schout, meester Willem Dapper en Ariaen Geryt Lauwez 
naar Schoonhoven, om te praten met meester Jacob doctoer, om hem te 
vragen of hij wilde reizen naar Utrecht, inzake de verbeurdverklaring van het 
Land van Stein 

17v 
meester Jacob doctoer, de pater van Stein, meester Willem Dapper 
burgemeester, Dirck Dircxz en Adriaen Lauwez 

- 

17v de notarius die het kapittelhuis van Oudmunster "bewairt" 

17v - sleeën 

17v de heer kastelein Jan Verdusse, meester Willem, burgemeester 
naar Schoonhoven, vandaar naar Dordrecht, om met hen te praten over 
zekere brieven, die wij gekregen hadden van de heren van de raad, inzake 
Leiden 

17v Jan Verdusse, onze kastelein 
naar Brugge, naar de prins van Gerangen en de graaf van Nassau, inzake 
stadszaken; gezonden door burgemeesters en schepenen 

17v een bode komend met een brief van Maria van Bourgondië 

17v Dirck Bouwensz en Heynrick Pietersz naar Leiden, om Geryt Jan Lambrechtsz te halen (sleehuur) 

17v Claes meester Goesens naar Den Haag met een brief 

17v Aerntgen de schoutsknecht lopend naar het Land van Stein 

18 Wouter Maes en Willem Woutersz naar Den Haag, inzake het schrijven aan ons door die van Dordrecht 

18 meester Dirck Gorysz 
naar Gent, met de "cantoer" om de verklaring van "ablucie", en inzake de 
boete van 1000 nobels; meester Dirck heeft hem gevraagd en hem gebracht 
naar Gent en zijn kosten betaald 

18 meester Dirck 
van Gent naar Brugge en vandaar naar Sluis, en weer naar Brugge met de 
commissarissen van de brouwers tegen de baljuw "van den water" en de 
tollenaar te Sluis 

18 bodes gezonden, om de getuigen te halen 

18 2 commissarissen daggeld, en papier 

18 de klerk daggeld 

18 de procureur Claes de Mol daggeld 

18 de deurwaarder daggeld 

18 de getuigen daggeld 

18 de knecht van de commissarissen geld 

18 Jan Pots heeft "gecort" op 2 tonnen bier die de heer cantor kreeg 

18 - een verzoekschrift en een geheime brief van de brouwers 

18 Claes de Mol maken van een antwoord en een verzoekschrift 

18 Aernt Outgaertsz en Joost Oliviersz 
naar Den Haag, om te praten met de steden van Holland om vrede te sluiten 
met de stad Leiden 
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18 Aernt Outgaertsz burgemeeester, en Pieter Jacobsz naar Den Haag, inzake die van Leiden 

18v Geryt Outgaertsz en Heynrick Pietersz 
naar Den Haag, inzake die van Leiden; heen en weer tussen Leiden en Den 
Haag, om vrede te stichten 

18v Aernt Outgaertsz burgemeester naar Dordrecht, om het geld op te vragen dat wij hun hadden voorgeschoten 

18v meester Willem Dapper en Joost Oliviersz 
naar Leiden, Den Haag om te onderhandelen met de stadhouder en die van 
Leiden 

18v een bode te voet naar Den Haag met een brief 

18v meester Dirck Gorysz 
naar Gent met de "cantor", vandaar naar Brugge, inzake de betaling van de 
1000 nobels 

18v de deurwachter van de landsheer en de heraut - 

18v - 
kopieën en minuten van het proces van meester Willem Dapper tegen 
Lazarus Lommelyn; verzoekschriften en akten maken 

18v meester Dirck een bode gezonden van Gent naar Brugge 

18v de "cantor" van Brugge 6 tonnen bier met de accijns 

18v Wouter Maes geld dat hij voorgeschoten had 

18v Heynrick Pietersz 

naar Dordrecht, met meester Dirck Gorysz, inzake de penningen van de prins 
van Gerangen en de graaf van Nassau. Vandaar naar "Bergen up die soem", 
inzake de kanselier; vandaar naar Gent met de gedeputeerde(n) van 
Dordrecht 

18v de koning van de boogschutters - 

19 Heynrick Pietersz naar Dordrecht, omdat het schip van Jan Gerytsz in beslag genomen was 

19 Heynrick Pietersz 
naar Den Haag, inzake een conflict tussen die van Bloemendaal en die van 
Waddinxveen, die wilden dat die van Bloemendaal mee zouden betalen in 
hun belasting 

19 Dirck Jansz, de bode - 

19 Claes Goesensz - 

19 Kerstant Harmansz en Jan van Diepen naar Utrecht 

19 Dirck Bouwensz en Kerstant Harmansz naar Dordrecht, naar de heer van der Veer 

19 Kerstant Harmansz naar Dordrecht 

19 Kerstant Harmansz 
naar Utrecht, naar de heren van Oudmunster, inzake uitstel vanwege het 
Land van Stein 

19 Kerstant Harmansz naar de proost, inzake het "vryen" van onsz kerkhof 

19 Aernt Gerytsz de rentmeester 
naar Den Haag, voor de kwijtschelding vanwege het schoutambt, voor het 
geld, dat wij voorgeschoten hadden 

19 een bode van de landsheer uit Den Haag 
naar Utrecht, naar de proost van Oudmunster, inzake Claes Ryckoutsz en 
Reyer die Coen, "van testament" 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    84 

 

 

19v Wouter Maes en Jacob Dircxz naar Den Haag, inzake de bede en de rekening van de schepen op zee 

19v Jacob Dircxz naar Den Haag, voor dezelfde zaak 

19v een bode lopend naar Gouda om de kopie van het verdrag van Dordrecht 

19v een bode die een brief bracht uit Wageningen 

19v Dirck Dircxz, Wouter Maes, meester Dirck Gorysz naar Den Haag, inzake de rekening van de gemene steden en de leningen 

19v - 
rekeningen; brieven schrijven; handtekeningen, de tekst van de bede 
schrijven 

19v de deurwachters van de rekenkamer en de klerken - 

         

6 Schenkingen  
20 de graaf van Nassau kosten van verblijf van 10 dagen in Gouda 

20 heer van Montfoort verblijfskosten 

20 beide heren wijn 

20 de graaf van Nassau een zalm, geschenk van de vroedschap 

20 - groenten en andere waren 

20 - de schuit die heer van Nassau naar Dordrecht bracht 

20 meester Jacob van Almonde, gedeputeerde van de landsheer van Oostenrijk 2 kannen wijn 

20 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

20 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

20 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

20 heer Pouwels van der Veer 2 kannen wijn 

20 heer van Montfoort 4 kannen wijn 

20 heer Zweer van Montfoort 2 kannen wijn 

20 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

20 de stad Oudewater 2 kannen wijn 

20 heer van Montfoort 44 pinten wijn en 6 pinten malvezij, op bevel van de schout en het gerecht 

20 de heren van het heilige graf 7 kannen wijn op Palmzondag 

20 heer van Montfoort 4 kannen wijn 

20 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

20 heer Cornelys van Stollick geld en 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

20 heer van Montfoort 4 kannen wijn bij Govaert Claesz 

20 heer van Montfoort 4 kannen wijn bij Aernt Warnaersz 

20 heer van Montfoort 4 kannen wijn bij Dirck Claesz 

20 - accijns op 2 vaten, die de heer van der Veer "ter goude in dede" 

20 bij de Minderbroeders, toen men het kerkhof wijdde 4 kannen wijn en 4 pinten zoete wijn 
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20 de wijbisschop 2 kannen wijn, toen men het kerkhof wijdde bij de "graeu susteren" 

20v heer van Montfoort 4 kannen wijn 

20v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

20v de stad Oudewater 2 kannen wijn 

20v de rentmeester Jan van Essche 2 kannen wijn 

20v de stad Schoonhoven 10 pinten wijn 

20v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

20v heer Jan van Montfoort 6 kannen wijn 

20v de stad Oudewater 1 kan wijn 

20v de stad Utrecht 2 kannen wijn 

20v heer van der Veer 6 kannen wijn 

20v heer van Montfoort 6 kannen wijn 

20v heer van der Veer, heer van Montfoort en de stad Dordrecht 6 kannen wijn, bij Simon die Lege, burgemeester 

20v meester Jan Barodot en een heraut van de landsheer 2 kannen wijn 

20v vrouwe van Montfoort 4 kannen wijn 

20v de procureur van Hollant 2 kannen wijn 

20v meester Jan Barodot, als gedeputeerde van de landsheer 2 kannen wijn 

20v de schutters 
12 pinten wijn, toen zij terugkwamen uit Dordrecht vòòr het stadhuis met de 
drossaart van Vianen en "Mijn jonker" 

20v heer van Nassau een maaltijd 

20v heer van Montfoort 82 pinten wijn 

20v heer van der Veer 12 kannen wijn, de volgende dag 6 kannen wijn 

20v heer van Montfoort 4 kannen wijn 

20v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

20v de schutters 
16 pinten wijn, vòòr het stadhuis, toen zij kwamen uit Dordrecht en Rotterdam 
toen zij de landsheer daar brachten 

20v heer van Montfoort 4 kannen wijn 

20v de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

20v de stad Dordrecht 4 kannen wijn 

20v de stad Schoonhoven met de schutters van Schoonhoven 4 kannen wijn 

20v Jan van Assendelf 2 kannen wijn 

20v Jan Clinck 2 kannen wijn 

20v heer van Montfoort en de vrouwe van Montfoort 28 pinten wijn 

20v de stad Utrecht en meester Oudaen een maaltijd 

20v heer van Montfoort 4 kannen wijn 
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20v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

21 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

21 een deurwachter 1 kan wijn 

21 heer van Nausouwen (!) 144 pinten wijn 

21 de schutters van Dordrecht 4 kannen wijn 

21 de schutters van Dordrecht de volgende dag 2 kannen wijn 

21 heer van Montfoort op het slot 4 kannen wijn 

21 de dijkgraaf van Alblasserwairt 2 kannen wijn 

21 meester Willem van Berendrecht 2 kannen wijn 

21 heer van Montfoort 36 pinten wijn 

21 de schutters van Dordrecht 2 kannen wijn 

21 heer van der Veer 18 pinten rode wijn, 4 pinten Rijnse wijn en 2 pinten malvezij 

21 heer Lubbert geld en 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

21 meester Adriaen en meester Thomas, doctores 
2 kannen wijn en 2 kannen wijn, toen zij van Gorinchem kwamen naar 
meester Thomas, de hoogheemraad van Schieland 

21 heer van Montfoort 126 pinten wijn, toegestaan door de vroedschap, bij Griet Simons 

21 de stadhouder een maaltijd 

21 heer van Montfoort 6 kannen wijn 

21 de gedeputeerde van Schoonhoven 2 kannen wijn 

21 heer van Montfoort 4 kannen wijn en 2 kannen wijn; een maaltijd; wijnkoop 

21 Baernt van Duven (?) 2 kannen wijn 

21 44 schutters 2 pinten wijn voor elke schutter, op sacramentsdag 

21 de stad Oudewater 2 kannen wijn 

21 de koning van de zonneschutters 2 kannen wijn 

21 jonkvrouw van Montfoort 2 kannen wijn 

21 mevrouw van Brouchusen 2 kannen wijn 

21 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

21 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

21 heer van Montfoort 4 kannen wijn 

21v de nieuwe kastelein Jan Verdussen een maaltijd 

21v meester Dirck Potter 2 kannen wijn 

21v Jan Heynricxz, de stadsklerk 4 kannen wijn, "doe hij sijn maeltyt gaf dat gerecht" 

21v de koning van de zonneschutters 2 kannen wijn 

21v meester Heynrick van der Mye 2 kannen wijn 

21v meester Jan van Scoenhoven en meester Cornelys Reynersz 3 kannen wijn 
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21v jonker Loyck van Montfoort 2 kannen wijn 

21v mevrouw van Montfoort 2 kannen wijn 

21v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

21v heer van Montfoort 2 kannen wijn 

21v de oude kastelein en de nieuwe kastelein 
toen de oude vertrok en de nieuwe aantrad en het gerecht met hen beiden op 
het hof een maaltijd genoot 

21v heer Pouwels van der Veer 2 kannen wijn 

21v O.L.V. gilde 4 kannen wijn 

21v meester Heynrick van der Meye 2 kannen wijn 

21v heer van der Veer, heer van Alleyn en de jonker van Breroede een maaltijd 

21v heer Joost van Alleyn stadhouder van Holland 
toen hij voor het eerst te Gouda kwam: 2 maaltijden met zijn hele gevolg, 
spijs en drank en wat daar bij hoort; en als geschenk van de stad Gouda een 
os 

21v de heren van Oudmunster in Stein malvezij en wijn 

21v meester Willem van Alfen 2 kannen wijn 

21v de gedeputeerde(n) heer van Montfoort 2 kannen wijn 

21v de secretaris van de prins van Gerangen 2 kannen wijn 

21v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

21v de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

21v meester Willem van Alfen 2 kannen wijn 

21v meester Claes Roelofsz, raad van de landsheer 2 kannen wijn 

21v heer van der Veer 6 kannen wijn 

21v de Minderbroeders 
een maaltijd met wijn en brood en vis en met 29 pasteien, op St. 
Franciscusdag 

21v heer van der Veer en de jonker van Breroede 8 kannen wijn 

21v broeder Jacob van Hoern, minderbroeder 2 kannen wijn 

21v Jan van Essche, rentmeester 2 kannen wijn 

22 de generaal van de Minderbroeders 3 kannen wijn, toen hij in Gouda was 

22 mevrouw van Brederode 2 kannen wijn 

22 meester Heynrick van der Mye 1 kan wijn 

22 heer Jan Vop Jansz 4 kannen wijn en geld bij zijn eerste mis 

22 Jan van Assendelft 2 kannen wijn 

22 
heer van der Veer jonker van Breroede, de proost van Oudmunster, meester 
Luytkyn van Hoern, en de land-commandeur 

een maaltijd 

22 meester Jacob van Almonde en meester Jan van Scoenhoven 4 kannen wijn 

22 heer van Montfoort, heer Zweer van Montfoort, Jan van Essche, rentmeester en een maaltijd 
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meester Jacob van Almonde 

22 heer van der Veer, heer van Montfoort en meester Oudaen een maaltijd 

22 heer Joost van Alleyn wijn 

22 de pater van Stein en de pater van Sion 4 kannen wijn, toen ze uit Utrecht thuiskwamen 

22 de vicaris van de minnebroeders 2 kannen wijn 

22 de secretaris van de prins van Gerangen 2 kannen wijn 

22 jonker van Breroede 4 kannen wijn 

22 de pater van Stein en Jan Claesz 2 kannen wijn, toen ze uit Utrecht kwamen 

22 Jan Verdussen 4 kannen wijn 

22 heer Joost van Alleyn 4 kannen wijn 

22 een bode van Maria van Bourgondië - 

22 Jan van Assendelf 2 kannen wijn 

22 meester Geryt Gronsel 2 kannen wijn 

22 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

22 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

22 meester Jacob doctoer met zijn gevolg 16 pinten malvezij 

22v de schutters van de prins van Gerangen 2 kannen wijn 

22v de gedeputeerde(n) van Montfoort 2 kannen wijn 

22v jonker van Montfoort 4 kannen wijn 

22v de kastelein Jan Verdussen wijn 

22v de pater in Stein en Jan Claesz 2 kannen wijn, toen zij uit Utrecht kwamen 

22v de stadhouder 4 kannen 

22v 143 schutters elk 2 pinten wijn op St. Maartenavond 

22v 5 schutters elk 2 pinten wijn 

22v de Minderbroeders 4 kannen wijn 

22v de kastelein 4 kannen wijn 

22v de baljuw 4 kannen wijn 

22v de schout 2 kannen wijn 

22v de 4 burgemeesters elk 2 kannen wijn 

22v de 7 schepenen elk 1 kan wijn 

22v de 4 tresoriers elk 1 kan wijn 

22v de 6 weesmeesters elk 1 kan wijn 

22v de tollenaar 2 kannen 

22v de rentmeester 2 kannen 

22v de vicecureiten 2 kannen 
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22v de schoolmeesters 3 kannen 

22v de heer van Belleforier 2 kannen 

22v de stadsklerken 3 kannen wijn 

22v de "stede meester" 1 kan 

22v de 4 bodes elk 1 kan 

22v Dirck Ghijsen 1 kan 

22v de organist 1 kan 

22v de 4 trompetters 1 kan 

22v jonge heer Dirck 1 kan 

22v meester Bouwen Splintersz 1 kan 

         

7 Bezoldigingen  
23 het gerecht geld, vanwege de maandag na Driekoningen 

23 Govaert Claesz bezoldiging, ook vanwege het omroepen 

23 de 4 boden bezoldiging 

23 Willem Hugenz bezoldiging, vanwege het sluiten van de boom 

23 Roel die Snyer bezoldiging, vanwege het stellen van de klok in het Sint Joest gasthuis 

23 Claes Geryt Emsen bezoldiging 

23 Pieter Hugenz bezoldiging voor het bewaren van de emmers 

23 Pieter Boechmaker bezoldiging 

23 Dirck Ghijsen bezoldiging 

23 Cornelys Strobbe bezoldiging 

23 Claes Geryt Emsen bezoldiging 

23 Neel die koster bezoldiging 

23 Dirck Dirck Willemsz bezoldiging 

23 Dirck Aelbrechtsz bezoldiging 

23 Martijn die piper bezoldiging 

23 meester Geryt surgie (chirurgijn) bezoldiging 

23 meester Bouwen die harnasmaker bezoldiging 

23 3 trompetters bezoldiging 

23 meester Jacob Willemsz, onze advocaat bezoldiging ook voor het bewaren van de "santen" 

23 meester Claes die bossescieter voor zijn kleding 

23 de schepenmeesters voor hun schepenkleding 

23 Claes die kistemaker voor het stellen van de klok 

23 meester Melys bezoldiging 
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23 heer Bartelmeeus voor de vicarie op het hof 

23 de schepenmeesters voor de vier pantmaaltijden en de vier vredemaaltijden 

23 de boden van de landsheer in Den Haag voor hun nieuwjaar 

23v Dirck Claesz voor het schoonmaken van het marktveld 

23v de deurwachters voor nieuwjaar 

23v Ariaen Aerntsz voor het sluiten van de Vlamingspoort 

23v de vrouw van Neel die koster omdat hij de weesmeesters gediend had 

23v de middelportier van de Veerpoort bezoldiging 

23v Huuch die Wagenaer voor het bewaken van de Tiendewegspoort 

23v Jan Woutersz voor het sluiten van de Kleiwegspoort 

23v Meeus Michielsz voor het sluiten van de Potterspoort 

23v Dirck Jan oude Jansz voor het sluiten van de Doelenpoort 

23v Wouter die glaesmaker bezoldiging 

         

8 Waken  
24 de 4 straatwakers waken op straat 

24 de 4 trompetters waken op de toren en blazen 

24 - waken overdag in de poorten 

24 Jan Vinck 's nachts waken 

24 4 wakers waken op de toren, op het hof en in het gat van de haven 

24 Neel die koster waken, en de "scutters waeck" houden 

24 de 4 boden waken, en de "waeck setten", en turf 

24 Jan Woutersz de "waeck te bieden" 

         

9 Lijfrenten (in de stad)  
24v-
25 

- lijsten met namen 

         

10 Lijfrenten (buiten de stad)  
25v-
26 

- lijsten met namen 

         

11 Pannendaken  
26v Jan Jacobsz die timmerman - 
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26v Jan Simonsz - 

26v Wouter Woutersz - 

26v Simon Claesz - 

26v Pieter Claesz - 

26v Adriaen Stickersz - 

26v Dirck Gerytsz, timmerman - 

26v Jan Aerntsz - 

26v Wouter Woutersz - 

26v Jan Jansz - 

26v coman Jan by Potterspoort - 

26v Stempel Jansz - 

         

12 Bouwen  
27 - zaagwerk, hout 

27 - dragen van de kast met waardevolle papieren; hulp bij metselwerk 

27 Hanne Jansz "dollen"; hout 

27 de vrouw van meester Willems hout 

27 Jan Stevensz ijzerwerk 

27 - een ton pek 

27 Volpaert Jacobsz een balk; zaagwerk 

27 Jan Jost arbeid 

27 Reyer Simonsz die Smit ijzerwerk 

27 Aelbrecht Willemsz 25 wilgen 

27 een helper bij het metselen metselwerk; zagen 

27 - 13 karren zand, 8 schuiten zand 

27 Heynrick zaagwerk 

27 - zaagwerk; zand kruien; een kar zand 

27 meester Willem 3 balken 

27 Bart die timmerman arbeid 

27 Heynrick Jansz timmerwerk 

27 Jan Stevensz 330 pond ijzerwerk; spijkers 

27 Huuch Gijsbrechtsz een mast waar de boom van gemaakt wordt in het gat van de haven 

27 Pieter die leydecker 3 dagen werken aan de poorten; leien 

27 Jacob Jansz hulp bij metselwerk 

27 Neel Strobbe metselwerk 
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27 Geryt IJsbrantsz wilgen, "horden" en planken vervoeren; hout slepen; arbeid 

27 Adriaen Dircxz die timmerman 6 palen 

27 Pieter van Raenberch stenen, kalk; metselwerk 

27 - 7 schuiten zand 

27 - 5 beukenplanken ; wijnkoop, drinkgeld 

27 Willem Matheusz vervoer 

27 Aernt Leye 5 tonnen tras 

27 Jacob Jansz hulp bij metselwerk 

27 Neel Strobben metselwerk aan het raadhuis 

27 Heyn die houtsager zaagwerk 

27v - 7 schuiten zand 

27v Willem die scheepmaker 2 eiken planken 

27v Jan Dircxz die metselaar metselwerk aan het raadhuis 

27v Jan Dammasz kalk 

27v - stenen 

27v Dirck Willemsz dekken aan de Kleiwegspoort 

27v Geryt Stevensz die smid ijzerwerk 

27v - 4 karren puin vervoeren naar de Vest 

27v Gijsbrecht Willemsz 2 eiken planken 

27v - salpeter dragen naar de "solder", windassen en wilgen slepen 

27v Adriaen Dircxz 1 plank 

27v Jacob Heynricxz die smid ijzerwerk en spijkers 

27v Cloeck vervoer; hulp bij metselwerk 

27v Strobbe metselwerk 

27v Duerber van Campen hoeveelheid planken; naar binnen dragen 

27v Cornelys Strobbe "mit sijn kint" metselwerk 

27v Jacob Jansz hulp bij metselwerk 

27v Jacob Reyersz ijzerwerk 

27v Cornelys Pietersz arbeid 

27v Jacob hulp bij metselwerk 

27v Cornelys zoen metselwerk 

27v - ijzerwerk en spijkers 

27v Bart die timmerman timmerwerk 

27v 12 mannen heien 

27v Neel Strobben metselwerk 
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27v zijn zoon - 

27v Jacob hulp bij metselwerk 

27v meester Willem die houtcoper 3 balken en 1 plank 

27v Bart die timmerman arbeid 

27v Claes meester Goesens onze lieve vrouw verven voor de Potterspoort en in de poort 

27v Claes die kistemaker werken aan de weesmeesterskamer 

27v Jan Stevensz die smid spijkers en ijzerwerk 

27v Geryt die cuper 8 karren zand 

28 Dirck Claesz arbeid 

28 Jan Jansz 9 karren zand 

28 Jan Heynricxz zaagwerk 

28 - zand 

28 Hoef het oorglogsschip "uut te leggen" en schoonmaken 

28 - vervoer en zaagwerk 

28 Bart die timmerman 2 planken; arbeid 

28 Dirck Gerytsz bestraten 

28 Cornelys Pietersz metselwerk 

28 meester Willem een balk 

28 Doef Ariaen vervoer 

28 Floer die smid ijzerwerk 

28 Adriaen die timmerman 8 sparren en een eiken plank 

28 Heyn die houtsager zaagwerk 

28 Pieter die leydecker en knecht arbeid, ook bij de "broers" (= cellebroeders?) 

28 Aelbrecht Heynricxzoons dochter 3 karren as in de Doelen 

28 Bart die houtsager zaagwerk 

28 Goesen die smid ijzerwerk 

28 Strobbe en zoon metselwerk 

28 Jan Stevensz die smid ijzerwerk 

28 Govaert Heynricxz sloten vernieuwen en sleutels 

28 Claes mit die zwanen 52 stukken hout, overal gebruikt; zaagwerk en hout slepen 

28 Cornelys Strobbe metselwerk in de school; kalk en stenen dragen 

28 Dirck Aelbrechtsz kalk en klinkers; zaagwerk 

28 Jacob Heynricxz die smid ijzerwerk 

28 Cornelys Strobbe en knecht arbeid 

28 Bart die timmerman - 
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28 Geryt Ghijsen 15000 bakstenen en een "apertier" 

28 Volpaert Jacobsz 29 sparren en 9 "middel borden", 6 eiken planken en ander hout; 2 sparren 

28v Dirck die croon 8000 bakstenen 

28v Willem Gerytsz timmeren; "veren" 

28v Dirck Aelbrechtsz kalk 

28v Jan Aerntsz 3 stukken hout 

28v Nannick Pietersz 4 schuiten zand 

28v Jonge Dirck Dircxz vanwege de deur aan de westzijde van het raadhuis 

28v Lieven die steenhouwer 18 voet stenen 

28v Adriaen Dircxz hout 

28v Willem die scheepmaker hout; zaagwerk 

28v Goesen die smid ijzerwerk 

28v meester Willem hout 

28v Joost van Haastrecht 
maken van de brugweg; van Joest ingehouden kosten die daar gemaakt zijn 
toen de landsheer was te Oudewater met de stadhouder 

28v Joest van Haastrecht wilgen voor "dat blochuus" over de IJssel 

28v meester Claes die bussescieter 10 dagen werken "int" buskruit en de schietwapens opstellen 

28v meester Claes die bussescieter een stamper; en ijzeren kogelonderdelen maken ("taerningen") 

28v Claes die slotemaker sleutels en krammen 

28v - het oorlogsschip in diep water brengen 

28v Geryt Claesz 7 pond gemaakt 

28v - horden die in de Kleiwegspoort liggen 

28v Michiel die backersz een lans, en nog geldstukken "die te Rotterdam gesent waren" 

28v Baernt 6 dagen buskruit stampen; hulp bij metselwerk 

28v Jan die gorter kruien naar de vesten 

28v 4 mannen wilgen verleggen van de weg 

28v Cornelys Willemsz en Jan die blochouwer 5 dagen wilgen hakken 

28v meester Claes die bossescieter arbeid 

28v Baernt arbeid 

28v Jan Borre 4 vormen maken waar men kogels in giet 

28v - gieten van loden kogels 

28v - schouwhuur, "wegen" en het buskruit naar de zolder dragen 

28v Simon Dircxz die stoeldrager 6 "sciven" 

28v Jan IJsbrantsz 6 partijen wilgen brengen voor het raadhuis 

28v - een zeef waar men het buskruit mee zeeft 
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29 Jacob Juyst geld voor het maken van het kleine scheepje 

28v - 4 wielen aan de schietwapens slepen over de dijk 

29 Aernt Leye een halve ton tras 

29 Wouter die wielmaker 4 wieltjes aan de schietwapens 

29 de stadhouder bieraccijns 

29 Pier Mynlief en de koster van Leiden bezoek aan het oorlogsschip, het scheepje door de bruggen brengen 

29 5 mannen die in het oorlogsschip waren; vet, een blok waar men buskruit in stampt 

29 Reyer Simonsz die smid ijzerwerk 

29 Goesen die smid onderdelen van kogels, pannen en brandijzers maken; honderd kogels 

29 Claes Splintersz "hamen", linnenlaken, kaarsen en "ander snoer" 

29 meester Claes die bossescieter schietwapens vermaken en verplaatsen 

29 Willem Cloeck vervoer 

29 Willem Heynricxz zaagwerk en "van die kerck delen te halen" 

29 Jan Stevenz die smid ijzerwerk, 6 schuiten zand 

29 Claes die slotemaker sloten vermaken, en ijzeren stangen 

29 4 mannen arbeid 

29 - 2 manden en een draagbaar en een mand 

29 Aernt Leye 1 ton tras 

29 Claes die kistemaker 3 borden maken 

29 Jan die gorter arbeid 

29 Hanne Jansz een dozijn dollen 

29 Ariaen Zaersz - 

29 Louwerys Dircxz 6 karren zand; 1 blaasbalk 

29 - kannen schuren 

29 - 85 karren puin naar de vesten 

29 Dirck Claesz puin te egaliseren 

29 Jan die gorter 4 dagen puin kruien 

29 Dirck Claesz arbeid 

29v Clement Aelbrechtsz 
bier, toen men de weg "up dalf" bij Dirck Bouwensz; heen en weer brengen 
van het oorlogsschip 

29v Dirck Claesz arbeid; 1 kar zand 

29v Cloeck en Doef Adriaen - 

29v de 4 boden "dat sij omme liepen om 't gelt" 

29v Dirck Claesz en Jan die gorter - 

29v Willem Heynricxz zaagwerk 
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29v een man te voet naar Dordrecht 

29v een man te voet naar Den Haag 

29v Govaer die stratemaker bestraten en hulp bij metselwerk 

29v Jan Dammasz kalk 

29v Claes Aerntsz een touw 

29v Willem Gijsbrechtsz een slot aan de boom 

29v Dirck Gerytsz bestraten 

29v meester Willem 1 plank en een stapel planken 

29v Pieter Dircxz een slot vermaken 

29v Dirck Gerytsz een vuurroer 

29v - schouwhuur, een schuit klei, arbeid 

29v Claes Aelbrechtsz hout slepen 

29v Duerbaer van Campen hout 

29v Govaert die stratemaker gaten dichtmaken 

29v Willem Cloeck en Jan Jansz vervoer; planken vervoeren 

29v Geryt Dircxz die cuper 17 karren zand 

29v Duerbaer van Campen stapel planken 

29v Jacob Heynricxz ijzerwerk 

29v Floer die smid - 

29v Claes die slotemaker sloten weghalen en bevestigen 

29v Goesen die smid arbeid, ijzerwerk 

29v Vulpaert Jacobsz een plank en 2 sparren 

29v Claes Splintersz 20 pond kaarsen en andere zaken, "wegen" 

29v Simon Dircxz "sciven" en een "nagel" 

29v Willem Gijsbrechtsz 2 sloten en sleutels vermaken 

29v Louwerys Dircxz 4 karren zand; werk aan de Doelen 

29v Heyn die houtsagerssoen zaagwerk; een kar zand; as brengen per kar in de Doelen 

29v - nog een kar as; bestraten 

29v Jacob Heynricxz die smid spijkers en ijzerwerk 

30 Jan Dammasz kalk; arbeid, vervoer, windassen; 1000 klinkers 

30 Claes Backuyt een mast 

30 Strobbe en Jacob Jansz het oorlogsschip buiten en binnen brengen en uit de grond "oessen" 

30 - 11 schuiten zand 

30 Jan Borre peilen 

30 Adriaen vervoer en puin 
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30 Jan Stevensz ijzerwerk, klei 

30 Koenkyn die scipper 6 karren zand 

30 Willem die slotemaker sleutels 

30 Dirck Claesz en Govaert en Dirck arbeid 

30 - arbeid, vervoer, zaagwerk 

30 - 8 schuiten zand 

30 Jonge Jan Aerntsz 75 stukken hout 

30 - zand 

30 de baljuw van Moordrecht 400 zoden 

30 Dirck Claesz en Jan arbeid 

30 Bart die timmerman timmeren overal aan de bruggen 

30 - zaagwerk 

30 Mantgessoen zand 

30 Willem Reyersz de boom openen en sluiten 

30 - 12 schuiten zand 

30 de baljuw van Moordrecht 300 zoden 

30 - vervoer; zand 

30 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

30 Dirck den elsen 10 schuiten zand 

30 Pieter Dircxz sloten en sleutels vermaken 

30 - zand vervoeren 

30 Dirck Claesz arbeid 

30 - zand, 8 schuiten zand 

30 Jacob Gijsbrechtsz zand 

30 Reyer Phillipsz 9 schuiten zand, 31 karren zand 

30v de baljuw van Moordrecht zoden 

30v Willem slotemaker een slot; hout slepen en riet 

30v Jan Willemsz dekken aan het "huus" van het oorlogsschip; riet; duigen; teen voor de daken 

30v Jacob Heynricxz ijzerwerk 

30v Jan Willemsz en Meynert Willemsz zand 

30v Heynrick die houtsager zaagwerk 

30v coman Reyer vracht van 9 tonnen 

30v Dirck Claesz en Pieter arbeid 

30v Pieter van Raenberch en 2 gesellen dekken bij de Minderbroeders; dakpannen en latten 

30v Aernt Warnaersz "cruut", dat hij voor de Minderbroeders gekocht had 
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30v - slepen van buskruit en andere zaken; ballast 

30v Jan Willemsz en Meynaert Willemsz vervoer 

30v - zand 

30v Reyntgen die backer de stadsgracht schoonmaken 

30v Wouter die glaesmaker glazen maken 

30v Jan Willemsz en zijn broer vervoer 

30v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

30v Floer die steenbacker een schuit puin 

30v Ermbout Gerytsz gootstenen 

30v - een kopie van een bevelschrift 

30v een bode uit Den Haag een brief die hij bracht 

30v - zand 

30v Goesen die smid ijzerwerk 

30v Pieter van Raenberch dekken; hulp bij metselwerk; latten; kalk 

30v Jacob Heynricxz ijzerwerk 

30v Stoep zand; puin en zand vervoeren 

30v Bart die timmerman overal timmerwerk 

30v Geryt Stevensz ijzerwerk 

30v Allairt Heymansz arbeid 

30v "die graef" ijzerwerk maken 

30v - een schuit puin 

30v Jannes die orgelist een "brist" (?) maken 

30v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

30v Jan Kerstantsz en Pieter arbeid 

30v Strobbe arbeid 

30v - zand 

30v - ballast 

31 - slepen en zand; een mand 

31 - zand, bast, reuzel 

31 Heynrick Relantsz zand en vervoer 

31 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

31 Jan Kerstantsz en Pieter arbeid 

31 Bartelmeeus Willemsz zand 

31 Doef Adriaen vervoer; 5 schuiten zand; aarde op het Hoofd 

31 Joost Jansz een schuit puin 
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31 meester Anthonys 2 notariële akten 

31 - zand 

31 Joost Jansz 2000 stenen 

31 Jan Willemsz en Meynaert zijn broer vervoer en hulp bij metselwerk 

31 Jan Willemsz en Pieter arbeid; Vlaamse steen 

31 Pieter - 

31 Haes Vrerick latten 

31 Jan Kerstantsz en Pieter arbeid 

31 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

31 - zaagwerk en vervoer; 5 schuiten zand 

31 Strobbe en zoon metselwerk; de vuurroeren op de "solder" dragen 

31 Huuch Willemsz 100 voet gootstenen en vracht; zand 

31 Jan Willemsz en Meynaert vervoer en hulp bij metselwerk 

31 Jacob Jacobsz 21 karren zand 

31 meester Anthonys, notaris en 2 getuigen - 

31 - zand 

31 Claes die slotemaker sleutels en een slot 

31 - zand 

31 Jan Willemsz en Meynaert vervoer 

31 Louwerys die Snyer zand 

31 Dirck Aelbrechtsz gootstenen 

31 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

31 Dirck Gerytsz vuurroeren versjouwen 

31 Vrerick Mantgesz 10 schuiten zand; 9 karren zand 

31 8 mannen bijten maken 

31 Jacob Aerntsz zand 

31 Jacob Gijsbrechtsz zand 

31 Dirck Claesz arbeid 

31 Jan Borre 27 pond lood 

31v Jacob Heynricxz ijzerwerk 

31v meester Louwerys een bevelschrift en een hoger beroep 

31v Hartoech en zijn mannen bijten maken 

31v Goesen die smid pannen; windassen vermaken 

31v Hartoech met zijn mannen bijten maken 

31v Goelt Jan Vincken wachthouden door de gezellen op de drie kerstdagen en -nachten, nog vier 
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nachten 

31v - bijten maken 

31v Jan Dircxz arbeid 

31v - bijten maken 

31v Jacob Heynricxz haken en ijzerwerk 

31v Jan Stevensz ijzerwerk en haken 

31v - huur van het huisje in de "Pothuuspoert" 

31v - bijten maken; turf 

31v Claes Splintersz 45 pond kaarsen en andere zaken 

31v Govaert Heynricxz sloten in de school 

31v Goesen die smid een pot die de koks hebben 

31v Goesen die smid ijzerwerk 

31v Bart die timmerman timmerwerk 

31v Jan Willemsz vervoer; puin 

31v Jan Kerstantsz en zijn maat arbeid 

31v Ghijs die scipper zand 

31v Jan Willemsz vervoer 

31v Dirck Claesz arbeid 

31v Jan Kerstantsz met zijn mannen arbeid 

31v - puin en zand 

31v Strobbe arbeid 

31v Zibrant Willemsz 19 schuiten zand 

31v Jan Willemsz vervoer 

31v Danel die kistemaker werken in de school 

31v Goesen die Smit ijzerwerk 

31v Geerlof Feysen turf 

31v - zand 

31v Griet Willem Jansz schouwhuren 

31v Jan Willemsz vervoer 

31v Huuch Gijsbrechtsz puin 

31v - bier bij het bijten hakken 

31v - zand 

32 Vranck die timmerman 22 sparren 

32 Dirck Claesz arbeid op het marktveld 

32 Jacob Potter Klinkers 
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32 Willem Jansz zand en hulp bij metselwerk 

32 Cornelijs die Voel 1 plank 

32 Strobbe metselwerk 

32 Aelbrecht Heynricxzoonsdochter as; zand en slepen 

32 Jan Kerstantsz hulp bij metselwerk 

32 Dirck Claesz - 

32 Aernt Leye tras 

32 Pieter die glaesmaker glazen (ramen) 

32 Eelant Heynricxz en Jan Jacobsz zand 

32 Andries Jansz 11 schuiten zand; puin 

32 Jan Willemsz en Meynaert zijn broer 300 karren zand en puin 

32 - zand en puin 

32 Dirck Claesz hulp bij metselwerk op het marktveld 

32 - puin brengen 

32 Aelbrecht Dircxz gootstenen 

32 Jan Kerstantsz arbeid 

32 Jan Pietersz zand 

32 Dirck Claesz puin halen 

32 - zand en puin 

32 - zand 

32 Dirck Claesz arbeid 

32 - puin, steen, en vervoer 

32 - 1000 stenen 

32 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

32 Doef Ariaen vervoer 

32 Dirck Pietersz 1 plank 

32 Claes de Voel 7 schuiten klei 

32 Lieven Spiegels knecht - 

32 - zand en vervoer 

32 Dirck Bouwensz stenen 

32 Jan Dircxz metselwerk 

32 Jan Willemsz en Meynaert zijn broer vervoer 

32v - zand vervoeren en zaagwerk 

32v Jan Borre lood 

32v Adriaen Dircxz twee planken 
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32v Aernt Leye 16 tonnen tras 

32v Bartgen van Oeyen waken 

32v Heynrick Willemsz twee leeuwen schilderen 

32v Claes meester Goesens twee leeuwen schilderen 

32v Jan Willemsz en Meynaert zijn broer 50 karren zand en puin 

32v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

32v Jan die ketelboeter 4 vanen maken op de leeuwen 

32v Jan van Utrecht kalk opslaan en zaagwerk 

32v Dirck Aelbrechtsz kalk en hout 

32v Korskyn van Romonde omdat hij Ghijs van Veen en Jan Dircxz inhaalde 

32v Goesen die smid ijzerwerk en spijkers 

32v - zand 

32v Jonge Jan die metselaar metselen aan het raadhuis 

32v Jan die hont steenhouwen 

32v Vrerick Pietersz zand 

32v Jan van Utrecht arbeid 

32v Jan Rost puin 

32v Dirck Claesz arbeid 

32v Jan Willemsz en zijn broer vervoer en zand 

32v Ariaen Dircxz hout 

32v Ariaen Gerytsz die mosselman zand 

32v Geryt van Kastrum hout 

32v - zand 

32v Claes die Valkenaer zaagwerk 

32v een man van Kampen een stapel planken 

32v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

32v Jan, zijn maat - 

32v - zand 

32v Dirck Aelbrechtsz de borstwering en de trappen met de vier leeuwen maken 

32v Gryt in den Hoern en bij Jan Gerytsz Zweym - 

32v bij Martijn Claesz, bij Willem Hugenz, bij Geryt an die pot geld voor verteringen van de heer van Montfoort, toen hij hier lag 

33 - zand in de straat op het marktveld 

33 Goesen die smid ijzerwerk 

33 Dirck Aelbrechtsz arbeid aan het raadhuis 

33 - zand 
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33 Dirck Claesz hulp bij metselwerk voor het raadhuis 

33 Aernt Gerytsz de sluis uitdiepen 

33 meester Melys een bevelschrift maken 

33 Jan Woutersz hout 

33 meester Willem scheepmaker hout 

33 zand en vervoer - 

33 Aelbrecht die ketelboeter koperen pijpen aan het raadhuis 

33 Jan van der Hee "ranck gaerden" (dunne meetlatten?), gebruikt bij het bestraten 

33 Jan die blochouwer 2x naar Haastrecht gelopen 

33 Dirck Arysz wilgen 

33 - straatmaken 

33 Bouwen die karreman stenen, metselen en bestraten 

33 Willem die slotemaker een slot 

33 Dirck Claesz zand 

33 - metselwerk 

33 - zand, puin en vervoer 

33 Willem Gerytsz en Claes Martensz maken van de deur van de kelder 

33 - zand, vervoer 

33 Dirck Claesz metselen en bestraten 

33 Jan Rost stenen wegbrengen 

33 de 4 voerlieden - 

33 - stenen opstapelen 

33 - zand, vervoer, metselwerk 

33 Loyck die steenhouwer 10 pond lood 

33 Jan Stevensz ijzerwerk 

33 Joost Hugez de weg maken (korting) 

33 jonker Stantsz een gerechtelijke aanzegging brengen 

33 - bestraten, zand 

33 Govaert die stratemaker 300 roeden straat; 1 houten wagen 

         

13 "Van dat blochuus"  
33v Claes de Voel wilgen vervoeren en "botten" (= bossen stro?) 

33v een landman 7 horden 

33v Geryt Walichsz horden 

33v - graven, den "den bot" dragen en wilgen halen; een vat bier met het accijns 
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33v Claes Slotemaker 2 sloten; zaagwerk 

33v - een schuit wilgen naar de dijk voeren en op de wagen 

33v Heynrick Jansz en zijn broer timmerwerk 

33v Bart timmerwerk overal 

33v 2 mannen werk aan het blokhuis 

33v 3 mannen 3 karren klei en rijshout 

33v Jan IJsbrantsz 10 horden en rijshout 

33v - sparren en "botten" 

33v 4 mannen graven bij het blokhuis 

33v - klei, arbeid en vervoer 

33v Bart timmerwerk 

33v Jan die Wit, de meester van het blokhuis laken 

33v - maken van de weg 

33v Broeder Gelys 132 wilgen 

33v Govaert Claesz 20 brieven schrijven 

33v Goesen die smid ijzerwerk 

33v Jacob Smit ijzerwerk 

33v een man uit Brugge buskruit 

33v - bier 

         

14 Diversen  
34 de landsheer geld voor de bede 

34 mevrouw van Oostenrijk geld voor de bede 

34 de bode 
die het geld in Gouda haalde, en 2x heen en weer reisde naar Den Haag om 
de kwitantie te vernieuwen 

34 
de oude tresoriers, Dirck Dircxz, Dirck Bouwensz, Heynrick Aelbrechtsz en 
Adriaen Geryt Lauwez 

geld 

34 
de oude tresoriers, Jacob Dircxz, Dirck Jacob Nyesen, Aernt Warnaersz en Dirck 
Claesz van Crimpen 

geld geleend 

34 
de nieuwe tresoriers, Dirck Claesz, Aernt Warnaersz, Claes Warnaersz, Claes 
Splintersz en Dirck Bouwensz 

geld geleend 

34 Wouter Jansz, Dirck Dircxz, Dammas Claesz en Dirck Jacob Heynricxz geld geleend 

34 Kerstant Harmansz 2 vaten bier in het oorlogsschip 

34 Jacob uut Zwitsen 250 pond buskruit 

34 Jorys die bastaert - 
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34 Claes meester Goesensz 2 brieven; 2 grote vlaggen en andere dingen verven 

34 de heidenen geld, opdat ze niet in de stad zouden komen 

34 de stadsbosschieter van Utrecht buskruit 

34 meester Jacob de prior van Schoonhoven geld, vanwege de wind 

34 Jorys die bastaert - 

34 meester Damiaen die scriver een instructie 

34 Jan Vinck bier, gedronken door de gezellen, toen de graaf van Nassau hier was 

34 Geryt van der Deel bier 

34 Kerstant Harmansz 2 vaten bier in het oorlogsschip 

34 meester Floer een boek schrijven "van die renten" 

34 Adam die scriver 3 kopieën schrijven 

34v de hoofdlieden van de processie geld 

34v heer van der Veer een vat bier 

34v de schutters toen zij schoten 

34v Adriaen van Scoenhoeven som geld, toen hij "vant slot sceyden soude" 

34v Floer 2 kopieën schrijven 

34v de heilige geestmeesters - 

34v Jan van Esse, de rentmeester - 

34v idem geld voor de bewapening in Gelderland 

34v Adriaen Geryt Lauwez geld vanwege Lazarus Lommelyn 

34v Wessel Jacobsz een hoeveelheid bier voor de "sonne" schutters 

34v Dirck Verbrugge een hoeveelheid salpeter en "haesboscruut" 

34v meester Melys - 

34v Jan van Anst de boom sluiten 

34v Geryt Veenman vanwege zijn erf buiten de Dijkspoort 

34v Adriaen van Lis schrijven van de rekening van het handelsschip 

34v Geryt Gijsbrechtsz inzake het proces van Lazarus Lommelyn 

34v Degenaer Claes Backuyt en anderen van onze poorters die gevangen genomen waren te Utrecht "van die tollen van Weesp" 

34v - vanwege de Waag 

34v - hofstedegeld van het minderbroedersklooster 

34v - hofstedegeld van de school 

34v meester Pieter Buys 
om het proces te voeren tegen de heren van Oudmunster inzake het Land 
van Stein 

34v meester Melys Zael maken van allerlei verzoekschriften en kopieën; geld voor de getuigen 

34v meester Bouwen Splintersz de stad vertegenwoordigd tegen heer Adam 
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34v meester Geryt Gronsel 2 processen tegen de Engelsen 

34v de Heilige-Geestmeesters Aernt Jansz erf 

35 de heren van Oudmunster inzake het Land van Stein 

35 de barbier van de kanselier - 

35 de boden van de landsheer nieuwjaarsgift 

35 Lazarus Lommelyn opgelegde boetes 

35 Adriaen Geryt Lauwez lening inzake het Land van Stein 

35 Dirck Dircxz - 

35 de broeders "up Haerlem" - 

35 Wouter Jansz geld inzake het Land van Stein 

35 de deken inzake "ons recht van heer Adam" 

35 - vreemde accijns, botermaat en markttollen 

35 onze procureur en advocaat in het hoge hof - 

35 Geryt Jagen geld dat hij geleend had 

35 Kathryn Geryt Baerntsz - 

35 de Minderbroeders geld 

35 Aernt van Utrecht met zijn mannen verteringen bij Griet in den Hoern 

35 Jan Maes geld, om ons recht te halen en geld vanwege het verlies van de gelden 

35 - geld verloren aan oortjes van Davids en aan Utrechtse Phillipus 

35 Jan Heynricxz, onze klerk schrijven van rentebrieven 

35 
Baernt Heynricxz, Willem Buys, Jacob Gijsbrechtsz, Huuch Snel, Aelbrecht 
Gerytsz, Jan Aerntsz, Willem Jan Suppinenz, Jan die Jonge, Harman Cuters, 
Claes de Zwanen, Jacob Dirck Nyesen, Willem Aerntsz 

elk 1 pond groten, inzake de brouwerij te Brugge 

35v - vanwege de kosten van het handelsschip 

35v meester Jacob van Almonde en meester Jan van Scoenhoeven als afgevaardigden om zekere getuigen te horen 

35v 
de nieuwe tresoriers, Wouter Jansz, Dirck Dircxz, Willem Aerntsz en Jan die 
Jonge 

een schepenbrief, inhoudende een som geld 

35v aan "Bolswairde" verloren geld; en "van Lappot gout" 

35v Dirck Jansz, de bode voor gevangen nemen en 3 à 4 keer naar Haastrecht gaan 

35v Florys, onze klerk deze rekening en 2 boeken maken 

36 - saldo 

         

         

 2 februari - september 1481 inv.nr. 1144 
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1 Accijnzen  
1 - vismarkt 

1 - laken 

1 - vlees 

1 - zout 

1 - de visserij in het Land van Stein, en smaltienden 

1v - wijn 

1v - binnen en vreemde accijns 

1v - koren 

1v - wijn 

1v - binnen en vreemde accijns 

1v - koren 

1v - wijn 

1v - binnen en vreemde accijns 

1v - koren 

         

2 Leningen; los- en lijfrenten  
2 Aernt Gerytsz, de rentmeester van de landsheer geld 

2 de nieuwe tresoriers geleend geld 

2 de oude tresoriers Dirck Hoeck Jacobsz, Gijsbrecht Willemsz en Claes Splintersz geld 

2 de oude tresoriers Jacob Dircxz en Geryt Gijsbrechtsz geld 

2 een poorter geld 

2 - losrenten en lijfrenten 

2 de nieuwe tresoriers lening aan ons 

2v totaal ontvangsten 

         

3 
Premies bij het verpachten van de stadsgoederen en 
accijnzen  

3 vier kwartalen - 

         

4 Reizen  
3v een bode te voet naar Dordrecht en Schoonhoven 

3v meester Willem, burgemeester, en Adriaen Geryt Lauwez naar Dordrecht (sleehuur) 

3v Wouter Maes en meester Willem, burgemeester naar Den Haag, inzake het belastinggeld en de wapenschouw 
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3v Dirck Dircxz 
naar Utrecht, naar de heren van Oudmunster om de brief "van" het Land van 
Stein te halen 

3v Heyntgen Coninck naar Den Haag 

3v meester Claes Goesensz naar Leiden 

3v Claes Geryt Emsen naar Den Haag met een brief aan de stadhouder 

3v Geryt Claesz naar Oudewater 

3v Heynrick Pietersz en Govaert Claesz naar Dordrecht 

3v Dirck Bouwensz naar Leiden 

3v Dirck Bouwensz naar Leiden, voor allerlei zaken aangaande het gemeneland 

3v Govaert Claesz 2x naar Leiden 

4 Wouter Maes en Willem Wouters naar Den Haag 

4 een bode met een brief uit Breda 

4 Heyntgen Coninck naar Dordrecht en Utrecht 

4 Reyer van Vloeten met een brief naar Schoonhoven 

4 Aernt Outgaertsz en meester Dirck Gorysz naar Den Haag, ter dagvaart 

4 de kloostervoogd van de minderbroeders naar Den Haag 

4 Aernt Outgaertsz met meester Dirck Gorysz naar Den Haag 

4 Heyntgen Coninck naar Oudewater bij nacht met een brief 

4 Pieter Jacobsz en Govaert Claesz naar Dordrecht 

4 meester Willem Dapper, en Adriaen Geryt Lauwez 
naar Breda om met heer van Nassau te praten en met hem naar Gent te 
trekken om met de landsheer te spreken 

4 meester Willem en Adriaen Geryt Lauwez naar Utrecht naar de proost om met hem te praten over het kerkhof-interdict 

4v Heyntgen Coninck naar Alphen, met een brief aan heer van Ranst 

4v Ryck naar Dordrecht met een brief 

4v Dirck Ghijsen naar Utrecht, naar de heer van Montfoort, vanwege de kerk 

4v Wouter Maes en Govaert naar Dordrecht, inzake de "oorlogen" van Leiden 

4v Govaert handgeld voor een akte 

4v een man een dag reizen 

4v Jan Clos naar Montfoort 

4v Reyer Reyersz te voet naar Mechelen, inzake onze gedeputeerde 

4v Hartoech die operman naar Utrecht 

4v Jan Vrericxz 
te voet naar Mechelen en Gent, naar de heer van Nassau en naar de "cantor" 
met een brief 

4v Jan Vrericxz naar Breda en naar Turnhout naar onze gedeputeerde 

4v Govaert Claesz naar Dordrecht, naar Adriaen van Scoenhoven inzake heer van der Veer 
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4v meester Dirck Gorysz naar Gent en Mechelen, met de gedeputeerde van Leiden naar de landsheer 

5 meester Dirck Gorysz naar Rotterdam, naar de landsheer 

5 meester Dirck Gorysz naar Rotterdam, naar de landsheer 

5 Heyntgen Coninck naar Den Haag, naar Mechelen en naar Dordrecht 

5 Dirck Bouwensz en Govaert Claesz naar Dordrecht, om nadere gegevens over de komst van de landsheer 

5 Govaert Claesz naar de heer van Montfoort 

5 meester Willem Dapper, Aernt Outgaertsz en Govaert Claesz om de bewaring van de privileges 

5 Dirck Ghijsen 
naar Dordrecht, om wijn toen de landsheer hier was; ook schuithuur voor de 
wijn 

5 Heyntgen Coninck naar Amsterdam 

5 Claes Gerytsz heeft de stadhouder naar Oudewater gebracht 

5 Heynrick Willemsz naar Leiden, naar de landsheer 

5 Claes Aelbrechtsz - 

5 Jan die Gront naar Antwerpen 

5 Heyntgen Coninck naar Rotterdam, "om cruut te halen", en het "cruut" in het schip te dragen 

5v - 
paardehuur, toen de landsheer hier was, voor het paard waar meester Seys 
op reed 

5v Aernt die kasteleinsknecht te paard naar Turnhout en Breda naar de heer van Nassau 

5v Geryt Ridder omdat hij de stad "te ghisel leyde" 

5v Wouter Maes 
naar Gent, naar Mechelen en Turnhout met die van Leiden om vrede te 
maken; een vergunning tot appèl en een gesloten brief 

5v Wouter Maes en meester Willem naar Rotterdam, naar de prins 

5v Wouter Maes en meester Dirck Gorysz naar Leiden, ter dagvaart bij de prins 

5v Craling den deurwaerder reis 

5v de knecht van de ontvanger van de renten naar de heer van Nassau inzake het schoutambt 

5v Dirck Dircxz 
naar Utrecht, naar het kapittel van Oudmunster inzake Thijs Rons, die 
gevangen was in het Land van Stein 

5v Aernt Outgaertsz en Dirck Dircxz 
naar Den Bosch, naar de landsheer inzake Thijs Rons, die gevangen was in 
het Land van Stein 

6 Claes van Heemstede naar Geryt van Poelgheest 

6 Heyntgen Coninck naar Den Haag en Utrecht 

6 Geryt die ridder een bevelschrift 

6 Huuch Gerytsz 10 dagen in de poort zijn 

6 Aernt Gerytsz naar Leiden, met geld van het vonnis 

6 Aernt Gerytsz 
naar Dordrecht, om te praten met de "ontfanger generael" inzake de 
penningen van de landsheer 
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6 Claes meester Goesens 
te voet naar Haastrecht om de brug te sluiten, toen Geryt Stempelsz zijn os 
verloor 

6 de kloosteroverste met een broeder en Aernt Gerytsz naar Den Bosch; een verzoekschrift en 3 gesloten brieven 

6 meester Dirck Gorysz 
naar Den Haag, naar de landsheer, inzake de ruiters en inzake het 
schoutambt 

6 meester Dirck Gorysz 
naar Den Haag, inzake het Land van Stein; een verzoekschrift en een 
gesloten brief 

6 meester Dirck Gorysz naar Den Haag, inzake Jan van Scouwen 

6 Claes meester Goesens naar Utrecht, naar het kapittel 

6 meester Willem Dapper 
naar de landsheer met die van Dordrecht om hem te vragen dat hij de 
vreemde ruiters zou laten vertrekken uit het land 

6v meester Willem Dapper en meester Dirck Gorysz naar Dordrecht, naar de landsheer 

6v Dirck Hoeck Jacobsz en Aernt Gerytsz naar Den Haag met de gelden van het schoutambt 

6v Dirck Dirxz en Dirck Jacobsz naar Dordrecht, inzake onze schepen, die buitgemaakt waren 

6v een deurwaarder omdat hij de stad gijzelde in Den Haag vanwege de bewapening van Leiden 

6v Dirck Claes 
naar Den Haag, om te "rekenen" met de ontvanger van de renten vanwege 
de bewapening 

6v Geryt Jansz en Claes Jansz naar Dordrecht, inzake de stapel 

6v Claes Gerytsz naar de proost en naar de stad Utrecht 

6v Claes Gerytsz naar Utrecht, met een brief inzake schulden aan Govaert Claey 

6v Claes Gerytsz 
naar Woerden, en naar Geryt van Poelgeest; naar Leiden om een vonnis; 
naar Amsterdam om koren te kopen 

6v een bode met een brief uit Den Haag van de stadhouder 

6v Govaert Claey en Dirck Bouwensz en Roel die man naar Utrecht 

7 Cornelis Jansz omdat hij onze poorters te Rotterdam "van den recht haelde" 

7 Aelbrecht Willemsz te voet naar Den Haag met een brief 

7 Huuch Gijsbrechtsz 
toen de kloosteroverste naar Utrecht reisde om de kerk uit de ban te laten 
doen 

7 een bode met een brief uit Woerden 

7 meester Floer 
naar Delft inzake de bakkerij, verder naar Leiden met een vonnis van Aernts 
Gijsbrechtsz en Thijs Woutersz 

7 meester Jacob van Scoenhoeven 8 of 10x naar Utrecht, inzake het Land van Stein 

7 Jan Aernts de deurwaarder uit Den Haag omdat hij hier 5 of 6 dagen verbleef vanwege Thijs Rons 

7 de knecht van meester Tibout met een deurwaarder omdat hij de stad gijzelde in Den Haag 

7 Jan Govaertsz 2x naar Den Haag 

7 Adriaen Geryt Lauwez en meester Dirck Gorysz naar Brugge, vandaar naar Antwerpen naar de heer van Nassau 
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7 Boudewijn die cantoersknecht reizen 

7 Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake Thijs Rons 

7 meester Dirck Gorysz naar Den Haag 

7 Florys van Wyngaerden 
autentiseren van 3 kopieën inzake het schoutambt en het baljuwschap van 
Gouda 

7v meester Dirck Gorysz 
maken van 2 akten, een Latijnse brief aan die van Calais en andere 
instructies 

7v meester Dirck Gorysz naar Den Haag, inzake het Land van Stein 

7v meester Dirck Gorysz naar Rotterdam, om Jan Gerytsz "van den recht te halen" 

7v Heynrick Pietersz naar Brussel, naar Utrecht 

7v Adriaen Geryt Lauwez en Heynrick Pietersz naar Mechelen, Geut en Antwerpen 

7v Dirck Hoeck en Gijsbrecht Willemsz naar Den Haag 

7v Claes Gerytsz te voet naar Dordrecht; een kopie 

7v een deurwaarder die hier in Gouda was met een bevelschrift 

7v Aernt Claesz te voet naar Boskoop 

7v een bode met een brief uit Den Haag aan de stad 

7v Jacob Dircxz en Goebel Michielsz naar Dordrecht 

7v de deken naar Utrecht, inzake Thijs Rons 

7v Claes meester Goesens 2x te voet naar Haastrecht 

7v Adriaen Boyen bracht een brief naar Den Haag 

8 meester Willem Luyt Gerytsz, meester Feys en Huuch Voppenz naar Den Haag "te ghisel" vanwege de penningen van de landsheer 

8 meester Willem naar Den Haag, om de kwijtscheldingen bij het hof te autentiseren 

8 Gijsbrecht van der Mye, secretaris die de kwijtscheldingen autentiek maakte 

8 Jan Woutersz naar Leiden, vanwege Claes Scaeck 

8 Geryt Emsen naar Den Haag 2x, en naar Leiden 

8 Claes Gerytsz naar Den Haag, met een brief 

8 Claes die gruter, de deurwaarder een bevelschrift van de landsheer 

8 Geryt Jansz naar Leiden, inzake de paarden van Claes Scaeck 

8 
meester Tibout, de knecht van de ontvanger van de renten van Maria van 
Bourgondië 

tijdens zijn verblijf hier vanwege de bede, 8 of 9 dagen 

8 een bode 2x te voet naar Rotterdam met een brief 

8 4 schutters 
die de "stalbroeders" van Oudewater naar Gouda voerden, toen Jan Hugenz 
gevangen was 

8 Claes Geryt Emsen te voet naar het Land van Stein 

8 Claes Geryt Emsen naar Den Haag, Rotterdam en Bodegraven 

8 Wouter Maes en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, inzake de rekening van het handelsschip 
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8 een bode gezonden om brieven 

8v Claes meester Goesen naar Oudewater, en te voet naar het Land van Stein 

8v Claes Geryt Emsen naar Dordrecht, naar de stadhouder 

8v meester Dirck Gorysz naar Dordrecht en elders 

8v Wouter Maes en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, in verband met de bewapening 

8v Wouter Maes en Aernt Gerytsz naar Den Haag 

8v Aernt Gerytsz 
naar Oudewater en Woerden, naar heer Aernt, of die van het Sticht naar 
Gouda naar de paardemarkt wilden komen 

8v een man voor Montfoort gezonden en nog een man met toestemming van de stadhouder 

8v Aernt Gerytsz naar Den Haag 

8v Jan Heynricxz vanwege de scheidsman gereisd 

8v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake "bennen paerden", verder naar Leiden 

8v Dirck den Elsen omdat hij onze heer en de kanselier naar Leiden bracht 

8v Willem Buys, de schout naar Den Haag, vanwege Jan Gerytsz, die gevangen was met de buidel 

8v Wouter Maes en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, inzake de bede van de prinses en vanwege de ruiters 

9 Wouter Maes naar Den Haag, voor dezelfde zaak 

9 Heynrick Pietersz 
naar Brussel en Antwerpen naar de heer van Nassau en naar de kanselier; 3 
verzoekschrift en 2 kopieën 

9 3 schutters waar de kapitein de bode mee haalde 

9 - een brief naar Den Haag brengen 

9 - 
een brief brengen; nog een brief brengen naar meester Melys; akten; een 
kopie van een bevelschrift 

9 Wouter Maes 
naar Den Haag, met de kastelein, naar de Raad om brieven te krijgen aan 
Gent en Brugge, dat men koren uit Vlaanderen voeren mocht 

9 een bode 3 brieven en een bevelschrift naar Woerden gebracht, ook 2 verzoekschriften 

9 Wouter Maes en Adriaen Geryt Lauwez naar Den Haag, inzake de bede en inzake de rekening van het handelsschip 

9 Heyntgen Coninck naar Rotterdam en Dordrecht; een verzoekschrift 

9 Jan Woutersz naar Oudewater, vanwege een gevangen man 

9 Jan Woutersz naar Montfoort, vanwege de gevangen man, die heet Jan Hugenz 

9 Jan Woutersz naar Montfoort, "om Valkendaels gelt" en "om Dirk van beesten scapen" 

9v Wouter Maes en Aernt Gerytsz 
naar Rotterdam, vanwege Jan Gerytsz; vandaar naar Den Haag ter dagvaart 
inzake de bede en de bewapening ter zee; een akte 

9v meester Willem van Alfen reizen, verzoekschriften en andere diensten door hem aan de stad bewezen 

9v Aernt Outgaertsz en Govaert Claey om het geld van die van Dordrecht te halen van de schuldbekentenis 

9v Aernt Outgaertsz en Jacob Dircxz "praet" naar Dordrecht, om het geld te halen van de heer van der Veer 

9v Jan Maes een zalm gegeven, "om quaet gelt dat hij die stede wisselde" 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    113 

 

 

9v Aernt Outgaertsz naar Dordrecht, om de landsheer te vragen de ruiters "oerlof" te geven 

9v Aernt Outgaertsz en Dirck Claesz 
naar Rotterdam, om de landsheer "te" Rotterdam te halen met 2 
oorlogsschepen, en 4 balken gekocht in Rotterdam om "sitten" (= stoelen) 
van te maken 

9v Aernt Outgaertsz en Aernt Gerytsz reis 

9v Aernt Outgaertsz 
naar Den Haag, toen Lambrecht Gerytsz en Dirck Bouwensz en Strobbe naar 
Den Haag gevoerd werden 

9v Aernt Outgaertsz naar Delft en Den Haag, toen men onze schepen aanhield 

10 Gijsbrecht Wemmersz en Dirck Gijsbrechtsz den ijsere man naar Den Haag, inzake het geld van de bede 

10 meester Willem naar de proost, om het kerkhof "te ontslaen" (het beslag op te heffen?) 

4v - een brief waarin stond dat Baernt Willemsz gevangen was in Engeland 

4v - kopie van een bevelschrift 

         

5 Schenkingen  
10v de heer van Montfoort 4 kannen wijn 

10v de stad Dordrecht en de stad Schoonhoven geld 

10v de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

10v meester Jacob Heerman van Leiden 2 kannen wijn 

10v meester Jan van Schoonhoven 2 kannen wijn 

10v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

10v de stad Leiden 2 kannen wijn 

10v de heer van Montfoort 2 kannen wijn 

10v de minderbroeders 2 kannen malvezij, 2 kannen romeny (= Spaanse wijn), 4 kannen rijnwijn 

10v de stad Hoorn 2 kannen wijn 

10v de heer van Egmont 4 kannen wijn 

10v de maarschalk 4 kannen wijn 

10v de heer van Sevenbergen 4 kannen wijn 

10v de stad Delft 2 kannen wijn 

10v de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

10v de stad Alkmaar 2 kannen wijn 

10v de stad Schiedam 2 kannen wijn 

10v de stad Gorinchem 2 kannen wijn 

10v de griffier 2 kannen wijn 

10v jonker Jan de kapitein 2 kannen wijn 

10v de heer van Maldegom 2 kannen wijn 
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10v de broer van de stadhouder rode wijn 

10v de bastaard van Brabant 2 kannen wijn 

10v de schout van der Heye 1 kan wijn 

10v meester Jacob van Schoonhoven 16 pinten malvezij 

10v de ontvanger-generaal 2 kannen wijn 

10v de tresorier van Maria van Bourgondië 2 kannen wijn 

10v meester Jacob Croesing 2 kannen wijn 

10v de ontvanger-generaal 2 kannen wijn 

10v de tresorier van Maria van Bourgondië 2 kannen wijn 

10v de heer van Nassau 36 pinten wijn 

10v Phillips Ruychrock 2 kannen wijn 

10v Willem van Boshusen 2 kannen wijn 

10v de stad Rotterdam 2 kannen wijn 

10v Heynrick van Straelen 2 kannen wijn 

10v de wijbisschop 4 kannen wijn 

10v meester Heynrick van der Mye 2 kannen wijn 

10v meester Joost Willemsz 2 kannen wijn 

10v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

11 de hoogheemraad van Schieland 4 kannen wijn 

11 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

11 de secretaris van Middelberch 2 kannen wijn 

11 meester Anthonys van Abeel 2 kannen wijn 

11 meester Claes Pottelburch 2 kannen wijn 

11 de heer van Nassau geld 

11 de stadhouder geld 

11 de heren van Oudmunster geld 

11 de stad Antwerpen 2 kannen wijn 

11 de stadhouder 54 pinten wijn 

11 Jan van Remmerswael 2 kannen wijn 

11 de stadhouder 4 kannen wijn 

11 de hofmeester van de heer van Nassau 2 kannen wijn 

11 Geryt Raes 2 pinten wijn 

11 Claes Backuyt 2 pinten wijn 

11 meester Joost 2 pinten wijn 

11 Volpaert Jacobsz 2 pinten wijn 
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11 Jacob Dircxz 2 pinten wijn 

11 de "cantor" van Brugge 2 kannen wijn 

11 de tresorier van Vlaanderen 2 kannen wijn 

11 de kanselier wijn 

11 de "cantor" van Brugge c.s. wijn 

11 meester Ryckout uten hove wijn 

11 meester Aernt van der Beke wijn 

11 meester Jan Dufay en meester Jan de Bere wijn 

11 de kanselier wijn 

11 meester Anthonys de Vliet 16 pinten wijn 

11 meester Gye de Ritsefoert 16 pinten wijn 

11 meester Jacob Baert 16 pinten wijn 

11 meester Jan Baredot 16 pinten wijn 

11 de stadhouder 102 pinten wijn 

11 de meesters van de rekening van Maria van Bourgondië 2 kannen wijn 

11 meester Cornelys Reyersz 2 kannen wijn 

11 Willem van Berendrecht 2 kannen wijn 

11 de griffier 2 kannen wijn 

11 meester Jan van Scoenhoeven 2 kannen wijn 

11 de heer van Wassenaar 4 kannen wijn 

11 de heer van Cats 2 kannen wijn 

11 Willem van Zwieten 2 kannen wijn 

11 Jorden van Goer 2 kannen wijn 

11v de heer van tSHoern 2 kannen wijn 

11v Anthonys van Abeel 2 kannen wijn 

11v de kastelein van Turnhout 2 kannen wijn 

11v meester Pieter van Horen 2 kannen wijn 

11v de hofmeester 2 kannen wijn 

11v Florys van Wijngaerden 2 kannen wijn 

11v Geryt van Abbenbroeck met de hofmeester 3 kannen wijn 

11v Jan van Esse en de kapitein 4 kannen wijn 

11v heer Aernt van IJsselstein 2 kannen wijn 

11v de tresorier van Maria van Bourgondië en anderen die met hem waren geld 

11v de hofmeester van Maria van Bourgondië 2 kannen 

11v Ariaen Gerytsz, de koning van de schutters 4 kannen 
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11v meester Baertout van Assendelf 2 kannen 

11v Jacob van Boshusen 2 kannen 

11v meester Ariaen Dreysscher 2 kannen 

11v Baltiser en Valkesteyn 4 maaltijden 

11v de stad Antwerpen 2 kannen 

11v meester Cornelys Reyersz 2 kannen 

11v Jorden van Goer 2 kannen 

11v de broer van de kastelein 2 kannen 

11v meester Jacob Ruys 2 kannen 

11v meester Jan van Scoenhoeven 2 kannen 

11v 11 schutters 22 pinten wijn 

11v de procureur 2 kannen 

11v de hofmeester van de stadhouder 2 kannen 

11v Engelram, kapitein 2 kannen 

11v de stadhouder bier, brood en andere zaken 

11v Dirck meester Cornelys Reyersz 2 kannen wijn 

11v 120 schutters elk 2 pinten wijn op Heilige Sacramentsdag 

         

6 Bezoldigingen  
12 Aernts Gerytsz - 

12 de 4 boden bezoldigingen 

12 de schepenmeesters vanwege Verzworen Maandag 

12 de Heilige geest renten 

12 Roel die snijer stellen van de Sint Joostklok 

12 de boogmaker bezoldiging 

12 Jan Heynricxz bezoldiging 

12 Pieter Hugez voor de emmers 

12 Claes Gerytsz bezoldiging 

12 Dirck Ghijsen bezoldiging 

12 Claes Gerytsz bezoldiging en andere verdiensten 

12 onze advocaat in Den Haag - 

12 Melys die snijer sluiten van de boom in de haven 

12 de schepenmeester 2 pandmaaltijden 

12 meester Melys Zael bezoldiging 

12 de 3 trompetters hun kleding 
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12 - vanwege het veer te Gouda 

12 de schutters - 

         

7 Waken  
12v 4 straatwakers waken op straat van O.L.V. Lichtmis tot St. Baef elk 14 dagen 

12v alle poortwachters 
overdag de wacht de houden bij de stadspoorten van O.L.V. Lichtmis tot St. 
Baef 

12v de torenwachters dag en nacht waken op de toren 

12v Jan Woutersz, de schuttersknecht 's nachts waken 

12v de 4 boden waken 

12v - turf buiten de Potterspoort bij het waken 

12v - de boom sluiten; 3 lantaarns 

         

8 Lijfrenten (in de stad)  
13 reeksen namen - 

         

9 Lijfrenten (buiten de stad)  
13v reeksen namen - 

         

10 Los- en lijfrenten van de landsheer  
14 reeksen namen - 

         

11 Pannendaken (met afmetingen)  
14v Bart in den Houtuyn - 

14v Geryt Heynricxz - 

14v Dirck Heynricxz - 

14v Aernt Warnaersz - 

14v Jan Dul - 

14v Dirck Voscuyl - 

14v Pieter Feysen - 

14v Claes Splintersz - 

14v Jan Aerntsz - 

14v Adriaen Dircxz - 

14v Jan Simonis - 
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14v Dirck Claesz - 

         

12 Bouwen  
15 - bijten hakken 

15 meester Willem hout, zaagwerk, hulp bij metselwerk 

15 - bijten hakken in de haven 

15 - zaagwerk 

15 Goesen die smid ijzer 

15 Jacob Heynricxz spijkers en ijzer 

15 Pieter Aerntsz metselwerk 

15 Neel Strobbe metselwerk 

15 Jacob Potter - 

15 Jan IJsbrantsz hout slepen 

15 meester Willem hout 

15 Claes die slotemaker 4 sleutels; 5 sloten vermaken; zaagwerk 

15 Claes van Yperen een schouw maken; pek 

15 - een slot 

15 Adriaen Dircxz hout 

15 Bart Daemsz timmerwerk 

15 Barten knecht arbeid 

15 - een mast om een boom van te maken 

15 Claes die kistemaker de banken maken in het raadhuis 

15 Dirck Aelbrechtsz kalk; hulp bij metselwerk; "bossen" slepen 

15 Geryt die smid ijzerwerk 

15 - metselen, zagen 

15 Jan Pouwelsz 26 karren zand; stenen en kalk 

15 - straatmaken, hulp bij metselwerk 

15 - zand 

15 Jacob Smit een vuurroer maken; spijkers 

15 Jan Stevensz ijzer 

15 Claes van Yperen vanwege het oorlogsschip; de schouw maken 

15 Dirck stratemaker bestraten 

15 Louwerys die snijer 5 karren zand 

15v Willem Jansz een ton pek 

15v meester Willem scheepmaker hout 
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15v Claes Splintersz 1500 stenen; metselwerk 

15v - een kozijn in het huis van Martijn Kaesen 

15v - 4000 klinkers 

15v Govaert Heynricxz die smid sloten en sleutels 

15v Heyn die houtsager zaagwerk, hout slepen 

15v Dirck Claesz hulp bij metselwerk, zagen 

15v Graef die smid ijzer 

15v - vervoer en schouwhuur 

15v Jacob Heynricxz allerlei ijzer 

15v - 12 pinten malvezij, toen de landsheer gehaald was 

15v Vranck Jansz planken en een touw 

15v Geryt die smid ijzer en spijkers 

15v Jan Dammasz kalk; zaagwerk 

15v Rut die smid een balk 

15v - het privaat schoonmaken 

15v Claes Jansz die slotemaker 5 sloten 

15v Dirck stratemaker bestraten, zagen, metselen 

15v - kalk 

15v Geryt IJsbrantsz glazen maken bij de minderbroeders 

15v Claes die slotemaker 2 sloten 

15v Adriaen Dircxz hout 

15v Jacob Heynricxz ijzer 

15v Jan Pouwelsz vervoer 

15v Doef Adriaen vervoer 

15v - 2 schuiten klei 

15v Willem Heynricxz zaagwerk 

15v Dirck Bouwensz hout 

15v Jacob Heynricxz ijzerwerk 

15v Adriaen Dircxz hout 

15v Goesen die smid een ijzeren spit maken en ijzeren kabels aan de poorten 

15v Claes Aerntsz touwen op de poorten 

15v Claes die slotemaker sloten maken 

16 Cornelys Barten knecht arbeid 

16 Bart en Willem Gerytsz en Claes Maertsz arbeid 

16 Heynrick Jansz, Claes en Martijnsz en Willem Cruyf arbeid; zagen 
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16 - "sarpetijn vormen" en "oesvaten" 

16 - diepen voor de sluizen 

16 - dakpannen 

16 - bestraten 

16 - "boeien"; een slot 

16 - zand 

16 Willem Heynricxz zaagwerk; metselen 

16 Claes die slotemaker sloten 

16 Florys die steenbacker 2500 stenen 

16 Simon Jansz zand 

16 Jan Heynricxz hulp bij metselwerk 

16 Aernt Leye 1 ton tras 

16 Jan Willemsz vervoer; een schouw 

16 Dirck stratemaker bestraten 

16 Hartoech metselwerk; een schuit klei 

16 - sloten aan de gevangenis in Kort Haarlem 

16 Volpaert Jacobsz hout 

16 Geryt die coninc - 

16 Jan Dircxz metselwerk, zaagwerk, 2 sleutels 

16 - dekken; hulp bij metselwerk; kalk 

16 - 3 akten van het verdrag 

16 - metselwerk 

16 Dirck Claesz hulp bij metselwerk; bestraten 

16 Goesen die smid 2 boeien voor Kort Haarlem 

16 Loyck die steenhouwer vuurroeren slepen 

16 - een ton pek 

16 Jan die smid ijzerwerk 

16 Claes Jansz dobbelstenen (?); hout 

16 - een sluip dat onder de uiterste brug lag 

16v 2 mannen arbeid 

16v 1 man arbeid 

16v - vijzelen en slepen 

16v - hout 

16v Claes Martijnsz arbeid 

16v Willem Cruyf arbeid 
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16v Willem arbeid 

16v Jacob Reyersz arbeid 

16v Bart Daemsz arbeid 

16v - een kleischuit, die het hout van de brug haalde; slepen en mennen 

16v Goesen die smid ijzerwerk 

16v Pieter Dircxz de kamers dicht maken, waarin de landsheer logeren zou 

16v Claes die slotemaker 3 dubbele sloten 

16v Goesen die smid ijzerwerk 

16v Claes Minneman (?) een kozijn 

16v - 2 deurkozijnen 

16v - 3 trappen 

16v - 7 eiken planken 

16v 7 mannen arbeid; zaagwerk 

16v meester Willem scheepmaker allerlei hout 

16v - allerlei hout, bij de minderbroeders gebruikt 

16v - 89 kanthouten 

         

13 Diversen  
17 meester Floer maken van dit boek 

17 - 
een kopie uit het verzoekschrift, dat men in Den Haag zou komen met de 
banieren 

17 Huuch Pietersz bewaken en schoonmaken van het oorlogsschip 

17 - turf 

17 Jan Vinck - 

17 - riemen en andere zaken 

17 Jan Pietersz bijten hakken in de stadsgracht 

17 - kuipen in het oorlogsschip 

17 - turf buiten de poorten 

17 - bijten hakken in de stadsgracht 

17 - turf, op het raadhuis te branden 

17 - 4 bussen om kruit in te doen 

17 - 200 kogels 

17 - een schouw, gebruikt bij het bijten hakken 

17 meester Anthonys 2 akten 

17 - 14 nachten waken; 200 kogels 
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17 Willem Gerytsz arbeid aan het wachthuis buiten Potterspoort 

17 de proost van Oudmunster onkosten in verband met het kerkhof 

17 - turf, buiten de poorten te branden 

17 Claes Splintersz 150 pond kaarsen en andere zaken 

17 Claes van Yperen 1000 toortsen met pek besmeren 

17 de schutters voor hun vlag 

17 - buskruit brengen 

17 - voor het octrooizegel 

17 - 
de stad had een hoeveelheid wijn van Jan Maertynsz, "ende dat gaven wij 
weder over ende verloren dair an" 

17 de kraanmeesters 12 aam wijn versjouwen; en slepen 

17 Jan Bruyn "boenbroet" 

17 Dirck Pieter Aelbrechtsz een slot aan de Doelenpoort 

17 Claes meester Goesens 8 wapens van Oostenrijk 

17 - turf en kolen op het raadhuis, toen de landsheer hier was 

17v - 700 toortsen 

17v Hanne Jansz 1200 toortsen 

17v - wijn overtappen; 2 manden 

17v Jorden van Goer geld, omdat meester Feys en Joost Oliviersz gegijzeld waren 

17v Damiaen omdat hij vanwege de stad gegijzeld was voor de schepenen 

17v Jan Reyersz 
2 Rijnse guldens van het belastinggeld dat Jan Gerytsz en Lambrecht 
boscoper te Goes hadden 

17v Louwerys Baerntsz een akte en een verklaring 

17v Claes die kistemaker waken 

17v - het oorlogsschip uit en in de haven leggen, toen de landsheer hier was 

17v Jacob Ellairtsz "boenbroet" van verlopen renten 

17v Pieter Hugenz brandemmers maken; bier 

17v Dirck Jansz die bode 2x naar Haastrecht 

17v Willem Engebrechtsz een kleed van serge in het oorlogsschip 

17v Jacob die buerduerwerker (= handwerker) 
zijde; maken van de franjes aan de vlag van de schutterij; bokraan (= fijne 
stof geweven van geitehaar); arbeidsloon 

17v Claes meester Goesens arbeidsloon 

17v Claes Splintersz 81 pond kaarsen, en andere zaken 

17v - verloren aan het geld van het bier, dat men naar Antwerpen bracht 

17v - een brief schrijven 
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17v een ridders vrouw uit Bourgondië die verdreven was, en haar man doodgeslagen voor Nancy 

17v - een kopie van een verzoekschrift 

17v Jan Pieter Lamsz, Dirck Pietersz en Dirck Jacobsz arbeid 

17v een man uit Utrecht 66 pond "tboner" kruit 

17v 4 commissarissen en prokureurs en "andere" deurwaarders en knechten in verband met het verdrag 

17v - 2 schuiten; bier 

17v meester Jan van Scoenhoeven omdat hij hier was als commissaris voor het verdrag 

17v Heynrick die snijer omdat hij in Dordrecht was om wijn die men schonk aan de landsheer 

17v de schutters die de landsheer haalden in Rotterdam 

18 - wijn in en uit slepen 

18 Aernt Pietersz werk in het oorlogsschip 

18 Pieter Jacobsz werk in het oorlogsschip 

18 Jan Goethals werk in het oorlogsschip 

18 - het oorlogsschip door de sluis halen 

18 15 mannen die de heer van Nassau brachten naar Leiden 

18 23 mannen die de landsheer naar Leiden brachten 

18 - een ton bier gehaald bij Govaert Dircxz, in het oorlogsschip (gebracht) 

18 - wijn dragen naar het "stedehuus" 

18 Jan Gijsbrechtsz "die lakenen" op het raadhuis spijkeren 

18 Jan Goethals, omdat hij kok was in het oorlogsschip 

18 - bier in het oorlogsschip dragen en er weer uit uitdragen 

18 de heer van Nassau een zalm 

18 de schout 2 vaten bier in het oorlogsschip, toen men de landsheer haalde in Rotterdam 

18 Dirck Willemz arbeid, en een vat wijn naar Oudewater brengen 

18 Jan IJsbrantsz bier slepen 

18 Jan Dircxz metselen, en kalk 

18 - een vat wijn vervoeren; riemen en andere dingen aan boord brengen 

18 - 1 schuit; zalm naar Oudewater brengen 

18 - 6 dozijn dollen 

18 - honderd haringen in het oorlogsschip 

18 Willem Wolfaertsz 
brood, dat in het oorlogsschip was toen men de landsheer in Rotterdam 
haalde en naar Oudewater en Leiden bracht 

18 - 5 vaten bier in het oorlogsschip 

18 - kabeljauw, toen de schutters in Oudewater waren 

18 de deurwachters en de "stocdragers" van de landsheer geld 
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18 de fourier geld 

18 de deurwachters van de zaal geld 

18 de bode geld 

18v de voetknechten van de landsheer geld 

18v de koning van de boogschutters geld 

18v de pages geld 

18v de "oriatorien" geld 

18v de heraut geld 

18v Jan Sarnaes geld 

18v de boden van Maria van Bourgondië geld 

18v de trompetters geld 

18v de deurwachters van de landsheer geld 

18v degenen die de kleren van de landsheer wassen geld 

18v degenen die de kleren van de landsheer aantrekken geld 

18v de kok, kelderbewaarder en de vleeshouwer geld 

18v - "van Loyck Zaersse weder te halen" 

18v Dirck Zibrantsz 100 pekelharingen 

18v Jan Woutersz arbeid en boodschappen doen 

18v de "sonne" schutters die de landsheer haalden in Rotterdam, 37 man 

18v de "sonne" schutters die de landsheer begeleidden naar Leiden, 24 man 

18v - onkosten toen het oorlogsschip in Oudewater was 

18v de hofmeester van onze prins, en de rest van het gevolg geld 

18v - 
"dair lach een half laken onder die prins, doemen hulde, ende dat namen sijn 
volck ende dat weder gecoft om 36 st." 

18v Cornelys Harmansz 2 schepel koren, die de heer van der Veer kreeg 

18v Voscuyl wijn overladen 

18v een deurwaarder een verzoekschrift naar Gouda brengen 

18v - 6 pond specerijen op het raadhuis, toen de landsheer hier was 

18v - 
wijn die voor de landsheer, de kanselier, de stadhouder en de grote raad 
geschonken was 

18v de kapitein van de ruiters geld 

18v - een kopie van een verzoekschrift 

18v 
bij Heynrick van Scoenhoeven, bij Marritgen Aelbrecht, bij Maertijn Claesz in de 
herberg van de landsheer in Balezier 

geld 

18v Jan van Esse, de rentmeester de wapening van Leiden, en voor de ruiters hier in de stad (enorme som geld) 
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19 - ons deel van de bede van Sint Jan 

19 Jannes, de rentmeestersknecht 
tijdens zijn verblijf hier van 5 of 6 dagen, toen hij de stad wilde gijselen, 
daggeld en kosten 

19 Kralingen "dat selfde" 

19 Jorden van Goer vanwege de "stalbroeders" 

19 Engelram, de hofmeester van de stadhouder verblijf hier om de stad te "bewaren" 

19 de notaris en getuigen kosten 

19 100 mannen geld 

19 meester Tibout Barodot, de rentmeester van mevrouw van Oostenrijk vanwege de bede, waarbij wij geen korting kregen 

19 meester Dirck Gorysz de geschriften maken 

19 Heynrick van Kralingen kopieën en 2 uittreksels uit vonnissen 

19 meester Anthonys 2 akten, waaruit blijkt dat Thijs Rons in het Land van Stein vrijgelaten was 

19 meester Vrerick Zweym 
3 akten, waarin staat dat Thijs Rons verklaard heeft vrijgelaten te zijn; de 
akten worden gezonden naar het kapittel van Oudmunster 

19 meester Ariaen Woutersz 
een akte en 2 kopieën van beroep om Kerstant Harmanszoons goederen te 
verkopen, en dat in Den Haag te vervolgen 

19 - 2 kurassen schoonmaken die op het raadhuis lagen 

19 - kruit voor de vuurwapens 

19 Jan Maertsz vanwege de stadhoudersknechten 

19 Dirck Claesz de dijk achter het hof maken 

19 Claes Splintersz 100 pond kaarsen en andere zaken 

19 "de dreggescuts" (= dragers?) vanwege de documentenkast (cantoer) van Jacob Dircxz van het jaar 1478 

19v Phillips van Goey, dienaar van de heer van Polen - 

19v - een bevelschrift voor de krijgstocht 

19v de muziek toen onze "princensoen" geboren was 

19v - een verzoekschrift 

19v de klerk van de ontvanger-generaal van de financiën omdat er te veel geld gegeven was 

19v de deurwaarder een bevelschrift 

19v - vanwege "die wage" 

19v meester Louwerys 
2 of 3 kopieën autentiseren en schrijven, en naar Den Haag aan de 
stadhouder zenden 

19v meester Cornelys Reyersz werk 

19v Tielman Oem werk 

19v de knechten van de stadhouder voor nieuwjaar 

19v meester Claes van Pottellenberch geld 

19v Claes Splintersz - 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    126 

 

 

19v Claes Splintersz - 

19v - korenaccijns 

19v meester Claes Goesensz 4 stadswapens aan de trompetten; de nieuwe vlag 

19v de nieuwe tresoriers lening 

19v de kosters luiden en beieren, toen onze prins een zoon kreeg 

19v - een stok in het vaandel 

19v de stadhouder verteerd aan wijn en bier 

19v de stadhouder vanwege zijn komst hier, en vanwege de kwijtschelding 

19v Rombaut, de secretaris van de stadhouder geld 

19v - geld dat wij er bij inschoten vanwege de kwijtschelding van de landsheer 

19v Numan, de secretaris vanwege de kwijtschelding, en bezegelen 

19v - 
vanwege de laatste "ablucye" aan de landsheer en de heer van Nassau en 
de heer van Wollekestyn toegestaan door de vroedschap 

20 Florys Dircxz onze klerk deze 2 boeken en rekeningen maken 

20 - "van guaet gelt te lappen" en verliezen bij betalingen 

20 - Saldo's 

         

         

 oktober 1481 - 1 februari 1482 inv.nr. 1145 
         

1 Accijnzen  
2 - de visserij 

2 - 
de vismarkt, en de rest die daar ontbrak, en daarom is Heynrick 
Scoonhoefsman zijn poorterschap ontnomen 

2 - lakenaccijns 

2 - vleesaccijns 

2 - zoutaccijns 

2 - vanwege de brug te Haastrecht 

2 - vanwege het veer te Gouda 

2 - de visserij in het Land van Stein in de IJssel 

2 - de smaltienden in het Land van Stein 

2 - wijn 

2v - 
wijn, Kerstant houdt daarbij een schuld, daarom is hem zijn poorterschap 
ontnomen 
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2v - binnenaccijns 

2v - vreemde accijns 

2v - koren 

3 - wijn 

3 - binnenaccijns 

3 - vreemde accijns 

3 - koren 

3v - wijn 

3v - binnenaccijns 

3v - vreemde accijns 

3v - koren 

4 - wijn 

4 - binnenaccijns 

4 - vreemde accijns 

4 - koren 

         

2 De tienden in het land van Stein  
4v - westeinde en oosteinde van de Willems 

4v - Wouter Gerytsblok 

4v - Dirck van der Goude blok 

4v - Waggelwijck 

         

3 Nakoop in het land van Stein (elke morgen 10 plakken)  
5 de kinderen van Dick Jansz - 

5 de Veerlaan - 

5 - de tijnspenningen in het Land van Stein 

5 de regulieren in het Land van Stein haver die de zwanen aten 

         

4 Leningen  
5 de oude tresoriers Gijsbrecht Willemsz en Dirck Hoeck Jacobsz lening aan "ons" 

5 - verkochte renten 

5 - geleend geld van onze poorters aan ons 

5 - renten 

5 - geleend geld 
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5v-6 losrenten - 

         

5 Geld bij het verpachten der accijnzen  
6v premies bij het verpachten van de stadsgoederen en accijnzen - 

         

6 Reizen  
7 Roelof Gerytsz Dirck Dircxz, Geryt Dircxz, en Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake de bewapening 

7 Aernt Outgaertsz en Dirck Dircxz 
naar Dordrecht, om te praten met de heer van Utrecht om hem te dienen met 
duizend man 

7 Huuch Voppenz naar Schoonhoven, inzake de bewapening 

7 Aernt Outgaertsz, en Dirck Dircxz naar Den Haag, inzake het gaan naar Utrecht 

7 Govaert Andriesz naar Woerden, met een brief 

7 Willem Claesz naar Woerden, met een brief 

7 Claes van Heemstede naar Den Haag, met een brief 

7 Claes van Heemstede naar Woerden, naar heer Aernt van IJsselstein 

7 Claes van Heemstede naar Amsterdam, met een brief 

7 Claes van Heemstede naar Den Haag, met een brief 

7 Jacob Dircxz en Goesen Raes naar Dordrecht, inzake het verstapelen van zout 

7 Romer Jacobsz naar mijnheer, inzake de bede 

7 Romer Jacobsz, burgemeester, en Aelbrecht Maertynsz naar Amsterdam, om renten te verkopen 

7 Claes Gerytsz naar het Land van Stein 

7v Roelof Gerytsz naar Den Haag, inzake de bewapening 

7v Roelof Gerytsz naar de landsheer, inzake een hoger beroep 

7v Dirck Jacobsz naar de landsheer 

7v Dammas Claesz, Wouter Maes, Dirck Jacobsz en Geryt van Middelburch naar Rotterdam, inzake de belasting 

7v Wouter Maes naar Den Haag, inzake de bewapening 

7v Dammas Claesz naar Den Haag, inzake de bewapening 

7v Geryt Claesz naar Brugge, met een brief, en naar Antwerpen met een brief 

7v Dammas Claesz naar Haarlem met de gemene steden, inzake de bewapening 

7v Dirck Claesz, Dirck Jacobsz, Jacob Dircxz en Wouter Jansz naar Den Haag, inzake de taxatie van de bede en inzake de bewapening 

7v Geryt Jansz met Dirck Jacobsz 
naar Dordrecht en Den Haag met de ridderschappen en de gemene steden, 
vanwege allerlei zaken. 

8 Dirck Pietersz 
naar Antwerpen met de gemene steden, om bijzondere zaken, inzake de 
"oerlof" van Utrecht 

8 Romer Jacobsz naar Den Haag, inzake de bewapening 
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8 Claes van Heemstede met een brief; naar Leiden met een brief 

8 Dirck Jacobsz naar Dordrecht, naar de stadhouder 

8 Romer Jacobsz en Roelof Gerytsz 
naar Brugge, met de 5 steden om te spreken met de landsheer over de 
"oerlof" 

8 Jacob Florysz "voir die vaert", om te spreken met de stadhouder 

8 Jacob Florysz naar Schoonhoven, met de gemene steden 

8 de schout naar Schoonhoven, naar de stadhouder 

8 Bart Jansz naar Woerden 

8 Romer Jacobsz naar Schoonhoven, met de gemene steden 

8v Claes van Heemstede naar de baljuw van Rijnland, met een brief 

8v Geryt van Heemstede naar Amsterdam, met een brief 

8v Bartgen van oeyen naar Den Haag, en vandaar naar Woerden 

8v Adriaen Gerytsz naar Brugge, inzake de bewapening; een bevelschrift 

8v Geryt Allairtsz naar Den Haag, met een brief 

8v Dammas Claesz naar Amsterdam, voor allerlei zaken 

8v Adriaen Geryt Woutersz en Dirck Dircxz naar Antwerpen, inzake de brouwerij, een bode naar Brussel gezonden 

8v Jacob Florysz en Wouter Jansz naar Den Haag, inzake het schoutambt dat Kerstant Harmansz vervuld had 

8v Geryt Claesz naar Zeeland, met brieven aan alle steden 

8v Dirck Pietersz naar Brussel, voor bijzondere zaken 

8v Geryt van Heemstede met een brief 

8v Geryt Jansz en Dirck Jacobsz naar Brussel, voor bijzondere zaken; bevelschriften schrijven en bezegelen 

9 Romer Jacobsz en Dirck Jacobsz naar Brussel, met de gemene steden, voor bijzondere zaken 

9 Geryt Allairtsz naar Den Haag, met een brief 

9 Adriaen Gerytsz naar Brugge, inzake het koren, "in Vlaanderen te comen" 

9 Geryt Claesz naar Haarlem, met een brief 

9 Dirck Claesz van Crimpen en Jacob Dircxz naar Den Haag, inzake het schoutambt van Kerstant Harmansz 

9 Dammas Claesz en Jan die Jonge naar Den Haag, om de landsheer te huldigen 

9 Wouter Jansz en Jacob Florysz naar Den Haag, om de landsheer te huldigen 

9 een bode - 

9 Roelof Gerytsz naar Brugge, inzake de bewapening 

9 Dirck Jacobsz en Heynrick Dircxz naar Schoonhoven, inzake de dijken 

9 Dirck Jacobsz naar Dordrecht, om de brieven te bezegelen 

9v Geryt Claesz naar Brugge, met een brief 

9v Dammas Claesz naar Den Haag, inzake de bewapening 

9v Wouter Jansz, Dammas Claesz en Claes Gerytsz naar Den Haag, inzake het vredesschip en inzake de oorlog 
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9v Wouter Jansz, Dirck Jacobsz, Willem Aerntsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

9v Joost Jansz en Jan Gerytsz naar Zeeland om renten te verkopen 

9v Dirck Pietersz naar Brussel, met de gemene steden 

9v Jacob Florysz naar Den Haag, inzake het koren 

9v Claes Gerytsz naar Den Haag, met een brief aan de raadsheren 

9v Claes Minneman naar Schoonhoven, inzake de dijken 

9v Dirck Dircxz naar Dordrecht met de gemene steden 

9v Govaert Andriesz naar Oudewater, met een brief 

9v Claes Minneman naar Dordrecht, met een brief 

9v Claes Minneman, met de hofmeester van de stadhouder naar Ouderkerk 

10 Claes Gerytsz naar Den Haag, met een brief, naar Haarlem, met een brief 

10 Geryt Jansz naar Den Haag, inzake de bewapening 

10 Jacob Florysz en Joost Jansz naar Dordrecht, voor bijzondere zaken 

10 Dirck Jacobsz naar Den Haag, inzake de bewapening 

10 Geryt Allairtsz naar Schoonhoven, met een brief 

10 Geryt Claesz naar Dordrecht, met een brief 

10 Geryt Jansz en Geryt Dircxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

10 Geryt Allairtsz naar Leiden, met een brief 

10 Dirck Jacobsz naar Den Haag 

10 Adriaen Gerytsz, Dirck Dircxz en Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake koren en inzake de brouwerij 

10 Wouter Jansz naar Den Haag, inzake de bewapening 

10 Adriaen Gerytsz en Dirck Dircxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

10v Kors de metselaar naar Antwerpen, met een brief 

10v meester Bartout naar de stadhouder van Gelre, vanwege het gemeneland 

10v Willem Aerntsz naar Den Haag 

10v Geryt Claesz naar Oudewater, met een brief; naar Den Haag, met een brief 

10v Claes Gerytsz naar Delft, met een brief 

10v Jan Heynricxz naar Den Haag 

10v Geryt Claesz naar Oudewater, met een brief 

10v Geryt Deesen naar Oudewater te paard 

10v een bode van Antwerpen - 

10v Claes Geryt Emsen - 

10v een deurwaarder - 

10v een bode van Amsterdam - 

10v een bode naar Dordrecht, met een brief 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    131 

 

 

10v Dirck Jacobsz naar Antwerpen, om renten te verkopen 

10v Jacob Florysz naar Delft en verder naar Den Haag 

10v Geryt Claesz naar Leiden, met een brief 

10v Simon Florysz naar Oudewater, met een brief 

10v Willem Meeusz naar de stadhouder, met een brief 

10v Aelbrecht Martynsz vanwege het gemeneland 

11 Govaert Andriesz naar Schoonhoven 

11 iemand die uit Brugge kwam van degenen die gearresteerd waren 

11 Jan reizen 

11 een bode - 

11 Claes Gerytsz naar Leiden met een brief 

11 Claes Gerytsz naar Den Haag 

11 - een akte; 2 bevelschriften 

11 Jan die Jonge naar Brugge, inzake de bewapening 

11 Wouter Jansz en Dirck Dircxz naar Amsterdam, met de gemene steden naar de stadhouder 

11 Claes Gerytsz naar Leiden, met een brief aan de baljuw van Rijnland 

11 een bode van Antwerpen - 

11 Claes Gerytsz en Jan die Jonge naar Brugge 

11 Govaert Andriesz naar Oudewater, met een brief 

11 Wouter Jansz naar Den Haag, inzake de bewapening 

11 Willem Pietersz naar Dordrecht, met een brief 

11v Gheen Allairtsz en Geryt Dircxz naar Den Haag, inzake de bede 

11v Jan Govaertsz naar Dordrecht, met een brief 

11v Geryt Claesz naar Den Haag, met een brief 

11v Dirck Dircxz naar Dordrecht, om hout te kopen en renten, en de bede te betalen 

11v Dirck Jacobsz naar de landsheer met de steden, inzake de vrede van Frankrijk en de munt 

11v Claes Gerytsz naar Brugge met een brief 

11v Govaert Andriesz naar Schoonhoven met een brief aan de stadhouder 

11v Geryt Claesz naar Den Haag met een brief 

11v Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag met de gemene steden, inzake de "oerlof" 

11v Adriaen Gerytsz Jan die Jonge en Geryt Jan Lambrechtsz naar Schoonhoven, inzake de makelaardij 

11v Jan die Jonge, en Geryt Jan Lambrechtsz naar Schoonhoven 

12 Dammas Claesz en Joost Jansz naar Delft en Dordrecht, inzake de bewapening 

12 Dammas Claesz naar Den Haag, inzake de bewapening 

12 Dammas Claesz en Adriaen Gerytsz naar Den Haag, inzake de bewapening 
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12 Dammas Claesz, Adriaen Gerytsz, Jacob Thysz en Geryt Lambrechtsz naar Rotterdam, inzake de bewapening 

12 Dirck Pietersz vanwege het gemeneland met de gemene steden 

12 de procureur reizen met het gemeneland 

12v Geryt Claesz naar Den Haag 

12v Govaert Andriesz naar Oudewater 

12v Govaert Andriesz naar Schoonhoven, Oudewater en Woerden met een brief 

12v Claes Gerytsz naar de baljuw van Rijnland met een brief 

12v een bode uit Brugge met brieven 

12v - vanwege het gemeneland 

12v een bode reizen 

12v Wouter Jansz naar Den Haag, inzake de bewapening 

12v Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief 

12v Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake de bede 

12v heer van Zyl naar Dordrecht, met een brief 

12v heer van Oeyen naar het blokhuis van de Lange Weide 

12v Dirck Jacobsz naar Antwerpen, inzake het verkopen van lijfrenten 

12v Claes Gerytsz naar Dordrecht, met een brief 

12v Dirck Jacobsz naar de landsheer, inzake een dagvaart in Vlaanderen, vanwege de oorlog 

12v heer van Oeyen naar Schoonhoven, met een brief 

         

7 Schenkingen  
13 heer Phillips van Wassenaar 2 kannen wijn 

13 de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

13 de griffier 12 pinten "prtons" 

13 de stadhouder braspenningen 

13 de stadhouder 12 pinten "peton" 

13 Jorden van Goer, rentmeester 2 kannen wijn 

13 de kapitein van Leiden 2 kannen wijn 

13 de stad Leiden een maaltijd 

13 de stad Delft 2 kannen wijn 

13 de stad Rotterdam 2 kannen wijn 

13 heer Jan van Cats 2 kannen wijn 

13 de griffier 2 kannen wijn 

13 de markgraaf van Antwerpen, Jacob van Cats en Willem van Scagen 8 kannen wijn 

13 de stad Haarlem 2 kannen wijn 
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13 de stad Hoorn 2 kannen wijn 

13 de Minderbroeders op St. Franciscusdag: een maaltijd met wijn, pasteien, haring en vis 

13 de stadhouder een maaltijd 

13 de stad Dordrecht 2 kannen malvezij 

13 de griffier 2 kannen wijn 

13 meester Cornelis 2 kannen wijn 

13 meester Jacob Ruys 2 kannen wijn 

13 
de stadhouder, meester Jan van Scoenhoeven en Anthonys van Abeel en de 
steden van Holland 

een maaltijd met wijn, brood en "spys" 

13 de Collatiebroeders geld 

13 de stad Dordrecht omdat de steden daar vergaderden en "raet hielden". 2 kannen wijn 

13 de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

13 de stad Haarlem 2 kannen wijn 

13 de stad Delft 2 kannen wijn 

13 de stad Leiden 2 kannen wijn 

13 meester Phillips Ruycrock, meester Jacob Ruys, meester Pieter van Hoern 4 kannen wijn 

13v Aelbrecht van Egmont 2 kannen wijn 

13v de stad Amsterdam 16 pinten wijn 

13v de raad van de landsheer van Utrecht 20 pinten wijn 

13v meester Lucas 2 kannen wijn 

13v meester Hubert van Boechout 6 pinten malvezij 

13v 113 schutters op St. Maarten avond: elk 2 pinten wijn 

13v heer van IJsselstein een maaltijd met wijn 

13v Phillips van Wassenaar 2 kannen wijn 

13v heer van Sevenbergen 4 kannen wijn 

13v de procureur 2 kannen wijn 

13v de stad Leiden een maaltijd met wijn en spijs 

13v heer Rembrant 2 kannen wijn 

13v heer van IJsselstein 4 kannen wijn 

13v de markgraaf 2 kannen wijn 

13v de deurwachters uit Den Haag voor nieuwjaar: geld 

13v meester Hubert een maaltijd 

13v de boden van de landsheer voor nieuwjaar: geld 

13v Petyt Saliger 4 kannen wijn 

13v Huuch Voppenz vanwege Verzworen Maandag: geld 
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13v de jonge schutters vanwege Verzworen Maandag: geld 

13v de kastelein 3 kannen wijn 

13v de stad Dordrecht 22 pinten wijn 

13v de stadhouder en de markgraaf een maaltijd 

13v de schutterij geld vanwege Verzworen Maandag 

13v de stad Schiedam een maaltijd met wijn 

13v heer van Wallesteyn 5 kannen wijn 

13v de stadhouder een maaltijd met wijn 

13v de Minderbroeders een maaltijd 

13v de kamerdienaar van de stadhouder geld voor nieuwjaar 

13v de middelpoort (bewaker) geld 

         

8 Schenkingen op kerstavond als gewoonlijk  
14 heer Jan van Cats 4 kannen wijn 

14 de pastoor 2 kannen wijn 

14 de rentmeester 2 kannen wijn 

14 de kastelein 3 kannen wijn 

14 de tollenaar 2 kannen wijn 

14 de schout 2 kannen wijn 

14 de 4 burgemeesters elk 2 kannen wijn 

14 de 7 schepenen elk 1 kan wijn 

14 de 4 tresoriers elk 1 kan wijn 

14 de 4 weesmeesters elk 1 kan wijn 

14 de 2 klerken elk 1 kan wijn 

14 de 4 boden 1 kan wijn 

14 Dirck Ghisen 1 kan wijn 

14 de organist 1 kan wijn 

14 de 2 schoolmeesters elk 1 kan wijn 

14 de 3 trompetters elk 2 pinten 

14 de markgraaf van Antwerpen heer Jan van Cats een maaltijd met wijn en spijs 

         

9 Bezoldigingen  
14v Neel Strobben bezoldiging 

14v meester Bouwen - 

14v Dirck Claesz bezoldiging 
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14v Jan die boechmaker - 

14v meester Robbrecht, onze advocaat - 

14v meester Geryt die surgie (=chirurgijn) - 

14v - 2 verzegelde brieven van octrooien 

14v Roel die snijer vanwege het stellen van de Sint Joostklok 

14v de schepenmeesters 2 pandmaaltyden 

14v Loyck die steenhouwer bezoldiging 

14v meester Melys bezoldiging 

14v Aernt Gerytsz vanwege de waag 

14v de kerkmeesters vanwege de "memorye" van onze pastoor heer Adam 

14v Martijn die tromper kleding 

14v meester Louwerys dienen van de weesmeesters 

14v Claes Gerytsz dienen van de weesmeesters 

         

10 Waken  
15 de kasteleinsknecht de wacht houden op de toren van het slot 

15 de 4 trompetters dag en nacht de wacht houden 

15 de 4 straatwakers waken op straat 

15 de 4 boden waken op het raadhuis 

15 - waken in de Dijkspoort 

15 - waken in het Veerstal en de boom sluiten 

15 - waken in de Potterspoort, Kleiwegspoort en Tiendewegspoort overdag 

15 - waken bij de IJssel overdag en 's nachts 

15 - bijten hakken in de stadsgracht 

15 - waken buiten de stad 

15 Goesen die mandemaker de oude schutters "waeck te setten" 

15 Geryt Claesz van Heemstede de jonge schutters "waeck te setten" 

15 de 3 boden de ronde doen vanwege de stad 

15 - waken 

         

11 Lijf- en losrenten  
15v-
16 

reeksen namen - 

         

12 Pannendaken (met afmetingen)  
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16 Claes Govaertsz - 

16 Sanne Geryt Jansz - 

16 Willem Pieter Nevenz - 

16 Bouwen Gerytsz - 

16 Geryt Willemsz - 

16 Sinte Elisabetten gasthuis (22 roeden en 11 voet) - 

16 Aernt Warnaersz - 

16 de kerk geld voor leien 

         

13 Bouwen  
17 - hout slepen 

17 Claes Bennenz bezoldiging 

17 - allerlei werk 

17 Cornelys Claesz arbeid, overal 

17 Emmegen maken van vlaggen met franje 

17 Claes van Yperen 2500 fakkels in de pek zetten 

17 Willem Heynricxz, en anderen zaagwerk 

17 Jan Dircxz arbeid 

17 Ellairt arbeid 

17 Vrerick arbeid 

17 Robbe Jansz arbeid bij de Minderbroeders 

17 Danelt reparaties over in het raadhuis 

17 Simon Dircxz stiven? 

17 Jan Stevensz allerlei ijzerwerk overal 

17 - laken om vaandels te maken "om dat volc van wapen" vanwege het blokhuis 

17 - maken van de livreien 

17 Meeus Michielsz 66 pond touw in de Kleiwegspoort om het windas op te halen 

17 Cornelys Heynricxz - 

17 Govaert een slot, met een ijzeren stang aan de stammentoren 

17 Claes Pietersz - 

17 - hout slepen 

17 - een vuurpan 

17 Willem Heynricxz loon; en hout stapelen 

17 Dirck Gerytsz straatmaken; het raadhuis schoonmaken 

17 Kors Heynricxz metselen met een hulp 
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17 Pieter Kors metselen 

17 Cornelys die zeelander timmeren aan het Veerstal en elders 

17 Dirck Claesz timmeren aan de poorten en bruggen; schouwhuur, mennen en slepen 

17 Jacob Claesz timmerwerk 

17 - 8 windassen 

17 - ijzerwerk 

17 Willem die slotemaker op rekening 

17v - 15 geldzakken 

17v Daem Jan Heyenz een zeil 

17v - hout 

17v - arbeid 

17v Claes meester Goesensz de vaandels maken 

17v Goesen die smid allerlei werk 

17v Bouwen die karreman vervoer 

17v Willem Heynricxz zaagwerk 

17v Dirck Claesz met z'n drieën 

17v Kors Engebrechtsz metselwerk 

17v Willem Pietersz mestelwerk 

17v Robbe Jansz hulp bij metselwerk 

17v Dirck Claesz met z'n drieën 

17v Jacob Reyersz arbeid 

17v Willem Heynricxz arbeid 

17v - werken in het Veerstal met steen en hout; zaagwerk 

17v Pieter Kors metselwerk 

17v Aernt Leye arbeid 

17v Dirck Claesz met z'n vieren 

17v Neeltgen het oorlogsschip bewaken 

17v Loyck arbeid; kogels maken; 500 stenen 

17v Wouter vervoer met een kar 

17v Dirck Gerytsz, Pieter Aerntsz en Dirck Claesz arbeid 

17v Wouter slepen 

17v Robbrecht Jansz met z'n drieën zand dragen naar de Vesten 

17v drie mannen - 

17v - kalk 

17v Willem Heynricxz zaagwerk 
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18 - 7 karren zand 

18 - hout en planken en rasters 

18 - toortsen; vervoer 

18 - stenen 

18 - het oorlogsschip bewaken 

18 - hout en rasters 

18 Willem die slotemaker sloten en sleutels 

18 Dirck Claesz arbeid met z'n vieren 

18 - 2 akten 

18 - zaagwerk 

18 Goesen die smid ijzerwerk overal 

18 Loyck kogels maken 

18 Dirck Claesz met z'n vieren timmeren 

18 - zand en vervoer 

18 - 2 brandijzers 

18 Pieter Kors arbeid 

18 Robbe Jansz met z'n drieën arbeid 

18 - as bij de muur; dakpannen 

18 - vervoer; kalk 

18 Aernt Leye arbeid en vervoer 

18 - touwen in het oorlogsschip 

18 - bestraten; hout 

18 Dirck Claesz zand dragen naar de Vesten 

18 Claes Bennez - 

18 Dirck Claesz en anderen arbeid 

18 - "cruyt" 

18 Neeltgen arbeid 

18 Loyck arbeid 

18v - hout; arbeid 

18v - hout; slepen 

18v Dirck Claesz werken met z'n drieën 

18v Willem Heynricxz zaagwerk 

18v - touw op het oorlogsschip 

18v - koorden aan de klokken in het raadhuis 

18v - planken; vervoer 
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18v Bouwen Jansz en Claes werk aan de Vesten met zand en puin 

18v Loyck arbeid 

18v - schuithuur 

18v - arbeid 

18v Geryt Zibrantsz puin 

18v Geryt die zeylmaker een zeil maken en een klein zeil op het kleine oorlogsschip 

18v 6 gezellen bijten hakken van de ene dijk tot de andere 

18v - hout 

18v - turf en kaarsen en 4 bekkens 

18v Jan Rost - 

18v - pek, 1 mast en andere onkosten 

18v - arbeid 

18v 2 gesellen arbeid 

18v Wouter vervoer 

18v Boudeyn die karreman zand en kalk vervoeren 

18v - zand 

18v - vervoer 

18v Goesen baggeren 

18v Cornelys Dircxz baggeren 

18v Pieter Jansz baggeren 

18v Dirck Claesz arbeid 

18v Loyck arbeid 

18v 2 gezellen arbeid 

18v - de vlag maken; toortsen 

18v Meeus Michielsz een kabel in de Potterspoort 

18v Robbrecht Jansz werk met z'n drieën 

18v Dirck Gerytsz en Pieter Aerntsz straatmaken 

19 - hout en rijshout 

19 - 700 toortsen, pek 

19 Dirck Claesz en 6 gezellen arbeid 

19 Neeltgen arbeid 

19 - as bij de stadsmuuren 

19 - schouwhuur 

19 Kors die metselaar 1000 stenen; arbeid 

19 Loyck - 
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19 - allerlei sloten 

19 Cornelys Dircxz baggeren 

19 Pieter Jansz baggeren 

19 - zand en planken 

19 - kalk, schouwschuur 

19 - arbeid; zaagwerk; metselwerk 

19 - 6 karren zand; arbeid 

19 Pieter die glaesmaker glazen 

19 - bijten hakken 

19 Claes Geryt Emsen diensten aan de stad bewezen 

19 - bijten hakken 

19 - een bevelschrift, 200 toortsen 

19 - arbeid 

19 Jan die coperslager - 

19 - arbeid 

19 - 12 karren zand 

19 - arbeid 

19 - sloten en sleutels; arbeid 

19 - Kleiwegs- en Tiendewegspoorten te "torven" 

19 Goesen de schutters ter wacht oproepen 

19 Geryt van Heemstede de jonge schutters ter wacht oproepen 

19 Wouter slepen 

19 Dirck Govaertsz, Claes Hugenz en Govaert Andriesz metselen 

19v - turf 

19v coman Heyn - 

19v Kerstant Engebrechtsz metselen 

19v 6 mannen bijten hakken in de stadsgracht 

19v Pieter Kors met z'n drieën metselwerk in de torens 

19v - bijten hakken 

19v - arbeid 

19v - een gerechtelijke aanzegging 

19v Loyck zaagwerk 

19v Dirck Claesz arbeid; bijten hakken 

19v - timmeren 

19v - gieten 
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19v de kerk - 

19v - lood; 100 toortsen 

19v Florys Jansz een lijn die aan de schouw zat 

19v - bijten hakken 

19v Pieter Gerytsz bewaken van de Kleiwegspoort 

19v Dirck Govaertsz arbeid 

19v Willem Jansz schouwhuur 

19v coman Heyn arbeid 

19v Ghijs die decker arbeid 

19v Adriaen Gerytsz schuithuur en bijten hakken 

19v Kors die metselaar arbeid en 3 gootstenen 

19v Wouter Dircxz slepen en vervoer 

19v Jan Harmansz hulp bij metselwerk en bijten hakken 

19v Jannegen die decker dakdekken en riet 

19v Jacob Heynricxz zaagwerk 

19v Ariaen bewaken van de Kleiwegspoort 

19v Jan Woutersz Haes die bacster een nacht waken; latten 

19v Dirck Claesz arbeid en maken van de "trapboem" 

19v Geryt Jansz kogels en "harniers" 

19v meester Bouwen omroepen 

20 Kors Pietersz arbeid 

20 Heynrick die scilder "ludicx" hout 

20 - planken 

20 Loyck werk 

20 - buskruit; turf 

20 - spijkers 

20 - de schouw repareren, waarmee men bijten gehakt heeft 

20 Goesen die smid 2 stukken geschut 

20 - lood 

20 - hout 

20 - rasters en sparren 

20 Kerstant Pietersz metselen en zagen 

20 Pieter slepen 

20 Jan Dammasz kalk 

20 Jan Heynricxz hulp bij metselwerk 
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20 Willem slotemaker sloten maken 

20 Dirck Claesz metselen met z'n zessen 

20 de glasmaker glazen bij de Minderbroeders 

20 Jan Pietersz 1000 stenen 

20 Loyck arbeid; lood 

20 Pieter Jansz "van bos verman" 

20 de 4 peilers - 

20 - sloten 

20 Loyck arbeid; lood en buskruit 

20 - "bosse stoeters" en turf 

20 Robbe arbeid 

20 Willem zaagwerk 

20 Jan arbeid; zand 

20 Heyn hulp bij metselwerk 

20 Robbe - 

20 Ermbout Jacobsz arbeid 

20 Jan Jacobsz en Ellairt Kerstantsz arbeid 

20 Bouwen vervoer; hout en turf; zand 

20 Jan Smit haakbussen 

20v - hout 

20v - een bevelschrift 

20v - een "instrument" 

20v Daem die bongenaer 30 "ghieters" 

20v - leinagels 

20v - 10 lantarens 

20v een bode een brief brengen 

20v Hanne Jansz 1350 toortsen 

20v Loyck allerlei zaken 

20v - brood in het oorlogsschip 

20v Claes die kistemaker stellen van de klok 

20v - schouwhuur, schuithuur 

20v - roeiriemen in de 2 oorlogsschepen; roeiriemen in het oorlogsschip 

20v - arbeid 

20v - arbeid in de 2 oorlogsschepen 

20v - hout en ijzer in de 2 oorlogsschepen 
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20v Neel die Mosselman en 2 gezellen opleggen van het oorlogsschip 

20v 25 gezellen - 

20v Ghijs Buys op rekening 

20v heer Jacob Capelaen voor het blokhuis 

20v Wouter Simonsz krijgsknechten 

20v de klerk van meester Claes de gruter schrijven van 2 bevelschriften 

20v - de bevelschriften zegelen 

20v - arbeid 

20v Neeltgen bewaken van het oorlogsschip 

20v - - 

20v Claes Pietersz 2 tonnen pek 

20v - kalk 

20v - hout 

20v Melys IJsbrantsz de bomen sluiten bij het tolhuis 

20v Aelbert Hoelen hout 

20v Willem die slotemaker arbeid 

20v Moen 1 vuurpan 

20v Danel arbeid 

20v Hanne Jansz toortsen; 1 kar zand 

21 Goesen die smid ijzer, buskruit, spijkers aan het blokhuis 

21 Geryt Stevensz allerlei ijzerwaren 

21 Goesen de schutterswacht regelen 

21 - arbeid 

21 Claes van Yperen 2500 toortsen in de pek zetten 

21 - arbeid 

21 20 wapenknechts een dag 

21 10 gezellen arbeid 

21 Claes Bennenz turf en kaarsen 

21 Gijsbrecht die decker - 

21 - hout 

21 - toortsen 

21 - reuzel; arbeid 

21 Loyck arbeid; touw in het oorlogsschip 

21 Neeltgen bewaken van het oorlogsschip 

21 de wakers op het slot 14 nachten 
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21 - arbeid 

21 - 1000 stenen 

21 - 61 wilgen 

21 - wilgen 

21 - buskruit 

21 - arbeid 

21 - rasters 

21 - arbeid 

21 - 2 rasters 

21 Dirck die Croen ruiters, die hij de kost gegeven had 

21 - toortsen, turf en kaarsen 

21 - zand, hout 

21 Jan Jacobsz arbeid 

21 - leien, arbeid 

21v - arbeid, leinagels 

21v Robbe Jan Kerstantsz en Claes arbeid aan de stadsmuur met zand 

21v - hout en planken, schouwhuur 

21v Neeltgen bewaken van het oorlogsschip 

21v Robbe Jansz, Claes Bennenz en Jan Kerstantsz arbeid 

21v - ijzerwerk 

21v Dirck Claesz en anderen arbeid 

21v 3 gezellen arbeid 

21v 6 gezellen arbeid 

21v Pieter van Plunysen - 

21v - hout; en zagen 

21v Bouwen en anderen arbeid, zand 

21v - puin 

21v - timmeren in het oorlogsschip 

21v - vervoer 

21v Dirck Claesz arbeid; het raadhuis schoonmaken 

21v - zand 

21v - hout 

21v - glazen 

21v - schouwhuur 

21v Claes sleutels 
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21v Govaert Andriesz met z'n drieën 

21v - hout 

21v Claes van Yperen toortsen in de pek zetten 

21v Willem Heynricxz zagen; puin 

21v Jacob Reyersz arbeid 

21v Jan Kerstantsz arbeid 

21v Jan Walichsz en Walich arbeid; hout 

21v Dirck Claesz met zijn broeder arbeid; stenen 

21v Wisse die zelander arbeid 

21v - timmeren 

21v - turf 

21v Kos Meeusz een haak 

22 Dirck Claesz timmeren 

22 Loyck arbeid; turf 

22 - "laken an die cap" 

22 7 gezellen arbeid 

22 - arbeid; zand; vervoer 

22 - 13 kistjes om het "cruut" in te doen 

22 - arbeid; slepen 

22 Danelt arbeid 

22 Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken 

22 - het dak dekken bij 2 wachthuizen 

22 25 busschieters werk 

22 - turf 

22 3 wachters bij de IJssel 

22 - buskruitzakken en manden 

22 - zaagwerk 

22 - sloten 

22 - timmeren 

22 - de glazen maken in het raadhuis 

22 - hout 

22 - kogels; het raadhuis schoonmaken 

22 - hout; arbeid; turf 

22 - de oude schutters 

22 Loyck kogels 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    146 

 

 

22 Goesen die smid 100 stuks kruit voor klein geschut 

22 Robbe en Jan Kerstantsz arbeid 

22 Loyck arbeid; hout 

22 - zand 

22 Kors arbeid 

22 Dirck Claesz en anderen arbeid 

22 - hout slepen 

22 Boudyn - 

22 Ariaen 34 karren 

22 Boudyn vervoer 

22 Jan van Liemen (?) - 

22 - hulp bij metselwerk; vervoer 

22 - vuurroeren en handbussen 

22 - turf 

22 Dirck Claesz - 

22v Pieter Willemsz arbeid; zaagwerk 

22v Heyn Bouman turf 

22v Kostijn Michielsz turf op de Nieuwehaven 

22v Simon Harmansz zand 

22v Wouter Heynricxz 25 karren zand 

22v - vervoer van stenen 

22v - 6 schuiten zand 

22v Dirck Jansz 2000 stenen 

22v - turf buiten de Dijkspoort 

22v - de klepel hangen in de klok op het raadhuis 

22v Pieter die Kistemaker "bescieten" in het raadhuis 

22v Robbe Jansz en Claes Bennez zand dragen naar de Vesten 

22v Kors Pietersz metselwerk 

22v Jan hulp bij metselwerk 

22v - zaagwerk; kogels 

22v Dirck Claesz arbeid 

22v 6 gezellen timmerwerk overal 

22v - slepen 

22v - straatmaken met z'n tweeën 

22v - hulp bij metselwerk 
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22v - 3 karren zand; zaagwerk 

22v - schrijfwerk 

22v - arbeid; zand 

22v Bouwen vervoer 

22v - arbeid 

22v - hout 

22v - arbeid 

22v Pieter Hugenz de vuurroeren bewaken 

22v 4 busschieters 6 dagen werk 

22v - werken op het blokhuis op de Lange Weide 

22v Walich Daemsz 10 dagen en nachten 

22v de 4 wachters in de stadsgrachten 7 dagen 

22v - as bij de stadsmuur 

22v Claes Gerytsz diensten verricht voor de stad 

22v Geryt Dircxz arbeid 

22v Cornelys Dircxz en Costent turf 

23 Aelbrecht Vranckenz en Dammas arbeid 

23 Jan Joostenz - 

23 Aelbrecht Willemsz - 

23 Geryt Pietersz - 

23 Geryt Willemsz arbeid 

23 Ghijs die decker - 

23 Eelant Hugenz arbeid 

23 Thonys Goesensz - 

23 Govaert Andriesz - 

23 coman Heyn - 

23 Jan Gerytsz - 

23 Jorys Jorysz - 

23 Coppen Heynricxz - 

23 Martijn Jansz - 

23 Jan Huuch - 

23 Cornelis Pietersz - 

23 Jan Jacobsz - 

23 Vrerick - 

23 Willem van Steyn - 
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23 meester Zwier - 

23 Dirck Woutersz - 

23 Meeus Emontsz - 

23 meester Bouwen - 

23 Baernt Willemsz - 

23 - hout 

23 Pieter Kors arbeid 

23 Kors Pietersz arbeid 

23 Willem Pietersz "een bast" 

23 - hout slepen 

23 Dirck Govaertsz arbeid 

23 hout slepen - 

23 Goesen die smid ijzerwerk 

23 - hout 

23 - ijzerwerk 

23 Jan hulp bij metselwerk 

23 Kors arbeid 

23 Neel arbeid 

23 - 1000 stenen 

23 Meeus arbeid 

23 - 32 karren 

23 Dirck Claesz - 

23 Ariaen Dircxz arbeid; hout 

23 Jan Woutersz arbeid; hout 

23 Loyck arbeid 

23 15 busschieters - 

23 Dirck Claesz arbeid met z'n zessen 

23 Willem Aerntsz arbeid 

23v Willem Heynricxz - 

23v Jan Kerstantsz - 

23 de krijgsknechten op het blokhuis bj Stolwijkersluis 

23v Danel die kistemaker - 

23v arbeid; hout - 

23v Jan Dammasz kalk 

23v - vervoer 
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23v - turf 

23v - stenen 

23v Aelbrecht Dircxz arbeid; een lantaarn 

23v - kaarsen 

23v - arbeid 

23v - hout 

23v - werken in het raadhuis 

23v - baggeren; spijkers 

23v - kalk; hout; leien; vracht 

23v - planken; zand 

23v Willem Slotemaker allerlei werk 

23v - zand; arbeid 

23v - lood; arbeid 

23v - kalk, turf, vervoer 

23v - hout slepen; arbeid 

23v - 14000 stenen en 3000 stenen 

23v - kalk, zand, vervoer 

23v Willem zaagwerk 

23v Kors en helper arbeid 

23v - bodeloon 

23v Aernt Leye dakdekken 

23v Dirck Claesz arbeid 

23v - sloten 

23v - straatmaken en baggeren 

23v Kors metselwerk 

23v Dirck Claesz en anderen - 

23v Loyck arbeid 

23v 15 busschieters - 

23v Claes Minneman - 

23v Pieter Jansz trekkers vervaardigen voor de handroeren 

23v - zaagwerk 

23v Claes Geryt Emsen - 

24 - stenen 

24 Willem Pietersz zand 

24 - hout; stenen en kalk 
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24 - allerlei onkosten 

24 - hout 

24 6 gezellen arbeid 

24 Dirck die Croen 1 "bosse" 

24 - 5000 stenen 

24 - vervoer 

24 Kors hulp bij metselwerk 

24 - metselwerk 

24 6 gezellen - 

24 - straatstenen 

24 Jan hulp bij metselwerk 

24 Adriaen Dircxz hout 

24 - stenen 

24 - arbeid 

24 Goesen ijzerwerk 

24 meester Willem hout 

24 Kors die metselaar arbeid 

24 - hulp bij metselwerk 

24 Thijs Pietersz arbeid 

24 meester Willem zand en kalk 

24 - 2000 stenen 

24 - vervoer en zand 

24 - arbeid 

24 Kors arbeid met z'n drieën 

24 - hulp bij metselwerk 

24 - 5000 stenen 

24 Kors arbeid 

24 - stenen en arbeid 

24 - stenen en vervoer 

24 - kalk 

24 - straatstenen; hout 

24 - een kap om mee te waken op de toren 

24 Dirck Claesz en anderen - 

24 Kors en anderen - 

24 Jan hulp bij metselwerk 
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24 - kalk, arbeid 

24 - hout 

24 meester Floer brieven schrijven 

24 - riet, latten, dakdekken 

24 Dirck Claesz arbeid 

24v - baggeren in de stadsgracht 

24v Willem die houtsager zaagwerk; hout 

24v - de stadsgracht uitdiepen 

24v - arbeid en metselwerk 

24v Dirck Claesz timmeren met z'n drieën 

24v - de stadsgracht uitdiepen; hout 

24v - stenen 

24v Dirck Claesz timmeren 

24v Pieter Jansz - 

24v Kors metselwerk 

24v - 1500 stenen 

24v - werk aan het blokhuis 

24v Kors arbeid 

24v - 1000 stenen 

24v Kors metselwerk 

24v - schouwhuur 

24v - timmeren en zagen; hout 

24v - arbeid 

24v Adriaen Dircxz hout 

24v Kors arbeid 

24v - kalk 

24v - hout en stenen 

24v Jacob Dircxz arbeid 

24v Kors die metselaar en anderen arbeid bij de Minderbroeders 

24v - sloten 

24v Dirck Claesz arbeid overal, metselen 

24v Kors arbeid 

24v - kalk, 2 schuiten zand 

24v 4 gezellen de haven uitdiepen voor de sluis 

24v - arbeid 
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24v Goesen ijzerwerk 

24v - hout 

24v Kors arbeid 

24v - hout 

24v Willem die houtsager zaagwerk 

25 - kalk, zand, stenen en vervoer 

25 Goesen baggeren 

25 - zand 

25 Jacob arbeid 

25 Adriaen Dircxz hout 

25 - sloten en sleutels 

25 - de lijsten van de glazen aan het stadhuis 

25 Claes Bennenz en Geryt van Abbenbroeck turf en kaarsen overal 

         

14 Diversen en de bewapening  
25v Pieter Lanchals, de hofmeester - 

25v Ansel de Lommelyn 
vanwege de schade "die de valent gedaen hadde die lombaerden" (108 pond 
groten) 

25v Lyon Spiegel - 

25v Joost van Straten - 

25v Jan van Coelge vanwege de gevangenschap van Gijsbrecht Wemmersz 

25v Ansel de Lommelyn - 

25v Jan van Essche vanwege de bede 

25v de kanselier, heer van Wier, de graaf van Simaey zegelen van het privilege van de veertig 

25v de stadhouder - 

25v Baltiser van Wolkesteyn vanwege het korten door ons op de toekomstige bede 

25v de oude hoofdlieden van de schutterij - 

25v meester Pouwels vanwege een gewonde man 

25v meester Willem vanwege een gewonde man 

25v meester Jacob van Almonde - 

25v Tielman oem - 

25v Willem van Zwieten - 

25v Geryt van Abbenbroeck - 

25v - hofstedegeld voor het raadhuis, de hal en de school 

25v - hofstedegeld voor de erven die de Minderbroeders hebben 
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25v Aernt Leye vanwege de roe 

25v het kapittel van Oudmunster inzake het "versoecken" van het Land van Stein 

25v Rombout, de klerk van de landsheer schrijven en zo 

26 meester Jacob van Almonde reizen 

26 Tielman Oem - 

26 de stadhouder - 

26 Hans Sommerswael, kapitein - 

26 de rentmeester inzake de krijgsknechten 

26 de krijgsknechten - 

26 Claes Jansz kosten van de krijgsknechten 

26 - kosten die wij gemaakt hebben met de gemene steden 

26 meester Cornelys die Jonge toen hij hier was met de stadhouder 

26 meester Jacob Ruys - 

26 Coppen in die croen maaltijden van de krijgsknechten 

26 Cornelys Fransoys - 

26 de stadhouder - 

26 Phillips Ruychrock - 

26 meester Pieter - 

26 - kruit en pijlen 

26 de griffier - 

26 een procureur in het grote hof vanwege een proces 

26 Engebrecht Jansz kosten die hij gemaakt heeft in Vlaanderen 

26 de rentmeester vanwege de bewapening 

26 de rentmeester vanwege het baljuwschap en schoutambt "als berch" 

26 de griffier schrijven van allerlei akten 

26 - 
vanwege de verordening van de veertig die de stadhouder opgelegd heeft en 
"geconsumeert" en bezegeld heeft, alles met goedkeuring door de 
vroedschap 

26 Heynrick van van Broechusen vanwege 25 gezellen 

26v - een vonnis waarmee wij verloren te Brugge 

26v - zilver als voorlopig onderpand geven 

26v de klerk schrijven van de akte inzake het voorlopig onderpand 

26v - stenen 

26v - kosten gemaakt door onze krijgsknechten 

26v de rentmeester vanwege de botermarkt, markttollen en de kapel op het hof 
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26v Dirck Jacobsz reis naar Montfoort 

26v Jan van Heemstede 471 Rijnse guldens en 4 stuivers vanwege de bewapening 

26v Cornelys Jacobsz en Jacob Voppenz bewaken van de 2 blokhuizen 

26v Jacob van Cats - 

26v een kapitein vanwege de bewapening 

26v Dirck Heynricxz, kapitein van Langeraeck - 

26v Dirck Heynricxz, kapitein van Langeraeck - 

26v Jan van Heemstede - 

26v Jan van Heemstede - 

26v Dirck Heynricxz - 

26v Harman Valkez vanwege het blokhuis op de Lange Weide 

26v Jacob van Cats - 

26v heer Jan van Cats - 

26v Jasper - 

26v Jacob van Cats - 

26v Jacob van Cats - 

26v Jacob van Cats - 

26v Goesen die smid buskruit 

26v heer Jan van Cats - 

26v Harman Valkenz vanwege het blokhuis op de Lange Weide 

26v Jacob van Cats - 

26v de krijgsknechten - 

27 de nieuwe tresoriers Jacob Florysz, Govaert Dircxz en Willem Aerntsz lening 

27 de krijgsknechten - 

27 Gijs Buys diensten aan de stad bewezen gedurende 10 weken 

27 - geleend geld 

27 Heynrick Noey - 

27 Tielman van den Broeck - 

27 de krijgsknechten - 

27 Claes Braem - 

27 Claes Al en Michiel Aerntsz en nog een kapitein - 

27 Tielman van den Broeck - 

27 Cornelys Jacobsz, Jacob Voppenz en Harman Valkez vanwege de blokhuizen 

27 
Aelbrecht van Egmond, heer Jan van Cats, jonkvrouw van Liesvelt en Claes 
Braem 

- 
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27 meester Bartout, Jacob van Cats en Claes Braem - 

27 
heer Jan van Cats, Jacob van Cats, meester Baertout, Hutijn Habbaert en Willem 
Deyn 

- 

27 Jacob van Cats, Willem Aerntsz reizen voor "die baert" (= baerdse, oorlogsschip?) met meer andere kapiteins 

27 een bode vanwege het gemeneland 

27v heer van IJsselstein, Joost Hubert, Korsgen van Zuenlant - 

27v de kapitein van Straesberch, Syt Metsaert en meester Jan van Scoenhoven geld voor de krijgsknechten 

27v heer Jan van Cats, Jan Baecx en meer ander kapiteins - 

27v Govaert van Harp - 

27v Bruyninck van Boshusen en Goesen die Smit - 

27v heer Jan van Cats, Hutijn Habbaert en Govaert van Harp - 

27v Goesen die Smit buskruit 

27v de krijgsknechten, de wagenmenners - 

27v Claes Braem - 

27v Claes Braem - 

27v poorters geld door hen aan de stad geleend terugbetaald 

27v poorters geld door hen aan de stad geleend terugbetaald 

         

15 Opmaken rekening; saldo  
27v Florys Dircxz deze 2 boeken en rekeningen maken 

28 - saldo 

         

         

 1482 inv.nr. 1146 
         

1 Accijnzen  
2 - de visserij, de grachten 

2 - de vismarkt 

2 - de 3 grachten 

2 - laken 

2 - vlees in de hal 

2 - vlees onder de burgerij 

2 - zout 

2 - het veer te Gouda 
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2 - de visserij in het Land van Stein 

2 - wijn 

2v - hennip, en garen 

2v - velaccijns van de zeemwerken 

2v - huiden van de beesten 

2v - olie, boter en honing 

2v - wijn 

3 - wijn 

3 - binnen- en vreemde accijns 

3 - koren 

3 - wijn 

3v - wijn 

3v - binnen- en vreemde accijns 

3v - koren 

3v - wijn 

4 - wijn 

4 - binnen- en vreemde accijns 

4 - bier accijns in Kort Haarlem 

4 - koren 

4 - wijn 

         

2 De tienden in het land van Stein  
4v - het Oosteinde en het Westeinde van de Willens 

4v - Wouter Geryts blok 

4v - Dirck van der Gouwen blok 

4v - Waggelwijk 

         

3 Accijnzen  
5 - wijn 

5 - binnen- en vreemde accijns 

5 - bier in Kort Haarlem 

5 - koren 

5 - wijn 
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4 Diverse inkomsten, waaronder leningen  
5v - de tijnspenningen in het Land van Stein 

5v - de smaltienden in het Land van Stein 

5v - nieuwe poorters 

5v Heynrick Scaverdack "van sijn correccie van Lysbeth Vrerick Vranckez" 

5v - 5 tonnen "gruys" uit het oorlogsschip 

5v - 4 pijpen uit het oorlogsschip 

5v - vanwege de horden 

5v - vanwege de vis die uit het oorlogsschip kwam 

5v - zalm 

5v - een ton vlees 

5v - haring 

5v - 1/4 ton meel 

5v - spek 

5v - 10 tonnen meel uit het oorlogsschip 

5v de steden Rotterdam en Schiedam vanwege het handelsschip (van elk een groot bedrag) 

5v Aernt Gerytsz de rentmeester 
som geld om de losrenten van de landsheer te betalen; die renten hebben wij 
betaald 

5v Dirck Dircxz, Wouter Jansz, Dammas Claesz en Dirck Jacobsz lening aan ons 

         

5 
Premies bij het verpachten van de stadsgoederen en 
accijnzen  

6 - 4 kwartalen, met wijn 

         

6 Reizen  
6v Claes die Keyser naar Den Haag, naar de baljuw van Rijnland 

6v Hoechsieren naar Dordrecht, te paard 

6v Huuch Voppenz en meester Floer 
naar Leiden, om vonnissen, voorts naar Den Haag om onze poorters te 
verdedigen 

6v Willem die backer naar Schoonhoven 

6v Govaert Andriesz naar Schoonhoven 2x, toen Vianen ingenomen werd 

6v Govaert Andriesz naar Den Haag, naar de gedeputeerden 

6v Govaert Andriesz naar de schout van Waddinxveen 

6v Claes Gerytsz 
naar Den Haag, naar de stadhouder; naar Leiden om een vonnis; naar de 
burgemeester te Leiden; naar Den Haag naar onze burgemeester; naar Sluis, 
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met een brief aan Roelof Gerytsz en aan Jan die Jonge 

6v Geryt Claesz 
naar Den Haag, met een brief aan Roelof Gerytsz; naar Brugge, naar Dirck 
Jacobsz 

6v Ariaen Geryt Woutersz 
naar Den Haag, inzake de bewapening en rouwbeklag vanwege de dood van 
Maria van Bourgondië 

6v Dirck Hoeck en Geryt van Middelberch naar Rotterdam, inzake het handelsschip en de scheepsbelasting 

7 Baertgen van Oyen naar Oudewater en Woerden 

7 Govaert Andriesz 

naar Oudewater, met een brief; naar IJsselstein, met een brief; naar 
Schoonhoven met een brief; naar IJsselstein met een brief inzake Bartges 
geld; naar Leiden met een brief; naar Den Haag met een brief; naar Woerden 
inzake de beesten van Ghijs Vergouwen; naar Den Haag 

7 een bode naar Rotterdam, om te laten weten dat de heer van Montfoort op reis was 

7 Claes die Keyser 
naar Gent, met een brief aan de burgemeester Dirck Jacob Heynricxz; naar 
Schiedam, om de baljuw van Schiedam te halen om "rekening te doen van" 
het handelsschip 

7 Claes die Keyser 
naar Den Haag, naar Bruynnick, vandaar naar Haarlem; naar Rotterdam, met 
een brief aan de burgemeester 

7 Govaert Andriesz 
naar IJsselstein met een brief aan Aelbrecht van Egmont; naar Schoonhoven; 
naar Den Haag; naar Haarlem, naar Geryt van Berkenroe 

7 Govaert Andriesz naar Dordrecht, met een brief 

7 Willem Claesz naar Schoonhoven 

7 Bartgen van Oeyen naar Schoonhoven 

7v een "knecht" 
naar Haarlem, om te waarschuwen dat die van Utrecht vertrokken waren om 
daar te komen 

7v Ariaen Aerntsz naar Oudewater en Schoonhoven 

7v Willem van Steyn naar het einde van de IJssel, toen "die hoen" daar waren voor Dordrecht 

7v Govaert Andriesz naar IJsselstein; naar Oudewater; naar Schoonhoven; naar Den Haag 

7v Willem die backer 
naar Den Haag met een brief van Geryt Jan Lambrechtsz; naar Leiden, naar 
Willem van Boshusen inzake die van Waddinxveeen; naar Woerden met een 
brief 

7v Jan Florysz en Roelof Andriesz naar Den Haag, inzake het vonnis van de uitgewekenen van Leiden 

7v Govaert Andriesz naar Den Haag met een brief van de burgemeester 

7v Ariaen Gerytsz, burgemeester 
naar Gent, voor rouwbeklag vanwege de dood van Maria van Bourgondië (16 
dagen); een brief 

7v Ariaen Gerytsz, burgemeester, met Dirck Jan Lambrechtsz 
naar Leiden, om te spreken met de steden over wat wij zullen vragen aan de 
landsheer tot des lands profijt, als hij komt 

7v Dirck Jacob Heynricxz en meester Floer naar Leiden, om het vonnis in de zaak van de kastelein en Geryt in die pot en 
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van Harman Praet; kosten van het vonnis 

8 een man met een paard 
gezonden naar Rotterdam om te vernemen wat daar gebeurd was, toen zij 's 
nachts "vuerden", toen de landsheer kwam 

8 een man naar Schoonhoven gezonden toen die van Montfoort voor de stad waren 

8 Geryt van Heemstede naar Leiden, naar de burgemeester 

8 Claes van Heemstede 
naar Den Haag, naar de burgemeester Wouter Jansz; naar Den Haag, naar 
Geryt Jansz 

8 Geryt van Heemstede naar Den Haag, naar de burgemeester 

8 Dirck Jacobsz met heer Jan van Cats naar Den Haag 

8 Govaert Andriesz naar IJsselstein, om te vernemen welke lieden zij gevangen hadden 

8 Claes die Keyser 
naar Den Haag, naar Geryt Jansz; naar Den Haag met een brief aan de 
gemene steden 

8 Geryt van Heemstede naar Schoonhoven met een brief; naar Bergen en Schoonhoven 

8 Lougen en Geryt Doesen 
naar het eind van de IJssel, met 2 paarden, om te vernemen waar die van 
Utrecht gebleven waren toen zij voor Dordrecht waren 

8 Claes die Keyser naar Rotterdam en naar Bodegraven naar de heemraden 

8 Govaert Andriesz 
naar Den Haag met een brief; naar Leiden om het vonnis; naar Rotterdam en 
verder naar Leiden 

8v Geryt van Heemstede naar Rotterdam met een brief 

8v Baertgen van Oeyen naar Schoonhoven, Oudewater en Woerden en naar IJsselstein met brieven 

8v Geryt van Heemstede naar Schoonhoven met een brief 

8v Ariaen Gerytsz 
naar Mechelen inzake de veertigakte, waartoe wij gedagvaard waren 
[stadsbestuur] 

8v Claes van Heemstede 
naar Woerden, naar heer Aernt van IJselstein met een brief; naar Aelbrecht 
van Loo met een brief 

8v Bartgen van Oeyen naar Schoonhoven, naar de stadhouder 

8v Willem Aerntsz naar Brugge 

8v Claes van Heemstede naar de baljuw van Rijnland, naar de stad Leiden met een brief 

8v Jacob Florysz naar Den Haag, toen men de landsheer inhuldigde, met een opdracht 

8v Govaert Andriesz 
naar Leiden met een brief; naar Oudewater en naar Woerden; naar 8 dorpen 
gezonden; naar Den Haag 

8v Huuch Voppenz en meester Floer naar Leiden om een vonnis 

9 Ariaen Gerytsz, burgemeester, Dammas Claesz en Geryt Jansz 
naar Pieter Lanchals en naar de heren van de raad, om te zeggen, dat wij de 
bede niet zouden betalen, tenzij de landsheer hier zelf kwam en ons uit de 
"last" hielp en ook hielp bij de bewapening op zee 

9 Geryt van Heemstede naar Den Haag; naar Leiden met een brief, en verder naar Rotterdam 
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9 Govaert Andriesz 
naar Den Haag met een brief aan Geryt Jansz; naar Bodegraven naar de 
heemraad 

9 Geryt van Heemstede naar Bodegraven met een brief, en naar Dordrecht 

9 Claes van Heemstede naar Schoonhoven, naar Claes Braem 

9 Geryt van Heemstede naar Sluis naar Wouter Maes "om thuus te comen" 

9 Govaert Andriesz naar Den Haag, en naar Bodegraven 

9 Ariaen Gerytsz en Wouter Jansz, burgemeester naar Den Haag 

9 Ariaen Gerytsz burgemeester en Dammas Claesz naar Rotterdam, inzake het scheepsbelasting geld 

9v Ariaen Gerytsz, burgemeester, en Dammas Claesz naar Utrecht, inzake de bewapening op zee 

9v Roelof Gerytsz, burgemeester 
naar Schiedam inzake het vredesschip en om te spreken met die van 
Schiedam 

9v Heyn Vare naar Schiedam, inzake het vredesschip 

9v Geryt van Heemstede naar Leiden en en verder naar Amsterdam met brieven 

9v Willem Aerntsz naar Rotterdam, om het geld "dat ons van hem quam" 

9v Claes van Heemstede naar Den Haag, met een brief aan Geryt Jansz; naar Schoonhoven 

9v Roelof Gerytsz, burgemeester naar Schiedam, inzake het vredesschip 

9v Roelof Gerytsz, burgemeester, Dirck Dircxz en Claes Gerytsz naar Schiedam, om het vredesschip op zee te brengen 

9v Claes van Heemstede naar Leiden, om de rentmeester Aernt Gerytsz te halen 

9v Govaert Andriesz naar IJsselstein met een brief, en verder naar Schoonhoven 

10 Jan die Jonge en Willem Aerntsz met 7 mannen naar Schoonhoven , waar zij ontboden waren vanwege de gevangenen 

10 Huuch Voppenz en meester Floer naar Leiden om een vonnis 

10 Ariaen Gerytsz, burgemeester, en Dammas Claesz 
naar Den Haag, om te spreken over het geld voor de krijgsknechten en "van 
dat wij over gegeven hadden" 

10 een bode die naar Amsterdam liep met een brief 

10 Claes van Heemstede naar Leiden, naar de rentmeester 

10 Govaert Andriesz naar Oudewater, verder naar Schoonhoven en Den Haag 

10 Geryt van Heemstede naar Woerden en Oudewater; naar Den Haag 

10 Claes van Heemstede 
naar Brugge en naar Arnemuiden overal om onze poorters te bevelen in de 
stad te komen 

10 Geryt van Heemstede naar Den Haag, om een vaandel 

10 Roelof Gerytsz, burgemeester 
naar Schiedam, inzake het te water brengen van het vredesschip de tweede 
maal 

10 Geryt van Heemstede naar Schoonhoven; naar het leger 

10 Govaert Andriesz naar het leger; naar Den Haag; naar Nieuwerbrug; naar Dordrecht 

10v Geryt van Heemstede naar het leger 

10v Claes van Heemstede naar Oudewater 
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10v Jan die Jonge 
naar Brugge, om te betalen aan Lazarus Lommelyn vanwege de Valent (54 
pond groten) 

10v Govaert Andriesz 6x naar Oudewater 

10v Ariaen Gerytsz en Romer Jacobsz 
naar Oudewater, naar de stadhouder, inzake de Walen die in Gouda wilden 
liggen 

10v Govaert Andriesz 3x naar Oudewater 

10v Geryt Jan Lambrechtsz, Aelbrecht Martensz en Jan Moel naar Oudewater, naar de stadhouder, inzake de Walen 

10v Geryt van Heemstede naar Mechelen met een brief 

10v Jan Heynricxz 
naar Den Haag, inzake de rekening en inzake de bewapening; naar 
Oudewater, inzake hetzelfde 

10v Roelof Gerytsz naar Schiedam 

10v Geryt Dircxz, burgemeester naar Dordrecht, inzake de dijken 

10v Govaert Andriesz naar Woerden met een brief, en naar Bodegraven 

10v Ariaen Gerytsz en Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake de bewapening 

10v Ariaen Gerytsz, burgemeester naar Den Haag 

11 Claes die Keyser naar Den Haag met een brief 

11 Harman Valkez naar Woerden 

11 Geryt van Heemstede naar Schoonhoven met een brief 

11 Geryt Dircxz, burgemeester 
naar Den Haag, inzake de bewapening en inzake renten die verkocht zijn 
"op" het gemeneland 

11 Claes die Keyser naar Leiden, om vonnissen 

11 Govaert Andriesz 
naar Rotterdam met een brief aan Ariaen Bisscop, en verder naar Amsterdam 
met een brief aan de heer van IJselstein 

11 Kors die metselaar 
naar Schoonhoven, inzake de ladders; en nogmaals met z'n drieën om deze 
weer op te halen 

11 Roelof Gerytsz, burgemeester 
naar Rotterdam, inzake het schip dat daar "genomen" was; verder naar Den 
Haag, om te vernemen wat men in deze zaak zou doen 

11 Geryt Dircxz, burgemeester 
naar 's-Hertogenbosch om vrede te sluiten tussen Utrecht en de Hollandse 
steden 

11 de procureur - 

11 
Ariaen Geryt Woutersz, burgemeester, met heer Jan van Cats en Geryt Jan 
Lambrechtsz 

naar Den Haag 

11 Dirck Dircxz 
naar Delft, naar meester Reynier, om te spreken over de bewoners van het 
Land van Stein 

11v Govaert Andriesz 
naar Vianen, om te informeren aangaande een vrouw die te Utrecht 
gestorven was 
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11v Geryt Dircxz, burgemeester, en Huuch Voppenz 
naar Oudewater, inzake het feit, dat van die van de Weide hun beesten 
weggehaald waren 

11v Claes van Heemstede naar Schoenhoven 

11v een bode lopend naar Den Haag 

11v Claes van Heemstede naar Delft met een brief 

11v Govaert Andriesz 
naar Woerden met een brief naar de heer van IJsselstein en naar het 
gerecht, verder naar Schiedam; naar Schoonhoven, inzake het oorlogsschip 

11v Geryt Dircxz, burgemeester, en Jacob Thysz naar Den Haag, verder naar Leiden, inzake de bewapening 

11v Geryt van Heemstede naar Leiden met een brief aan heer Jan van Cats 

11v Dammas Claesz en Willem Aerntsz naar Leiden 

11v Dammas Claesz en Ariaen Gerytsz naar Leiden, begeleid door 16 krijgsknechten 

11v Dirck Jacob Heynricxz naar Den Haag 

11v Geryt Jansz 
naaar Den Haag, om het appèl dat de stad aanspande tegen Jacob Dircxz 
"van" Praet en Geryt Gijsbrechtsz 

11v Joost Jansz en Florys Jansz naar Den Haag, "tegen" Aernt Gerytsz 

12 Dirck Jacobsz naar Dordrecht, om vanwege het gemeneland te reizen naar Gent 

12 Govaert Andriesz 
naar Dordrecht met een brief; naar Oudewater; naar Ouderkerk; naar Den 
Haag; naar Leiden en Den Haag 

12 Dirck Jacobsz en Heyn Backer naar Dordrecht, om zich te verzetten tegen het morgengeld (= polderlasten) 

12 Dirck Jacobsz naar Den Haag, om een bevelschrift inzake het morgengeld 

12 Geryt van Heemstede 
naar Goes, en verder naar Gent, Brugge en Sluis met brieven; naar 
IJsselstein met brieven 

12 Govaert Andriesz 
2x naar Oudewater, 2x naar Schoonhoven, 3x naar IJsselstein, 2x naar 
Woerden 

12 Dirck Dircxz 
naar Amsterdam ter dagvaart met de 6 steden tegen die van Utrecht om over 
vrede te spreken 

12 Dammas Claesz, Geryt Jansz en Jan Heynricxz naar Dordrecht, verder naar Den Haag inzake de rekening en andere zaken 

12 Dammas Claesz en Jan Heynricxz naar Den Haag, "van" Dordrecht 

12v Dmmas Claesz, burgemeester, en Heyn Backer 
naar Dordrecht, inzake, het morgengeld, dat die van Dordrecht wilden 
hebben van die daar "gelant" waren (= landen of grenzen aan) 

12v Dammas Claesz, burgemeester, en Joost Jansz naar Den Haag, inzake de rekening 

12v Claes Gerytsz met 3 rentebrieven, die bezegeld moeten worden, naar de steden 

12v Govaert Andriesz 
naar IJsselstein met een brief; naar Benschop met een brief aan het blokhuis; 
naar IJsselstein; naar Delft 

12v Joost Jansz, burgemeester 
naar Rotterdam, inzake onze poorters en tegen de baljuw van Schieland 
inzake het scheepsbelastingeld 
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12v Joost Jansz 
naar Alkmaar, met de 6 grote steden, om de rekening van de bewapening te 
horen van Claes van Cunen?; verder naar Amsterdam, met de steden om te 
spreken over de verzoening met die van Utrecht 

12v een bode - 

12v Joost Jansz en Dirck van Bos 
van Leiden naar Woerden om wapenschouw te nemen van Jacob van 
Boshusen 

12v Jan Pietersz 3x naar de heren van Oudmunster vanwege de stad 

12v Geryt Doesen naar IJsselstein te paard 

13 Willem Aerntsz naar Den Haag, om de oude mevrouw haar geld te brengen als speldegeld 

13 Romer Jacobsz 
naar Dordrecht, om vandaar te reizen met de gemene steden naar de 
landsheer 

13 Romer Jacobsz naar Gent, vanwege het gemeneland, om te spreken over de vrede 

13 een bode naar Oudewater om hen te waarschuwen 

         

7 Schenkingen  
13v de graaf van Wollekesteyn een maaltijd 

13v die van Brugge, Jan Maes wijn 

13v de ridders van het heilige graf 7 kannen wijn op Palmzondag 

13v heer Aernt van IJsselstein 2 kannen wijn 

13v - offergeld bij een eerste mis bij de Collatiebroeders en 4 kannen wijn 

13v Vrerick de Moeyenz offergeld en 4 kannen wijn bij een eerste mis 

13v Aelbrecht van Egmont en Claes die waert elk 2 kannen wijn, omdat ze van 's lands wege gezonden waren naar de stad 

13v de burgemeester van Delft en andere notabelen een maaltijd 

13v de graaf van Tsoern 3 kannen wijn 

13v Claes de waert en meester Gelys, de secretaris van de heer van Nassau 3 maaltijden 

13v - geld en 4 kannen wijn bij een eerste mis bij de Brigitten 

13v 
heer Jan van Cats en Jacob zijn broeder met het gerecht en de vroedschap en 
andere notabelen 

een maaltijd met wijn op het hof, als welkom toen hij daar kwam 

13v de stadhouder 2 maaltijden 

13v de oude schutters 8 pinten wijn, toen zij schoten 

13v heer Vrouk Woutersz offergeld en 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

13v de stad Schiedam 2 kannen wijn 

13v de Minderbroeders 20 pinten wijn 

13v de stad Schiedam 2 kannen wijn 

13v de koning van de oude schutters 3 kannen wijn bij hun maaltijd 
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13v meester Baertout en Jan van Sonnevelt 2 kannen wijn 

13v Dirck van Rijswijk 2 kannen wijn 

13v de koning van de jonge schutters 2 kannen wijn 

14 de Minderbroeders 20 pinten komenij, toen ze de mis hielden 

14 heer Willem offergeld en 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

14 de procureur 2 kannen wijn 

14 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

14 de heer van Wassenaar 4 kannen wijn 

14 de stadhouder met de burgemeester en schepenen een maaltijd 

14 Dirck Claesz schoonmaken van het raadhuis (14 dagen) 

14 meester Jacob Ruys en meester Jacob van Almonde elk 2 kannen wijn 

14 heer van Egmont 4 kannen wijn 

14 heer van IJsselstein 4 kannen wijn 

14 de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

14 de stadhouder een maaltijd, nog een maaltijd 

14 een blazer op de toren geld, toen "Martijn uut was" 

14 Cossen 3 weken turf venen te Haarlem 

14 de Minderbroeders op Kerstavond 32 pinten komenij 

14 meester Baertout een maaltijd 

14 de stad Rotterdam 2 kannen wijn 

14 de stad Haarlem 2 kannen wijn 

14 de stad Delft 2 kannen wijn 

14 de stad Leiden 2 kannen wijn 

14 heer van Sevenbergen 4 kannen wijn 

14 de stad Delft 2 kannen wijn 

14 de stad Leiden 2 kannen wijn 

14 Hutyn Habbert 2 kannen wijn 

14 Saliser 2 kannen wijn 

14 heer van Egmont 4 kannen wijn 

14 heer van Egmont en anderen ee maaltijd 

14 Dirck van Rijswijk 2 kannen wijn 

14 heer van IJsselstein een maaltijd 

14 meester Jacob van Sande 2 kannen wijn 

14 de zangers 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 

14v meester Baertout 2 kannen wijn 
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14v de stad Schiedam 1 kan wijn 

14v heer Aernt van IJsselsteyns vrouw 1 kan wijn 

14v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

14v de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

14v de tresorier van Haarlem 1 kan wijn 

14v heer Aernt van IJsselsteyns vrouw 12 pinten wijn 

14v de boden in Den Haag 
geld voor nieuwjaar en voor het brengen van het nieuws van de vrede van 
Frankrijk 

14v Jan Aerntsz, deurwaarder voor nieuwjaar 

14v de schutters geld, met goedvinden van het gerecht 

14v de Voorpoort en de Middelpoort in Den Haag elk geld 

14v 2 gelastigden geld 

14v 144 oude schutters elk 2 pinten wijn op Sacramentsdag 

14v 133 oude schutters elk 2 pinten wijn op St. Maartenavond 

14v 106 jonge schutters elk 2 pinten wijn op Sacramentsdag 

14v Gijsbrecht Wemmers 
geld, omdat de stadhouder daar lag, voor "bellesier" (= feestmaal, 
geschenken, fooi) en door hem geleden schade 

         

8 Schenkingen op kerstavond  
15 - 4 kannen wijn 

15 de 4 burgemeesters elk 2 kannen wijn 

15 de 7 schepenen elk 1 kan 

15 Jacob van Cats 4 kannen wijn 

15 de 4 tresoriers elk 1 kan wijn 

15 de 4 weesmeesters elk 1 kan wijn 

15 de 4 boden elk 1 kan wijn 

15 de 2 klerken elk 1 kan wijn 

15 de rentmeester 2 kannen wijn 

15 de organist 1 kan wijn 

15 de deken 2 kannen wijn 

15 heer Jan de onderpastoor 1 kan wijn 

15 heer Dirck 1 kan 

15 meester Anthonus en meester Pieter, schoolmeesters elk 1 kan wijn 

15 de tollenaar 2 kannen wijn 

15 Govaert Andriesz 1 kan 
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15 heer Jan van Cats 4 kannen wijn 

         

9 Bezoldigingen  
15v de 4 boden bezoldiging 

15v Dirck Aelbrechtsz vanwege de roe 

15v Dirck Ghijsen bezoldiging 

15v meester Louwerys en Claes van Heemstede bezoldiging 

15v Martijn die tromper kleding 

15v Pieter Hugensz bezoldiging; vermaken van de emmers 

15v de schepenmeesters kleding 

15v Jan Heynricxz en meester Floer - 

15v Kors die metselaar kleding 

15v de 3 trompetters kleding 

15v meester Bouwen, harnas maker - 

15v Danel die kistemaker stellen van de klok 

15v Alyt, de weduwe van meester Geryt 29 weken 

15v Aelbert van Loe, onze procureur in den Haag - 

15v meester Huuch de groet, onze advocaat - 

15v Aernt Leye en Dirck Govaertsz vanwege de roe 

15v meester Louwerys en Claes van Heemstede diensten bewezen aan de weesmeesters 

15v Dirck Claesz schoonmaken van het marktveld 

15v Pieter Vlisman vanwege de waag 

15v meester Damiaen voor de tijd toen meester Geryt stierf en de periode van een jaar afbrak 

16 Frans Willemsz de boom sluiten in het gat van de haven 

16 Roel die snijer stellen van de St. Joostklok 

16 Jan Pieter Lamsz bewaren van de accijns 

16 Claes Meynaertsz bewaren van de accijns 

16 Kors die metselaar bewaren van de wapenen 

16 Claes van Heemstede omdat hij de tresoriers dient 

16 Claes Meynaertsz bewaren van accijns 

16 Geryt van Bloys vanwege het veer 

         

10 Waken  
16v de 4 straatwakers waken op straat 

16v de 4 trompetters waken op de toren en blazen 
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16v Martijn die blaser en andere wachters op de toren dag en nacht waken 

16v - turf voor de buitenwacht 

16v - het raadhuis schoonmaken en baggeren 

16v alle busschieters - 

16v de boden de wacht regelen 

16v de 4 poortwachters overdag het Veerstal bewaken 

16v Simon Florysz de wacht regelen op het raadhuis 

16v Geryt Claesz de wacht regelen van de jonge schutters 

16v Goesen Feysen de wacht regelen van de oude schutters 

16v - 
de wachters brengen naar de IJssel en de stadsgrachten; en naar de 
schepen brengen per schouw, met het bijten hakken 

16v Claes Minneman en Jan Kerstantsz waken 

17 Loyck vanwege de busschieters 

17 - de wacht buiten de stad en bij de blokhuizen 

17 - waken op het hof op de toren aan de haven 

17 Claes Bennenz turf en kaarsen leveren; en waken en de ronde doen 

17 coman Claes Jansz en Ghijs Moel kaarsen 

17 - vanwege het blokhuis op de Weide; waken; kaarsen en turf 

17 - waken bij het blokhuis op de Weide; kaarsen 

17 de genoemde wakers op het blokhuis - 

         

11 Lijfrenten (in de stad)  
17v-
18v 

reeksen namen - 

         

12 Losrenten van Mijnheer  
19 reeksen namen - 

         

13 Lijfrenten (buiten de stad)  
19v-
20 

reeksen namen - 

         

14 Losrenten (buiten de stad)  
20v reeksen namen - 
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15 Dakpannen (met afmetingen)  
21 Harman Aerntsz - 

21 Dirck Simonsz - 

21 Heynrick Heynricz die backer - 

21 Neel Jongeman - 

21 Aernt Warnaersz - 

21 Heyn Winkel - 

21 Huuch die backer - 

21 Willem Wolfaertsz - 

21 Zeger die blochouwer - 

21 Jan Gerytsz - 

21 heer Pouwels - 

21 Jaepgen Vergouwe - 

21 St. Kathrinen gasthuis - 

21 Thomas die backer - 

21 Kors die backer - 

21 Jacob Scipper - 

21 de Clarissen (46 roeden) - 

         

16 Bouwen  
21v Florys Jacobsz 2000 stenen en 200 

21v Loyck arbeid 

21v de busschieter werk 

21v Bouwen de stadsgracht uitdiepen 

21v Dirck Claesz en gezellen timmeren 

21v Geryt Emontsz 166 wilgen naar het blokhuis over de IJssel 

21v - bast en hout 

21v - 14 karren zand 

21v Kors Pietersz; Kerstant; de helper arbeid 

21v Jan Dammasz kalk; zaagwerk 

21v - stenen en zand vervoeren 

21v Loyck arbeid met toortsen en lood 

21v - 5 karren zand 

21v - een boei repareren 
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21v Kors Pietersz en Kors; de helper met een schouw metselen aan de muur 

21v - hout slepen 

21v Dirck die timmerman en 5 mannen arbeid 

21v - metselwerk aan de Visbrug 

21v Bouwen die karreman en gezellen zand en puin vervoeren 

21v Jan Dammasz kalk 

21v Jacob Maes - 

21v - zaagwerk 

21v - 16 karren zand 

21v - 9 schuiten zand en 3 schuiten zand 

21v 2 stratemakers en de helper - 

21v Willem slotemaker sloten maken en vermaken 

21v coman Claes een halve ton pek en reuzel 

21v Claes van Yperen toortsen 

21v Jan Dammasz kalk en zand 

21v Neel Stevensz schouwhuur 

21v Ariaen Gerytsz zand 

21v - 8500 stenen 

21v het gasthuis 3000 stenen 

21v - vervoer van zand, steen en puin 

22 - slepen 

22 - bestraten 

22 - metselwerk aan de Kleiwegspoort 

22 5 mannen palen heien aan de Kleiwegsbrug 

22 Jan Roes metselen aan de Kleiwegspoort 

22 Kors Pietersz en Kors arbeid 

22 Reyer Simonsz spijkers aan de Kleiwegsbrug 

22 Dirck Claesz metselwerk; balken op het oorlogsschip 

22 Loyck arbeid 

22 Dirck Claesz en 5 man timmeren aan de Kleiwegspoort met een pond reuzel 

22 - zaagwerk 

22 2 gezellen heien 

22 de karrevoerders zand, stenen en anderen vervoeren 

22 - 28 karren zand 

22 Claes Bennenz kruien 
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22 2 stratemakers en helper arbeid; zand 

22 - vervoer en slepen van hout en vuurroeren 

22 - 2000 stenen 

22 - 2000 stenen 

22 Willem Slotemaker maken van sloten en sleutels 

22 - 3 karren zand 

22 - 22 planken 

22 - kalk 

22 5 mannen arbeid 

22 - zaagwerk 

22 - 22 planken 

22 Goesen die smid ijzerwerk en spijkers aan de Kleiwegspoort en elders 

22 Kors en Kors en helper metselen 

22 - zand 

22 Loyck - 

22 de gezellen die de vuurroeren bewaakten en arbeid 

22 Broer Gelys zand 

22v - een mast waar de boom van gemaakt is voor het gat van de haven 

22v Aernt Warnaersz 7000 stenen en 1 kwart 

22v - zand; stenen en kalk 

22v Jacob Paeu sparren 

22v Jan Dammasz kalk en zand 

22v Kors die metselaar en Kors en helper arbeid; een aantal dakpannen (of tegels) 

22v - 2 schuiten klei buiten de Kleiwegspoort 

22v 2 stratemakers arbeid; vervoer 

22v 7 timmerlieden arbeid 

22v Reyer Simonsz ijzerwerk aan de boom van het gat van de haven 

22v - 1 kleischuit, die men gebruikt heeft bij de boom 

22v - zaagwerk 

22v - werk aan de Kleiwegspoort 

22v - zand 

22v Loyck arbeid 

22v - "dennen an die pieken" 

22v Jan Dammasz 10 tonnen kalk; zand 

22v Kors en Kors de metselaars en helper arbeid 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    171 

 

 

22v Goesen die smid tonnetjes waar men buskruit in doet 

22v Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken 

22v Heynrick Cornelysz dakdekken aan de Kleiwegspoort 

22v de karrevoerders vervoer naar de Kleiwegspoort en slepen naar het Hoofd 

22v Dirck Claesz met z'n zessen timmeren aan het Tolhuis en elders; zaagwerk 

22v - zaagwerk en wilgen 

22v - zand 

22v 1 stratemaker - 

22v - zand en stenen vervoeren naar de Vesten 

22v Aernt Warnaersz 500 stenen 

22v - een mast voor de boom 

22v - hout vervoeren naar het Veerstal en de Potterspoort; zand 

23 Kors en Kors, de metselaars arbeid 

23 Jan Dammasz kalk en zand; bast 

23 - 3 visbanken aan de Vismarkt 

23 Danel een bank verplaatsen; ratelen 

23 Willem slotemaker 6 sloten maken met een grendel en 2 klinken 

23 - een rondhout zagen; en 10 planken 

23 - kogels 

23 - zoden in de Doelen 

23 - 62 pond lood 

23 - 2 dozijn leinagels aan het wachthuis buiten de Dijkspoort; slepen 

23 Willem slotemaker 2 sloten en 3 slotjes aan de kistjes 

23 - 24 karren zand en 32 karren zand 

23 2 stratemakers arbeid 

23 - - 

23 - 6 "dennen an pieken te maken" 

23 - zand vervoeren naar de Vlamingspoort en elders 

23 - 1250 toortsen; met pek behandelen 

23 - zaagwerk 

23 Claes Bennenz metselwerk 

23 - 4 zakken, waar men buskruit in doet 

23 - 4 hengels op de buskruittonnen 

23 - een mast 

23 - het oorlogsschip bewaken 
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23 Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken 

23 Dirck Claesz werk met z'n drieën 

23 - mennen en slepen 

23 - 4000 stenen aan de Potterspoort 

23 Willem slotemaker 3 sloten maken, nog 3 sloten en 2 repareren 

23 - schiettuig bewaken en ratelen 

23 - 250 kogels 

23v - balken zagen 

23v - toortsen kruien 

23v - 900 dakpannen 

23v - vervoer van zand en stenen 

23v - 6 karren zand 

23v Jan Pieter Lamsz vormen gieten 

23v - olie aan de Dijkspoort 

23v - 8 schijven om de ophaalbrug(gen) op te halen 

23v Goesen die smid 21 "cameren" vermaken 

23v Piergen werken in de Doelen 

23v - schoonmaken in de doelen 

23v - sparren 

23v een man 11 nachten waken op het oorlogsschip 

23v de glasmaker nieuw glas maken in de raadkamer; 100 ruiten 

23v Claes den Ouden - 

23v 2 mannen timmerwerk 

23v Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken 

23v de stratemaker bestraten 

23v - 7 karren zand vervoeren en nog 4 karren zand 

23v Jan Woutersz sparren en hout 

23v - "om deel sant mit die sceep te brengen" 

23v Goesen die smid reparatie van 2 vuurroeren 

23v - zaagwerk en 4 karren zand 

23v - een ketel in het blokhuis 

23v - een metalen "hoet" op het blokhuis 

23v - 2 leren zakken om buskruit in te doen en houten schotels 

23v - zaagwerk 

23v - een slot aan de "heymelicheit" (= gemak of geheim kabinet) en beslaan van 
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een ton en vermaken van een vuurpan en een slot aan de Doelen 

23v Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken 

23v - zand, stenen en vuurroeren vervoeren; wilgen vervoeren 

24 - een ton 

24 Jacob Jacobsz 4 kisten om het buskruit in te doen en 1 zoutvat 

24 Kors en Kors, de metselaars metselen aan de Doelen 

24 - Wilgen 

24 - arbeid aan de Doelen 

24 - zand 

24 - zaagwerk 

24 - zand vervoeren; zand 

24 - gieters 

24 Goesen die smid 1600 stukjes ijzer om in de kogels te stoppen 

24 - 2 karren zand 

24 - 3500 stenen; zoden voor de Doelen 

24 - 4 dagen dakdekken aan de Doelen met z'n tweeën 

24 - - 

24 - 36 "sneden" aan balken overal gebruikt 

24 Piergen werk in de Doelen 

24 - zand vervoeren naar de Doelen en dakpannen 

24 - - 

24 Willem slotemaker sloten maken 

24 2 stratemakers - 

24 Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken en arbeid 

24 Aernt Leye 1000 dakpannen aan de Doelen; 2 dagen dakdekken met een helper 

24 Frans Aerntsz een paard 

24 2 man waken op de dezelfde "reyse" 

24 Jacob Dammasz 
toen hij reed met een paard toen de stadhouder kwam; een touw aan de 
raadsklok 

24 - 
4 "sloet" (= sloten?) die in Antwerpen gekocht waren; een "buel" met 3 
"buelen" 

24 Jacob Maes dakpannen en daknokken 

24 meester Willem, scheepmaker kalk 

24 Florys Jansz 2 kabels aan de valdeur van de Tiendewegspoort en aan de Dijkspoort 

24v Claes de Voel een schuit klei en schouwhuur 
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24v - kaarsen op het raadhuis 

24v - zand voor de Doelen 

24v Goesen die smid ijzerwerk aan het Tolhuis en elders; een korfstok 

24v - vervoer van zand en kalk 

24v - zaagwerk 

24v Kors 2 nachten waken, toen men "dat scut scoet," om de vuurroeren te bewaken 

24v - 400 zoden en arbeid 

24v 2 man arbeid in de "coeltuyn" 

24v - zand en puin vervoeren 

24v - zaagwerk en hout stapelen, 4 karren zand naar de Doelen, vervoer van zand 

24v Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken en arbeid 

24v - een plank 

24v - 7 schuiten klei brengen op de weg bij de brouwerij 

24v - baggeren aan de weg 

24v - stronken en wilgen voor de weg en arbeid 

24v - hout vervoeren naar het Veerstal 

24v Heynrick Baerntsz 4 dagen werken aan het Veerstal 

24v Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken en arbeid 

24v - zaagwerk 

24v Willem slotemaker sloten en sleutels maken; vervoer 

24v Kors metselwerk 

24v - slepen en mennen 

24v Jan Kerstansz en Jan Gijsbrechtsz elk 9 dagen werken aan het Veerstal 

24v Jan Vrantsz en Daem Jansz elk 8 dagen werken aan de zijl op het Veerstal en "dammen"; schouwhuur 

24v Pieter Jansz - 

24v - "horden" aan de zijl 

25 - wilgen, gebruikt aan de zijl 

25 - 3 schuiten klei aan de zijl 

25 Goesen die mandemaker 4 matten 

25 Jan Kerstantsz en anderen arbeid 

25 Claes Bennenz arbeid 

25 Claes die Voel 2 schuiten klei aan de dijk 

25 Jonge Claes Copal de brug opbreken aan de Tiendeweg; 2 karren zand 

25 de stratemakers bestraten 

25 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 
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25 Ariaen vervoer overal 

25 Ariaen 10 karren zand 

25 2 gezellen arbeid aan de zijl 

25 Ariaen Dircxz hout aan de zijl 

25 Geryt Evertsz arbeid aan de zijl 

25 - 300 bakstenen 

25 meester Willem schouwhuur 

25 Dirck Claesz de dijk maken 

25 Jan Pieter Lamsz "sonderen an" de goot aan het raadhuis 

25 de zagers zaagwerk 

25 - hout vervoeren en slepen 

25 Dirck Claesz timmerwerk 

25 meester Willem kalk 

25 Hanne Jansz toortsen 

25 de houtzagers balken zagen 

25 Dirck Claesz en knecht timmerwerk 

25 Loyck die steenhouwer lood aan de goot aan het raadhuis 

25 - vervoer 

25 - metselwerk en zand 

25 - baggeren in de stadsgracht 

25 de stratemaker bestraten 

25 - 12000 stenen en 11 karren zand en kalk aan de Vesten 

25 Goesen die smid een korfstok van ijzer 

25v Dirck die timmerman timmerwerk 

25v Claes van Yperen en anderen 7 dagen timmeren aan het oorlogsschip; arbeid en toortsen in het pek zetten 

25v meester Willem kalk 

25v meester Willem een balk 

25v Willem die baggerman baggeren 

25v Dirck Claesz 27 dagen het raadhuis schoonmaken 

25v Dirck Hoeck 3 tonnen pek en een ton teer 

25v de karreman zand, stenen en kalk vervoeren 

25v Jan Dammasz kalk 

25v Louwerys die snijer 13 karren zand 

25v Kors die metselaar metselwerk 

25v - metselen aan de stadsmuur 
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25v - vracht; 20.000 stenen zetten 

25v - arbeid 

25v Reyer ijzerwerk op de zijl 

25v Hanne Jansz 2000 toortsen 

25v Willem slotemaker sloten en sleutels; het vaandel beslaan 

25v de kerkmeesters voor 23 karren puin 

25v Claes Bennenz arbeid 

25v Willem Claesz de stadsgracht uitdiepen 

25v Gielys Michielsz toortsen 

25v een timmerman timmerwerk 

25v Willem slotemaker een slot aan de boom op de dijk 

25v Jan Stevensz spijkers 

25v Kors die metselaar metselen, waken, turf puin karren en hulp bij metselwerk 

25v Aernt Leye 5 dagen arbeid aan het raadhuis 

25v Heynrick Willemsz 
de vaandelstokken opmaken en de wagens met het stadswapen; een plank 
zagen 

26 Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken 

26 Willem die houtsager zaagwerk 

26 - hulp bij metselwerk 

26 - straatmaken 

26 - 8 wagens die de vuurroeren en kogels naar het raadhuis brachten 

26 - 3000 stenen 

26 3 gezellen werken aan de vuurroeren op de schepen 

26 - het oorlogsschip van Oudewater hier brengen 

26 Kors die metselaar arbeid 

26 de wagenvoerders vervoer 

26 - een touw aan de raadsklok 

26 - 5 tonnen, waar de toortsen in zaten die naar het leger gebracht werden 

26 - zand 

26 Claes van Yperen het kleine oorlogsschip maken "van mos ende wasschen" 

26 Kors die metselaar overal metselen 

26 de karreman zand, stenen en puin vervoeren 

26 Jan Dammasz kalk 

26 de metselaar - 

26 - 1200 stenen 
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26 - zand 

26 - ijzerwerk aan het oorlogsschip 

26 Dirck Hoeck 3 tonnen pek en een ton teer aan het oorlogsschip; en toortsen 

26 de stratemakers bestraten 

26 - zand 

26 Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken 

26 de baggerman baggeren in de stadsgracht; zand 

26 Willem die houtsager zaagwerk; hout vervoeren 

26 Dirck Claesz, die timmerman timmerwerk 

26v Kors die metselaar metselen met helper 

26v de busschieter 31 pond buskruit en kogels 

26v Aelbrecht Hoel hoepels leggen om de tonnen 

26v de stratemakers bestraten; zand 

26v Dirck Claesz arbeid, en het raadhuis schoonmaken; vervoer 

26v de timmerman timmerwerk 

26v - 
dakdekken op het wachthuis met riet, zoden, tenen en ander soort tenen; en 
het werk veranderen 

26v - sloten vermaken, en sleutels 

26v Pieter Dircxz 20.000 stenen, en latten 

26v - een stenen goot in het wachthuis 

26v Kors die metselaar metselwerk; zand 

26v Ariaen Dircxz hout o.a. voor het oorlogsschip; en "copen" 

26v Reyer Simonsz ijzerwerk aan de boom in het gat van de haven 

26v de stadstimmerman timmerwerk en zoden vervoeren 

26v - zaagwerk 

26v - voor het erf, waar de sparren op gelegd waren 

26v Aernt Leye stoppen 

26v Jan Dammasz kalk 

26v - zaagwerk 

26v - vervoer 

26v de stratemakers bestraten en zand 

26v Jan Pieter Lamsz lood aan de tiendewegspoort 

26v Kors die metselaar en helper metselwerk 

26v Dirck Claesz arbeid 

26v - zaagwerk 
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26v - het wapentuig slepen en al wat uit het vredesschip kwam 

27 Willem Claesz baggerwerk en vervoer 

27 - bast en stroo 

27 Jan van Alfen de kade maken in Bloemendaal 

27 Willem Claesz baggerwerk 

27 Kors en helper arbeid 

27 - slepen en hout vervoeren dat uit het vredesschip kwam 

27 Dirck Claesz arbeid 

27 Jan Woutersz hout en sparren; zand en stenen vervoeren 

27 de stratemakers bestraten; 15 karren zand 

27 Dirck Claesz, die timmerman arbeid 

27 - balken zagen 

27 meester Jan 
de vuurroeren beschrijven en de "cameren" die om de stad lagen; de 
meeltonnen "up te slaen"; bier 

27 meester Claes de Vet hout 

27 Claes Bennenz het puin kruien naar de muur 

27 de karrevoerders het puin vervoeren naar de muur 

27 Claes Bennenz arbeid 

27 Dirck Claesz die timmerman timmerwerk 

27 de stratemakers bestraten; 10 karren zand 

27 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

27 - vervoer overal 

27 - balken zagen; 500 stenen; zand 

27 Kors die metselaar arbeid 

27 - 8 planken; slepen en mennen 

27 Claes Bennenz puin kruien 

27 Kors en helper metselwerk 

27v Dirck Claesz, die timmerman timmerwerk 

27v Neel die Voel planken waar de schouw mee gevoerd wordt 

27v Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken; riet en schouwhuur 

27v - sloten op het raadhuis en de torens 

27v de karreman puin vervoeren 

27v - teer, kaarsen en smeer in de Poterspoort 

27v - hout 

27v Claes Bennenz arbeid 
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27v Jan van Alfen vanwege de Bloemendaalse kade 

27v Kors die metselaar en helper metselwerk 

27v - hout vervoeren 

27v Reyer die smid spijkers gebruikt over de IJssel 

27v de houtsagers balken zagen; en keperhout 

27v Dirck die timmerman timmerwerk overal 

27v - 16 karren puin vervoeren naar de Vesten 

27v - kalk 

27v Tielman Jacobsz van Dordrecht hout dat Dirck Dircxz kocht 

27v Dirck die timmerman timmerwerk met z'n tweeën 

27v Willem die slotemaker sloten en sleutels 

27v Kors die metselaar en helper metselwerk; 500 stenen 

27v - hout vervoeren en slepen 

27v - vervoer 

27v Dirck Claesz hulp bij metselwerk en het raadhuis schoonmaken; zaagwerk 

27v - zand; bestraten 

27v Jan Dammasz kalk 

27v Dirck Claesz die timmerman timmerwerk 

27v - het grote vuurroer slepen; straatstenen vervoeren 

27v Simon Dou de vuurroeren op te bergen met het geschut 

27v Dirck Claesz het raadhuis schoonmaken; schouwhuur 

27v Kors die metselaar arbeid; 300 stenen 

28 Dirck Claesz 18 dagen timmeren aan het gerecht 

28 Willem die slotemaker een slot en hengsels aan de nieuwe kast voor de papieren 

28 - vervoer en zand 

28 Aernt Leye en anderen en helper arbeid 

28 Kors die metselaar arbeid; kalk; hout slepen 

28 de stratemakers - 

28 Dirck Claesz, die timmerman timmerwerk 

28 - zaagwerk aan het gerecht, en ander hout 

28 10 mannen werken aan het gerecht aan de kade; vervoer van zand 

28 Kors die metselaar en helper arbeid 

28 Dirck Claesz timmeren aan het gerecht 

28 Jan die blochouwer maken van 6 dozijn "hoerns" om de vuurroeren mee te vullen 

28 Jan die boechmaker werken aan de Doelen; zand in de Doelen 
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28 Aelbrecht Martynsz riet 

28 Kors die metselaar en knecht arbeid 

28 Claes Jansz spijkers aan het raadhuis 

28 Dirck Claesz 12 dagen timmeren aan de galg en anderszins 

28 - hout brengen naar de galg 

28 Luyt die wielmaker een wilg waar het grote vuurroer in ligt 

28 Neel die Voel planken aan de galg 

28 Claes die Voel omdat hij 6 dagen met zijn schip gediend heeft 

28 Danel die kistemaker 22 kistjes, waar men het buskruit en de kogels in doet 

28 - zaagwerk voor de galg en ander hout 

28 - zwart maken van 2 vuurroeren met de kamers en de wapens er op zetten 

28v meester Willem scheepmaker hout voor het gerecht 

28v - 3 vlaggen op het gerecht 

28v Ariaen Dircxz hout; sparren en kranen 

28v Claes Meynaertsz 9 karren zand 

28v Ariaen Dircxz 8 planken 

28v - ijzerwerk en spijkers aan het gerecht 

28v Goesen die smid ijzerwerk overal 

28v - een vuurpan en "cameren" (= deel van vuurroer) 

28v - 7 "camers" 

28v - 12 sloten en handvatsels aan de kamers 

28v - bijthakken en leinagels 

28v - de banden aan het grote vuurroer 

28v - de metalen slangen van het ijzer en 3 kamers 

28v - een vuurroer, dat op de wielen staat 

28v - 3 stukken geschut beslaan en de kamers daarvoor maken 

28v - een groot vuurroer beslaan; en sloten en bouten daarvoor 

28v - een kamer aan de 3 grote vuurroeren 

28v - de 3 ijzeren haken aan de stukken geschut 

28v Danel die kistemaker 
9 planken met delen, ribben en zaagwerk; het kamertje maken achter in het 
raadhuis 

28v Jan Woutersz hout aan het gerecht 

28v Jacob Jacobsz zand 

28v - hout aan het Hoofd en aan de verschansing vòòr de poort 

28v Jaepgen Vergouwe kalk 
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28v Ghijs Volken rijshout dat aan het veerstal gebruikt is 

28v - metselwerk aan de muur 

28v - een ton pijlen en schiettuig 

28v - 6 paar boeien met 2 sloten 

28v - de waterkant schoonmaken achter de school 

28v - 2 tonnen pijlen 

28v - een halve ton kruit voor het geschut 

28v Claes die Voel's kinderen 7 schuiten klei voor de stadsweg 

29 Gerien Lucht die Wagenaer rijshout 

29 - vermaken van het stadsgeschut 

29 - 4 "volle" bijlen 

29 - kruitzakken, die men naar het leger zond 

29 Goesen die smid 627 pond "clover" kruit 

29 2 mannen 2 dagen lang: het geschut dat uit de schepen kwam, opslaan in het raadhuis 

29 - vracht, tonnen, matten en andere zaken 

29 Jacob Honich 
omdat hij voorgeschoten heeft de mensen uit het oorlogsschip thuis te 
brengen 

29 - zout om het spek mee te zouten 

29 - drinkgeld bij het spek uit het oorlogsschip 

29 - spek zouten en ophangen 

29 - hout 

29 Willem van Steyn "van dat hem brack uut dat" vredesschip 

29 - 
een maal dat de kwartiermeesters hadden, toen zij uit het oorlogsschip 
kwamen; de goederen dragen naar het schip en andere dingen 

         

17 Diversen  
29v meester Louwerys een authentieke kopie van een octrooi 

29v Claes meester Goesens 
de wapens maken en de kaarsen en kandelaars en fakkels verven, die men 
gebruikt heeft bij de uitvaart van Maria van Bourgondië; geld uitgedeeld aan 
de armen; wijn op deze dag 

29v - 
4 fakkels en 4 toortsen en kaarsen en "dubbelt" licht tijdens de avondwäke en 
tijdens de mis; 2 kaarsen op het raadhuis 

29v de priesters vanwege een zielemis, missen en halen op het raadhuis 

29v de kosters de klokken luiden voor Maria van Bourgondië 

29v de heilige geestmeesters geld 
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29v Ghijs Buys en metgezellen voor een gevangene die zij binnen brachten 

29v - de "articulen" op schrift stellen van de landsheer 

29v - een vonnis, uit Leiden gehaald 

29v de heilige geestmeesters vanwege de renten van de Minderbroeders 

29v de hoofdlieden van de schutters geld 

29v - 4 wagens die onder het gerecht reden 

29v Vrerick van der Sevender vanwege de wind 

29v meester Louwerys 2 kopieën schrijven 

29v meester Louwerys 
een akte van een brief die van het hof kwam inzake Wouter Maes "van die 40 
brief" 

29v Sinte Olaversgilde geld vanwege renten op het Minderbroederserf 

29v de schepenmeesters voor de pandmaaltijden en vredemaaltijden 

29v de heren van Oudmunster vanwege het Land van Stein 

29v Heynrick Willemsz maken van de wimpel 

29v Geryt Doesen omdat hij de krijgsknechten overal regelde 

29v de broeders in het Land van Stein vanwege de Minderbroedersrenten op hun erf 

30 - hofstedegeld voor het raadhuis en de school 

30 - vanwege het Minderbroederserf 

30 meester Cristoffel vanwege zijn erf buiten de Dijkspoort 

30 de nieuwe tresoriers een lening toen zij verhuurden 

30 - voor de wapens van de heer van Egmont, bij zijn uitvaart 

30 - een bevelschrift 

30 meester Jan een akte kopiëren 

30 Aertgen de kaarsen laten branden bij de uitvaart van de heer van Egmont 

30 Aelbrecht van Loe 
kosten door hem voorgeschoten voor akten en geschriften in de zaak van 
Geertruut Ermbouts weduwe; extra loon omdat hij de stad gediend heeft 

30 - vanwege onze poorters van Wensveen en Schieland schrijfgeld in hun zaak 

30 meester Jan schrijven 

30 Jan van der Dussen 
vanwege een obligatie die hij op de stad had wegens bijzondere diensten aan 
de stad bewezen 

30 - vanwege het nieuwe vuurroer 

30 meester Huuch de Groet omdat hij meer gedaan heeft dan zijn bezoldiging (vereiste) 

30 de oude mevrouw speldegeld dat volgens overeenkomst in 3 termijnen betaald zou worden 

30 de rentmeester geld voor de vreemde accijns, botermarkt en markttollen 

30 de nieuwe tresoriers n.l. Dirck Dircxz, Wouter Jansz en Jan die Jonge lening 
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30 Jan Heynricxz en Michiel Aerntsz omdat zij rondgingen om te "peylen" 

30 een bode die van heer Aernt van IJsselstein kwam 

30 2 gezellen die 's nachts in het Land van Stryen liepen om te zien of daar vijanden waren 

30 Kors Mathysz onkosten en bewakersloon vanwege een man die in Haarlem gevangen was 

30 een bode die van Brussel kwam met een brief aan de stad 

30v Lazarus Lommelyn geld vanwege de Valent 

30v de Minderbroeders een maaltijd op St. Franciscusdag; groente 

30v 8 gezellen 
die luidden en beierden, toen de vrede van Frankrijk afgekondigd was; bier 
dat zij daarbij dronken 

30v meester Jan schrijven 

30v - de kokken luiden voor de heer van Egmont 

30v Govaert Baertsz 
laken, waar de kappen van gemaakt waren toen men "te heervaert" trok; en 
laken voor een tabbaard en maakloon 

30v coman Deel groente die de Minderbroeders hadden op St. Franciscusag 

30v een man uit Mechelen 
omdat hij wederom gehaald was en lag 10 of 12 dagen eer men hem "loste 
van sijn verlo/eck gelt" 

30v Heyn Vaer bewaren van de korenaccijns 

30v Lazarus Lommelyn het laatste geld, waarmee de "principaelbrief" gelost werd 

30v Willem Aerntsz 
voorschieten van wettelijke kosten bij het voortzetten van de rechtsvordering 
tegen Lazarus Lommelyn; onkosten 

         

18 
Timmeren vanwege de bewapening aan het blokhuis en 
aan bruggen in het gemeneland  

31 - zagen aan het blokhuis op de dijk en aan ophaalbruggen in Haarlem 

31 - hout vervoeren naar het blokhuis, 4 wagens vol 

31 - pijlen en ijzerwaren aan het blokhuis 

31 Aelbrecht Buttersop wilgen naar het blokhuis vervoeren 

31 - 48 "horden" voor het blokhuis 

31 - 14 wagens hout slepen 

31 Dirck Claesz en 10 man 12 dagen timmeren aan het blokhuis 

31 - 22 wilgen voor het blokhuis 

31 - 42 wilgen 

31 - rijshout 

31 Willem die slotemaker 2 sloten aan het blokhuis 

31 - palissaden en hoepelhout 
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31 - - 

31 - zaagwerk 

31 - timmeren aan het blokhuis en vervoer 

31 - het blokhuis lijmen; 3 stapels riet; tenen; en tenen voor het dak 

31 - latten aan het blokhuis 

31 - lijmen van het blokhuis; vervoer; "sciven" 

31 - stenen en zand voor het blokhuis 

31 - een schuit te varen naar en van het blokhuis 

31 Goesen die smid ijzerwaren en spijkers aan het blokhuis 

31 - schouwhuur 

31 Cornelys dennen voor pijlen 

31v Dirck Claesz met z'n drieën timmeren aan het blokhuis over de IJssel 

31v 3 man timmeren 

31v - 8 planken van 30 voet; hout 

31v - een slot aan het blokhuis 

31v - een ketelhaak, een rooster, een tang en een "bouthengel" (?) 

31v - lijmen van het blokhuis met het "haer" en klei 

31v - latten aan het blokhuis over de IJssel 

31v - 6 schuiten die de stadhouder naar Woerden voerden 

31v - een tonnetje dat naar Oudewater gevoerd was "te vracht" 

31v meester Wemmer 
omdat hij de kasteleinsknecht behandelde voor een wond die hij ontving toen 
die van Utrecht voorbij de stad trokken 

31v de ruiters toen zij trokken naar Woerden geld voor "8 pond kip cruut" en 8 pond kogels 

31v Snelle Bouwenz 
omdat hij naar de dorpen liep om te zeggen dat ze klaar zouden staan met 
hun zeisen als ze werden ontboden 

31v Meeus Emontsz een schuit die met de stadhouder voer naar Woerden 

31v - balken en planken varen en slepen, die de stadhouder meenam 

31v 2 gezellen die het hout, dat uit het leger kwam, opstapelden 

31v de wagenvoerder het hout, dat uit het leger kwam, vervoeren 

31v Ariaen Dircxz hout, dat men meenam voor de "sloetges" 

31v een schipper die de wijn bracht naar Woerden voor de stadhouder 

31v meester Willem "horden" brengen naar Woerden 

31v - 2 lantarens en 12 pond kaarsen 

31v Aelbrecht Martynsz 166 wilgen 

31v - 3 schuiten klei 
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31v Goesen die smid ijzerwerk aan het blokhuis over de IJssel 

31v Geryt Jansz 200 kogels en 2 hamers 

31v - lansen en borstharnassen 

32 - een mast die men gebruikte toen men van het blokhuis de vaart op voer 

32 - verloren voor het blokhuis 27 spaden en 2 bijlen 

         

19 
Diverse uitgaven (o.a. opmaken rekening) 
Vanaf fol. 32v andere hand, andere inkt  

32 Florys Dircxz voor deze rekening, en het maken van 2 boeken 

32v Fyt Mets, Claes Braem, Stef Molenaer Boer en Aelbrecht van Egmont 

geld om te betalen de krijgsknechten te IJsselstein voor de bewapening 
vanwege de 252 krijgsknechten voor de maanden maart, april en mei. wij 
hebben daarvan de "kleine" kwitantie geleverd aan Jan Heynricxz om 
"rekening te doen" in Den Haag, "onder" rekening van Bruyninck van 
Boschhusen. Jan Heynricxz heeft ons zijn kwitantie weer geleverd omdat hij 
de "kleine" kwitantie van ons ontvangen heeft 

32v 
de tresoriers, t.w. Roelof Gerytsz, Dirck Dirck Jacobsz, Aelbrecht Dircxz en Dirck 
Jacob Heynricxz 

lening in 1486 

         

20 
De huurlingen, matrozen en bootsmannen, met 
bezoldiging; de huur van het vrachtschip met alle onkosten  

33 de kapitein - 

33 de schipper - 

33 de stuurman overal Aerntgen zonman - 

33 Roelof Claesz, stuurman op die Vlije - 

33 Adriaen Heynricxz, kwartiermeester - 

33 Jacob Heynricxz, kwartiermeester - 

33 Dielof, kwartiermeester - 

33 Cornelys mantelair, kwartiermeester - 

33 heer Jacob, priester - 

33 Claes Jan, hoge bootsman - 

33 Jan Claesz, hoge bootsman, "medegesel" - 

33 Gerbrant Jacobsz - 

33 Jacob Jacobsz van Monikedam - 

33 Willem van Steyn - 

33 Heynrick mijn joncker - 
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33 Jan Jansz - 

33 Heyn die houtsager - 

33 Heyn Pieter van Broeck - 

33 Jacob Dircxz van Broeck - 

33 Pieter Gerytsz van der Goude - 

33 Lambrecht Jansz - 

33 Kaerl van Onderscye, bosschieter - 

33 Aernt Gijsbrechtsz - 

33 Michiel Robben - 

33 Jorys Jansz, onderkok - 

33 Dirck Claesz - 

33v Pieter Gerytsz - 

33v Jan Reyersz - 

33v Jacob Meeusz - 

33v Claes Jansz van Medemblik - 

33v Pieter Dircxz van Alkmaar - 

33v Jacob Reyersz van Alkmaar - 

33v Jan Werniersz van Hoorn - 

33v Geryt Jansz - 

33v Adriaen Jacobsz - 

33v Wyngaert van Alkmaar - 

33 Heynrick Gerytsz - 

33v Heynrick Tiemansz - 

33v Claes Hugenz - 

33v Jan Aelbrechtsz - 

33v Geerlof bossescieter - 

33v Dirck Mathysz - 

33v Michiel Claesz - 

33v Jan Bassen, bakker - 

33v Jacob Rop, timmerman - 

33v Meeus Maesz - 

33v Maessen, timmerman - 

33v Jan Jacobsz - 

33v Hans Plaet - 

33v Scelu Neel - 
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34 Willem Ryckoutsz - 

34 Outsier Jacobsz - 

34 Jan die Leeu - 

34 Thomas Jacobsz - 

34 Claes Gijsbrechtsz - 

34 Aelbrecht Jacobsz - 

34 Meeus Vranckez - 

34 Adriaen Louwerysz - 

34 Claes Jansz - 

34 Jan Meeusz - 

34 Tieman Doesen - 

34 Egbaert Doenz - 

34 Willem Slobbekyn - 

34 Simon Reyersz - 

34 Jan Willemsz - 

34 Matheus Kaerlsz - 

34 Claes Pietersz - 

34 Geryt Volkaertsz - 

34 Jacob Harpersz - 

34 jonker van Delft - 

34 IJsbrant Gerytsz - 

34 Willem van Haerlem - 

34 Joost Jansz - 

34 Jan Aerntsz - 

         

21 De krijgsknechten  
34v Jan Dirck van Delft - 

34v Jacob Goetgensz - 

34v - - 

34v Simon Dircxz - 

34v Jan Claesz - 

34v die voecht - 

34v Willem Pietersz - 

34v Jan Magerman - 

34v Yewijn Aerntsz - 
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34v Geryt Zuytvoet - 

34v Willem Packaert ook geld voor het biertappen 

34v Claes Jacobsz - 

34v Pouwels Aerntsz - 

34v Goesen Gerytsz - 

34v Zeger van Beest - 

34v Claes Robbrechtsz - 

34v Engebrecht Florysz - 

34v Reyer van Beest - 

34v Aelbrecht Heynricxz - 

34v Jan Ariaensz - 

34v Martijn Heynricxz - 

34v Jan die Hoge - 

34v Joest Gerytsz - 

35 Meeus Jansz - 

35 Gillis Pietersz - 

35 Geerlof die cuper - 

35 Walich Willemsz - 

35 Geryt Dircxz - 

35 Pieter Heynricxz - 

35 Hanne van Lier - 

35 Dirck Gerytsz - 

35 Tonys Dircxz - 

35 Martijn Ferynsz - 

35 Claes Styl - 

35 Gijsgen die backer - 

35 Pieter Jansz - 

35 Thomas Gerytsz - 

35 Jan Pietersz - 

35 Geryt van Goch - 

35 Dirck Aelwynsz - 

35 Jacob Simonsz - 

35 Claesgen die houtsager - 

35 Pieter Jansz - 

35 Claes Claesz - 
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35 Vrerick van Snecke - 

35v Wigger van Bremen - 

35v Pieter van Beyeren - 

35v Pieter backer de onderbakker - 

35v Pieter Gerytsz van Amsterdam - 

35v Jan Jansz, meester in de chirurgie - 

35v Jacob Cornelysz - 

35v Heyn die speelman - 

35v Martijn Ermboutsz - 

35v Jan Luyt - 

35v IJsbrant Govaertsz - 

35v Cornelys Claesz - 

35v Heynrick Jansz - 

35v Vranck Maertynsz - 

35v Hubert Hubertsz - 

35v Lambrecht Jansz - 

35v Willem Willemsz - 

35v Claes van Vliet - 

35v Cop Willemsz - 

35v Cornelys Hugenz - 

35v Dirck Woutersz - 

35v Heynrick Heynricxz - 

36 Wouter Martynsz - 

36 Aerntgen Daensz - 

36 Ariaen Jansz - 

36 Pieter Jansz - 

36 de 4 trompetters - 

36 Simon Dou, de kok - 

36 Wouter Jansz - 

36 Pieter Pouwelsz - 

36 Jacob Claesz - 

36 Huuch Jansz - 

36 Robbe Govaertsz - 

36 Dirck Bennez - 

36 Jan Willemsz - 
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36 Dirck Claesz - 

36 Aelbrecht, baljuwsknecht - 

36 Claes Dielofsz - 

36 Adriaen Heynricxz Jonge - 

36 Jacob Honichs Jonge - 

36 Totaal vanwege de huurlingen - 

         

22 Kosten, in het schip gemaakt op de eerste reis  
36v - gekocht 100 speerpunten 

36v - gekocht 5 dozijn bijlen 

36v - - 

36v - 117 kazen 

36v - 4 halve vaten boter 

36v - 4 kleine masten in het schip "gedaen" 

36v - vis en vlees, van elk een hoeveelheid 

36v - een ton haring 

36v - 4 stukken geschut en 20 vuurroeren en ander ijzerwerk, met het wegen 

36v - planken, balken en sparren 

36v - kannetjes en vaatjes, te gebruiken in het schip 

36v - oud hout onder de afdekking van de lading ("garnierinck") 

36v - staketten en matten om de afdekking van te maken 

36v - timmeren 

37 - linnen laken voor de vlaggen 

37 - 3 verse zalmen, "tot drie malen" 

37 - 6 "cranen" (=kraanvogels?) 

37 - 1 ton "malen boenen" 

37 - de vlaggen verven en de vuurroeren tekenen 

37 - geiteharen stof voor de vlaggen 

37 - 2x gereisd naar Gouda en 2x naar Delft, vracht en kosten 

37 - 400 pond spek, en wegen 

37 - planken om schilden van te maken 

37 - hout, vertimmerd in het schip 

37 - vormen voor de stukken geschut en de vuurroeren 

37 - de kogels gieten 

37 - ijzeren kubusjes groot en klein 
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37 - lood voor de kogels 

37 - koperen haken, nijptangen en "stekers" 

37v - een ijzeren "dregge" 

37v - 22 tonnen meel gekocht 

37v - vracht, fooi, brengen en dragen 

37v - 6 tonnen meel 

37v - zand als ballast 

37v - 42 gedroogde kabeljauwen 

37v - een zij spek wegende 34 pond 

37v - de oven maken in het schip 

37v - een broodoven van klei maken 

37v - manden en broodkorven 

37v - 2 roerstokken, gehuurd, in de mars van het schip 

37v - brood bij een andere bakker 

37v - kleine dingen, zoals "basten", bezems en anderen 

37v - 1 "last zout" en de ton(nen) 

37v - ijzer in het schip 

37v - wegen in de Waag 

37v - bakstenen en "hantsteen" 

38 - 31 stukken geschut 

38 - zalm, vis en azijn 

38 - 3 tonnen grof kruit en 1 halve ton fijn buskruit 

38 - 
gekocht in Den Briel: horden, 1 mast, balken en een bundel hout, maken en 
teren 

38 - 
verteringen van de burgemeesters van Gouda en Schiedam met hun 
gezelschap in de herberg te Schiedam 

38 - gehuurd 2 ketels en 2 treeften 

38 - gekocht 8 stukken geschut in Rotterdam 

38 - 5 vuurroeren 

38 - gekocht een ton gerst 

38 de schippers verteringen bij Pieterman 

38 - gekocht 6 lantarens 

38 - houtwerk, schalen en schotels 

38 - "coeken want" (= keukendoeken?) 

38 - hout zagen 
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38 - emmers en "hopen" 

38v - turf en hout 

38v - een half dozijn kruiken en een mosterdmolen 

38v - mosterdzaad 

38v - een slot en een zeef 

38v - vellen om mee te smeren 

38v - hout (om iets mee te dragen) en sparren 

38v - een nieuwe mars, dienend voor de oorlog 

38v - een verse zalm 

38v - hout 

38v - kogels in de geschutsstukken 

38v - "scarpelingen" (= een soort spijkers) 

38v - het "maers cleet" en de narrenkleren 

38v de rekeningschrijver en anderen verteringen en reis naar Gouda om de rekening daar te brengen 

38v de kok geld dat hij voorgeschoten had 

38v - groente 

38v - maken van het "maers cleet" 

38v - ijzeren koevoeten en voetijzers 

39 de schipper toen hij de zeilen hees en daar verantwoording van aflegde 

39 - een hoeveelheid bakmeel 

39 de rekeningschrijver met een metgezel een reis naar Gouda 

39 - gekocht in Den Briel puin en andere dingen 

39 - voor de tollen in Vlaanderen vanwege de geschutsstukken 

39 - het drinkgeld vanwege de geschutsstukken 

39 - de makelaardij vanwege de geschutsstukken 

39 - arbeid bij het aan boord brengen 

39 - dragen en slepen en de geschutsstukken in Middelburg aan boord brengen 

39 - vervoer van de geschutsstukken 

39 - gekocht een wijnvat voor de kok 

39 - een boothaak 

39 - een vuurroer maken en het hout kopen 

39 - "mel" (of "niel"), "rosarijn", terpentijn en was 

39 - 6 kruiken, voor gebruik binnen het schip 

39 - papier en inkt binnen het schip 

39 - reizen en verteringen de eerste maal om een schip te kopen en daarna weer 
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om de geschutsstukken, buskruit en andere dingen te kopen 

39v Heyn Jansz benodigdheden binnen het schip 

39v - riet, waar men het schip mee gesmeerd heeft 

39v - gekocht 24 pond fijn buskruit toen men de geschutsstukken beproefde 

39v - 12 tonnen kleine slijpstenen ("handsteens") 

39v - 2 vaten bier "die hem luden die scipper van Rotterdam gedaen heeft" 

39v - "marlyn" en andere waren 

39v de schipper een bedrag boven het bedrag dat hij in rekening gebracht heeft 

39v - verteringen in Rotterdam, toen de rekening gesloten werd 

39v de schipper voor zijn schiphuur, hem betaald door de steden Gouda en Schiedam 

40 - een "last" bier 

40 - nog een hoeveelheid bier 

40 - het bier in het schip brengen 

40 Jacob Honich toen hij naar Zeeland trok 

40 - 1500 stukken brandhout 

40 - 6 duimschroeven 

40 - 4 kruiken 

40 - 4 ossen 

40 - een os 

40 - 7 kooien 

40 - de beesten slachten 

40 - - 

40 - de vaten kuipen 

40 - de vaten van stoppen voorzien 

40 - 15 tonnen vlees dichtmaken en kuipen 

40 - het vlees, het zout, het hout en het bier in het schip brengen 

40 - 5 tonnen, waar het vlees in zit 

40v - brood 

40v - huur van de weide waar de beesten in liepen 

40v - 42 pinten bier, gedronken toen men het vlees bereidde 

40v - 2 pond kaarsen 

40v Jacob die wildeman toen hij het volk en de proviand naar het schip bracht 

40v - wagenhuur 

40v Jacob Thysz 8 schepel zout 

40v - 12 schepel zout 
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40v - 2 tonnen paling 

40v - - 

40v - oude tonnen terug brengen 

40v Jacob Honich geld geleend via Joost Jansz 

40v - 1 vracht tonnen naar Gouda brengen 

40v - 84 vaten bier 

40v - een halve ton bier 

40v - groente 

40v Jacob Honich voorgeschoten geld 

40v - voor het "bewaeren" van de "pryse" 

41 - 7 tonnen bier met de tonnen 

41 - een halve "broute" bier 

41 - verloren tonnen 

41 - reizen van de burgemeester(s) 

41 Claes Gerytsz 
verteringen te Schiedam bij het in ontvangst nemen van zijn belastinggeld, 
aldaar gelegen tijdens het hele tijdvak ("die teelt") 

41 Claes Gerytsz vracht, verteringen buiten de stad, met wijn 

41 degenen die "de handelinge van den scepe gehadt hebben" arbeid 

         

23 Diverse uitgaven  
41 die van Gouda lening voor kosten in Gouda gemaakt 

41 die van Gouda verteringen in Rotterdam toen deze rekening afgesloten werd 

41v - Blanco 

         

24 
Rekening van de tweede reis, toen het schip in Veere 
gekomen was  

42 de kapitein toen hij uit Veere thuis gekomen was en weer naar Veere reisde 

42 Adriaen Heynricxz reizen 

42 Neel Mantelair reizen 

42 Dielof verteringen op het land bij Veere 

42 de kapitein, schipper en kwartiermeesters verteringen in Veere 

42 - 
reis naar Arnemuiden, toen het schip daar aangehouden was en doorvoer 
naar Antwerpen 

42 - 
3 "scipponden" spek (=900 Amsterdamse ponden) verrekening van de koers 
van het schippond 
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42 - 3 tonnen erwten 

42 - 1 ton "gruttinck" 

42 - de 4 tonnen 

42 - 1 ton azijn 

42 - "die wage" van spek 

42 - de tollen 

42 - de vracht van Antwerpen naar Arnemuiden en weer naar Veere 

42 - de tollen, erwten, "gruttinck", azijn, en met het schip naar Veere 

42 - verteringen te Antwerpen met het tolgeld 

42v - 1 pond peper 

42v Dielof geld voor het kopen van de proviand 

42v - geld voor het halen van de boter en de kaas 

42v de zot 2 mouwen gekocht aan zijn wapenrok (er staat: "an azyn journeye") 

42v - lege vaten halen van Arnemuiden naar Veere, verteringen van 2 gezellen 

42v - gekocht een half beest om aan boord te eten 

42v - sparren 

42v - eieren 

42v - bezems 

42v - de lantarens vermaken 

42v - 6 bootriemen 

42v - een oude kabel, in het schip te gebruiken 

42v Pieter van Gues 1 vat bier 

42v - verteringen te Arnemuiden 

42v 3 gezellen, die "oerlof" hadden geld met toestemming van de burgemeester 

42v - lood, en gieten op de tweede reis 

42v - geneeskundige behandeling op de eerste en de tweede reis 

42v - maken van de kousen van de zot 

42v - lood, en gieten 

42v de schipper toen hij het zeil hees 

43 - reis naar Den Haag om roggemeel te kopen 

43 - kaarsen en zeilgaren 

43 - 20 tonnen meel 

43 - nog 20 tonnen meel 

43 - 18 tonnen vis gekocht 

43 - 10 beesten gekocht 
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43 - de tonnen gekocht waar het vlees in zit 

43 - het zout, waar het vlees mee gezouten is 

43 - zagen van hout 

43 - 47 kazen 

43 - 5 halve vaten boter 

43 - 50 kazen 

43 - een half vat bier, aan land gedronken 

43 - brood aan land op de tweede reis 

43 - de vis op te slaan 

43 de baljuw Dirck Bartoutsz en Claes Gerytsz geld, door hen voorgeschoten toen wij het meel en de vis kochten 

43 - een ton zout 

43 - de proviand op het schip brengen 

43 - 3 zijden spek wegende 45 pond 

43v - brandhout 

43v - horden, basten, bezems en andere dingen 

43v - de gezellen naar het schip brengen in Zeeland 

43v - turf 

43v Heyn Hans voorgeschoten geld in Veere 

43v - "micken", sloten aan de vuurroeren, spijkers en "sciven" 

43v - olie en kruiken 

43v - een werpnet ("uutlegger") en 2 "reepges" 

43v - houwelen, "hopen" en andere dingen 

43v - een reis naar Den Briel, om te vernemen of de schepen op zee waren 

43v - verteringen met ons allen met de schipper en de kwartiermeesters 

43v - in Goedereede vis gekocht op zee 

43v - arbeid 

43v - lood op de tweede reis 

43v - schuithuur 

43v de schipper 6 tonnen zeep 

         

25 Rekening van de derde reis  

44 - 
reis naar Gouda om met de burgemeesters te bespreken of men het schip 
weer zenden zou of niet 

44 de schrijver dezes en anderen 
reis naar Rotterdam, opdat de burgemeester van Gouda naar Schiedam zou 
komen, en om de overeenkomst te helpen opstellen 
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44 - turf 

44 - hout 

44 - 2x naar het schip varen 

44 - bier, meel, boter en kaas naar het schip dragen 

44 - 11 zakken rogge 

44 - de rogge malen 

44 - "gruys"-tonnen en andere zaken lossen 

44 - 
een schip huren dat allerlei goederen naar het schip gevoerd heeft en terug 
voer met andere lading, 4 dagen lang 

44 - bier lossen, dat door hen niet gebruikt is 

44 - lege tonnen lossen 

44 - de ketel maken in het schip 

44 - 1x naar het schip varen met ons zessen 

44 - een ton erwten 

44v - gekocht 8 tonnen waar meel in gedaan is 

44v - 2 halve vaten boter gekocht 

44v - een anker halen in Rotterdam 

44v - 12 mannen naar het schip brengen, toen ze uitzeilden 

44v - potten en een halve ton meel om te bakken 

44v - een reis naar Gouda 

44v - 100 kolen ("koels") 

44v - 8 tonnen meel opslaan 

44v de stadsomroeper diensten gedaan vanwege het schip 

44v - 3 vrachten bier 

44v - "after gebleven" 23 tonnen 

44v - het bier naar het schip brengen met ander proviand 

44v - lood, op de laatste reis 

44v - een ton haring 

44v de stadsboden omdat zij dit jaar "mede gelopen" hebben 

44v Dirck Allairtsz en Adriaen Heynricxz een reis naar Gouda van 3 dagen 

45 - nog een reis naar Gouda van 3 dagen 

45 - nog een reis naar Gouda met de 3 kwartiermeesters van 2 dagen 

45 - 
een maaltijd in Gouda, toen de kwartiermeesters "die eginen op gedaen" 
hebben samen met andere dingen 

45 meester Engebrecht een "knecht" te behandelen 
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45 de gezellen die het schip uit Zeeland naar Schiedam gebracht hebben 

45 een man 
die naar Rotterdam reisde om de "prijse te wachten", maar hij is terstond 
weer naar huis gekomen 

45 - 2 vuurroeren "vormen" 

45 - 2 tonnen bier die op het land gedronken zijn 

45 Heyn Hans reis "totten hulick", verteringen 

45 Heyn Jansz en Dirck Allairtsz een reis naar Rotterdam van 2 dagen 

45 - reis naar Den Haag van 2 dagen om de biertonnen te "ontslaen" 

45 - "harten en mammen" aan de pomp 

45 de schipper van Rotterdam 2 vaten bier betaald 

45 - verteringen op een reis naar Rotterdam 

45 - kaarsen op de laatste reis 

45 - reis naar Zeeland om "dat busch" te betalen 

45v van Schipper Maes 10 zijden spek, wegende 232 pond 

45v - 2 tonnen vis 

45v - 2 tonnen erwten 

45v - een half vat boter en een half kuipje boter 

45v - 17 tonnen meel 

45v - brandhout 

45v 2 hoofdmannen die het volk brachten uit Zeeland 

45v 2 kapiteins die "onder" de vissers van de haringschepen zeilden 

45v - gekocht 14 pond fijn buskruit 

45v - 3 planken van 30 voet 

45v - gekocht 2 masten 

45v - een boegspriet 

45v - 2 lege vaten 

45v - een lege ton 

45v Dirck Bartoutsz verteringen te Gouda van de burgemeester met zijn gezelschap en hun reis 

45v een van de vier "die de handeling gehadt hebben" 

45v Saldo - 

46 - 
voor de bewapening ter zee heeft Schiedam een kwart betaald en Gouda 
driekwart van de kosten 

45v Saldo - 
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 1484 inv.nr. 1147 
         

1 Accijnzen  
1 - de visserij 

1 - de vis 

1 heer Jan van Cats - 

1 - laken 

1 - vlees 

1 - zout 

1 - visserij in het Land van Stein 

1 - velaccijns van de zeemwerkers 

1 - huiden van de beesten 

1 - wijn 

1v - boter, olie en honing 

1v - vlees van de poorters 

1v - hennip, garen, touw en want 

1v - de brug en het veer te Gouda 

1v - de smaltienden in het Land van Stein 

1v - wijn 

2 - wijn 

2 - binnen- en vreemde accijns 

2 - koren 

2 - wijn 

2v - wijn 

2v - binnen- en vreemde accijns 

2v - koren 

2v - wijn 

3 - wijn 

3 - binnen- en vreemde accijns 

3 - koren 

3 - wijn 

4 - wijn 

4 - binnen- en vreemde accijns 

4 - koren 
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4 - wijn 

         

2 De tienden in het land van Stein  
3v - Geryts blok 

3v - Dirck van der Goude blok 

3v - Waggelwijk 

3v - het Westeinde en het Oosteinde van de Willens 

         

3 Nakoop in het land van Stein  
4v - de tijnspenningen in het Land van Stein 

4v Ariaen Gerytsz burgemeester vanwege poorters 

4v Dirck Jacobsz vanwege 3 poorters 

4v de regulieren in het Land van Stein voor 3 schepel haver, dat de zwanen aten 

4v Griete Bouwensdochter nakoop van 8 morgen land in het Land van Stein 

         

4 Leningen; saldo  
4v de rentmeester vanwege de omslag 

4v Jan van Essche - 

4v Aernt Gerytsz, de rentmeester - 

4v de oude tresoriers, t.w. Govaert Dircxz en Jan die Jonge lening aan ons 

4v 
de nieuwe tresoriers t.w. Wouter Jansz, Jan Jacobszon en Claes Dircxz, evenals 
Jan die Jonge en Willem Aerntsz 

lening aan ons 

5 - saldo 

5v - blanco 

         

5 Geld bij het verpachten der accijnzen  
6 - 4 kwartalen, met wijn 

         

6 Reizen  

6v 
Dirck Jacobsz, Jan Minne, Willem Aerntsz, Aelbrecht Dircxz en meester Jacob 
Hobbe 

naar Antwerpen en naar Dordrecht, inzake de brouwerij en de stapel 

6v Pieter Hugez naar Delft, om emmers te laten maken 

6v Claes van Heemstede naar Dordrecht, met een brief 

6v Aelbrecht Martijnsz en de deken naar Woudrichem ("Worchem"), naar de proost vanwege de kerk, voor allerlei 
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zaken 

6v meester Christoffel (?) naar Leiden inzake de school 

6v Govaert Andriesz naar Haarlem met een brief 

6v Heynrick Broechusen naar Gent, voor allerlei zaken 

6v Aelbrecht Minne naar Gent, met brieven 

6v meester Florys 
naar Utrecht, vandaar naar Amsterdam, om te spreken met de protonotaris 
over allerlei zaken 

6v meester Florys naar Leiden om te spreken met de protonotaris 

6v meester Thomas "doctoer" naar Friesland, naar jonker Yde, voor allerlei zaken 

6v Ariaen Gerytsz en Heynrick van Broechusen naar Den Haag, inzake de bewapening 

6v Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

7 Govaert Andriesz naar Haarlem, en Den Haag 

7 - een bevelschrift 

7 Claes van Heemstede naar Bergen op Zoom ("Bergen up die Soem") 

7 Geryt Jansz en meester Floer naar Leiden, om een vonnis 

7 Ariaen Gerytsz en Govaert Dircxz naar Utrecht, inzake de bewapening 

7 Dammas Claesz naar Den Haag 

7 Dirck Jacobsz naar Bergen 

7 Romer Jacobsz naar de proost van Oudmunster 

7 Ariaen Gerytsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

7 Jan Heynricxz naar Den Haag 

7 Dirck Jacobsz, meester Claes, Jacob Voppenz en Jan Aerntsz met 5 knechten 

7 een bode - 

7 Geryt Claesz reizen 

7v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag 

7v Ariaen Gerytsz naar Den Haag, om de Waag en de makelaardij te verpachten 

7v Ariaen Gerytsz 
naar Den Haag, om het antwoord "in te brengen" inzake de makelaardij en de 
Waag 

7v Dirck Jacobsz, een bode naar Den Haag, inzake de makelaardij en de Waag 

7v een bode - 

7v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

7v Ariaen Gerytsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

7v Ariaen Gerytsz naar Haarlem met de steden, inzake de bewapening 

7v Dirc Dircxz naar Antwerpen, om een privilege te verwerven van de landsheer 

7v een bode met een brief naar Veere 
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7v Govaert Andriesz naar Dordrecht met een brief 

7v een bode reizen 

7v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bede 

7v een bode - 

7v Louwerys, onze klerk een kopie 

7v Govaert Andriesz naar Antwerpen met een brief 

7v Claes van Heemstede naar Dordrecht met een brief 

7v Heynrick van Broechusen naar Gent, om het vonnis te vernemen inzake Kerstant Harmansz 

8 Dirck Jacobsz naar Brussel, inzake een privilege 

8 Kors naar Utrecht, inzake een testament 

8 Aelbrecht Dircxz, meester Claes en Jan Heynricxz inzake het geld voor de krijgsknechten 

8 Govaert Andriesz naar Leiden, voor een vonnis 

8 Aelbrecht Dircxz en Jan Heynricxz - 

8 Dirck Claesz naar Montfoort 

8 Claes van Heemstede naar Leiden met een brief 

8 Dirck Jacobsz naar Brussel 

8 Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

8 Claes van Heemstede naar Rotterdam 

8 - onkosten 

8 Dirck Jacobsz en Aelbrecht Dircxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

8 Govaert Andriesz naar Leiden, om een vonnis 

8 Jan Florysz en Geryt Jansz naar Dordrecht, inzake de stapel 

8 een bode onkosten 

8 de deken Aelbrecht Martynsz, Dirc Dircxz en Jan Heynricxz naar Utrecht, inzake het Land van Stein 

8v - zekere onkosten 

8v Govaert Andriesz naar Rotterdam met een brief 

8v - bevelschriften en exploten, reizen en schrijven 

8v Dirck Jacobsz en Aelbrecht Dircxz naar Den Haag, inzake de bewapening 

8v Dirck Jacobsz naar Leiden, inzake de oorlog 

8v Jan die Jonge naar Dordrecht, voor allerlei zaken 

8v Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

8v een bode naar Utrecht, naar de "officiael" met een brief 

8v Geryt van Heemstede naar IJsselstein met een brief 

8v Dirck Jacobsz naar Dordrecht, met de gemene steden 

8v Aelbrecht Martynsz, Dirck Dircxz en de deken naar Gorinchem, om te spreken met de proost en met het kapittel 
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8v Aelbrecht Martynsz naar Leiden 

8v Dirck Jacobsz, Aelbrecht Dircxz, Heynrick van Broechusen en Jan Heynricxz naar Alkmaar met de gemene steden 

8v Dirck Dircxz naar Utrecht, inzake het Land van Stein 

8v Jan die Jonge naar Dordrecht 

8v Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

9 Geryt Jansz naar Utrecht, voor allerlei zaken 

9 Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

9 de zwager Dirck naar Gent 

9 Geryt Jansz naar Utrecht met de gemene steden 

9 Geryt van Heemstede naar Antwerpen met een brief 

9 Aelbrecht Martynsz en Jan Minne naar Den Haag, inzake een bevelschrift 

9 - een bevelschrift 

9 een bode een bevelschrift 

9 Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief 

9 Claes van Heemstede naar Leiden, om een vonnis 

9 Dirck Jacobsz en meester Jacob naar Antwerpen, inzake het bier 

9 Geryt Jansz naar Utrecht 

9 - schrijven van de kopie van de overeenkomst 

9 Ariaen Dircxz naar Utrecht 

9 Geryt van Heemstede naar Den Haag 

9 Claes van Heemstede naar Antwerpen 

9v de deken en Dirck Dircxz 
naar Utrecht, inzake een proces en om het privilege te verkrijgen van de 
heren van Oudmunster 

9v - een privilege schrijven en bezegelen 

9v Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief, 2x 

9v meester Florys naar Den Haag, om een vonnis 

9v Heynrick Broechusen naar Gent inzake "besetttinge" van 400 pond groten 

9v Heynrick van Broechusen en Dirc van Neck naar Gent, inzake de "besettinge" 

9v - onkosten 

9v Geryt Jansz naar Utrecht, inzake de versterking 

9v - schrijven en onkosten 

9v Heynrick van Broechusen naar Den Haag, inzake de "besettinge" 

9v Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief 

9v Aelbrecht Dircxz naar Den Haag, inzake de rekening van Jan van Nesse 

9v Aelbrecht Dircxz naar Antwerpen, naar de landsheer, vandaar naar Middelburg 
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10 - 2 tractaten vanwege de vrede van Utrecht en van Dantzig (Gdansk) 

10 Geryt Claesz naar Alkmaar 

10 Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief, nogmaals naar Den Haag met een brief 

10 - een man van den recht "halen" 

10 Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

10 Jan Heynricxz naar Delft, verder naar Brussel 

10 Jan Heynricxz naar Antwerpen 

10 
onze procureur meester Pieter Mydy in het grote hof en meester Lucas van 
Teylingen 

schrijven, akten 

10 een bode - 

10 Dirck Jacobsz, Geryt Dircxz, Geryt Jansz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake die van Gent (ook: sleehuur) 

10 Dirck Dircxz naar Dordrecht 

10 Claes van Heemstede naar Utrecht met een brief 

10 Claes van Heemstede naar Schoonhoven 

10 Govaert Andriesz naar Den Haag 

10 Geryt Jansz naar Utrecht 

10v Heynrick van Broechusen naar Gent, inzake een proces tegen Kerstant Harmansz (65 dagen) 

10v Govaert Andriesz naar Utrecht met een brief 

10v Govaert Andriesz naar Leiden met een brief 

10v de deken reizen 

10v een bode - 

10v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake het ontvangen van penningen 

10v Dirck Jacobsz en Baernt Heynricxz 
naar Den Haag, inzake "dat die steden mit malcander spraken" over die van 
Gent 

10v Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

10v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de heer van IJsselstein en de stad Utrecht 

10v Dirck Jacobsz naar Den Haag, inzake die van Antwerpen 

10v Jan Heynricxz en Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake de rekening 

10v - schrijven 

11 Dirck van Neck naar Gent, inzake het gemeneland en de 400 pond groten (51 dagen) 

11 Dirck Dircxz en Jan Heynricxz naar het Land van Stein voor allerlei zaken 

11 Claes van Heemstede naar Utrecht met een brief 

11 Jonge Dirck Dircxz omdat hij in Antwerpen 42 dagen lang vastgehouden was 

11 Geryt Dircxz en Jan die Jonge naar Bergambacht 
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7 Schenkingen  
11v de hoogheemraad van Schieland vier kannen wijn 

11v de stad Leiden 2 kannen wijn 

11v een priester geld bij zijn eerste mis 

11v de ridders 8 kannen wijn op Palmzondag 

11v de stad Delft 2 kannen wijn 

11v - geld en 4 kannen wijn bij een eerste mis 

11v de zuster van de heer van Tryry geld 

11v de stadhouder 4 kannen wijn 

11v de burgemeester van Dordrecht een maaltijd 

11v Degenaers zoon geld en 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

11v een priester bij de Collatiebroeders geld bij zijn eerste mis 

11v een priester geld en 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

11v de stad Rotterdam een maaltijd 

11v het Noodgodsgilde een kan wijn 

11v de Collatiebroeders een kan wijn 

11v het Noodgodsgilde 4 kannen wijn in hun gilde 

11v de Collatiebroeders een kan wijn 

11v de jonge schutters een kan wijn, toen zij schoten 

11v meester Bartout 2 kannen wijn 

11v heer van IJsselstein een maaltijd 

11v de koning van de jonge schutters een kan wijn 

11v Loyck van Schengen 2 kannen wijn 

11v de stad Zierikzee een maaltijd 

11v meester Dirck van Rijswijk 2 kannen wijn 

11v een priester 4 kannen wijn 

11v de stad Haarlem 2 kannen wijn 

11v meester Pieter Lanchals 2 kannen wijn 

12 Jan Daemsz 4 kannen wijn bij de eerste mis van zijn zoon 

12 Anthonys van Cats een maaltijd 

12 heer van Cortgeen 2 kannen wijn 

12 meester Jacob van Almonde en Jan van Rietvelt 4 kannen wijn 

12 de rentmeester een maaltijd 

12 - geld 

12 een bode van jonker Yde geld 
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12 - 32 pasteien bij de Minderbroeders op St. Franciscusdag 

12 - 
verder karper en snoek, nog 20 pinten wijn, nog 8 pinten wijn, nog een aantal 
haringen, nog 48 pinten wijn, nog 30 pinten most 

12 de Minderbroeders groente en nog 8 pinten wijn 

12 de jonge schutters geld 

12 de heer van Egmont een glas in zijn kapel met de gemene steden 

12 de heren van de raad 24 pinten wijn 

12 het klooster te IJsselstein geld voor hun bouw 

12 de oude schutters 4 kannen wijn 

12 140 oude schutters 
op Sacramentsdag elk 2 pinten wijn; en op St. Maartensavond elk 2 pinten 
wijn 

12 210 jonge schutters 
op Sacramentsdag elk 2 pinten wijn en op St. Maartensavond elk 2 pinten 
wijn 

12v de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

12v de heer van IJsselstein een maaltijd met wijn 

12v de schutters een maaltijd op Verzworen Maandag 

12v de "meters" van Gouda geld op dezelfde dag 

12v de boden van de landsheer in Den Haag geld voor nieuwjaar 

12v de deurwaarders van de landsheer geld 

12v die van de voorpoort, en de middelpoort geld 

12v de "camerling" van de landsheer geld 

12v de kastelein op Kerstavond, naar gewoonte: 4 kannen wijn 

12v de baljuw 4 kannen wijn 

12v de 4 burgemeesters 2 kannen wijn 

12v de 7 schepenen elk 1 kan wijn 

12v de 4 tresoriers elk 1 kan wijn 

12v de 4 weesmeesters elk 1 kan wijn 

12v de 2 klerken elk 1 kan wijn 

12v de 4 boden elk 1 kan wijn 

12v heer Adam de pastoor 2 kannen wijn 

12v Govaert Andriesz 1 kan wijn 

12v de muziek 4 kannen wijn 

12v de deken 2 kannen wijn 

12v de organist 1 kan wijn 

12v de schoolmeesters 2 kannen wijn 
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12v de tollenaar 2 kannen wijn 

12v de rentmeester 2 kannen wijn 

12v de Minderbroeders 2 kannen wijn 

12v meester Damiaen 1 kan 

12v Jan Phillipsz 2 kannen wijn 

         

8 Bezoldigingen  
13 de schepenmeesters ambtskleding 

13 de 4 boden bezoldiging 

13 de klerken bezoldiging 

13 Govaert Andriesz bezoldiging 

13 Pieter Hugenz bezoldiging 

13 Kors bezoldiging 

13 Dirck Dircxz en Aernt Leye vanwege de roe 

13 Danel die kistemakers erfgenamen vanwege de klok 

13 meester Damiaen bezoldiging 

13 Ariaen Aerntsz sluiten van de boom 

13 meester Huuch die groet bezoldiging 

13 Bouwen die harnasmaker - 

13 Claes van Heemstede bezoldiging 

13 Claes van Heemstede bezoldiging 

13 Dirck Claesz bezoldiging 

         

9 Waken  
13v de 4 straatwakers een jaar waken op straat 

13v Martijn de trompetter met 3 torenwachters - 

13v de poortwachters waken in de poorten overdag "mit die dubbelde waeck" 

13v de wakers 
de wacht houden in de IJssel en in de stadsgrachten; schouwhuur en bijten 
hakken overdag en 's nachts 

13v Geryt Allairtsz de wacht "te setten"; turf en kaarsen 

13v Roel die bode de buitenwacht "te setten"; turf en kaarsen 

13v Goesen die mandemaker de oude schutterswacht "te setten" 

13v Geryt Claesz de jonge schutterswacht "te setten" 

13v - vanwege de busschieters en het bewaken van de vuurroeren 
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10 Lijfrenten (in de stad)  
14-
15v 

reeksen namen - 

         

11 Lijfrenten (buiten de stad)  
16-
18 

reeksen namen - 

         

12 Pannendaken  
18v Dirck Gijsbrechtsz - 

18v Jan Gijsbrechtsz - 

18v Willem Woutersz en Daem die baecker - 

18v - - 

18v meester Anthonys - 

         

13 Bouwen  
19 Pieter Hugez emmers oplappen 

19 - overal straatmaken met een helper 

19 - mennen 

19 - zand 

19 - klinkers 

19 - werk aan sloten en aan hout 

19 - toortsen en vervoer 

19 - zagen 

19 Dirck Claesz met z'n drieën werk op de Vlamingbrug 

19 - 1000 leinagels 

19 Kors arbeid 

19 Dirck bestraten 

19 Wouter Woutersz dakdekken 

19 Jan Claesz dakdekken bij de Minderbroeders 

19 Kors Engebrechtsz en Thijs Gijsbrechtsz arbeid 

19 Kors van Remonde metselwerk bij de Minderbroeders 

19 - toortsen 

19 - 40 pond kaarsen 
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19 - slepen 

19 - kalk 

19 - sleutels en ijzer 

19 - hout in de schepen leggen 

19 - zagen; zand 

19 - zand 

19 Kors metselwerk 

19 Dirck Claesz en 2 mannen - 

19 - bast en toortsen 

19 - hout, een mast 

19 - stenen 

19 Dirck Gerytsz zand 

19 Dirck Claesz arbeid overal 

19 - hout 

19 - stenen, kalk, vracht; een schip hout 

19 Ariaen Dircxz hout 

19 Dirck Claesz 2 kozijnen aan de Doelen 

19 - zagen; uitdiepen, vervoer 

19v Vranck stronken, riet en klei aan de galg 

19v Dirck Claesz met gezellen - 

19v Kors arbeid 

19v Jan die gorter arbeid 

19v Ariaen Dircxz hout 

19v - zand en vervoer 

19v Ariaen vervoer 

19v Dirck Gerytsz en Pieter Aerntsz en helper bestraten overal 

19v Jacob Reyersz 4000 stenen 

19v - hout 

19v Dirck Claesz en z'n broeder en knecht arbeid in de Doelen 

19v Kors en anderen arbeid 

19v - vervoer en zand 

19v - stenen; kalk; stronken 

19v - dakdekken in de Doelen 

19v Kors metselen in de Doelen 

19v - hout 
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19v Jacob arbeid 

19v - ijzerwerk; stenen 

19v - dakpannen en plavuizen 

19v Dirck Claesz - 

19v - ruiten in de Doelen 

19v - 9 delen 

19v - timmeren 

19v Machel Goesens weduwe ijzerwerk 

19v Kors en knecht arbeid 

19v - dakdekken bij de Minderbroeders 

19v Heyn dakdekken bij de Minderbroeders 

19v Willem Jansz arbeid 

19v - metselwerk 

19v - hout 

19v Dirck Claesz arbeid 

19v - stenen en kalk 

19v Willem Jansz arbeid; zand 

19v Griet kaarsen 

19v - vervoer en hout; stenen 

19v Dirck Gerytsz bestraten overal 

19v Kors die metselaar metselen overal 

19v - zand; kalk; zagen 

19v Dirck Claesz en anderen vanwege het Vlamingbruggetje 

19v Claes die slotemaker sloten en sleutels 

19v Dirck Claesz - 

19v - baggeren naast de Minderbroeders 

19v - 120 emmers 

19v 3 gezellen baggeren bij de Minderbroeders 

20 Kors die metselaar arbeid 

20 - ijzerwerk 

20 - 120 emmers te voorzien van de wapens van Gouda 

20 - en hout vervoer 

20 - hout; vracht 

20 - zand; sloten 

20 - vervoer; zagen 
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20 Dirck Claesz - 

20 Dirck Gerytsz bestraten; daknokken aanbrengen 

20 Aernt die leydecker arbeid 

20 Dirck Claesz en zijn broeder - 

20 Kors arbeid bij de Minderbroeders 

20 - ijzerwerk 

20 - vervoer 

20 - ijzerwerk 

20 Dirck bestraten overal 

20 - metselen; zagen 

20 - toortsen 

20 - een slot 

20 - 3500 stenen en vervoer 

20 - een mast 

20 Dirck Claesz arbeid 

20 Mathijs Pietersz metselen 

20 - hout; ijzerwerk 

20 Pieter Hoeck geld op rekening vanwege het glas bij Egmont 

20 - toortsen vervoeren 

20 - zand 

20 Dirck Claesz arbeid 

20 - vervoer; stenen 

20 - zand; metselen 

20 - hout; horden en bomen; zand 

20 - hout; 2 schuiten klei; pek 

20 - kalk; sleutels 

20 Dirck Claesz - 

20 - metselen; stenen 

20 - straatstenen; vervoer 

20 - 500 stenen; zand 

20 Dirck Claesz arbeid 

20 - 2 goten 

20 Dirck Claesz - 

20 - tras 

20 Jacob zagen 
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20 Kors metselen 

20 Dirck bestraten 

20 - hout 

20 Daem arbeid 

20 Jan Kerstantsz arbeid 

20v Jan Gijsbrechtsz arbeid 

20v Willem en zijn broeder zagen 

20v - 500 stenen 

20v - 10 schuiten zand 

20v - bestraten op het Hoofd 

20v Dirck Claesz metselen en vervoer 

20v - horden en arbeid 

20v - werk aan sloten, zand 

20v Kors arbeid overal 

20v Neel arbeid 

20v Ewout arbeid 

20v Dirck Claesz arbeid 

20v Wisse arbeid 

20v - hout 

20v - kalk 

20v - lood 

20v - turf 

20v Kors en anderen metselen 

20v - stenen 

20v - vervoer 

20v Jan Gijsbrechtsz, Jan Kerstantsz en Jan Dircxz - 

20v - zagen 

20v - kaarsen 

20v Cornelys die zeelander arbeid 

20v - graven 

20v Dirck Claesz en knecht - 

20v Allairt Heymansz en Wisse arbeid 

20v Emont - 

20v - kalk; hout 

20v - ramen maken in de school 
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20v Dirck Claesz arbeid 

20v - zand 

20v 13 gezellen heien 

20v 7 timmerlieden werk aan het Hoofd en aan de palen in de IJssel 

20v 13 gezellen heien in de IJssel 

20v - stenen; arbeid 

20v - een kabel en leinagels; lood 

20v Kors die metselaar en Neel die zelander - 

20v - kalk 

20v Kors en anderen metselen overal 

20v Jan Vrantsz heien 

20v - arduin schuren 

20v Meynaert vervoer 

20v Griet kaarsen 

20v 7 timmerlieden arbeid in de IJssel aan het Hoofd 

20v Ariaen Dircxz hout 

20v - schuithuur 

20v Jan Vrantsz - 

20v Daem - 

21 Jan Kerstantsz arbeid 

21 Willem Jansz - 

21 - zand 

21 Jan Vrantsz Daemgen arbeid 

21 Kors metselen bij de Minderbroeders 

21 - cement 

21 Jan Kerstantsz en Jan arbeid 

21 7 gezellen heien op het Hoofd 

21 - hout 

21 - hout om de IJssel met palen te versperren 

21 - vracht 

21 - hout slepen 

21 - heien; palen en hout 

21 Willem en Jacob zaagwerk 

21 Dirck Claesz arbeid overal 

21 Kors en 4 anderen werk bij de Minderbroeders 
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21 - baggeren en graven bij de Minderbroeders 

21 16 kanonniers - 

21 Neel werk bij de Minderbroeders 

21 Claes sloten 

21 - stenen; kalk 

21 Ariaen Dircxz arbeid 

21 Claes arbeid 

21 Allairt arbeid 

21 Daem arbeid 

21 Willem Vroesen arbeid 

21 - slepen; een touw 

21 - een heiblok gebruiken 

21 Koen aarde vervoeren naar het Marktveld 

21 Neel - 

21 Pouwels - 

21 Meynaert Ariaen en Jan Willemsz aarde vervoeren naar het Marktveld (groot bedrag) 

21 Geryt Maes de aarde laden 

21v Jan Kerstantsz en anderen arbeid 

21v - vracht van hout 

21v - zaagwerk 

21v Jacob Jansz timerwerk 

21v Daemtgen arbeid 

21v Cornelys die zeelander timmeren bij de Minderbroeders 

21v Dirck Claesz timmerwerk 

21v Allairt timmerwerk 

21v - bast en touw 

21v - hout dragen 

21v - zaagwerk; hout op het land dragen 

21v - hout 

21v - authentieke kopieën maken 

21v - een akte 

21v - een schuit puin 

21v Dirck Claesz arbeid overal 

21v Dirck bestraten 

21v - kalk 
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21v Dirck Claesz en Allairt timmerwerk 

21v Geryt Jansz arbeid 

21v - bakstenen 

21v Jacob Dircxz - 

21v Kors metselwerk bij de Minderbroeders 

21v Kors metselwerk 

21v Jan Kerstantsz en Jan Gijsbrechtsz - 

21v Ariaen en Meynaert vervoer overal 

21v - ijzerwerk 

21v Jacob Dircxz arbeid 

21v Allairt Heymansz - 

21v Jan Vrantsz - 

21v - riet 

21v Dirck Claesz - 

21v Geryt Jansz - 

21v - vervoer 

21v Kors en anderen metselwerk 

21v - sloten 

21v Jan Kerstantsz en Jan Gijsbrechtsz - 

21v Ariaen Dircxz hout 

21v - stenen; puin 

21v - klei en arbeid 

21v - ramen bij de Minderbroeders 

21v - kalk en zaagwerk 

21v - vervoer 

21v - zand 

21v - hout en zaagwerk 

21v - latten 

21v Kors die metselaar en anderen - 

21v Dirck Claesz - 

21v Allairt - 

21v - hout vervoeren 

21v Jacob Claesz werk met z'n drieën 

21v Cornelys die zeelander arbeid 

21v Jan Kerstantsz en Jan Gijsbrechtsz arbeid 
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22 - schouwhuur 

22 meester Willem hout 

22 - pannen op de daken 

22 Adriaen Dircxz hout 

22 Jacob en Willem zaagwerk 

22 - vervoer 

22 - stenen 

22 - 11000 klinkers 

22 Jan Dammasz kalk 

22 - 2 tonnen pek en mergel; zaagwerk 

22 - kaarsen 

22 Dirck Claesz - 

22 Allairt Heymansz arbeid 

22 Jacob arbeid 

22 Geryt Jansz - 

22 Neel die zeelander - 

22 Kors arbeid 

22 Kors metselwerk 

22 Jan Kerstantsz baggeren in de stadsgracht 

22 Jan Jansz ijzerwerk aan de palen in de IJssel en aan het nieuwe hoofd 

22 Rut ijzerwerk, ook aan de palen in de IJssel 

22 - toortsen; en met pek besmeren 

22 Dirck Claesz - 

22 Allairt - 

22 Geryt Jansz - 

22 Jacob - 

22 Cornelys - 

22 - zaagwerk 

22 Jan Vrantsz - 

22 - zaagwerk 

22 Kors metselwerk 

22 - hout 

22 4 mannen bijten hakken in de stadsgracht 

22 Bastaert bijten hakken 

22 Martijn bijten hakken 
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22 Louwerys bijten hakken 

22 Jan Jacobsz bijten hakken 

22 7 mannen bijten hakken 

22 - sloten 

22 - vervoer 

22 Dirck Claesz - 

22 - ijzerwerk 

22 - hout 

22 - 700 leinagels 

22 Aernt Leye dakdekken 

22 - metselwerk 

22 - vervoer 

22 - hout 

22 Dirck Claesz - 

22 - hout 

22 - een treklijn 

22 - arbeid 

22 - 10 tonnen tras 

22 - zand 

22 - zaagwerk 

22 Dirck Claesz - 

22 Kors metselwerk 

22 - leien 

22 - metselwerk 

22 - vervoer en schouwhuur 

22 - ijzerwerk 

22 - een "glas" 

22 - zand 

22v - een "mast" 

22v - hout 

22v - timmerwerk 

22v Kors - 

22v - zaagwerk 

22v - planken 

22v - hout; sparren 
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22v Dirck Claesz - 

22v - arbeid 

22v - een "mast" 

22v - hout 

22v - een slot 

22v - vervoer 

22v - stenen; zand 

22v Dirck Gerytsz bestraten 

22v Ewout arbeid 

22v Dirck Claesz - 

22v Claes Slotemaker - 

22v Allairt - 

22v Jan Willemsz en Reyer - 

22v Kors metselwerk 

22v Dirck die horder - 

22v - zaagwerk 

22v - uitdiepen 

22v Dirck Claesz vervoer 

22v - zand; kalk 

22v - een kabel 

22v - leien 

22v Dirck Claesz - 

22v - klei 

22v Dirck Gerytsz bestraten 

22v - zand; zaagwerk 

22v - hout 

22v - schouwhuur 

22v - kaarsen 

22v - planken 

22v Pieter Dircxz allerlei ijzerwerk 

22v Jan Vrantsz - 

22v - 2 staken 

22v Kors, met een helper arbeid 

22v Dirck Claesz - 

22v - zaagwerk 
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22v Jan Jansz ijzerwerk 

22v Dirck Claesz arbeid 

22v - zaagwerk 

22v Kors en anderen arbeid bij de Minderbroeders 

22v Dirck Gerytsz en helper arbeid 

22v - dekken van de Kleiwegspoort met pannen 

22v - vervoer 

22v Dirck Claesz - 

22v Dirck Feysen hout 

22v - zand 

22v - vervoer; arbeid 

23 Dirck Claesz arbeid 

23 - zand 

23 Dirck Gerytsz en anderen bestraten bij de hal 

23 - metselwerk 

23 - hout 

23 Dirck Dircxz 9 lege buizen om te gebruiken bij het Hoofd 

23 - "cruut" 

         

14 Diversen  
23v de Heilige Geestmeesters - 

23v Adriaen van Bloys vanwege het veer te Gouda 

23v de hoofdlieden van de schutters - 

23v de landsheer 
vanwege een privilege inzake de jurisdictie omvattende een kwart mijl vanaf 
Gouda 

23v de kanselier voor het zegel 

23v de hofmeester - 

23v de "audiencier" - 

23v de klerk schrijven 

23v - een bevelschrift inzake de steenovens 

23v de barbier - 

23v jonker Ewout geld, met de gemene steden 

23v - een proces tegen de schout van Brugge 

23v - een bevelschrift 

23v de Regulieren in het Land van Stein vanwege de renten op de erven, waar de Minderbroeders wonen 
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23v - een oktrooi 

23v - een bevelschrift 

23v Cornelys Gerytsz en Cornelys Zuermont het beheren van de bieraccijns gedurende een half jaar 

23v - de pacht van het Land van Stein 

23v - vanwege een deurwaarder 

23v - een bevelschrift 

23v de schepenmeesters vanwege Verzworen Maandag 

23v - vanwege de Waag 

23v Heyn Vaer voor het beheren van de korenaccijns gedurende een jaar 

23v Heyn Vaer voor het beheren van de makelaardij van Allerheiligen tot Purificatie 

23v Pieter Willemsz voor het beheren van de Waag 

24 de rentmeester vanwege de makelaardij van Allerheiligen tot Purificatie 

24 de Heilige Geest vanwege renten op het Minderbroeders Erf 

24 de rentmeester Aernt Gerytsz hofstedegeld voor het raadhuis en de hal 

24 - hofstedegeld voor het Minderbroeders erf 

24 Claes van Heemstede vanwege de Weesmeesters 

24 meester Louwerys vanwege de Weesmeesters 

24 de kapelaan op het slot vanwege de missen 

24 Roel die bode het stellen van de St. Joostklok 

24 de rentmeester Aernt Gerytsz vanwege de vreemde bieraccijns, de botermarkt en de markttollen 

24 Jan van Essche vanwege 3 termijnen van de bede, vanwege kerstavond en vanwege St. Jan 

24 de oude tresoriers t.w. Dirck Claesz van Crimpen en Aernt Warnaersz lening 

24 Claes Al reis naar Rotterdam 

24 Willem Aerntsz gemaakte onkosten 

24 Dirck Jansz van Oudewater vanwege Lambrecht Miling 

         

15 De krijgsknechten  
24v Coppen in die Croen met zijn metgezellen 28 dagen 

24v Cornelys Jacobsz - 

24v Jacob Voppenz - 

24v de trommelslager 6 weken 

24v Willem Buys - 

24v Coppen in die Croen - 

24v Cornelys Jacobsz 5 gezellen gedurende 29 dagen 

24v Coppen de Croen - 
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24v Willem Buys - 

24v Jacob Voppenz voor zijn gezellen 

24v Coppen in die Croen en Willem Buys - 

24v Cornelys Jacobsz - 

24v Jacob Voppenz - 

24v Jacob van Cats 20 gezellen gedurende 53 dagen 

24v Coppyn in die Croen 13 dagen 

24v Cornelys Jacobsz 13 dagen 

24v heer Jan van Cats - 

         

16 
Gelden geleend voor de betaling van de bewapening, aan 
Wouter Janszoon vanwege de stad  

25 Lambert Miling - 

25 heer van Egmont - 

25 heer van IJsselstein - 

25 heer van IJsselstein - 

25 Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz geld om te betalen "die van den bos" 

25 Gijsbrecht Wommersz - 

25 Claes Backuyt - 

25 heer van IJsselstein - 

25 meester Jan Strecvinger - 

25 Jacob van Cats - 

25 Govaert die snijer - 

25 Ariaen Pietersz - 

25 Willem Aerntsz - 

25 Gijsbrecht Wemmersz - 

25 Dirck Jan Lambrechtsz vanwege Gijsbrecht Wemmersz 

25 Jacob Cuterts kinderen vanwege Lambert Miling en Romer Jacobsz 

         

17 Opmaken rekening; saldo  
25 Floris Dircxz voor het maken van deze rekening 

25v - Saldo 
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 1485 inv.nr. 1148 
         

1 Accijnzen en premies  
2 - de visserij 

2 - de vismarkt 

2 - de vier grachten 

2 - Geerte Floren 

2 - laken 

2 - vlees in de hal 

2 - zout 

2 - vanwege het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 - de visserij in het Land van Stein 

2v - de vellen van de zeemwerkers 

2v - de huiden van de "hoernbeesten" 

2v - boter, honing en olie 

2v - vleesaccijns van de poorters 

2v - hennep, garen, touw en want 

2v - de smaltienden in het Land van Stein 

2v - wijn 

3 - wijn 

3 - binnen- en vreemde accijns 

3 - koren 

3 - wijn 

3v - wijn 

3v - binnen- en vreemde accijns 

3v - koren 

3v - wijn 

4 - wijn 

4 - binnen- en vreemde accijns 

4 - koren 

4 - wijn 

         

2 De tienden in het land van Stein  
4v - het Westeinde en het Oosteinde van de Willens 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    223 

 

 

4v - Wouter Geryts blok 

4v - Dirck van der Goude blok 

4v - Waggelwijk 

         

3 Accijnzen en premies  
5 - wijn 

5 - binnen- en vreemde accijns 

5 - koren 

5 - wijn 

5v Heyn Vaer vanwege de makelaardij 

5v - 
vanwege de makelaardij van zout "runne" (eikenschors, door leerlooiers 
gebruikt) en kalk 

5v de broeders in het Land van Stein 2 loot zilver, en die weer uitgegeven voor haver die de zwanen aten 

5v - premies op 3 levensverzekeringen 

5v Jan Pieterman 2 levensverzekeringen 

5v - 2 levensverzekeringen 

5v - lijfrenten op 3 levensverzekeringen 

5v - 3 levensverzekeringen 

5v - premies op 2 levensverzekeringen 

5v - één levensverzekering 

5v - 2 levensverzekeringen 

5v - één levensverzekering 

5v - 2 levensverzekeringen 

5v - één levensverzekering 

5v - één levensverzekering 

5v - premies op 2 levensverzekeringen 

5v Lijsbeth Aernt Warnaersz. weduwe één levensverzekering 

5v - één levensverzekering 

5v - losrenten 

5v - één levensverzekering 

5v - 2 levensverzekeringen 

5v - 2 levensverzekeringen 

5v - 2 levensverzekeringen 

         

4 Geld bij het verpachten der accijnzen  
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7 - 4 kwartalen, met wijn 

7 aan de nieuwe tresoriers lening bij de verpachtingen van het eerste kwartaal 

         

5 Reizen  
7v Dirck Jacobsz en Willem Aerntsz naar Leiden inzake de omslag 

7v Dirck Jacobsz, Geryt Dircxz, Romer Jacobsz en Geryt Jan Willemsz 
naar de baljuw van Rijnland en verder naar Oudewater, inzake de penningen 
die Heynric van Broechusen waren ontnomen 

7v Govaert Andriesz 2x naar Delft met brieven 

7v Heynrick van Broechusen naar Gent 

7v Dirck Jacobsz en Willem Aerntsz naar Delft, om mijn genadige heer te ontmoeten 

7v Claes Geryt Emsen naar Utrecht, Delft en Haarlem 

7v Ariaen Gerytsz en Dirck Dircxz, met onze advocaat 
naar Antwerpen, inzake schade en verlies, die onze poorters geleden hebben 
van die van Antwerpen 

7v Ariaen Gerytsz reis naar de landsheer 

7v Jan Heynricxz 
naar Den Haag, om de penningen te ontvangen van de rentmeester, om de 
renten in Vlaanderen te betalen 

7v Govaert Andriesz naar Gent met brieven 

7v Claes van Heemsteden naar Schoonhoven met een brief 

7v Dirck Jacobsz en Willem Aerntsz 
naar Antwerpen, om te spreken met de landsheer over de goederen van onze 
poorters, die hen afgenomen waren 

8 Jacob Florysz en Jan die jonge naar Den Haag 

8 Aelbrecht Dircxz en Jacob Thysz naar Leiden, om een vonnis 

8 Geryt van Steen naar "die linscoten" 

8 Claes van Heemstede naar Den Haag 

8 Geryt Aelbrechtsz naar Haastrecht 

8 Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de omslag van de penningen 

8 Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief 

8 Claes Gerytsz naar Leiden 

8 Geryt van Heemstede naar Bergen met een brief 

8 Geryt Allairtsz naar Alphen om onze poorters "van den recht te halen" 

8 Claes Gerytsz naar Alphen en "Hasersoude" 

8 de deken naar Utrecht, naar de "officiael" van Oudmunster, inzake de gilden 

8 Ariaen Gerytsz 
naar Rotterdam, om te spreken met de hoge heemraad inzake de Alfense 
wetering 

8 Claes van Heemstede naar Den Haag, met een brief 
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8 Jacob Florysz en Romer Jacobsz naar Leiden, om te spreken met de steden over de omslag 

8v Jacob Florysz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de omslag 

8v Geryt van Heemstede naar Utrecht 

8v Claes van Heemstede naar Alphen, naar de schout 

8v Ariaen Gerytsz, Jacob Florysz en Willem Aerntsz naar Den Haag, inzake de gemene steden, die daar gedagvaard waren 

8v Ariaen Gerytsz, Jacob Florysz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, omdat de landsheer wil hebben de 1tweede penning van 
elke poorter 

8v Govaert Andriesz naar Haarlem met een brief 

8v Claes van Heemstede naar Woerden met een brief 

8v Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

8v Jacob Florysz, Willem Aerntsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de twaalfde penning, die de landsheer wil hebben 

8v de deken 
naar Utrecht, om te spreken met de burgers inzake de renten die vervallen 
waren "in den oerlof" 

8v Claes van Heemstede naar Utrecht met een brief 

8v Jacob Florysz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake het te geven antwoord "van den honderd dusent" 

8v Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief 

8v Ariaen Gerytsz, Jacob Florysz en Willem Aerntsz naar Den Haag, inzake de honderd duizend 

9 Ariaen Gerytsz en Jacob Florysz naar Den Haag, inzake de honderd duizend 

9 Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake Jan Facx 

9 Jan Tic, een deurwachter een bevelschrift 

9 Geryt Allairtsz en Willem Voppenz 
naar Alphen, inzake een bestelling, die Nout Dircxz gedaan had op goederen 
van onze poorters 

9 Dirck Jacobsz en Baernt Heynricxz naar Den Haag, inzake de honderd duizend 

9 Jacob Florysz en Baernt Heynricxz naar Den Haag, inzake de honderd duizend 

9 Wouter Jansz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bede 

9 Jacob Florysz naar Den Haag, inzake de honderd duizend 

9 Jacob Florysz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de honderd duizend 

9 Claes van Heemstede naar Woerden met een brief 

9 Jacob Florysz en Dirck Jacobsz naar Den Haag, inzake de honderd duizend 

9v Govaert Andriesz 2x naar Leiden 

9v Aelbrecht Dircxz naar Antwerpen om de renten te betalen 

9v - bodeloon 

9v Geryt Dircxz en Dirck Claesz van Krimpen naar Dordrecht, vanwege het gemeneland 

9v Geryt van Heemstede naar Dordrecht met een brief 

9v Jacob van Cats, Romer Jacobsz en Aelbrecht Dircxz naar Dordrecht inzake het stapelrecht 
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9v Jacob van Cats naar Dordrecht, inzake het stapelrecht 

9v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz 
naar Gent, Antwerpen en Brussel, naar de landsheer, inzake de honderd 
duizend 

9v Govaert Andriesz naar Antwerpen 

9v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de tachtig duizend 

9v Claes Gerytsz naar Antwerpen met een brief 

9v Govaert Andriesz naar Den Haag met een brief 

10 Ariaen Gerytsz en Geryt Jan Willemsz 
naar Den Haag, inzake het voornemen van de provoost om het land van 
Holland in de ban te doen 

10 Jacob van Cats en Romer Jacobsz naar Dordrecht, inzake de stapel (met 3 knechts) 

10 Jacob van Cats, Geryt Jansz, Jan Dircxz en meester Claes naar Utrecht, inzake de brouwerij en inzake de renten 

10 Govaert Andriesz naar Antwerpen met een brief 

10 Dirck Jacobsz 
naar Den Haag, inzake de "ruters" (= krijgsknechten of landlopers) die hier in 
het land gekomen waren 

10 Govaert Andriesz naar Dordrecht met een brief 

10 Claes Gerytsz naar Amsterdam met een brief 

10 Jan Heynricxz 
naar Den Haag, om te spreken over het uit de landen houden van de "ruters" 
en daartoe penningen te geven 

10 Geryt van Heemstede naar Den Haag met een brief 

10 Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de "ruters" 

10v Jacob Florysz met twee schepenen naar Boskoop, om onze poorters "van den recht te halen" 

10v Ariaen Gerytsz, Aelbrecht Dircxz en Geryt Jansz naar Utrecht, inzake "onse" brouwerij 

10v Geryt Jansz naar Utrecht, inzake de brouwerij 

10v Govaert Andriesz naar Benschop met een brief 

10v Dirck Willemsz een Ellairt Claesz naar Calais, "om wolle" 

10v Dirck Dircxz en Geryt Jansz naar Utrecht, inzake ons bier 

10v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, om de rekening van de rentmeester te horen 

10v Aelbrecht Dircxz naar Antwerpen vanwege de stad om renten te verkopen 

10v Jacob van Cats als baljuw, en Romer Jacobsz naar Den Haag, inzake meester Ariaen 

10v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de fortificatie te Utrecht 

10v Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

11 Govaert Andriesz naar Montfoort, IJsselstein en Schoonhoven met een brief 

11 Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag inzake de fortificatie "van" Utrecht 

11 Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

11 Ariaen Gerytsz, Aelbrecht Dircxz en Geryt Jansz met meester Bouwen Splinters naar Utrecht, inzake onze brouwerij, en inzake de kerk 

11 Dick Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake 1600 Rijnse guldens die zij daar betaald hebben 
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vanwege de landsheer, en dat in korting op de 3000 Rijnse guldens 

11 Claes van Heemstede naar Utrecht met een brief 

11 Govaert Andriesz naar Brussel met een brief 

11 Claes van Heemstede naar Utrecht met een brief 

11 Jacob Florysz naar Den Haag, inzake het geld voor de "ruters" 

11 Ariaen Gerytsz, Geryt Jansz en meester Claes naar Utrecht, inzake ons kuit en inzake onze kerk 

11 Dirck Jacobsz naar Brugge, om de penningen te betalen, die de landsheer beloofd waren 

11 Claes van Heemstede naar Dordrecht met een brief, naar Alphen met een brief 

11v Claes van Heemstede 
naar Utrecht, met een "getuigenisse" van de ontvangst van de tijnspenningen 
van het Land van Stein 

11v Geryt van Heemstede naar IJsselstein met een brief 

11v Geryt Claesz naar Den Haag met een brief 

11v Romer Jacobsz en meester Floer naar Leiden, om een vonnis 

11v meester Bartout 
geld, omdat hij met de andere 5 steden reisde, naar de landsheer en naar de 
kanselier, "ende die stede van der Goude bleef thuus" 

11v Govaert Andriesz reis van één dag 

11v Ariaen Gerytsz naar Den Haag, inzake de rekening 

11v Govaert Andriesz naar Delft met een brief 

11v Claes van Heemstede naar Utrecht 

11v Geryt van Heemstede naar Leiden, naar Rotterdam, naar Utrecht met een brief 

11v Dirck Claesz naar Utrecht met een brief 

11v Dirck Jacobsz, Willem Aerntsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de tachtigduizend pond 

11v Govaert Andriesz naar Den Haag met een brief 

11v de baljuw naar Den Haag, om "het gerecht te halen" 

12 Wouter Jansz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, inzake de tollen van Grevelingen (Gravelines) en de munt en 
andere zaken 

12 Wouter Jansz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake 21.000 die men van ons hebben wil 

12 Wouter Jansz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de 20.000 

12 heer Jan van Cats, Wouter Jansz, Romer Jacobsz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, om te spreken en te "bidden" de stadhouder en de 
raadsheren die spreken wilden de rentmeester over ons inzake de 20.000 

12 een bode die een brief gebracht heeft 

12 Wouter Jansz naar Leiden, inzake de dijkgraaf en de hoge heemraad van Rijnland 

         

6 Schenkingen  
12v een priester geld bij zijn eerste mis bij de Collatiebroeders 
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12v een bode geld voor het brengen van een brief van de landsheer 

12v de Minderbroeders 16 pinten wijn 

12v de landsheer van IJsselstein een kan wijn 

12v de stad Zierikzee en Goes 16 pinten wijn 

12v de ridders van het heilige graf 6 kannen wijn 

12v Claes die waert 2 kannen wijn 

12v de landsheer van IJsselstein 38 pinten wijn 

12v de vicaris van de Minderbroeders 8 pinten wijn 

12v de speellieden van de processie geld 

12v de stadhouder en de hofmeester een maaltijd 

12v de Collatiebroeders voor een eerste mis 32 pinten wijn 

12v een priester, die schoolmeester was geld voor zijn eerst mis, dat het gerecht schonk 

12v het Noodgodsgilde 2 kannen wijn 

12v de hoge heemraad van Schieland 4 kannen wijn 

12v de koning van de oude schutters 4 kannen wijn 

12v de koning van de nieuwe schutters 4 kannen wijn 

12v de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

12v de zangers van Rotterdam 1 kan wijn 

12v O.L.V. gilde 2 kannen wijn 

12v Dirck van Rijswijk 1 kan wijn 

12v Aelbrecht van Egmont een maaltijd van 35 stuivers 

12v het gerecht geld voor hun Verzworen Maandag 

12v de provinciaal van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

12v de stad Leiden een maaltijd 

13 meester Jacob van Almonde 2 kannen wijn 

13 Jan Heynricxz 26 gulden omdat hij zo lang gereisd heeft 

13 een bode "van der Sluys" geld 

13 122 oude schutters eelk 2 pinten wijn op H. Sacramentsdag 

13 dezelfden elk 2 pinten wijn op St. Maartenavond 

13 220 jonge schutters elk 2 pinten wijn op H. Sacramentsdag 

13 dezelfden elk 2 pinten wijn op St. Maartenavond 

13 heer Jan van Cats zilveren schalen voor zijn bruiloft 

13 O.L.V. gilde een kan wijn 

13 de Minderbroeders "drie tal harinck" 

13 de Minderbroeders vis en 32 pinten wijn en 35 pasteien, met het bakken, en met paling en wijn, 
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op St. Franciscusdag 

13 de landsheer van IJsselstein een maaltijd 

13 de stad Oudewater, de stad Schoonhoven, de stad Montfoort, de stad IJsselstein een maaltijd, waarbij over het uitdiepen van de IJssel gesproken werd 

13 de Minderbroeders voor groente 

13 de landsheer van IJsselstein een maaltijd 

13 de steden Haarlem, Delft en Leiden een maaltijd met wijn 

13 de landsheer van Egmont, de stadhouder een maaltijd (10 guldens) 

13v de landsheer van Wassenaar 4 kannen wijn 

13v een heer van de landsheer van Gelre 16 pinten wijn 

13v de landsheer van Sevenbergen en heer Cornelis van Bergen een maaltijd 

13v de wijbisschop een maaltijd 

13v meester Anthonys Pots 2 kannen wijn 

13v de wijbisschop geld, omdat hij de kinderen "gevormet hadde" 

13v de meters geld op Verzworen Maandag 

13v de advocaat en de procureur van de kerk tegen de vicarissen een maaltijd 

13v de steden van Zeeland met de grote steden; voor ons deel 

13v de raad van de landsheer te Utrecht en de raad van de stad Utrecht een maaltijd met de 5 grote steden, voor ons deel 

13v de stad Leiden een maaltijd 

13v onze schutters 
die naar Sluis ("ter sluus") gingen om aan de schietwedstrijd mee te doen 
voor de eer van de stad 

13v de deurwachters geld voor nieuwjaar 

13v de kamerling van de landsheer - 

13v de veerpoort - 

13v de middelpoort - 

13v de boden van de landsheer - 

         

7 Schenkingen zoals gewoonlijk op kerstavond  
14 heer Jan van Cats 4 kannen wijn 

14 de baljuw 2 kannen wijn 

14 de schout 2 kannen wijn 

14 de tollenaar 2 kannen wijn 

14 de vier burgemeesters elk 2 kannen wijn 

14 de zeven schepenen elk 1 kan wijn 

14 de vier tresoriers elk 1 kan wijn 

14 de vier weesmeesters elk 1 kan wijn 
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14 de rentmeester 2 kannen wijn 

14 de vier boden elk 1 kan wijn 

14 de twee klerken elk 1 kan wijn 

14 de organist 1 kan wijn 

14 de pastoor 2 kannen wijn 

14 de deken 2 kannen wijn 

14 heer Jan 1 kan wijn 

14 heer Dirck 1 kan wijn 

14 meester Anthonus en meester Pieter, schoolmeesters elk 1 kan wijn 

14 Govaert Andriesz 1 kan 

         

8 Bezoldigingen  
14v de boden bezoldiging 

14v Pieter Hugenz bezoldiging 

14v Jan Heynricxz vanwege het roepen in de kerk 

14v Jan die boechmaker bezoldiging 

14v Govaert Andriesz bezoldiging 

14v het gerecht kleding van schepenen 

14v Kors bezoldiging 

14v de overlieden van de schutters - 

14v de overlieden van de jonge schutters met de accijns op hun "drinckelbier" (=bier, dat ze zelf drinken) 

14v meester Damiaen bezoldiging 

14v Claes van heemstede vanwege diensten aan de tresoriers 

14v Bouwen die harnasmaker bezoldiging 

14v Jacob Jansz voor het stellen van de klok 

14v Aernt Leye vanwege de roe 

14v meester Louwerys omdat hij de weesmeesters dient 

14v Claes van Heemstede omdat hij de weesmeesters dient 

14v het gerecht geld voor Verzworen Maandag 

14v meester Heynric voor het stellen van de Noodgodsklok 

14v Roel Boen voor het stellen van de klok in de Sint Joost kapel 

14v Aelbrecht van der Loe bezoldiging 

         

9 Waken  
15 de 4 straatwakers 's nachts op straat waken 
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15 de 4 torenwachters 's nachts waken op de toren 

15 Roel die bode waken buiten de Dijkspoort en voor turf buiten en op de torens 

15 Geryt Allairtsz de wacht van de jonge schutters regelen 

15 Griete van Berch voor kaarsen 

15 de 5 poortwachters en zij die 7 dagen en 7 nachten gewaakt hebben op de IJssel - 

         

10 Lijfrenten (in de stad)  
15v-
17 

reeksen namen - 

         

11 Lijfrenten (buiten de stad)  
17v-
20 

reeksen namen - 

         

12 Dakpannen (met afmetingen)  
20 Geryt Stempelsz - 

20 Gijsbrecht Gijsbrechtsz die scoemaker - 

20 Walich die timmerman - 

20 die nonnen op die goude (44 roeden) 

         

13 Bouwen  
20v - sparren in de Doelen 

20v Dirck Claesz timmeren in de Doelen 

20v - sloten en sleutels 

20v - hout 

20v Dirck Claesz - 

20v Allairt de palen in de IJssel eruit halen 

20v - kleischuiten om de palen uit de IJssel te halen 

20v Ariaen Jacobsz - 

20v Jan Kerstantsz - 

20v Dirck Gerytsz - 

20v - zand 

20v - hulp bij metselwerk 

20v - vervoer 
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20v Aernt Leye een goot maken bij de Minderbroeders, en dakdekken 

20v - zagen 

20v Dirck Claesz arbeid aan het raadhuis 

20v Daem arbeid bij de Minderbroeders 

20v gezellen arbeid aan het Hoofd 

20v - zand 

20v - bestraten 

20v - hulp bij metselwerk 

20v Kors metselwerk 

20v Dirck Claesz - 

20v - vervoer 

20v - zagen 

20v - stenen 

20v - baggeren 

20v - een slot en sleutels 

20v - een schuit klei 

20v - zand 

20v - zagen 

20v Meeus Jacobsz - 

20v - vervoer 

20v - kalk 

20v - zoden leggen 

20v Jan Kerstantsz arbeid 

20v - een schuit klei 

20v Kors metselen bij de Minderbroeders 

20v - hout 

20v Dirck Claesz - 

20v Geryt timmeren 

20v Dirck die stratemaker bestraten 

20v - klinkers 

20v Dirck Claesz - 

20v - zagen 

21 Kors die metselaar metselen bij de Minderbroeders 

21 - 2 balken 

21 - panelen 
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21 - de weg maken bij de brouwerij 

21 Kors en anderen - 

21 Jacob zagen 

21 Dirck Claesz timmeren, overal, en vervoer 

21 Jan Kerstantsz arbeid 

21 Dirck Claesz - 

21 Dirck Claesz en anderen arbeid 

21 - voor de Minderbroeders 

21 - kalk, bestraten 

21 Dirck Claesz - 

21 Kors metselen overal 

21 - vervoer, zagen, leidekken 

21 Dirck Claesz arbeid 

21 - vervoer, zand 

21 - een slot maken 

21 - heien in de Doelen 

21 - zagen, leidekken overal 

21 Neel planken 

21 - "sloten" 

21 Dirck Claesz timmeren 

21 Kors die metselaar metselen in de Doelen 

21 Dirck Claesz arbeid 

21 Willem die houtsager met zijn broeder zagen 

21 Jan Dammasz kalk 

21 Jan Brantsz (of: Vrantsz) arbeid overal 

21 Kors - 

21 Aernt Leye arbeid 

21 - vervoer, zand 

21 - arbeid 

21 Dirck Claesz arbeid 

21 Jan Dammasz kalk 

21 Kors metselen in de Doelen 

21 - toortsen 

21 - straatstenen, en arbeid 

21 - zagen 
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21 Dirck Claesz timmeren in de Doelen 

21 - vervoer 

21v - zand, steen, lood 

21v - werk 

21v Dirck Claesz - 

21v Kors metselen bij de Minderbroeders 

21v Aernt Leye en anderen leidekken 

21v Willem die houtsager - 

21v - vervoer 

21v Jan Kerstantsz - 

21v Jacob Codde de glazen lappen in het raadhuis en bij de Minderbroeders 

21v - dekken van een huis in de Doelen 

21v - vervoer 

21v - een schuit klei 

21v Aernt Leye werken met cement aan het Veerstal 

21v - kalk 

21v - "sloten" 

21v Dirck Claesz arbeid 

21v Jan Gerytsz timmeren 

21v Jan Kerstantsz - 

21v Jacob Jansz - 

21v Willem die houtsager zagen 

21v - allerlei hout 

21v - onkosten 

21v Dirck Claesz - 

21v Claes Pietersz een ton pek 

21v - zand 

21v - twee wielen onder een vuurroer 

21v - arbeid 

21v Jan Kerstantsz arbeid 

21v Dirck Claesz straatstenen, bestraten 

21v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

21v Dirck Claesz timmeren 

21v Kors en anderen arbeid 

21v - 4 "raen" 
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21v - zagen 

21v - vervoer 

21v - stenen 

21v - bestraten 

21v Dirck Claesz bestraten 

21v Jan Claesz - 

21v - dakpannen 

21v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

21v Jan Walichsz hout 

21v Dirck Claesz timmeren, overal 

21v - vervoer 

21v - "sloten" 

21v Kors en anderen metselen bij de Minderbroeders 

21v - een schuitklei 

21v - een kabel aan een windas in de Tiendewegspoort 

21v Kors die metselaar 6 dagen arbeid bij de Minderbroeders 

21v Dirck Claesz timmeren 

21v - zagen, hout 

21v - klei en zand, vervoer 

21v - uitdiepen bij de Veerstal 

21v - arbeid 

21v - straatstenen 

21v Dirck Claesz bestraten, overal 

21v Dirck Claesz de gevangenis timmeren 

22 Jacob zagen 

22 Kors arbeid 

22 - dakdekken bij de Minderbroeders 

22 - hout 

22 Pieter stenen en vervoer 

22 Dirck Claesz timmeren aan de gevangenis 

22 - zagen, klei 

22 - dakdekken 

22 Heyn metselwerk 

22 - een tang en een hamer, sleutels in "die raem" 

22 - hout, bestraten, straatstenen, arbeid 
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22 - vervoer, zagen 

22 Dirck Claesz timmeren op de Tiendewegspoort 

22 Kors, met knecht metselen bij de Minderbroeders, 6 dagen 

22 - metselen 

22 - dakdekken bij de Minderbroeders 

22 - hout vervoeren 

22 Kors, met gezellen metselen bij de Minderbroeders 

22 - klei 

22 Willem zagen 

22 Dirck Claesz met gezellen - 

22 Jan Kerstantsz arbeid 

22 - 14 karren zand 

22 - vervoer, overal 

22 Pieter Feysen houtwerk 

22 Kors, met gezellen metselen bij de Minderbroeders 

22 - vervoer, hout 

22 Dirck Claesz, met knechten - 

22 - "sloten" maken 

22 - "ludicx" hout 

22 - zagen, bestraten 

22 Dirck Claesz metselen 

22 Meeus Jacobsz - 

22 Willem die houtsager zagen 

22 Jacob Codde de ramen maken in het raadhuis 

22 Dirck Claesz en anderen arbeid aan de gevangenis 

22 Kors en anderen metselen bij de Minderbroeders 6 dagen lang 

22 - vervoer 

22 Jan Walichsz 4 balken 

22 - zagen 

22 Dirck Claesz dakdekken bij de Minderbroeders 

22 Korsgen hulp bij metselwerk 

22 Kors die metselaar metselen bij de Minderbroeders 

22 Cornelijs Pietersz hulp bij metselwerk 

22 Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

22 Meynaert vervoer 
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22 - 5 pannen om mee te koken 

22 Jacob Heynricxz zagen 

22 Dirck Claesz de gevangenis maken 

22 Meynaert vervoer 

22v Heyn Scaer dakdekken bij de Minderbroeders 

22v Kors met zijn opperman metselen bij de Minderbroeders 

22v - hout 

22v - stenen dragen 

22v - hout en vervoer daarvan 

22v Jan Kerstantsz arbeid 

22v - lood; zand; vervoer 

22v Dirck Claesz timmeren 

22v Kors en anderen metselen 

22v - hout 

22v Adriaen Dircxz - 

22v - planken 

22v Jan Wouterssz hout 

22v - arbeid 

22v - steen 

22v Goesen baggeren 

22v - 11 eiken planken (wagenschot) 

22v - zagen 

22v Jan Kerstantsz arbeid, 5 dagen 

22v - schouwhuur 

22v Dirck Claesz - 

22v Kors en anderen - 

22v - hulp bij metselwerk 

22v - kalk; zand 

22v - riet, baggger en arbeid 

22v - "sloten" overal (= gracht of slot) 

22v Dirck Claesz 10 dagen arbeid overal 

22v - vervoer; hout 

22v Jan Dammasz 2 hoed kalk 

22v Jan Kerstantsz - 

22v - zand, stenen 
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22v Kors en Ghijs metselen overal 

22v - hulp bij metselen 

22v - zagen 

22v Dirck Claesz arbeid overal 

22v - schouwhuur 

22v - "sloten" overal 

22v Dirck Gerrytsz bestraten overal 

22v Jan Pietersz straatstenen 

22v - vervoer 

22v Dirck Claesz arbeid 

22v Aernt Leye leien, tras en arbeid 

22v Jan Kerstantsz arbeid overal 

22v Dirck die stratemaker - 

22v - klei en zand 

22v - 12 hoed kalk 

22v - 12.000 stenen 

22v Kors en anderen - 

22v - hulp bij metselwerk 

22v - arbeid 

22v Dirck Claesz - 

22v - zagen 

23 - hout 

23 - klei aan onze dijk 

23 - vervoer; hout 

23 - straatstenen 

23 Jan Kerstantsz arbeid 

23 Goesen baggeren 

23 - schouwhuur 

23 - ramen bij de Minderbroeders 

23 - sloten 

23 - zand; vervoer 

23 - zagen 

23 Dirck Claesz arbeid 

23 Kors en anderen hulp bij metselwerk 

23 - 2 schuiten klei 
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23 - arbeid 

23 Jan Dammasz kalk 

23 Kors en anderen bij de Minderbroeders 

23 - hulp bij metselwerk 

23 - tras 

23 - vervoer 

23 - ijzerwerk 

23 - zagen 

23 - timmeren 

23 - sloten; hout 

23 Jan kerstantsz arbeid overal 

23 - vervoer 

23 - stenen 

23 Dirck die stratemaker stenen schuren 

23 Dirck Claesz arbeid 

23 - dakdekken bij de Minderbroeders 

23 Kors en anderen 3 dagen arbeid 

23 - metselwerk bij de Minderbroeders 

23 - hout 

23 Jan Kerstantsz - 

23 Jan Jansz ijzerwerk 

23 Jan Dammasz een hoed kalk 

23 - stenen vervoeren 

23 - zand; arbeid 

23 - 24.000 stenen 

23 - rondhout 

23 Willem Willemsz hout en kalk 

23 - zagen 

23 - dakdekken bij de Minderbroeders 

23 - latten 

23 Dirck Claesz en anderen - 

23 - hulp bij metselen 

23 Kors die metselaar en anderen - 

23 - arduin schuren 

23 - vervoer 
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23 een timmerman 10 dagen werken bij de Minderbroeders 

23 - hout 

23 - dakpannen bij de Minderbroeders 

23 - zand 

23 Dirck Claesz - 

23 Jacob zagen 

23 Jacob van der Goude geld 

23v Jan Kerstantsz zand vervoeren 

23v Aernt Leye de luifels aan het raadhuis dekken 

23v - hulp bij metselwerk 

23v Aernt Leye de leien bewaren 

23v - sloten 

23v - zagen 

23v Dirck Claesz een top (tap?) om mee te waken 

23v - glazen stoppen bij de Minderbroeders en aan het raadhuis 

23v Aernt Leye dakdekken aan de luifels van het raadhuis en aan de brug(gen) 

23v Jacob zagen 

23v - een touw in de poort aan een windas 

23v Jan Kerstantsz 3 dagen arbeid 

23v - toortsen in de pekel zetten 

23v Kors 4 dagen werk 

23v Heyn - 

23v Dirck Claesz - 

23v Jacob zagen 

23v Daem - 

23v Jacob decker - 

23v - toortsen maken 

23v Jacob Reyersz werken aan "die brugge" 

23v meester Jacob Clementsz allerlei ijzerwerk 

23v Aernt Leye leidekken op de luifels aan het raadhuis en op "die brugge" boven het hek 

23v Dirck Claesz timmeren en zagen 

23v - zand 

23v - vervoer 

23v Kors - 

23v Florys, onze klerk brieven schrijven 
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23v - ramen maken bij de Minderbroeders 

23v meester Jan Andriesz "omdat die brugge leyt up sijn dijck" 

23v - zagen 

23v Dirck Claesz arbeid 

23v Jacob en Dirck Claesz - 

23v Claes Pietersz een ton pek om toortsen mee te pekken 

23v - vervoer 

23v Dirck Claesz arbeid 

23v Kors metselen 

23v Willem die houtsager - 

23v Dirck Claesz - 

23v Dirck Gerytsz bestraten 

23v Jan Stevensz ijzerwerk 

23v Dirck Claesz arbeid 

23v Goesen baggeren 

23v - dakpannen bij de Minderbroeders 

23v Heyn en Heynrick dakdekken bij de Minderbroeders 

23v Goesen die baggerman - 

23v Dirck Claesz - 

23v Dirck die timmerman timmeren 

23v Kors metselen 

23v - allerlei houtwerk 

23v - zagen 

23v - zand, vervoer 

23v Dirck Claesz timmeren 

23v Willem die houtsager - 

23v - zand 

23v - hout slepen 

24 - glazen in het raadhuis en bij de Minderbroeders overal 

24 - lood 

24 - een half hoed kalk 

24 - schouwhuur 

24 - zagen 

24 - metselen 

24 - metselen 
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24 Dirck bestraten 

24 - metselwerk 

24 Dirck Claesz timmeren 

24 Ariaen Dircxz hout 

24 - zand 

24 - baggeren 

24 - 18 karren zand 

24 Neel 2 dagen 

24 - klinkers 

24 - vorsten en dakpannen bij de Minderbroeders 

24 Pieter bestraten 

24 Jannes die scilder - 

24 Jan Kerstantsz heien 

24 Dirck Claesz timmeren 

24 Jan Kerstantsz heien 

24 Jan Adriaensz solderen 

24 Walraven vorsten 

24 Kors die metselaar - 

24 Meynaert vervoer en heien 

24 Jacob Roelofsz slepen 

24 - een mast 

24 - hout 

24 Dirck Claesz 5 dagen 

24 - vorsten; vervoer 

24 - sloten en sleutels 

24 - zagen 

24 Dirck Claesz arbeid 

24 - sleutels 

24 - hout, vervoer 

24 Kors die metselaar en anderen bij de Minderbroeders 

24 - plenusen? 

24 - houtwerk 

24 Dirck Claesz en anderen 14 dagen 

24 - hout 

24 die stratemaker - 
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24 Dirck Claesz - 

24 - een instrument 

24 Willem die houtsager - 

24 Jan Walichsz eikenhout 

24 Jan Woutersz middelhout 

24 Adriaen Dircxz hout 

24 Dirck Claesz timmeren 

24 Dirck bestraten 

24 Adriaen Dircxz hout 

24 - klinkers en lood 

24 Jan Adriaensz 
een zegel maken voor de opzichters, belast met het toezicht op de keuren 
("wardeyns") 

24 - hout 

24 - ijzerwerk 

24 meester Jan arbeid in het raadhuis 

24 - hout 

24v Ariaen Dircxz hout 

24v meester Jacob Clementsz ijzerwerk overal aan het Hoofd en aan de palen 

24v Dirck Claesz timmeren overal 

24v Kors en anderen metselen 

24v - bestraten 

24v - 4 hoed kalk 

24v - steenwerk aan de Vismarkt; glazen stoppen bij de Minderbroeders 

24v meester Jacob Clementsz "cruut" 

24v - zand, vervoer 

24v - 2 tonnen tras 

24v - zagen 

24v Heyn en anderen dakdekken bij de Minderbroeders 4 dagen 

24v - metselen 

24v - latten en dakpannen 

24v - zagen 

24v Kors - 

24v - stenen 

24v - arbeid 

24v Dirck Claesz - 
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24v - zand 

24v Dirck Claesz timmeren 

24v - kalk 

24v Dirck Dircxz zand 

24v - vervoer 

24v Daem arbeid bij de Minderbroeders 

24v - dakpannen 

24v - hout 

24v Jan Kerstantsz - 

24v Ariaen Jacobsz - 

24v Allairt Heymansz arbeidsz 

24v Geryt Dircxz straatstenen 

24v Dirck Gerytsz bestraten en metselen 

24v - arbeid 

24v - vervoer; zand 

24v Dirck Claesz bestraten overal 

24v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

24v - huur van 2 kleischuiten om de palen uit te halen in de IJssel 

24v Daem die kistemaker - 

24v - arbeid bij de Minderbroeders en timmeren bij hen 

24v - bast 

24v Jan Kerstantsz - 

24v Dirck Claesz en anderen 5 dagen 

24v Jan Kerstantsz - 

24v Allairt 4 dagen 

24v - dakpannen 

24v - zagen 

24v Dirck Claesz - 

24v Willem Vroesen kleischuiten te huur 

24v Ariaen Jacobsz werken in de IJssel 

24v - schouwhuur 

24v Kors en anderen 4 dagen bij de Minderbroeders 

24v Daem werken bij de Minderbroeders 

25 - leien 

25 - leinagels 
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25 - tras 

25 - dakdekken 

25 Ariaen Dircxz hout 

25 Dirck Claesz - 

25 - hout 

25 - arbeidsloon 

25 Dirck Claesz en anderen 6 dagen 

25 Ariaen Jacobsz - 

25 Allairt arbeidsloon 

25 - kalk 

25 Kors 7 dagen 

25 - zagen 

25 - "die aern int raethuus" en "dat oerdel" te vernissen 

25 Daem werken bij de Minderbroeders 

25 Dirck Claesz - 

25 - bestraten, metselen 

25 Kors met een opperman - 

25 - vervoer 

25 - vervoer 

25 - glazen stoppen bij de Minderbroeders 

25 - sloten maken 

25 Dirck Claesz zagen 

25 Ariaen Dircxz hout 

25 - zagen 

25 Dirck Claesz arbeid 

25 - metselen overal 

25 - sloten 

25 Jan Kerstantsz - 

25 Dirck Claesz arbeid 

25 - eiken planken 

25 - arbeid en schouwhuur 

25 Daem werken bij de Minderbroeders 

25 - zand op het Hoofd 

25 - emmers lappen 

25 - arbeidsloon 
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25 - hout 

         

14 Diversen  
25v heer Jan priester, vicaris van het slot geld 

25v heer Jacob van Cats bezoldiging 

25v Gijsbrecht die gruter van Hulst 
geld inzake de wettelijke kosten die hij gemaakt heeft om de renten van Loef 
van "Wtfaes" (= Jutfaes?) 

25v een deurwachter (= deurwaarder?) een bevelschrift 

25v heer Jan van Cats 6 gezellen "die hij gehouden heeft" 

25v de meesters van de rekening 
geld, vanwege het feit dat Jan Verdusse en Willem Buys gediend hebben 
"dair die stede borch voir is" 

25v de tresoriers - 

25v Bruyninck van Boshusen 2 authentieke privileges maken 

25v Aelbrecht van Loe 
voor zijn reis naar Mechelen om een vergunning tot appel te halen tegen 
Thomas Boekelair inzake de 20.000 die Thomas hebben wil van de 5 steden 

25v - 
zekere onkosten, in Vlaanderen gemaakt vanwege de renten die wij schuldig 
waren 

25v meester Louwerys zijn diensten aan de weesmeesters 

25v Claes van Heemstede zijn diensten aan de weesmeesters 

25v de Heilige-Geestmeesters geld (18 pond) 

25v onze procureur in het grote hof een proces door hem gevoerd tegen die van Dordrecht 

25v meester Cristoffel vanwege het erf buiten de Dijkspoort 

25v Vrerick van der Sevender vanwege de wind 

25v - een bevelschrift 

25v een bode reis naar Rome, "tegen die van Sinte Jan" 

25v de koning van de schutters geld, met toestemming van de hoofdlieden om de papegaai af te schieten 

25v Jan Heynricxz vanwege rentebrieven 

25v - hofstedegeld van het raadhuis 

25v - hal en school en het Minderbroeders erf 

25v Ariaen Aerntsz vanwege het beheren van de boom 

25v - het Land van Stein "versoeken" 

25v jonker Yde - 

25v Heynrick Jacobsz vanwege schade hem aangedaan 

25v onze procureur vanwege een bevelschrift tegen onze rentmeester Thomas Boekelair 

26 heer Jan van Cats vanwege 6 "knechten" (= o.a. soldaten) die hij op het slot gehouden heeft op 
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bevel van de 5 steden, en vanwege de 10 "knechten" die hier "gelegen" 
hebben van mei tot 2 dagen na Sint Victor 

26 Heyn Vaer bewaren van de makelaardij en bewaren van de korenaccijns een jaar lang 

26 Claes Jansz vanwege zijn geleend geld 

26 rentmeester vanwege de botermaat en de markttollen 

26 de rentmeester vanwege de vreemde bieraccijns 

26 de rentmeester vanwege de makelaardij en vanwege de waag 

26 een kapitein geheten Oestenryck geld 

26 de oude tresoriers n.l. Jan die Jonge, Willem Aerntsz en Dirck Dircxz lening 

26 - renten, door ons voor hem betaald 

26 idem lening 

26 het klooster van Sinte Kathrinen 40 pond, omdat zij dat aan de stad geleend hadden 

26 voor de 4 steden 
lening en voorschot van een bedrag dat de vijf steden schuldig waren aan 
losrenten aan Pieter Jacobsz 

26 de nieuwe tresoriers n.l. Roelof Gerytsz, Aelbrecht Dircxz en Dirck Jacobsz lening 

26 Thomas Boekelair de rentmeester geld 

26 Florys Dircxz maken van deze rekening en 2 boeken 

26 Verschillende personen 
die de stad geld geleend hebben in de oorlog van Utrecht "die een min ende 
die ander meer" 

26 Saldo - 

         

         

 1486 inv.nr. 1150 
         

1 Accijnzen en premies  
2 - de visserij 

2 - visaccijns 

2 - de drie grachten 

2 - laken 

2 - vlees in de hal 

2 - zout 

2 - de brug met het veer in Gouda 

2 - de visserij in het Land van Stein 

2v - de vellen van de zeemwerkers 
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2v - de huiden van de beesten 

2v - boter, honing en olie 

2v - hennip, garen, touw en want 

2v - de drie grachten, die Geerte Floren in erfpacht heeft 

2v - de smaltienden in het Land van Stein 

2v - vleesaccijns van de poorters 

3 - wijn 

3 - binnen- en vreemde accijns en de accijns in Kort Haarlem 

3 - koren 

3v - wijn 

3v - binnen- en vreemde accijns en de accijns in Kort Haarlem 

3v - koren 

4 - wijn 

4 - binnen- en vreemde accijns en de accijns in Kort Haarlem 

4 - koren 

         

2 De tienden in het land van Stein  
4v - het Westeinde en het Oosteinde van de Willens 

4v - Wouter Geryts blok 

4v - Dirck van der Goude blok 

4v - Wagelwijk 

         

3 Accijnzen  
5 - wijn 

5 - binnen- en vreemde accijns en de accijns in Kort Haarlem 

5 - koren 

5 - de makelaardij, met de kleinmakelaardij 

         

4 Diverse inkomsten, waaronder leningen  
5v Jacob Florysz, burgemeester vanwege een poorter 

5v de oude tresoriers, Wouter Jansz, Dirck Dircxz, Claes Dircxz en Jan Jacobsz zij hebben ons geleend een bedrag, toen wij het eerste kwartaal verpachtten 

5v dezelfden 
zij hebben ons een bedrag geleend dat Claes Jansz "het Haentgen" 
ontvangen heeft van zijn geleende geld 

5v dezelfden een bedrag, door hen aan ons geleend, waar Phillips Montsier mee betaald is 

5v dezelfden nog een lening 
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5v dezelfden een lening vanwege Pieter Jacobsz 

         

5 Geld van verkochte lijfrenten te Antwerpen in 1486  
5v - geld van verkochte lijfrenten te Antwerpen in 1486 

         

6 Lijfrenten binnen de stad  
5v-
6v 

reeksen namen - 

         

7 Lijfrenten te Amsterdam  
7-7v reeksen namen - 

         

8 Lijfrenten te Leiden en Delft  
7-7v reeksen namen - 

         

9 Lijfrenten binnen de stad  
8 reeksen namen - 

         

10 Diverse inkomsten  
8v de oude tresoriers geld, inzake de korenaccijns van Claes Al 

8v - de lening onder de poorters (178 pond) 

8v Jan Heynricxz 
uit zijn ontvangst van het kwartier van Gouda, "te weten die onder die stede 
van der Goude getacxeert sijn in den ommeslack" vanwege de 80.000 

8v nog lijfrenten te Amsterdam - 

         

11 Diversen  
9v - premies bij het verpachten van de stadsgoederen: 4 kwartalen, met wijn 

9v Frans Dircxz deurwaarder authenticeren van 3 bevelschriften en kopieën leveren inzake de omslag 

9v de kok van heer van Egmont bij zijn bruiloft 

9v meester Chrispofel een pacht van een erf buiten Dijkspoort 

9v de overlieden voor het organiseren van de processie 

9v Jacob Codde 4 glazen in het stadhuis en in de school 

9v - 
met de andere steden een ontheffing halen, omdat onze schepen 
vastgehouden waren te Geervliet 
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9v de deurwaarder van de koning te Dordrecht 

9v een bode om de schepen te ontzetten te Geervliet 

9v een bode drinkgeld vanwege afgestorven renten 

9v - ontheffingen halen in het hof en andere zaken 

9v - vanwege de akte van "subvencie" van de landsheer 

9v onze procureur te Mechelen vanwege het ondersteunen van het proces van Grevelingen (Gravelines) 

9v Louwerys die clerck een akte maken voor het proces van de tol van Grevelingen (Gravelines) 

9v de bode van Sluis om de schutters op te roepen "om den prijs" 

9v meester Jacob 
geld, om de advocaten en de procureurs te geven te Mechelen vanwege de 
tol van Grevelingen (Gravelines) 

9v meester Geryt, die schoolmeester was onkosten "van dat hij hier eerst quam" 

9v Adriaen die boel de straat schoonmaken 

9v Claes Florysz, de koning van de jonge schutters - 

9v de hoofdlieden van de jonge schutters - 

10 meester Damiaen geld voor een tabberd, omdat hij de zieken bezocht heeft 

10 een bode reizen, vanwege het gemeneland 

10 meester Jan Dulmen vanwege Vrerick van der Sevender wegens de wind 

10 - 
geld als betaling van de oude schikking, vanwege jonkvrouw Margriet, en 
voor "leystinge" en wettelijke onkosten, die Jan die Jonge gemaakt heeft te 
Maldegom 

10 een ridder 
die in Den Haag kwam en belet had dat de steden in "den ban" kwamen van 
des keizers "acht" 

10 Melys Jansz vanwege 2 vuurroeren, die naar Geervliet gebracht zijn 

10 een procureur in Den Haag voor een proces dat hij vanwege de stad ondersteund heeft 

10 een bode die vanwege het gemeneland oostwaarts gereisd is met een brief 

10 de tollenaar van Greningen (Gevingen?) bijzondere zaken 

10 Geryt Dircxz, onze burgemeester 
geld dat hij heeft uitgeleend toen hij in Brussel was vanwege het gemene 
land 

10 - een kopie vertalen 

10 meester Bartout geld op de reis, toen Geryt Dircxz "uut was", vanwege het gemeneland 

10 Louwerys, onze klerk kopiëren van ons register 

10 de heidenen geld 

10 de meters op Verzworen Maandag 

10 Pieter Hoeck van Delf een glas in Den Haag 

10 de advocaten en procureurs in Den Haag inzake de kerk van de vicariën 

10 Martijn die molenaer vanwege het verlies van een paard binnen Utrecht 
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10 Heyn Vaer 
bezoldiging vanwege het bewaren van de korenaccijns en vanwege de 
makelaardij 

10 de ontvangers van de accijnzen van het derde kwartaal 
omdat men voortaan op het eind, als men de accijnzen verpacht, niemand 
enige kwijtschelding geven mag 

10 de weduwe van Dirck Pietersz geld van de schuld die men nog aan hem had 

10 de kerkmeesters 12 pond, met toestemming van het gerecht en de vroedschap 

10 Jan die Jonge 
"in betalinge van" de kerkmeesters voor hout, kalk en zand, hetgeen 
toegestaan was aan de kerkmeesters 

10 de jonge schutters met toestemming van het gerecht: geld toen zij schoten in de schutterij 

10 een bode uit Den Haag - 

         

12 Reizen  
10v Geryt Dircxz, burgemeester, en Dirck Jacobsz naar Den Haag 

10v Bart van Oeyen met een brief naar Utrecht gezonden 

10v Geryt Claesz met een brief gezonden naar de hoogheemraad 

10v Geryt Dircxz, burgemeester 
naar Den Haag, inzake het "tractaet" tussen de landsheer van Utrecht en het 
land van Holland, en ook om de schepen uit te "reyden" 

10v Jacob Florysz, burgemeester 
naar Schoonhoven, om bijzondere zaken die wij te bespreken hadden 
aangaande de gemene steden 

10v Geryt Claesz naar Rotterdam 

10v Romer Jacobsz 
naar Brugge, naar Phillips Monsuer, om te spreken over de 20.000 die de 
stadhouder van het gemeneland hebben wilde 

10v Dirck Jacobsz naar Antwerpen, om renten te verkopen 

10v Geryt Dircxz, burgemeester en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de fortificatie 

10v Romer Jacobsz en Dirck Jacobsz naar Egmont, op schrijven van de stadhouder 

10v Korsgen naar Delft, Leiden en elders 

10v Geryt Claesz naar Den Haag met een brief aan de stadhouder 

10v Geryt Dircxz, burgemeester en Geryt Jansz 
naar Leiden, om te spreken over de 7 punten die heer van Nassau gesteld 
had 

11 Geryt Dircxz, burgemeester, Heynrick Broechusen en Aelbert Dircxz inzake de opening van heer van Nassau 

11 Geryt Dircxz en Aelbrecht Dircxz - 

11 Dirck Jacobsz naar Antwerpen, om rentebrieven te leveren 

11 Geryt Claesz naar Den Haag met een brief 

11 Pieter Willemsz naar Calais om te helpen de vellen te kopen 

11 Allairt Claesz naar Calais om te helpen vellen te kopen 

11 Bartgen van Oeyen naar Den Haag, met een brief aan de burgemeester 
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11 Heynrick Broechusen naar Den Haag 

11 Geryt van Heemstede naar Utrecht, met een brief 

11 Jacob Florysz, burgemeester Romer Jacobsz, en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de rekening 

11 Romer Jacobsz naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder 

11 Jacob Florysz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de oorlogsschepen 

11 Dirck Jacobsz naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder 

11 Geryt van Heemstede naar Den Haag, met een brief 

11v Geryt Jan Willemsz naar Dordrecht, omdat onze poorters aangehouden waren 

11v Geryt Allairtsz met een brief aan de schout van Boskoop, en naar Moordrecht 

11v Dirck Jacobsz naar Geervliet, om de schepen te ontzetten, die in beslag genomen waren 

11v Claes van Heemstede naar Dordrecht, met een brief en verder naar Den Haag met een brief 

11v Geryt Dircxz, burgemeester, en Geryt Jan Willemsz naar Dordrecht, om een poorter te verdedigen 

11v Korsgen naar Den Haag, met een brief 

11v Geryt Dircxz, burgemeester naar Den Haag, omdat de schepen aangehouden waren voor de tollen 

11v Dirck Jacobsz naar Den Haag, inzake de "aenspraeck" van de munt 

11v Jacob Florysz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Delft en Leiden om Thomas Boekelaer te "verlaten" 

11v Govaert Andriesz naar Geervliet en elders om de schepen te ontzetten 

11v 
Wouter Jansz, meester Jacob Hobbe, burgemeester, Dirck Jan Lambrechtsz en 
Romer Jacobsz, schepen 

reis van 2 dagen, om de koning te ontvangen 

11v meester Jacob Hobbe, Romer Jacobsz, en Dirck Jacobsz naar Dordrecht, naar de koning 

12 Geryt Jan Willemsz en Jan Jacobsz, schepen naar Leiden om een vonnis 

12 Geryt van heemstede naar Den Haag met een brief, en verder "om" heer Jan van Cats 

12 Jacob Florysz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, vanwege de petitie van de koning 

12 meester Jacob Hobbe, burgemeester, en Geryt Jan Lambrechtsz inzake de aanhouding van de schepen te Geervliet 

12 Claes van Heemstede naar Egmont, met een brief van de kerk 

12 Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake de petitie van de koning 

12 Dirck Jacobsz naar Den Haag, op aanschrijven van de stadhouder 

12 Jacob Florysz, burgemeester, en Jan Heynricxz inzake de rekening 

12 Adriaen Geryt Woutersz en meester Claes die Vet naar Leiden, Egmont en elders vanwege de kerk 

12 Claes van Heemstede naar Egmont, naar de abt met een brief 

12 Ellairt Claesz naar Calais, om vellen te kopen 

12 meester Jacob Hobb, burgemeester en Jan Heynricxz naar Den Haag 

12 Claes Geryt Emsen naar Den Haag gezonden, naar Aelbrecht van Loe 

12v meester Jacob Hobbe, burgemeester, en Dirck Jacobsz naar de koning, inzake de ondersteuning ("subventie") 

12v Claes van Heemstede naar Den Haag, met een brief aan Aelbrecht van Loe 
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12v Geryt Claesz naar Mechelen met een brief aan onze procureur 

12v Vrerick Claesz met Ellairt Claesz naar Calais, om wol en vellen te kopen 

12v Geryt Allairtsz naar Leiden, Delft en Den Haag, met Aelbrecht van Loe 

12v Geryt Allairtsz naar Den Haag met een brief 

12v meester Jacob Hobbe, burgemeester, Dirck Jacobsz, en Aelbrecht Dircxz naar Den Haag, om de betaling te doen "van den subventie" 

12v Dirck Jacobsz en Aelbrecht Dircxz naar Den Haag, om de ondersteuning te betalen 

12v Geryt van Heemstede naar Mechelen met een brief 

12v Claes Geryt Emsen naar Utrecht met een brief aan meester Anthonys Pots 

12v Wouter Jansz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Leiden, vanwege de omslag 

12v Govaert Andriesz met een brief om Jan Aerntsz "van den recht te halen" in het land van Gelre 

12v Dirck Jacobsz naar Den Haag, vanwege bijzondere zaken 

12v Dirck Jacobsz naar Den Haag, om de bede te betalen 

13 Roel van Boeven naar Haastrecht, om de smaltienden te doen terugkopen 

13 Wouter Jansz, burgemeester en Jan Heynricxz naar Den Haag 

13 Allairt Claesz naar Calais, vanwege de stad 

13 meester Jacob, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de omslag 

13 Geryt Claesz naar Utrecht, met een brief, inzake het aanhouden van onze poorters 

13 Wouter Jansz, burgemeester naar Den Haag, inzake de omslag 

13 Wouter Jansz naar Den Haag, inzake de gemenelands renten 

13 meester Jacob Hobbe en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de rekening 

13 Willem Aerntsz en Jan die Jonge naar Brugge, aangaande de brouwerij 

13 Geryt Dircxz, burgemeester naar Den Briel, op schriftelijk verzoek van de koning 

13 Wouter Jansz, burgemeester naar Den Haag, vanwege het gemeneland, vanwege de renten 

13 Claes van Heemstede naar Utrecht, met een brief 

13 Govaert Andriesz naar Den Haag, met een brief 

13v Jacob Florysz, burgemeester naar Den Haag, om de schikking ("compositie") van Dordrecht 

13v Wouter Jansz, burgemeester naar Den Haag, vanwege de gemenelands renten 

13v Geryt Claesz naar Leiden en Sparendam, met brieven 

13v Jan Dircxz, Jan Pietersz en meester Claes, kerkmeesters naar Utrecht 

13v Geryt Jan Willemsz en Geerlof Jansz naar Leiden, om een vonnis 

13v Geryt Dircxz, burgemeester naar Den Haag, vanwege de rekening van de renten 

13v Jacob Florysz, burgemeester, Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Delft, om te praten over de gemenelandsrenten 

13v Claes Gerytsz naar Utrecht, om te betalen "van" het Land van Stein, en andere zaken 

13v Geryt van Heemstede naar Leiden, met een brief 

13v Jacob Florysz en Dirck Jacobsz naar Dordrecht, aangaande de schikking 
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13v Claes van Heemstede met een brief aan die van Haastrecht 

13v Willem Aerntsz en meester Claes naar Den Haag, en verteringen met de assessor en de advocaat 

13v Romer Jacobsz, meester Chrispoffel en Willem Aerntsz een reis 

13v Claes Geryt Emsen naar Den Haag en Leiden met een brief 

13v Romer Jacobsz, meester Chrispoffel, Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Utrecht, inzake de vicarie en de betaling van de renten 

13v Geryt van Heemstede naar Leiden, om een vonnis 

14 meester Jacob Hobbe, burgemeester en Dirck Jan Lambrechtsz naar Dordrecht 

14 Claes van Heemstede naar Dordrecht met een brief 

14 Geryt Dircxz burgemeester, en Aelbrecht Dircxz vanwege de gemenelands renten en andere zaken, 36 dagen 

14 Claes van Heemstede naar Dordrecht met een brief, en naar Haarlem met een brief 

14 Bartgen van Oeyen naar Utrecht met een brief 

14 Geryt van Heemstede met een brief aan de steden, inzake de schutterij 

14 Govaert Andriesz naar Utrecht en Den Haag met een brief 

14 Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag om de bede te betalen 

14 Romer Jacobsz en meester Chrispoffel naar Utrecht inzake de vicariën "int gemeen" 

14 Dirck Jacobsz naar Haarlem, om de bede te betalen 

14 Geryt Jan Lambrechtsz, burgemeester, en Romer Jacobsz aangaande bijzondere zaken op reis 

14 Geryt van Heemstede naar 's-Hertogenbosch inzake de gemenelands renten 

14 Geryt Allairtsz naar Haastrecht 

14 Claes Geryt Emsen naar Delft met een brief 

14 Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz reis aangaande de omslag 

14v Claes van Heemstede naar Den Haag met een brief 

14v Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake het ter zee brengen van schepen 

14v Dirck Jacobsz en Ariaen Jansz naar Amsterdam, waarbij hij 2 maal naar huis gereisd is 

14v Heynrick Simonsz naar Amsterdam, om de penningen te ontvangen 

14v Aernt Gerytsz 
naar Brugge, naar de hofmeester inzake de brouwerij, om in Brugge ons bier 
te mogen slijten (33 dagen). Ook een bedrag voor een advies van de 
meesters van de rekening 

         

13 Schenkingen  
15 Adriaen Cater 30 pinten wijn 

15 de ridders van Jerusalem wijn op de Palmzondag 

15 de tresoriers van Delft 2 kannen wijn 

15 de tresoriers van Leiden 2 kannen wijn 

15 de hoge heemraad van Schieland 4 kannen wijn 
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15 de schutters op St. Jorisdag, geld voor wijn 

15 de baljuw van Rijnland 2 kannen wijn 

15 de baljuw van Rijnland met de heemraden van Rijnland geld voor wijn 

15 de gelastigden, n.l. meester Jacob van Almonde en Geryt van Abbenbroeck geld, "om die Alfense rade" 

15 de stadhouder en Jan van Rietvelt een maaltijd, wegens hun bezoek hier vanwege de landsheer 

15 de afgevaardigde van Zierikzee 2 kannen wijn 

15 het Noodgodsgilde 2 kannen wijn 

15 de baljuw van Remmerswael 2 kannen wijn en 4 pinten wijn 

15 Jan van Rietvelt wijn 

15 de stadhouder en de hofmeester een maaltijd 

15 het Noodgodsgilde een kan wijn 

15 Jan van Nesse, de rentmeester, met de schutters van Rotterdam 3 kannen wijn 

15 de afgevaardigde van Zierikzee een maaltijd 

15 de koning van de jonge schutters 10 kannen wijn bij zijn feest 

15 Jan van Rietvelt een kan wijn 

15 de koning van de jonge schutters 2 kannen wijn bij zijn feest 

15 jonker van IJsselstein een maaltijd 

15 meester Anthonys een maaltijd 

15 heer Florys van Cortgene een maaltijd 

15 meester Dirck van Rijswijk vier kannen wijn 

15v - 6 kannen wijn, bij de verpachting 

15v heer Florys van Cortgeen 3 kannen wijn 

15v meester Cornelys die Jonge een maaltijd 

15v een priester geld "geoffert" bij zijn eerste mis bij de Collatiebroeders 

15v de Minderbroeders wijn, haring en paling op St. Franciscusdag 

15v de stad Dordrecht wijn 

15v Claes Florysz, de koning van de jonge schutters 2 kannen wijn 

15v de vicaris van de Minderbroeders 4 kannen wijn en nog 4 kannen wijn "up hoir kermis" 

15v de burgemeester van Haastrecht een kan wijn 

15v de stadhouder 108 pinten wijn, toen hij hier was 

15v mevrouw de stadhouder een maaltijd 

15v de stadhouder 146 pinten wijn 

15v Dirck Jansz, kalkman 2 pinten wijn 

15v Simon van Loenen 2 pinten wijn 

15v de Minderbroeders 2 kannen wijn 
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15v de preker van de prekerorde geld, met goedkeuring van het gerecht 

15v de stadhouder en Jan van Rietvelt 10 kannen wijn 

15v de stad Dordrecht maaltijdkosten 

15v heer van IJsselstein een maaltijd 

15v de stad Dordrecht een maaltijd 

15v de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

15v - 
48 pinten wijn, bij de eerste mis bij de Collatiebroeders met de overlieden van 
de schutterij 

15v de prior van Sion en heer Jacob van Cats 22 pinten wijn 

16 126 oude schutters 
elk 2 pinten wijn op H. Sacramentsdag en elk 2 pinten wijn op St. 
Maartensdag 

16 252 jonge schutters 
elk 2 pinten wijn op H. Sacramentsdag en elk 2 pinten wijn op St. 
Maartensdag 

         

14 Schenkingen op kerstavond, zoals gewoonlijk  
16 heer Jan van Cats 4 kannen wijn 

16 de baljuw 2 kannen wijn 

16 de schout 2 kannen wijn 

16 de burgemeesters elk 2 kannen wijn 

16 de 7 schepenen elk een kan wijn 

16 de 4 tresoriers elk een kan wijn 

16 de 4 weesmeesters elk een kan wijn 

16 de rentmeester 2 kannen wijn 

16 de tollenaar 2 kannen wijn 

16 de 2 klerken elk een kan wijn 

16 de 4 boden elk een kan wijn 

16 de deken 2 kannen wijn 

16 Govaert Andriesz 1 kan wijn 

16 meester Willem die scoelmeester 2 kannen wijn 

16 de onderpastoor 2 kannen wijn 

16 meester Pieter een kan wijn 

16 meester Jacob 1 kan 

16 meester Damiaen 1 kan wijn 

         

15 Bezoldigingen  
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16 de 4 boden voor hun kleding 

16 Jan die boechmaker bezoldiging 

16 meester Louwerys omdat hij de weesmeesters dient 

16 Claes Gerytsz omdat hij de weesmeesters dient 

16 de schepenmeesters voor hun pandmaaltijden en vredemaaltijden en Verzworen Maandag 

16 Pieter Hugenz "bewaren" van de brandemmers 

16 Govaert Andriesz voor zijn kleding 

16 Bouwen die harnsmaker bezoldiging 

16 Jan Vaersz voor het stellen van de klok gedurende enige tijd 

16 meester Damiaen bezoldiging 

16 Claes Geryt Emsen bezoldiging voor het "bewaren" van het "cantoer" 

16 Dirck Aelbrechtsz en Aernt Leye voor het bewaren van de roe 

16 Kors die metselaar voor het bewaren van het geschut 

16 - hofstedegeld 

16 de schepenmeesters voor hun schepenkleding 

16 de deurwachters (= deurwaarders ?) in Den Haag voor nieuwjaar 

16 de boden in Den Haag voor nieuwjaar 

17 Aelbrecht van Loe wedde 

17 meester Jacob (Pims of Prins), advocaat wedde 

17 Louwerijs, de klerk van de weesmeesters - 

17 Claes van Heemstede - 

17 - vanwege de Veerpoort en de Middelpoort 

17 de procureur en de knecht van de baljuw - 

17 Jan die lapper vanwege "doelen partyen" 

17 Claes Dircxz bewaken van de Tiendewegspoort 

17 Pieter Jacobsz bewaken van de Potterspoort 

17 de koster van de Noodgodskapel stellen van de klok 

17 de kamerheer van de stadhouder - 

17 coman IJsbrant bewaken van de Kleiwegspoort 

         

16 Waken  
17v de 4 straatwakers 's nachts waken op straat 

17v de 4 torenwachters 's nachts waken op de toren 

17v Geryt Allairtsz waken 

17v de poortwachters 's nachts waken buiten en binnen, en de ronde doen 's nachts; turf 
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17 Dakpannen  
17v Ariaen Jansz van Stolwijk - 

17v meester Anthonys - 

17v Wouter Jansz - 

17v het convent van de Collatiebroeders 18 roeden en 8 voeten 

17v het klooster van Sint Kathrinen 11 roeden en 6 voeten 

17v Claes mit die zwanen - 

17v Lange Jan Gerytsz - 

17v Claes den Ouden - 

17v Dirck Heynricxz, die goutsmit - 

17v Jacob Potter - 

17v Lange Jan Gerytsz - 

17v Jacob Jansz van Leeuwen - 

         

18 Bouwen  
18 Jacob Codde de glazen stoppen in het stadhuis 

18 Willem Heynricxz zagen 

18 een slotemaker een slot maken achter Jacob Florysz 

18 - hout, dat op straat gebrand wordt; brengen vòòr het raadhuis 

18 - zand op het Hoofd 

18 Dirck Claesz arbeid en vervoer 

18 Willem Jansz 16 karren zand 

18 Claes Slotemaker de zegeltang 

18 Willem zagen 

18 Kors die metselaar arbeid 

18 Dirck Claesz timmeren; schouwhuur 

18 Willem Heynricxz zagen 

18 Dirck die timmerman arbeid; slepen 

18 Willem die houtsager zagen 

18 Dirck die stratemaker en Dirck Claesz arbeid 

18 Aernt Leye's knecht arbeid 

18 Ghijs die Voel een schuit klei 

18 Jacob Roelofsz de weg maken bij de brouwerij 

18 Jan Borte (Borie?) lood dat op de poort gebruikt is "voir den raem" en op het raadhuis 
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18 de knecht van Aernt Leye arbeid op het raadhuis en aan de Raampoort en elders 

18 de hulpmetselaar arbeid 

18 Aernt Leye arbeid 

18 Aernt Leye 1400 leien (10 st. per honderd) en 4000 spijkers (7 st. per duizend) 

18 Claes Slotemaker de schotse tang repareren 

18 Adriaen Dircxz hout, gebruikt aan de Cralinger brug 

18 Dirck die timmerman arbeid 

18 Pieter Dircxz "slaet" 

18 Jacob Codde glazen stoppen 

18 Heynrick myn joncker een schuit klei bij de Cralinger brug 

18 Dirck die timmerman vanwege de brug aan de dam en hout slepen 

18 Goesen Ockersz diepen bij de bruggen binnen de stad 

18 - zand naar het Hoofd 

18 Jan die tinnegieter solderen 

18 Dirck Claesz arbeid op het Hoofd 

18v Dirck Claesz arbeid 

18v - zand 

18v Jan die smid ijzerwerk 

18v - zand op het Hoofd 

18v Willem die houtsager planken zagen 

18v Dirck die timmerman arbeid 

18v Jan Harmansz timmeren aan het scheepje 

18v - zand op het Hoofd 

18v Jan die kistemaker 2 tafels in de school 

18v Willem die houtsager zagen 

18v Claes die slotemaker een tang maken bij de keurmeesters 

18v Claes meester Goesens het scheepje verven 

18v Dirck die timmerman timmeren, ook op het Hoofd 

18v Claes Jansz zand op het Hoofd 

18v Dirck Claesz timmeren aan de boom en aan de Tiendewegspoort 

18v Kors die metselaar arbeid bij de Minderbroeders 

18v Claes die slotemaker de klok stellen en repareren 

18v Dirck Claesz arbeid op het Hoofd 

18v Goesen baggeren onder de stadsbruggen 

18v Volkaert Claesz Engels hout kopen 
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18v Goesen baggeren achter de school 

18v - het Engelse hout slepen 

18v Pieter die slotemaker een slot aan de stammen toren en andere sloten 

18v coman Heyn hulp bij het stapelen van het hout 

18v Dirck die timmerman arbeid 

18v Neel Willem Jansz zand, bij de Minderbroeders gebracht 

18v Heynrick Pietersz en anderen dakdekken bij de Minderbroeders 

18v Jan die scipper zand op het Hoofd 

18v Aelbrecht die snijer kalk 

18v Jan Reyersz 2 schuiten klei 

18v Dirck Claesz arbeid 

18v Dirck Claesz die timmerman arbeid 

18v Jacob Roelofsz klei brengen naar de "gemeen" weg 

18v Dirck Jansz een hoed kalk, naar de Minderbroeders gebracht 

18v Dirck die timmerman arbeid aan de bruggen in de Vogelenzang 

18v - zand op het Hoofd 

18v Pieter Dircxz slotemaker een slot 

18v Jan die scilder een bord, dat hij in de school geverfd heeft 

18v Dirck die timmerman arbeid 

18v Kors die metselaar arbeid 

18v Dirck Claesz zand egaliseren op het Hoofd 

18v Willem die houtsager zagen 

18v Dirck Claesz arbeid 

19 Jacob Clementsz ijzerwerk 

19 Dirck die timmerman arbeid 

19 Jacob Roelofsz hout slepen 

19 Kors die metselaar arbeid 

19 Dirck Claesz, met de stratemaker arbeid 

19 Willem die houtsager zagen 

19 Pieter Dircxz een slot aan de draaiboom buiten 

19 Jan Pietersz zand op het Hoofd 

19 Wouter Ockersz zand op het Hoofd 

19 Claes die slotemaker vanwege de keurmeesterstang 

19 Goesen die baggerman de Vismarkt baggeren 

19 Dirck die timmerman arbeid 
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19 Willem die houtsager zagen 

19 Dirck Claesz de straat schoonmaken 

19 meester Willem hout slepen 

19 Goesen die baggerman de Vismarkt uitdiepen 

19 Dirck die timmerman arbeid 

19 een man uit Kampen hout gekocht 

19 Willem die houtsager zagen 

19 Goesen die baggerman uitdiepen achter het hof 

19 Claes slotemaker een tang maken van de keurmeesters 

19 Neel Willem Jansz 2 karren zand 

19 Jan Ariaensz het keurmeesterszegel vermaken 

19 Goesen die baggerman uitdiepen van de Zijl 

19 Jacob Roelofsz en Coman Heyn arbeid op de "Goucade" 

19 Dirck die timmerman arbeid op de Goukade en het Veerstal 

19 Jan Kerstantsz "dat hij in die zyl gewrochtt heeft opt Veerstal om te rumen" 

19 Willem die houtsager zagen 

19 - zand in de Doelen brengen 

19 - zand op het Hoofd 

19 Willem die houtsager zagen 

19 Jacob Clementsz ijzerwerk en kalk 

19 Adriaen die karreman zand in de Doelen brengen 

19 Jan Remmenz en Heyn mijn jonker 2 schuiten klei buiten bij de brouwerij gebracht 

19 Dirck die timmerman arbeid 

19 Jan die baggerman - 

19 Kors die metselaar arbeid 

19 Willem die houtsager zagen 

19 Jan die ketelboeter de bierpannen (of : vierpannen) repareren 

19 Dirck die timmerman arbeid 

19 - zand op het Hoofd 

19 Jan Kerstantsz steen ruimen voor de zijl 

19 Claes die slotemaker sloten maken in de school 

19 Willem die houtsager zagen 

19v Jan Kerstantsz en Jan Heynricxz arbeid onder de bruggen aan het Veerstal 

19v Heyn mijn jonker arbeid 

19v Dirck die timmerman arbeid 
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19v Willem die houtsager zagen 

19v Jan Woutersz hout om bruggeleuningen (?) van te maken 

19v Michiel Aerntsz palen slaan op de Goukade 

19v Goesen die baggerman arbeid 

19v Heynrick die stoeldraeyer stoelen in de school 

19v Dirck die timmerman arbeid 

19v Goesen die baggerman arbeid 

19v Dirck die timmerman arbeid 

19v Adriaen Dircxz hout 

19v Dirck die timmerman arbeid 

19v Pieter Dircxz een slot op het raadhuis maken 

19v Baernt die cuper 3 karren zand 

19v Roel die bode een blaasbalg kopen 

19v Kors die metselaar arbeid 

19v Doef Ariaen arbeid 

19v Willem die houtsager hout 

19v Meynaert Willemsz vervoer 

19v Pieter Aerntsz arbeid 

19v Dirck Claesz, die operman werk 

19v Willem die houtsager hout zagen 

19v Ariaen die karreman zand vervoeren 

19v Pieter die stratemaker en Dirck Claesz arbeid 

19v Pieter Vrericxz sloten maken in het raadhuis 

19v Dirck die timmerman arbeid 

19v Willem die houtsager hout zagen 

19v Jan Walichsz hout 

19v - de gewichten in de Waag vermaken 

19v Goesen die baggerman arbeid 

19v Jacob Clementsz allerlei ijzerwerk 

19v Meeus die Jonge hout te Dordrecht 

         

19 Diversen  
20 meester Floer een boek maken 

20 Florys Dircxz en Louwerys Baernts rentebrieven schrijven 

20 Frans "die explotiere van sijn execucie te doen" 
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20 de rentmeester Thomas Boekelair de achterstallige betaling van de 80.000 gulden 

20 Phillips Monsuer omdat hij achter was met betrekking tot het gemeneland 

20 de makelaardij geld om renten te verkopen 

20 Aelbrecht Martensz 
4 brieven, die "gescoert" zijn vanwege het verlopen van de renten 
(=gescheurd, vervallen verklaard?) 

20 Aelbrecht Dircxz vanwege het verlopen van renten 

20 heer Jan van Cats een som gelds 

20 Jan Heynricxz vanwege een losrentebrief, die vervallen is verklaard 

20 Frans die deurwaarder omdat hij de schepen "ontslagen" heeft voor de tollen van Geervliet 

20 de rentmeester Thomas Boekelair vanwege de bede, die toegestaan is "van" de kroning, van 70.000 

20 de broeders in het Land van Stein vanwege de renten van het Minderbroeders erf 

20 Andries Thomasz met 2 gedeputeerden van Amsterdam om te reizen naar jonker Yde 

20 de rentmeester Thomas Boekelair 2000 pond (van 40 groten het pond), vanwege "dat consent van" de kroning 

20 Thomas Boekelair geld vanwege de bede, de termijn van St. Jan 

20 de heidenen 1 pond, met toestemming van het gerecht 

20 Thomas Boekelair geld vanwege de bede, de termijn van kerstavond 

20 - geld, om het bestand van de Hanzesteden te verlengen 

20 
meester Floer van Dam, meester Jacob Pijns, meester Anthonys en meester 
Thomas, de advocaten van de kerk 

- 

20 meester Phillips van Amsterdam, chirurgijn die gediend heeft vòòr Utrecht in de oorlog 

20 - allerlei bodeloon 

20 meester Willem van Waert, de schoolmeester geld, met toestemming van het gerecht 

20 meester Floer en Louwerys brieven van Amsterdam overschrijven 

20v meester Floer brieven schrijven en weer overschrijven 

20v een bode een brief "maken" 

20v Aernt Gerytsz, de rentmeester vanwege de Waag en de makelaardij 

20v Aernt Gerytsz, de rentmeester 
vanwege de vreemde accijns, de botermarkt, de markttollen en de "proven" 
op het hof 

20v - 
omdat de lijfrenten meer bedragen dan wij van de rentmeester ontvangen, te 
weten op de domeinen van de landsheer 

20v 
de nieuwe tresoriers, n.l. Roelof Gerytsz, Jan die Jonge, Govaert Dircxz en 
Heynrick Aerntsz 

lening bij de verpachting 

20v dezelfden 
lening, omdat zij de rentmeester Thomas Boekelaer weer gekort hebben op 
de bede van de termijn van St. Jan 

20v Jan Heynricxz 
verschillende malen een som geld, vanwege de portie van Gouda inzake de 
nieuwe omslag voor 3 termijnen, van Pasen, Maria's geboorte en Lichtmis 
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20v Jan Heynricxz 
toen hij in Brugge was met de andere steden om de betaling te verrichten van 
de gemenelands renten; ook in Gent en Antwerpen 

20v Willem Aerntsz de betaling van de gemenelands renten van Jacob Roseye ten Damme 

20v Heynrick Florysz inzake de betaling van Phillips Donaes van de gemenelands renten 

20v Heynrick Aerntsz Broechusen - 

20v meester Anthonys die scilder - 

20v Claes Carre betaling aan Joost van Clithoeven (?) (Elfthoeven, Olsthoeven?) 

20v Willem Aerntsz betaling aan Heynrick Verstraet 

         

20 Losrenten binnen de stad  
21-
21v 

reeksen namen - 

         

21 Lijfrenten binnen de stad  
22-
24v 

reeksen namen - 

         

22 Lijf- en losrenten buiten de stad  
25 - losrenten te Dordrecht 

25 reeksen namen lijfrenten te Dordrecht 

25v reeksen namen lijfrenten te Haarlem 

25v reeksen namen lijfrenten te Delft 

25v reeksen namen losrenten te Delft 

26 reeksen namen losrenten te Leiden 

26 reeksen namen lijfrenten te Leiden 

26 reeksen namen losrenten te Amsterdam 

26v reeksen namen lijfrenten te Amsterdam 

26v reeksen namen losrenten te Rotterdam 

27 reeksen namen lijfrenten te Rotterdam 

27 reeksen namen losrenten te Utrecht 

27v reeksen namen lijfrenten te Utrecht 

28v reeksen namen losrenten te Antwerpen 

28-
29 

reeksen namen lijfrenten te Antwerpen 

29v reeksen namen losrenten te Bergen 
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29v reeksen namen lijfrenten te Bergen 

29v reeksen namen lijfrenten te Mechelen 

29v namen losrenten in Den Haag 

30 reeksen namen lijfrenten in Den Haag 

30 naam losrenten te Middelburg 

30 6 namen lijfrenten te Middelburg 

30 1 naam losrenten te Zierikzee 

30 3 namen lijfrenten te Zierikzee 

30v 2 namen losrenten te Goes 

30v 1 naam losrenten te Brugge 

30v reeksen namen lijfrenten te Brugge 

31 reeks namen losrenten te Nieuwpoort 

         

23 Leningen  
31v-
32v 

reeksen namen - 

         

24 Saldo  
32v - Saldo 

         

         

 1487 inv.nr. 1151 
         

1 Accijnzen  
2 - ..... accijns 

2 - vleesaccijns 

2 - de 3 grachten 

2 Jacob Florysz - 

2 - laken 

2 - vlees accijns in de hal en onder die ..... 

2 - zout 

2 - de brug met het veer en het ..... 

2v - visserij in het Land van Stein 

2v - vellen accijns van die 2..... 
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2v - huiden van de hoorn beesten 

2v - hennep, garen, touw en want 

2v - boter, honing en olie 

2v - smaltienden in het Land van Stein 

3 - wijnaccijns 

3 - binnen- en vreemde accijns 

3 - koren accijns met de makelaardij 

4 - wijn accijns 

4 - binnen- en vreemde accijns 

4 - koren accijns met de makelaardij 

         

2 De tienden in het land van Stein  
4v - West- en Oosteinde van de Willens 

4v - Wouter Geryts blok 

4v - Dirck van der Goude blok 

4v - Wagelwijk 

4v - het "zytiengen", dat het gasthuis heeft ontvangen 

4v - de Veerlaan, 1 jaar pacht 

5 - ..... accijns 

5 - binnen- en vreemde accijns 

5 - korenaccijns met de makelaardij van dat ..... 

5 - 
.... de makelaardij van kalk, kolen, schors ....., het hele jaar mudden en 
schepelen haver 

5v 
de oude tresoriers, t.w. Roelof Gerytsz, ..... Jacobsz, Aelbrecht Dircxz en Dirc 
Dircxz 

bij het verpachten 

         

4 Diverse inkomsten  
5v Claes Jansz nakoop bij stukken land in het Land van Stein 

5v ..... poorters van Dammas Claesz, burgemeester - 

5v een poorter van Dirck Jacobsz - 

5v - tijnspenningen in het Land van Stein 

5v mevrouw van Heenvliet lijfrenten 

5v de pater tot Sint Kathrijnen nakoop 6 morgen in het Land van Stein 

5v de broeders in het Land van Stein voor 2 loot zilver "dair sij vrij voir sitten in 't Stein" 

5v Kors van Linscoeten vanwege oude "resten" 
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5v Jan die Jonge die de brief in het nieuwe kantoor heeft gebracht 

5v Aernt Gerytsz 
op rekening van onze schulden op de domeinen van de landsheer; som geld 
vanwege watertollen, botertollen en vreemde bieraccijns 

5v Gijsbrechtz som geld "curent up" de domeinen van de landsheer 

5v - 
"dat ons meer comt up" de domeinen van de landsheer hebben wij ontvangen 
op de makelaardij en vanwege de Waag (eerder vermeld bij de koren en 
hennep accijnzen) 

5v Jan van Lesanen 

voorschot van ons in het verdrag, dat hij placht te betalen. Dit omdat wij meer 
in het verdrag hadden voorgeschoten na "uitwissinge" van ons boek bij het 
uitgeven van Loeyck Grimmer en Jorys Boreel. Dat hebben andere tresoriers 
"die voir waren" van Jan Lesanen ontvangen 

5v 
de oude tresoriers t.w. Roelof Gerytsz, Dirck Jacobsz, Dirck Dircxz en Aelbrecht 
Dircxz 

via Jan Heynricxz, vanwege de kroning 

5v Dirck Jansz, die molenaer een som geld, vanwege oude schulden 

         

5 Saldo  
6 - Saldo 

         

6 Premies bij het verpachten van de stadsgoederen  
6v - vier kwartalen 

6v 
de nieuwe tresoriers, t.w. Jan die Jonge, Romer Jacobsz, Dirck Jacobsz en 
meester Cristoffel 

lening bij het verpachten van het eerste kwartaal 

         

7 Reizen  
7 ..... burgemeester naar Den Haag 

7 .... 2x naar Den Haag met brieven 

7 ... burgemeester naar Den Haag 

7 ..... burgemeester naar Den Haag, inzake de omslag 

7 ..... van Heemstede naar Den Haag, met een brief aan de burgemeester 

7 Dammas Claesz, Dirck Jacobsz, burgemeesters, en Jan Heynricxz ..... naar Den Haag 

7 Dammas Claesz, Dirck Jacobsz en Geryt Jansz, burgemeesters ..... naar Den Haag, om "dat ontfang te maken" van den .... van het land 

7 ......sz, die bode omdat hij een poorter "van den recht haelde" 

7 Geryt Allairtsz eveneens voor het halen van een poorter "van den recht" te Haastrecht 

7 ..... Gerytsz en zijn zoon reizen 

7 dezelfden 3 dagen reizen naar Den Haag 
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7 Dammas Claesz, Dirck Jacobsz, Geryt Jansz en Romer Jacobsz naar Den Haag 

7v Dammas Claesz, Dirck Jacobsz, Romer Jacobsz naar Den Haag 

7v Govaert Andriesz met een bode naar Brugge 

7v Geryt Jansz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, vanwege de omslag; en naar Rotterdam 

7v Geryt Jansz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, vanwege de omslag 

7v Geryt Jansz en Jan Heynricxz naar Den Haag, vanwege de omslag 

7v Claes Gerytsz naar Den Haag, met brieven 

7v Jan Govaertsz "ten bos", met een brief aan Jacob Voppenz, die gevangen genomen was 

7v Kors van Linscoeten naar Amsterdam, met een brief 

7v Geryt Jansz, burgemeester naar Den Haag, vanwege de omslag van het land tegen die van Dordrecht 

7v Geryt Jansz naar Den Haag, inzake de omslag 

7v Claes Gerytsz 
naar de burgemeester van Delft en Leiden, daarna nog naar de landsheer 
van Naaldwijk en Dirck van Rijswijk 

8 ..... naar Den Haag met brieven, en naar Delft 

8 ..... Claes Gerytsz naar de stad......... 

8 ..... en ..... Dirck Heynricxz naar Calais, op bevel van de ..... geld, de een 10 weken en de ander ..... 

8 ..... naar Schoonhoven 

8 ..... Gerytsz naar Woerden 

8 Govaert ..... ..... naar Den Haag 

8 Claes Gerytsz naar Alkmaar en naar Amsterdam 

8 Geryt Claesz ..... van Bloys naar Antwerpen met brieven inzake het veer 

8 ..... burgemeester naar Den Haag 

8 Dammas Claesz burgemeester, en Jan Heynricxz ..... inzake de bewapening van de schepen 

8 Claes Gerytsz naar Haarlem, Alkmaar en Den Haag 

8 Joost Jansz naar Den Haag, in gijzeling ("te ghisel") van Thomas ..... 

8 Joost Jansz, meester Vrerick Woutersz en Geryt Willemsz naar Sparendam, naar de hoogheemraad 

8 Dirck Jacobsz, Jacob Florysz en Jan Heynricxz naar Dordrecht, vanwege onze zandschepen, die aangehouden waren 

8 Geryt Claesz naar Den Haag met een brief 

8v Geryt Jansz, burgemeester 
om de omslag te ... die van Heusden, Schiedam en Waterland te Leiden, en 
verblijf in Den Haag 

8v Dirck Jacobsz, Jacob Florysz en Jan Heynricxz naar Dordrecht, inzake onze schepen, die aangehouden waren. 

8v Dirck Jacobsz en Romer Jacobsz naar Den Haag, inzake de omslag 

8v Jan Heynricxz naar Den Haag 

8v Dammas Claesz omdat hij gegijzeld was voor het geld van de bede en de kroning 

8v Geryt Claesz Claes Gerytsz naar Haarlem naar Alkmaar, en naar Hoorn naar Claes Corf de rentmeester 
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8v Bart van Oeyen met brieven aan Dirck Jacobsz en aan Jan Heyn ..... 

8v Dirck Jacobsz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bede 

8v Jan Heynricxz naar Den Haag, om de bede en de kroning te betalen 

8v Geryt Jansz, burgemeester naar Den Haag, vanwege dagvaart en de gijzeling 

8v Geryt Jansz naar Den Haag, vanwege de gijzeling 

9 ..... .... naar Den Haag, inzake Jan van ..... de gijzeling 

9 ..... ..... omdat hij de hoogheemraad ..... van Bloemendaal van het bevelschrift ..... 

9 ..... burgemeester naar Den Haag, inzake de gijzeling ..... niet schuldig waren 

9 ..... 
..... met een brief om de schepen los te laten; ook 2x naar Amsterdam om 
onze poorters 

9 ....., Geryt Jansz en Jan Heynricxz ..... de gelden van de kroning, en omdat zij daar ..... de oorlogsschepen 

9 ..... ..... dagvaart zouden houden te Middelburg over de schepen ..... 

9 Govaert Andriesz naar Den Haag, Dordrecht en Geervliet 

9 ..... en Jan Heynricxz naar Dordrecht, inzake ..... 

9 ..... en Geryt Claesz elk 2 dagen naar Den Haag 

9 Jan Heynricxz naar Amsterdam, en vandaar naar Den Haag 

9 Wouter Jansz 
naar Den Haag, inzake de eis van de tiende man, die de landsheer wilde 
hebben 

9v Govaert Andriesz naar Amsterdam, "te recht" tegen ..... 

9v Jan Heynricxz naar Dordrecht, naar de burgemeester, inzake de schikking 

9v Wouter Jansz en Geryt Jansz, burgemeester 
naar Den Haag, vanwege de tiende man, die de landsheer uit de stad wilde 
hebben 

9v Govaert Andriesz naar Amsterdam met een brief 

9v Geryt Jansz, burgemeester naar Den Haaag, inzake de tiende man, waar de edelen mee instemden 

9v Wouter Jansz 
naar Den Haag, vanwege het feit, dat de tiende man wilde hebben "of te 
hebben 2 pond groten van elke 2000 gulden van de poorters". Ook inzake de 
schikking bij de omslag 

9v een bode 4 stuivers, omdat "hij met een brief liep" naar Friesland 

9v bakker Willem en Jacob Zaersz 
omdat zij in Utrecht vastgehouden waren, ten onrechte, en waren daar tot 7x 
toe 

9v Claes Gerytsz naar Rotterdam om renten te betalen 

9v Govaert Andriesz naar Den Haag 

9v Claes Gerytsz naar het Land van Stein 

9v Geryt Jansz naar Leiden, inzake de tiende man die de landsheer eiste 

9v 
Dammas Claesz en Geryt Jansz, burgemeester, en Jacob Florysz en Heynrick 
Aerntsz 

naar Den Haag 
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9v Claes Gerytsz en Geryt zijn zoon 
met brieven naar Antwerpen naar de burgemeesters, naar Den Haag met een 
brief aan de burgemeester 

9v Dirck Jacobsz naar Antwerpen, om renten overal te betalen 

10 ..... naar Den Haag, "up Jan van Esschen rekening" 

10 ..... naar Dordrecht, inzake de schikking 

10 ..... naar Bergen ter dagvaart ..... naar onze heer 

10 ..... naar Antwerpen en Bergen met brieven 

10 ..... burgemeester, Adriaen Gerytsz, meester Chrispofel ..... naar Dordrecht, inzake de stapel 

10 ..... naar Antwerpen, om renten te betalen 

10 ..... Jacob Florysz en Jan Heynricxz naar Den Haag inzake de bede van hertog Karel 

10 ..... Dirck Jacobsz naar Dordrecht 

10 Govaert Andriesz naar Dordrecht 

10 een deurwaarder 
reizen met bevelschriften en ..... Pieter Aerntsz Emgen (?) tegen Claes 
Florysz te Amsterdam; "wettelijke kosten" te Utrecht om onze poorters "mit 
recht te verantwoirden" 

10 Bartgen van Oeyen naar Schoonhoven met een brief 

10 meester Chrispoffel en Romer Jacobsz naar Den Haag 

10 een procureur te Gent "gehieten Claes die Mol" geld 

10v Dammas Claesz en Dirck Jacobsz, burgemeesters naar Antwerpen, inzake de eis van de bede te Antwerpen 

10v Geryt Jansz, burgemeester naar Dordrecht, naar ..... en naar Leiden 

10v Geryt Jansz naar Alkmaar, inzake de omslag 

10v Claes Gerytsz naar Utrecht, naar de landsheer van IJsselstein 

10v Claes Gerytsz 
naar Utrecht, met de tijnspenningen; daarna naar Den Haag met brieven aan 
de kamer van de rekening 

10v Dammas Claesz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de bede 

10v Dammas Claesz en Romer Jacobsz naar Den Haag. Ook betaald voor het schrijven van 2 akten van Bloemendaal 

10v Joost Jansz 
naar Den Haag, om te praten met Aelbrecht van Loe over het vonnis van 
Bloemendaal 

10v Govaert Andriesz naar Bergen, Antwerpen en Brugge, met brieven 

10v Geryt Jansz, burgemeester 
naar Den Haag, inzake de bede; geld voor schrijven en voor het zenden van 
een bode naar Brugge 

10v Dammas Claesz, meester Chrispoffel Ariaen Gerytsz en Govaert Dircxz naar Dordrecht, inzake de schikking 

10v Dirck Jacobsz naar Den Haag 

11 ..... 2x naar Delft 

11 ..... 
omdat hij door Claes Florysz vastgehouden was ..... Amstelveen "te recht 
toech" 
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11 ..... naar Den Haag, Delft en Leiden, 2x 

11 ..... naar Leiden 

11 ..... ......recht 

11 ..... naar Dordrecht met een brief 

11 ..... en Dirck Jacobsz naar Den Haag 

11 ..... en Geryt Jansz naar Den Haag 

11 Jan Heynricxz naar Dordrecht 

11 Jan Heynricxz verder naar Den Haag 

11 Dammas Claesz, Dirck Jacobsz en meester Chrispoffel naar Dordrecht, inzake de schikking 

11 Claes Gerytsz naar Dordrecht met een brief van Jacob Decker 

11 Dirck Jansz, die bode naar Amsterdam met een brief 

11 Bart van Oeyen naar Dordrecht met een brief 

11 Claes Gerytsz naar Den Haag met een brief 

11 Korsgen naar Dordrecht inzake de schikking 

11v Jacob Florysz, burgemeester, Dirck Jacobsz en ..... Hobbe ..... inzake de schikking 

11 Dammas Claesz, Jacob Florysz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, "tegens" die van Dordrecht; ook "betaald voor .....menten" op 
die van Dordrecht 

11 Frans de deurwaarder 
omdat hij die van Amstelveen, schout, schepe........ Claes Florysz, Louwe 
Delman en de schout van Amsterdam; verder naar Rotterdam en Schiedam, 
en schoot het geld voor het bevelschrift en het verzoekschrift voor 

11 Pieter Scaert 
2x naar Dordrecht op bevel van de vroedschap, omdat wij niet met Dordrecht 
mochten vergaderen om in het geheim te "ondercrupen" om tot de schikking 
te komen 

11 een bode uit Den Haag brieven brengen naar Dordrecht en verder naar Gouda, inzake de schikking 

11 Geryt Jansz 
naar Den Haag, inzake de bede; een verzoekschrift opstellen, verzegelen en 
schrijven van de kopie van de meesters van de rekening van het 
schoutambacht 

11 Aerntgen van Muden (?) naar Vianen met een brief 

11 een bode uit Den Haag 2 brieven brengen, en schrijven 

11 een deurwaarder kopieën schrijven van mandementen 

11 Stamme (?) omdat hij 3 dagen reisde op de vaart, die men tot "scickers" begon te maken 

11 Bartgen van Oeyen soldaten begeleiden naar Delft, Leiden, Dordrecht en Schiedam 

12 ..... omdat hij vervolgde te ..... omslag tegen Thomas Boekelair 

12 ..... Andriesz 
om brieven te dragen van..... mevrouw van Montengen (= Montigny ?) in 
korting dat zij ..... 

12 de deurwaarder die Wouter ..... had van de resten van de 70 ..... 
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12 Koen Jansz vanwege ..... 

12 Korsgen van Linscoeten naar Brugge ..... meester, om het "geleye" te ..... 

12 ..... 
naar Mechelen, omdat onze poorters "gehouden" ..... van de grafelijkheid van 
Jan van Lesaensz 

12 Wouter Jansz naar Alkmaar ..... esland "te willigen te gelden" in de omslag 

12 ..... voor reizen naar ..... te Alkmaar, inzake de omslag 

12 ..... die met brieven gelopen heeft om betaling te krijgen van .....pen in Friesland 

12 ..... naar Den Haag, inzake de schepen in de zee ..... yde 

12 een bode 
omdat hij naar de .....pen liep om ......ge te hebben van de omslag, en voor 
een akte 

12 ..... 
naar Leiden, inzake de munt. Ook naar Den Haag, omdat hij gegijzeld was 
"van" Thomas Boekelaer 

12 een bode 
naar Den Haag, omdat Dammas Claesz aangehouden was door de 
deurwaarder in verband met de bewapening op zee 

12 meester Bartout van Assendelf vanwege het gemeneland 

12 Koen Jansz 
voor het verwerven van het bevelschrift van ..... fatie van de omslag van de 
kleine steden en dorpen 

         

8 Schenkingen  
12v Jan Heynricxz wat de schutters verteerden ten zijnen huize op Verzworen Maandag 

12v - door het gerecht geofferd bij meester Ariaens eerste mis 

12v de ridders wijn op Palmzondag 

12v de schuitters 2 kannen wijn, toen zij offerden bij meester Ariaens eerste mis 

12v een man van buiten 1 kan wijn 

12v Jan van Rietvelts zoon geld bij zijn eerste mis 

12v de stad Delft 2 kannen wijn 

12v de stad Haarlem 2 kannen wijn 

12v de stad Schoonhoven 1 kan wijn 

12v de steden Schiedam, Schoonhoven, Rotterdam een maaltijd 

12v de oude schutters geld op Sint Jorisdag 

12v de kastelein van Schoonhoven 2 kannen wijn 

12v de zangers 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 

12v de koning van de oude schutters 4 kannen wijn bij zijn feest 

12v de stad Heusden 3 kannen wijn 

12v meester Jacob Ruysch met nog een raadsheer geld voor wijn 
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12v het gilde van de Noodgods 4 kannen wijn 

12v de stad Heusden 2 kannen wijn 

12v de stad Delft 2 kannen wijn 

12v heer Jacob van Cats 4 kannen wijn, vanwege de eerste mis van Valkesteyn 

12v de Minderbroeders 16 pinten bij hun feest van de kerkwijding 

12v de hoofdlieden van de jonge schutters geld voor hun onkosten 

12v de prediker die de naam Jezus predikte, geld voor wijn 

12v de koning van de jonge schutters 4 kannen wijn bij zijn feest 

12v de koning van de handboogschutters 4 kannen wijn 

12v de hoogheemraad van Schieland 4 kannen wijn 

12v O.L.V. gilde 4 kannen wijn 

12v de viskopers 
geld voor vis bij de Minderbroeders op St. Franciscusdag, n.l. snoek, en een 
aantal haringen; en groenten 

12v Jan Woutersz geld voor hout 

12v de burgemeester van Heusden 2 kannen wijn 

12v heer Cornelys van Bergen 4 kannen wijn 

12v meester Jacob Ruysch en meester Jan van Scoenhoeven, raadsheren 2 kannen wijn 

12v heer van IJsselstein een maaltijd en 4 kannen wijn 

13 - bij het verpachten van de stadsgoederen van het vierde kwartaal 

13 ..... als meester Jan van Scoenhoeven en anderen ..... 

13 de muziekmakers ..... op verzworen maandag 

13 de oude schutters voor hun ver......... 

13 de "getide meesters" ..... 

13 de stadhouder een maaltijd 

13 ....., de priester, de bode en de boogmaker wijn, ......dag en op Sint Maartens Avond 

13 ..... wijn op H. Sacramentsdag 

         

9 Schenkingen op kerstavond, zoals gewoonlijk  
13 ..... van Cats 4 kannen wijn 

13 de baljuw 2 kannen wijn 

13 ..... 2 kannen wijn 

13 de 4 burgemeesters elk .... kannen wijn 

13 de 7 schepenen elk 1 kan wijn 

13 de 4 tresoriers elk 1 kan wijn 

13 de 4 weesmeesters elk 1 kan wijn 
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13 de 2 klerken elk 1 kan wijn 

13 de 4 boden elk 1 kan wijn 

13 de tollenaar 2 kannen wijn 

13 de deken 2 kannen wijn 

13 de 2 schoolmeesters elk 1 kan wijn 

13 de Minderbroeders 4 kannen wijn 

13 de organist 1 kan wijn 

13 Govaert Andriesz 1 kan wijn 

13 de chirurgijn 1 kan wijn 

13 de rentmeester 2 kannen wijn 

13 de onderpastoor 1 kan 

13 de kapelaan 1 kan 

         

10 Schenkingen (restant)  
13 Jasper geld vanwege de eerste mis van meester Ariaen 

         

11 Bezoldigingen  
13v de 4 boden bezoldiging 

13v Pieter Hugenz voor het bewaken van de emmers 

13v Govaert Andriesz bezoldiging 

13v meester Louwerys voor het klerkenwerk 

13v meester Louwerys de weesmeesters "bewaren" 

13v Claes Gerytsz de weesmeesters dienen 

13v Roel die bode stellen van de Sint-Joostklok 

13v de schepenmeesters voor hun kleding 

13v de schepenmeesters voor hun pandmaaltijden en vredemaaltijden 

13v Damiaen als meester van de chirurgijns 

13v heer Jan van Cats omdat hij het "recht" haalde in Den Haag 

13v Jan die boechmaker bezoldiging 

13v meester Bouwen die harnasmaker - 

13v de oude schutters - 

13v Pieter Vrericxz, die slotemaker stellen van de klokken 

13v Kors die metselaar het geschut "bewaren" 

13v Aernt Leye de roe bewaren 

13v de schepenmeesters voor hun Verzworen Maandag 
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13v Pieter Jacobsz sluiten van de Potterspoort en het watergat 

13v de deurwaarders in Den Haag voor hun nieuwjaar 

13v - de benedenpoort en de bovenpoort 

13v de bode van de landsheer in Den Haag voor zijn nieuwjaar 

13v Willem Pietersz sluiten van de Kleiwegspoort 

13v de meters voor hun Verzworen Maandag 

13v Claes Dircxz sluiten van de Tiendewegspoort 

14 ..... sluiten van het Doelen poortje 

14 Vrerick van der Sevender vanwege de wind 

14 meester ..... die barbier stellen van de Noodgodsklok 

14 ....., onze procureur in Den Haag - 

         

12 Waken  
15 Jan Jansz, Florys Jansz en Dirck ..... ..... voor de Lek om te bezien wat voor schepen daar ..... 

14v Korsgen van Linscoten met z'n tweeën 14 dagen waken op het Veerstal, en naar de schepen varen 

14v - 's nachts waken 

14v dezelfde wakers kaarsen en turf 

14v Allairt Spiker met gezellen 's nachts waken; turf en kaarsen 

14v 6 wakers van buiten de stad bewaken 

14v 7 wachters in de poorten waken 

14v Pieter Jacobsz waken 

14v wakers van buiten de stad bewaken 

14v nog 6 wakers de stad bewaken 

14v Bartgen....... met z'n vieren waken in de poorten tijdens de paardenmarkt 

14v 6 wachters in de poorten waken 

14v 6 wachters van buiten de stad bewaken 

14v 6 wachters in de poorten waken 

14v nog 4 wachters waken in de poorten tijdens de markt 

14v 2 wachters 4 dagen waken in de poort bij het Tolhuis 

14v Korsgen van Linscoeten 
de Veerstal poort bewaken, ..... naar de schepen te varen met Ariaen 
Stickersz 

14v Ariaen Jacobsz 
10 dagen op de IJssel naar de schepen varen; nog 14 dagen naar de 
schepen varen 

14v Korsgen van Linscoten de boom sluiten, en de Dijkspoort, het Veerstal en de Tolhuispoort bewaken 

14v 3 man een nacht waken 
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14v de schoutsknecht waken 

14v Roel die bode turf en kaarsen, 's nachts gebruikt op de poorten; ook waken 

14v Willem Dammasz met z'n vieren 's nachts waken en 's nachts varen met 2 schuiten om de stad 

14v Roel die bode leveren van turf en kaarsen voor de wachters op de poorten 

14v Korsgen, Allairt Spiker, Ariaen Jacobsz, en Claes Gerytszoons kinderen 
de wacht houden, een maand lang, toen de soldaten in de Lek lagen met 
schepen 

15 Ariaen met z'n vieren waken met de ..... 

15 Ariaen Jacobsz waken in de ..... 

15 Geryt Claesz de wacht van de jonge en de oude schutters in te stellen 

15 Roel die bode turf en kaarsen van pr...... op het stadhuis en op de poorten 

15 ..... oeten waken in de Dijkspoort 

15 ..... met z'n vieren waken in de ..... 

15 Roel die bode kaarsen en turf ..... 

15 Allairt Spiker een maand 

15 Ariaen Jacobsz 3 weken aan de ..... 

15 Roel die bode 
kaarsen .... wachters op de torens en het stadhuis om ..... ..... vorst 8 dagen 
verzwaard was 

15 Korsgen van Linscoeten een maand de wacht houden in de Veerpoort 

15 Kors die metselaar om te betalen de ..... 

15 ..... waken in de stad 

15 ..... de wacht van de oude en de jonge schutters regelen 

15 .... ..... 

15 Ariaen Jacobsz waken 

15 Roel die bode 14 vrachten turf en kaarsen leveren bij het waken 

15 Willem Dammasz 's nachts waken 

15 - turf en kaarsen overal in de stad 

15 Korsgen van Linscoeten en Allairt Spiker waken in de Dijkspoort en het Veerstal 

15 meester Louwerys ..... die waecksetter omdat zij verordineerden en schreven alle ..... over het bijten hakken 

15 Allairt Spiker en Korsgen waken in Dijkspoort en Veerstal 

15 Roel die bode 's nachts turf en kaarsen leveren aan de wachters; ook waken 

15 - vanwege de Vlamingspoort sluiten 

15 - de wacht buiten organiseren 

15v Claes Gerytsz 14 nachten de schutters ..... zetten 

15v Dirck Jansz die bode geld 

15v de 4 straatwakers met de klap elke 14 nachten 
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15v de 3 wachters op de toren elke nacht 

15v Martijn die tromper 's nachts 

15v Willem Pietersz 3 kwartalen in de Veerstalpoort 

15v de bode 14 nachten turf leveren op de poorten, omdat de wacht verzwaard was 

15v de busschieters 14 nachten bezoldiging 

15v Claes Gerytszoons zoon de wacht stellen van de oude en jonge schutters, 14 nachten 

15v Willem Dammasz 8 nachten buiten waken, turf en kaarsen 

15v Roel de wacht stellen 

15v Adriaen Jacobsz 6 dagen in de IJssel varen 

15v Allairt Spiker 14 dagen in de Dijkspoort waken 

15v Claes Gerytsz 14 dagen de wacht stellen van de oude en jonge schutters 

         

13 Dakpannen  
16 ..... - 

16 Kors ..... - 

16 Gelys die backer - 

16 ..... tot Sinte Kathrinen 8 roe en 8 voet 

16 de stads timmerman ..... Jan Pieterman - 

16 Dirck Heynricxz - 

16 ..... Vrericxz - 

16 Aernt ..... en ..... die backer - 

16 Geert Ermboutsweduwe - 

16 Dirck Jansz die hop.......... - 

16 Jan die Vrije - 

16 meester ......cker - 

16 Jacob Paeu - 

         

14 Bouwen  
16 Ploen Gerytsz en Jacob Gerytsz 6 schuiten aarde naar ......brug brengen 

16 Ploen Gerytsz en Jacob Gerytsz 6 schuiten aarde naar de dijk brengen 

16 Jacob Dircxz arbeid aan de dijk, aan de brug 

16 Pieter Vrericxz sloten en ijzerwerk aan de torens maken 

16 Jan Clementsz ijzerwerk bij de Minderbroeders 

16 Doef Ariaen en Meynaert Willemsz waar het metershuisje af ge........ is 

16 Joost die cleyboere 2 schuiten aarde brengen naar de ......ge 
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16 Allairt Lappeloen in de haven baggeren 

16 Willem en zijn broer zagen aan het metershuisje 

16 Jacob Dircxz aan de dijk werken 

16 meester Willem die barbier het huisje "inbrengen" 

16 Doef Ariaen 11 karren zand en steen vervoeren 

16 - 1000 stenen en vervoer naar het metershuis 

16 Allairt Lappeloen diepen in de haven 

16 Meynaert Willemsz vervoer naar het metershuisje en puin karren 

16 Willem Dircxz 2 karren zand 

16 Dirck die timmerman het metershuisje "in als" maken 

16 Dirck die timmerman 12 dagen maken alle stadsbruggen 

16 Jan Claesz het metershuisje dekken en een huisje buiten van dak ontdoen 

16 de opperman - 

16 Aernt Leye arbeid, en 3500 en een kwart leien en 4000 leispijkers 

16 Meynaert Willemsz zand vervoeren om te bestraten in de Kleiwegspoort 

16 Jan Claesz dekken bij de Minderbroeders, spijkers en leien 

16v Goesen die baggerman baggeren 

16v Claes die slotemaker de tang voor de keurmeesters maken 

16v Dirck Jansz kalk aan het metershuisje 

16v Adriaen Dircxz hout aan het metershuisje 

16v Dirck Andriesz zand, gebruikt om de kleiweg mee te bestraten 

16v Doef Ariaen en Meynaert Willemsz zand en steen vervoeren naar de straat bij de Kleiwegspoort 

16v Dirck Claesz hulp bij het maken van de straat bij de Kleiwegspoort 

16v Baerte Cupers een kar zand, nog meer zand 

17 ..... 7 karren zand 

17 Goesen die baggerman baggeren, zand 

17 ..... die glaesmaker glazen maken in het metershuisje 

17 Jan Ariaensz die goutsmit de ..... maken 

17 Goesen die baggerman baggeren 

17 meester Jacob Clementsz ijzerwerk bij de Minderbroeders 

17 Pieter....... bestraten bij de Kleiwegspoort 

17 Goesen die baggerman diepen buiten de Potterspoort 

17 ..... dijken versterken bij de bruggen over<al 

17 ..... een schuit klei 

17 Goesen de baggerman baggeren 
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17 Heynric Pietersz een ..... bij de Minderbroeders, en 24 ..... 

17 Goesen die baggerman diepen 

17 ..... Claesz de watergang op het marktveld 

17 ......ris 2 schuiten klei brengen naar de brouwerij 

17 Dirck die timmerman 5 dagen arbeid aan de bruggen 

17 Jacob Roelofsz ..... de stadsweg bij de brouwerij 

17 Goesen 2 dagen baggeren, en (3, 2 ?) schouwen om te baggeren 

17 Jan Borre 75 pond lood, gebruikt bij het metershuis 

17 Pieter Vrericxz die slotemaker werk aan de sloten van alle poorten 

17 Roel die bode een touw aan de klok van het raadhuis 

17 Dirck die timmerman alle stadsbruggen maken 

17 Willem Dicxz ijzerwerk aan de bruggen in de hele stad 

17 - baggeren voor de Minderbroeders, toortsen vervoeren 

17 Claes van Yperen pek aan de toortsen 

17 Dirck Claesz, die timmerman timmeren aan de bruggen door de stad 

17 Willem Heynricxz en Jacob Heynricxz zagen 

17 Meynaert en Ariaen vervoer per kar 

17 Jacob Roelofsz door de schout verplicht werk bij de brouwerij ("banwerck") 

17 Jacob Harmansz met z'n vieren 10 hoed kalk dragen en heffen 

17 Jan Heyrnricxz met z'n tweeën helpen hout te lossen 

17v een schipper van Dordrecht 10 hoed kalk en 19..... brengen, en kalk opslaan 

17v - baggeren onder de bruggen 

17v Pieter Loys met z'n tweeën aan de dijk en de bruggen "klei scieten" 

17v Meeus die jonge hout en kalk 

17v - toortsen 

17v Pieter Loeys met z'n drieën aan de dijk werken 

17v Goesen die baggerman met z'n drieën diepen onder de Veerstalbrug 

17v Dirck Claesz de gaten stoppen, waar de meibomen gestaan hebben 

17v Goesen die baggerman baggeren 

17v Cornelys Harpersz scheeps "blancken", gebruikt onder de Veerstalbrug 

17v Willem Heynricxz 20 planken zagen 

17v Dirck die timmerman timmeren 

17v Willem ..... ijzerwerk aan de bruggen door de hele stad 

17v meester Willem hout slepen 

17v Jacob 5 ..... zand 
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17v Pieter Loeys de stoep overr de IJssel helpen maken 

17v Goesen die baggerman baggeren 

17v Claes Jansz die slotemaker "dat hij die" keurmeesters "veel werck gemaect heeft" 

17v Jan Kerstantsz baggeren 

17v Goesen baggeren 

17v Jan Vrericxz werk aan sloten, en sleutels 

17v Theeu die cleyboere 16.000 stenen brengen 

17v - diezelfde stenen aan land dragen 

17v Meynaert Willemsz en Doef Adriaen 
vervoer binnen de stad, waar men aan de bruggen metselde, en aarde op de 
singel brengen 

17v Willem Heynricxz zagen 

17v Dirck die timmerman timmeren aan de bruggen 

17v Kors die metselaar metselen aan bruggen, ook kocht hij stenen 

17v Korsgen van Remonde hulp bij metselwerk 

17v Dirck Baertsz 6000 stenen 

17v Willem Dircxz ijzerwerk aan bruggen 

17v Jan Back balken slepen 

17v Dirck Claesz hulp bij metselwerk, zand 

17v de karrelieden 
vervoer naar de stoep over de IJssel en naar de bruggen binnen de stad, 
baggerren 

18 Dirck Baertsz 12.000 stenen 

18 Willem Dircxz ijzerwerk aan bruggen 

18 Dirck die timmerman timmeren 

18 Meynaert Willemsz vervoer naar de bruggen overal 

18 Wouter Dircxz een dag de kar.........den 

18 Jacob Decker schuithuur aan de dijk 

18 Jan Gerytsz zand 

18 Willem Heynricxzoon en zijn broer planken zagen 

18 Dirck Claesz helpen bij de bruggen 

18 ..... ..... in de grachten 

18 ......ys 11 dagen metselen en ..... 

18 Willem Heynricxz en zijn broeder zagen 

18 Jacob Dircxz toortsen, en met pek besmeren 

18 die slotemaker sloten maken aan de school 

18 Goesen die baggerman 45 schouwen baggeren in de grachten 
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18 dezelfde baggeren 

18 Cornelys Kerstantsz schouwhuur, gebruikt ..... van de bruggen 

18 Jacob ..... ..... werk 

18 Willem Dircxz ..... werk 

18 Jacob Vrericxz 2 sloten ..... 

18 Dirck die timmerman timmeren aan de bruggen 

18 Dirck stratemaker bestraten aan de bruggen en elders 

18 Dirck Claesz de stratemakers helpen 

18 Willem Heynricxz zagen 

18 Kors die metselaar en anderen arbeid 

18 Willem Jansz arbeid 

18 Jan Willemsz en Pouwels vervoer 

18 - zand en "tegelen" (= pannen of tegels) 

18 Codde die glaesmaker glazen maken in de school en in het metershuisje 

18 Dirck die timmerman timmeren aan de bruggen 

18 Kors die metselaar 2000 stenen 

18 Dirck Jansz kalk 

18 Dirck Ariaensz te Haastrecht rijs aan de dijk 

18 Willem Ariaensz karren zand 

18 Dirck Claesz de zijl op het marktveld schoonmaken 

18v Kors die metselaar metselen onder de bruggen met een schouw 

18v Dirck stratemaker bestraten bij de zijl op het marktveld en in de Cappenersteeg 

18v Meynaert Willemsz vervoer 

18v Willem Heynricxz en zijn broeder planken zagen en vermaken 

18v Pieter slotemaker ..... vermaken 

18v Jacob Heynricxz zagen 

18v Willem die smid ijzerwerk 

18v Dirck die timmerman timmeren 

18v Pieter Jacobsz karren zand 

18v Dirck Claesz arbeid 

18v Willem Heynricxz 9 s....... zagen, en arbeid 

18v Dirck die timmerman timmeren aan het hek aan het Veerstal 

18v meester Willem hout slopen aan het Veerstal 

18v Claes van Yperen pek, en toortsen ermee insmeren 

18v "die lazarus" vanwege de ..... 
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18v Dirck die timmerman arbeid aan de hekken van alle poorten 

18v Doef Ariaen vervoer 

18v Dirck Jansz kalk 

18v Kors die metselaar metselen 

18v Willem Dircxz ijzerwerk aan het hek van het Veerstal en "anderszins" 

18v - bestraten buiten Dijkspoort op het stadserf 

18v een schipper van Dordrecht hout brengen en naar boven dragen 

18v Claes slotemaker een slot in de school maken 

18v - puin karren binnen de vesten 

18v Kors die metselaar metselen aan de Tiendewegspoort 

18v Willem Dircxz die smid ijzer aan het gat van de haven en aan de bruggen 

18v Dirck stratemaker bestraten in de Tiendewegspoort en aan Aelbrecht Willemszoons brug 

18v Willem Heynricxz 20 "sneden"zagen 

18v Dirck die timmerman werken aan het Veerstalhek en aan veel bruggen 

18v Wouter Willemsz puin kruien met Dirck Claesz 

18v - puin brengen naar de vesten 

19 mans jonge 
hout, gebruikt in de gracht bij de Dijkspoort, en nog meer hout met onkosten 
te Dordrecht (27 gulden) 

19 meester Willem het draghout (?) vervoeren 

19 Dirck die timmerman 
timmeren aan de Dijkspoort en aan de bruggen en bij Willem Vroessen aan 
schuithuur 

19 Willem Heynricxz en zijn broeder ..... 

19 Meynaert Willemsz helpen puin te karren naar de vesten en bij het ......huis op het Hoofd 

19 Dirck Claesz en anderen puin kruien naar de vest 

19 Jan ..... hout gebruikt voor de poort ..... Ariaen ..... 

19 Dirck Claesz ..... ..... puin te kruien 

19 ..... met z'n dertienen het ijs breken in de stadsgracht ......selen 

19 Willem Heynricxz en zijn broer .... 16 "sneden" zagen ..... 

19 Claes Pietersz een schuit klei 

19 Pieter Vrericxz die slotemaker werk aan sloten in vele poorten 

19 Dirck die timmerman timmeren aan alle bruggen in de stad 

19 Willem Dircxz die smid ijzerwerk aan de bruggen 

19 Claes slotemaker een slot en de keurmeesters tang maken 

19 Willem Heynricxz met zijn broer 9 "sneden" zagen 

19 - bijten hakken in de stadsgracht 
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19 Willem Dircxz ijzer door de hele stad; haken om bijten mee te hakken 

19 de slotemaker sleutels 

19 Dirck die timmerman timmeren in de stad 

19 de busschieters 14 nachten; en de "sloggen" waarmee men bijten hakt 

19 Dirck die timmerman arbeid; ijzer en spijkers 

19 - 
een schouw en planken, en planken timmeren om in de gracht bijten te 
hakken 

19v Jan Woutersz sparren waar men bijthaken van maakte, en palen bij de wachthuisjes 

19v Willem Heynricxz en zijn broer 7 sneden zagen 

19v Willem Dircxz ijzerwerk bij de Minderbroeders 

19v Kors die metselaar arbeid 

19v Jan Stevensz spijkers aan de schouw, waarmee men bijten hakte in de gracht 

19v Pieter Vlisman de ..... in de hal vermaken 

19v Gorys een schuit klei naar de brug bij de dijk 

19v Aerst Dircxz de gracht schoonmaken 

19v Pieter slotemaker sloten en sleutels vermaken overal 

19v Willem Heynricxz met zijn broer 22 "sneden" zagen, en "wat buten werck" 

19v Dirck Jansz 2 tonnen kalk 

         

15 Diversen  
20 een Spangaert met zijn volk (?) die Hans van Alten "genomen hadde" 

20 de ..... van Delft omdat hij de stad een dienst bewezen had 

20 een bode tot ons deel, dat op onze ..... gezonden wordt 

20 - alinea waarvan de helft onleesbaar is 

20 Jan Heynricxz en meester Louwerys maken van 2 renteboeken, schrijven, papier en ..... ? 

20 meester Louwerys en Claes Gerytsz vanwege de weesmeesters, die te kort kwamen in hun betaling 

20 Aernt Gerytsz de rentmeester 
vanwege de vreemde bieraccijns de watertol en de botermarkt, en geld dat 
hem nog toekwam van 2 andere rekeningen 

20 dezelfde vanwege de Waag en de makelaardij 

20 Michiel Aerntsz hofstedegeld van het raadhuis, de school en van het Minderbroederserf 

20 het klooster op de Gouwe als aflossing van de renten 

20 de Brigitten aflossing renten 

20v de ijzerman geld, dat wij afgelost hebben van de verlopen renten 

20v Willem Pieter......zoon geld afgelost 

20v Jan Aerntsz vanwege renten die Nanne Vrericxz achter was 
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20v Jan Aerntsz vanwege renten die Nanne Vrericxz achter was 

20v Geryt Evertsz door ons afgeloste renten 

20v Claes Gerytsz door ons afgeloste renten 

20v een deurwaarder in Den Haag schrijfwerk 

20v Claes Gerytsz omdat hij in Antwerpen was 

20v Jacob Claesz omdat hij in Antwerpen vastgehouden was 

20v de broeders in het Land van Stein voor de haver voor de zwanen 

20v meester Willem scoelmeester 
21 Rijnse guldens die hij minder ontvangen heeft van de schoolkinderen, dan 
hem beloofd was door zijn d.......... 

20v Jacob Reyersz 
omdat hij bij het bewaken van de gracht zeer gekwetst was; doktersgeld en 
rente 

20v Heyn vaer voor het bewaren van de korenaccijns 

20v Willem Jansz den ..... reizen 

20v Heyn vaer voor het bewaren van de makelaardij 

20v Dirck Jan oude Jansz 
geld, dat "wij hem sloegen" in korting van Jacob Deckers accijns door 
toedoen van die van Dordrecht 

20v Wonne Gerytsz en Dirck Gijsbrechtsz 
omdat ze gevangen genomen waren te Utrecht, en vanwege onkosten van 
onze poorters van achterstallige vervreemde renten van 18 dagen 

20v Claes Gerytsz omdat hij ons gediend heeft een jaar "an 't cantoer" 

20v de rentmeester van de landsheer geld "dat hij van ons ghinc", geld aan Jan van Lesanen in korting van de bede 

20v Claes die gruter, bode in Den Haag - 

20v Vaer ..... omdat hij de zes steden gediend had 

20v - 
wij hebben geleend in de rekening en uitgegeven, toen men het vierde schip 
"hielde" en de "knechts up die straet", met toestemming van de vroedschap, 
toen ..... en Willem Buys kapiteins waren 

20v - 
op dezelfde rekening geleend wat wij de schipper van de schepen Jan 
Vrericxz geleend hebben 

21 - nog op de rekening geleend 

21 Vrerick Vrericxz en Jan Jansz omdat zij ..... hebben uitgediept 

21 Gijsbrecht Wemmersz uitdiepen in de ..... 

21 - een maaltijd voor de stadhouder 

21 ..... vanwege de rekening van de tresoriers van ..... 

21 Rut die smid ..... in de oorlog 

21 Pieter Claesz ..... in dezelfde oorlog vroeger geleend ..... 

21 ..... geld dat hij vroeger geleend had 

21 ..... Pieter geld dat hij geleend had in de oorlog 
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21 ..... voor de bede die wij schuldig waren per jaar ..... 37808 Rijnse guldens 

21 Thomas Boekelair vanwege de ..... waartoe besloten was voor de coronatie en nog een bedrag 

21 Jan Heynricxz wedde "van die porsse" 

21 Jacob Dircxz praet 
inzake een proces, dat de stad lopend had tegen de tollenaar van de sluis, 
waarvan de stad winnaar was inzake "costelike wettelic" 

21 Pieter van Maldegom 
als baljuw, omdat hij goed van onze poorters in beslag genomen had, "om 
gebreck" dat hij eiste, dat hij bij Kerstant Harmansz "tiden" verdiend had, op 
bevel van de burgemeesters 

21 meester Floer deze rekening en 2 boeken schrijven 

21 Koen Jansz voor onze portie van de eerste reis die hij maakte van de omslag 

         

16 Vanwege het gemeneland  

21v Jan van Loedyck 
onze portie ..... geweest is bij de landsheer om te verkrijgen een bevelschrift 
..... Jan van Essche van een appèl 

21v Vranck van Essche 
omdat hij het land gediend heeft voor onze portie drie ..... als advocaat en 
procureur op veel plaatsen 

21v de griffier een obligatie maken op Jan van Lesanen 

21v Jorys Bereel 
6 jaar achterstallige renten van de ..... compositie met de kosten "daar op 
gedaen" van Dirck Jansz die ..... coper en Jan van Lesanen de kwitantie 
geleverd 

21v Loeyck van Grimmer 
voor 3 jaar achterstallige rente van de oude compositie, waarvan Jan van 
Lesanen de kwitantie had en voor wettelijke kosten 

21v - 
een akte in verband met de kleine steden en heren vanwege de 
overeenkomst inzake de omslag 

21v meester Baertout 
geld na aanbieding van zijn kwitantie die hij betaald had aan boden en 
anderen, die het land gediend hadden, voor onze portie 

21v meester Jan van Scoenhoven 
omdat hij het land gediend heeft boven in het hof, vanwege de omslag, voor 
ons aandeel 

21v Vranck van Eyssche 
diensten aan het land bij dagvaarten in Mechelen, Brue..... en Antwerpen, 
voor ons aandeel 
[Brussel] 

         

17 
Lijfrenten etc. 
Alleen fol. 22r uitgewerkt  

22 ..... - 

22 Dirck Geryt...... en Claes ..... - 
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22 Geryt Gerytsz - 

22 Nanne ......ticxz - 

22 ..... - 

22 Jan Jansz Meel - 

22 Claes Bernwoutsz - 

22 Dirck Baerntsz - 

22 Gelys block houder Dirck Reyersz - 

22 Daem....... - 

22 Dirck Hoeck - 

22 Aernt Outgaertsz - 

22 ..... - 

22 de heilige geest ..... die zij op de Minderbroeders hebben ..... 

22 ......ys - 

22 Claes Jansz ..... - 

22 ..... Aernt Harmansz - 

22 Adriaen ..... - 

22 de Brigitten - 

22 Geryt ..... - 

22 Claes Gerytsz, houder Jan van ..... - 

22 Geryt Jan Lambrechtsz - 

22 ..... op die Goude - 

22 meester Pieter ..... - 

22 Claes Woutersz - 

22 ..... - 

22 de Brigitten - 

22 ....., die boechmaker - 

22 Sinte Elizabetten gasthuys ..... 

22 Claes Woutersz - 

         

18 Lijf- en losrenten binnen en buiten de stad  
22 - binnen en buiten de stad 

         

19 Saldo  
32v - Saldo uitgaven 
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 1488 inv.nr. 1152 
         

1 Accijnzen  
1 - de visserij 

1 - vis accijns 

1 - laken 

1 - vlees in de hal en onder de poorters 

1 - zout 

1 - de bruggen en het veer te Gouda en het veer te Haastrecht 

1 - de visserij in het Land van Stein 

1 - vellen, van de zeemwerkers 

1 - huiden van de beesten 

1v - boter, hammen en olie 

1v - hennip, garen, touw en want 

1v - smaltienden in het Land van Stein 

1v - het riet in het "baerdshuus" 

2 - wijn 

2 - binnen- en vreemde accijns 

2 - koren 

2 - makelaardij van de koren accijns 

2 - klein makelaardij van de koren accijns 

2v - wijn 

2v - binnen- en vreemde accijns 

2v - koren 

3 - wijn 

3 - binnen- en vreemde accijns 

3 - koren 

         

2 De tienden in het land van Stein  
3v - westeinde en oosteinde van de Willens, voor het deel van de stad 

3v - Wouter Geryts blok, het deel van de stad 

3v - Waggelwijck, het deel van de stad 
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3 Accijnzen  
4 - wijn 

4 - binnen- en vreemde accijns 

4 - koren 

         

4 Nakoop in het land van Stein  
4v Willem Meeusz geld, vanwege land 

4v Dirck Tiemansz vanwege zijn nicht, wegens land 

4v 4 poorters - 

4v een poorter - 

4v - tijnspenning in het Land van Stein 

4v nog 2 poorters - 

         

5 Diverse inkomsten  
4v de oude tresoriers lening aan ons, om mee te verpachten 

4v Wouter Jansz cantoer met zijn "mede maets", geld dat van hun rekening overliep 

4v de stad Nieuwpoort geld van 15 haagbussen, die aan hen geleend waren 

4v Luytgen mit die zwanen vanwege een correctie 

4v Korsgen van Linscoeten - 

4v de oude tresoriers lening aan ons, toen zij hun rekening opmaakten 

4v de nieuwe tresoriers 
lening aan ons, waarvan Rinssche Pieter mee betaald is voor zijn buskruit, en 
wel uit de verkochte renten 

4v Jan Heynricxz 
van verkochte renten, daarbij inbegrepen de renten in Antwerpen, 
Amsterdam en elders 

4v - 
lening, vanwege de renten te Utrecht, die Willem Zuermont voor ons betaald 
heeft 

4v 
Dirck Hoeck en Jan Gerytsz, als ontvangers van de geleende penningen en 
verkochte renten 

lening 

         

6 Premies bij het verpachten van de stadsgoederen  
5v 4 kwartalen - 

5v Heyn Vaer de koren accijns bewaren 

5v meester Chrispofel vanwege het erf buiten de Dijkspoort 

5v - 
leningen aan ons, waarmee achterstallige renten betaald zijn te Antwerpen 
en Amsterdam 
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5v de nieuwe tresoriers, t.w. Willem Aerntsz met zijn metgezellen lening door ons, om mee te verpachten 

         

7 De bewapening  
6 Dirck Stempelsz - 

6 Meynaert soldij 

6 Claes Florysz - 

6 Geryt Pieter Florysz soldij voor 18 man 

6 die bomslager omdat hij met burgemeester Romer Jacobsz uit was naar het leger 

6 Meeus Jonge hout aan de vredesschepen 

6 Zibrant van Maersen limpkruid (?) (= knipkruit?) 

6 Adriaen Louwerysz soldij, toen hij met Romer Jacobsz uit was met zijn schip 

6 Geryt Pieter Florysz op zijn schip 

6 Jan die werelt soldij met voornoemde Geryt 

6 Geryt die vrye vanwege zijn schip 

6 Pieter Zwan soldij op het blokhuis met 18 gezellen 

6 Bartelbos die in het water lag met zijn schip te Schiedam 

6 - timmeren en ijzerwerk aan de vredesschepen 

6 - geld om een veerboot "int veer" mee te varen 

6 Jacob van Boschusen 2x geld 

6 coman Adriaen 200 pond loot 

         

8 
Reizen 
De duur van de reis wordt overal vermeld  

6v Jacob Florysz, burgemeester en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de petitie van de nieuwe bede 

6v Jacob Florysz, burgemeester naar hertog Philips 

6v Govaert Andriesz 
naar Alkmaar en "in die glee" om de schepen te waarschuwen inzake de 
stapel 

6v Dirck Jacobsz naar Den Haag, inzake de schikking 

6v Claes van Heemstede naar Dordrecht, inzake de schikking 

6v Jacob Florysz, burgemeester naar Den Haag inzake de verdediging van het land 

6v 
heer Jan van Cats, met Govaert Dircxz, burgemeester Willem Aerntsz, Geryt 
Dirck Jacobsz, Geryt Jan Lambrechtsz, en Dirck Jacobsz 

naar Dordrecht, inzake de stapel 

6v Korsgen van Linscoeten 
omdat hij te Geervliet lag om de schepen te waarschuwen vanwege de stapel 
te Dordrecht 

6v Jacob Florysz naar Den Haag, inzake het levensonderhoud van de soldaten 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    290 

 

 

6v Jacob Florysz en Dirck Jacobsz naar Dordrecht inzake de schikking van de stapel 

6v Jacob Mathysz naar de markgraaf, inzake de brouwerij van Gent 

6v Jacob Florysz naar Den Haag, inzake het uitstel van de schikking 

7 Jacob Florysz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Den Haag, om te betalen mevrouw van Montengys (= Montigny ?) 

7 Jacob Florysz, burgemeester 
naar Den Haag, omdat de stad gedagvaard was vanwege het schoutambacht 
inzake Kerstant Harmansz jaer en Lambrecht Gerytsz 

7 Govaert Andriesz 
naar Dordrecht met een brief uit Den Haag, verder naar Antwerpen en 
Mechelen naar Phillips Montsuer 

7 Jacob Florysz, burgemeester, Romer Jacobsz en Geryt Jan Lambrechtsz 
naar Den Haag, om de reis van Mechelen, die men "vandaen" te Gent reizen 
zou 

7 Jacob Florysz, burgemeester 
naar Den Haag, vanwege de dagvaart en om de "valuacie" van de munt te 
verrichten 

7 - 2 brieven brengen naar Dordrecht en Rotterdam 

7 Willem Aerntsz en Dirck Jacobsz naar Dordrecht, inzake de stapel 

7 Vranck 4 wagens die gehuurd waren om te reizen naar Rotterdam 

7 Claes van Heemstede naar Amsterdam, naar de tresoriers, inzake het glas te Antwerpen 

7 Claes van Heemstede naar Haarlem, vanwege de soldaten van het gemeneland 

7 Claes van Heemstede naar Den Haag, met een brief aan de stadhouder, en naar Oudewater 

7 Cornelys Jansz reis vanwege de "verdaginge" te "loven" 

7 Willem Aerntsz naar Dordrecht, inzake de schikking 

7 Govaert Andriesz naar Schoonhoven met een brief 

7v Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake de eis van de landsheer 

7v - geld om naar Zeeland te zenden voor bijzondere zaken 

7v Dammas Claesz, burgemeester, en Jan Jacobsz naar Mechelen, "om de vangenisse" van de hertog en de koning 

7v - voor de geschriften 

7v Jannes en Dirck Allairtsz toen zij naar Gent reisden 

7v Dirck Martynsz toen men naar Rotterdam trok met de soldaten 

7v Dammas Claesz naar Den Haag, inzake het schrijven van de stadhouder 

7v Dirck Jacbosz en Jan Heynricxz 
naar Antwerpen, inzake het lossen van de renten, en om de "aenspraeck" 
van Pieter Jacobsz te horen 

7v Jacob Florysz en Govaert Dircxz 
naar Mechelen, met de andere steden, vanwege de bevrijding van onze 
koning en de vrede van Frankrijk 

7v Baernt Heynricxz naar Dordrecht met het oorlogsschip met 21 gezellen 

7v Dammas Claesz, burgemeester 
naar Den Haag, over de vraag hoe men onze koning eruit zou krijgen, met 
penningen of soldaten, en ook om schepen op het water te leggen 

7v Claes van Heemstede met een brief aan de dijkgraaf, heer Jan van Naaldwijk 
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7v Govaert Andriesz naar IJsselstein 

7v Claes Gerytsz naar Mechelen, naar onze burgemeester 

7v Govaert en Claes naar de gemene steden 

7v Aelbrecht Martynsz naar Utrecht, inzake gevangenneming van onze poorters 

7v Jacob Florysz 
naar Den Haag, aangaande het verlangen van de stadhouder om penningen 
of volk te krijgen om onze "roemschen" koning te verlossen 

7v de baljuw naar Den Haag 

8 Dirk Jacobsz naar Den Haag, inzake bijzondere zaken, naar de stadhouder 

8 Jacob Florysz, burgemeester, en Dirck Jacobsz 
naar Mechelen, naar hertog Philips en de koning, toen hij uit zijn gevangenis 
gekomen was. Dirck Jacobsz bleef nog wat langer 

8 Dammas Claesz en Wouter Jansz naar Den Haag, na een schrijven van de stadhouder 

8 Geryt Jan Lambrechtsz naar Utrecht, naar de landsheer van Utrecht 

8 Govaert Dircxz en Willem Aerntsz naar Dordrecht 

8 Claes Gerytsz naar Antwerpen en Mechelen, naar onze gedeputeerde(n) 

8 Jacob Florysz, burgemeester, en Govaert Dircxz naar Dordrecht, inzake de bede 

8 Dirck Jacobsz naar Dordrecht, om hout te kopen 

8 Harman van Stolwijk reizen naar Antwerpen, voor zaken van Pieter Jacobsz 

8 Claes Gerytsz naar Dordrecht, met een brief 

8 Govaert Andriesz van Dordrecht naar Gouda, om te waarschuwen, en weer naar Dordrecht 

8 Govaert naar Oudewater met een brief 

8 Dammas Claesz naar Den Haag 

8 Geryt Jansz naar Den Haag 

8 Jan uitgezonden naar het hof te Nijmegen 

8 Romer Jacobsz naar Den Haag 

8v Goebel Michielsz naar Antwerpen, omdat "hij beset was van" Pieter Jacobsz 

8v Govaert Andriesz naar Delft met een brief, en naar Den Haag met een brief 

8v Claes Gerytsz naar Den Haag met een brief 

8v Jan Jacobsz en Heynrick Aerntsz naar Leiden, om een vonnis 

8v Geryt Jan Lambrechtsz 
naar Dordrecht en Delft vanwege de manschappen, die de stadhouder in 
Gouda wilde hebben 

8v Claes Gerytsz naar Dordrecht en Rotterdam met een brief 

8v Jacob Florysz burgemeester, Romer Jacobsz en Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, om betaling te krijgen voor de manschappen 

8v Jacob Florysz, Willem Aerntsz en Romer Jacobsz om de schepen in gereedheid te brengen op het water 

8v Jacob Florysz, Romer Jacobsz en Geryt Jan Lambrechtsz naar Dordrecht, op schrijven van de stadhouder 

8v Jacob Florysz, Romer Jacobsz en Geryt Jan Lambrechtsz inzake de lening van de koning 
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8v Jacob Florijsz en Dirck Jacobsz 
naar Den Haag, inzake de petitie van de koning, en omdat de landsheer te 
Gouda 100 manschappen wilde leggen "om die met (of: niet) te ontvangen" 

8v Jacob Florysz, burgemeester, met Jan Heynricxz naar Den Haag 

8v Geryt Claesz naar Zierikzee met een brief aan heer Jacob van Cats 

8v Jacob Florysz naar Delft en naar Leiden, om te spreken over het slot van de rekening 

8v Jacob Florysz en Dirck Jacobsz 
naar Den Haag, om antwoord te brengen over het ter zee brengen van de 
schepen 

9 Willem Aerntsz, Barent Heynricxz, Vrerick Adriaensz en Jan Heynricxz reis, met heer Jan van Cats "lichaam zaliger gedachtenis" 

9 Dirck Jacobsz naar Den Haag, om opdracht te krijgen inzake het kasteleinschap 

9 Claes Gerytsz naar Leiden, Haarlem en Amsterdam met brieven 

9 Bart van Oeyen met een brief aan de stad Dordrecht 

9 de deken en Romer Jacobsz naar de proost te Utrecht 

9 Claes Gerytsz naar Amsterdam met een brief 

9 Heynrick Aerntsz naar Den Haag 

9 Heynrick Aerntsz 
naar Den Haag, om de abt het antwoord te geven inzake de lening van mijn 
genadigen heer 

9 Jan Volkaertsz met een brief aan Willem Buys 

9 Frans die duerwaerden gezonden om haastig de steden te waarschuwen 

9 Claes Gerytsz naar IJsselstein naar de drossaart, en naar Haarlem 

9 Bart van Oeyen naar Dordrecht met een brief aangaande de vaart 

9 Claes Gerytsz naar Dordrecht met een brief 

9 Claes Gerytsz naar Gorinchem om te informeren naar de soldaten 

9 Dammas Claesz, burgemeester en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake een lening van mijn genadigen heer 

9 Dirck mijn jonckersz naar Sint Maartensdijk met een brief 

9 Claes Gerytsz naar Dordrecht, Rotterdam, Gorinchem en Schoonhoven met brieven 

9 Dirck Jacobsz en Dirck die timmerman 
naar Dordrecht, om hout waarmee men de gracht met palen versterkte 
("staecketten") 

9v Geryt Allairtsz naar Leiden met een brief 

9v Heynrick Aerntsz en Willem Aerntsz naar Dordrecht, inzake de nieuwe vaart 

9v Heynrick Aerntsz naar Den Haag, vanwege de rekening 

9v Heynrick Aerntsz naar Delfshaven 

9v Heynrick Aerntsz naar Delft, om te spreken over het zoutschip dat er "genomen" was 

9v Geryt Claesz naar Goes met een brief 

9v Claes Jan die jongenz naar Sint Maartensdijk, naar Zierikzee en Antwerpen om renten af te lossen 

9v de deken met Romer Jacobsz 
naar Utrecht, naar de proost aangaande Claes Meynertsz en de zaken van 
de koster 
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9v Heynrick Aerntsz Broechusen en Geryt Jan Lambrechtsz 
naar Den Haag, inzake de verre reis naar Frankrijk en de uizending van 
schepen 

9v Claes Gerytsz 
naar Den Haag, naar Jan Heynricxz om hem de rekening van het gemene 
land te brengen 

9v Jacob Florysz naar Den Haag, ter dagvaart 

9v Jan Heynricxz naar Mechelen, ter dagvaart 

9v Jacob Florysz en Jan Heynricxz naar Mechelen, ter dagvaart bij de keizer 

9v Jacob Florysz op dezelfde reis 

9v Jan Heynricxz 
alleen thuis gekomen op de petitie van 6000, en weer naar Den Haag 
gereisd, verder naar Mechelen 

9v Jacob Florysz geld geleend om daarheen te reizen en terug te komen 

9v Claes Gerytsz naar Oudewater met een brief, en naar IJsselstein 

10 Heynrick Aerntsz 
naar Den Haag, inzake de 1200 Rijnse guldens, om te reizen naar Frankrijk 
heer Philips van Spanje als gezant 

10 Bart van Oeyen naar Den Haag met een brief 

10 Govaert Andries 2x naar Den Haag, en 1x naar Delft 

10 Geryt Claesz naar Oudewater met een brief 

10 Reyer Jacobsz naar Leiden, Schiedam en Delft met brieven 

10 Bart van Oeyen reis van 4 dagen om soldaten te halen, en nog 2x naar Schoonhoven 

10 Govaert Andriesz naar Delft, Leiden, Schoonhoven en Oudewater 

10 Reyer Jacobsz naar Schoonhoven met een brief 

10 Cornelis Pietersz naar Oudewater 

10 Jan Roelofsz die coperslager naar Amsterdam, om buskruit en 4 tonnen pek en 2 tonnen teer 

10 Louwerysz naar Oudewater met een brief 

10 een bode die Willem Buys thuis haalde 

10 Pieter Willemsz 
"beset" geweest te Vere, vanwege de stad, "van" Heynric van Scoenhoeven, 
Luyt Gerytsz en Claes Cloeck, en heeft daar 2x voor gereisd, verteringen, 
voorspraak en akten 

10 Jacob Jansz met een schuit naar Oudewater gezonden 

10 Govaert Andriesz naar Schiedam en Delft 

10 Geryt Claesz naar Haarlem met een brief 

10 Bart van Oeyen naar Schiedam en Oudewater 

10 Govaert Andriesz naar Schoonhoven en Leiden 

10 Geryt Jansz naar Delft naar de gemene steden 

10 Jan Heynricxz 
naar Den Haag zonder knecht inzake de omslag op 24 oktober; nog gereisd 
totdat hij gevangen genomen werd en kwam eruit op St. Catharijnenavond 
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10v Adriaen Jacobsz naar Oudewater 

10v Jan die ketelboeter naar Amsterdam 

10v Jan die cock 
naar Zierikzee, "om" heer Jacob van Cats; nog naar de stadhouder te 
Schiedam 

10v Ghijs Ockersz 
naar Antwerpen met een brief om te wachten op het vonnis van Pieter 
Jacobsz en de stad 

10v Pieter Aerntsz 
naar "Aemsterveen"(?) en Amsterdam, omdat hij "beset" was door Claes 
Florysz 

10v Bouwen Jansz naar Dordrecht met een brief 

10v Wouter Jansz die scipper naar Dordrecht, om "schepen" te kopen of te huren 

10v coman Heyn naar Dordrecht, voor hetzelfde 

10v Reymbrant IJsbrantsz naar Den Haag met een brief 

10v - 
gezonden 2 schuiten naar het eind van de IJssel, toen men de schepen 
geleidde 

10v Jan Luyt naar Dordrecht met een brief 

10v Jacob Florysz en Heynrick Aerntsz 
naar Delft naar de stadhouder, voor bijzondere zaken, om manschappen te 
Gouda te houden 

10v Jacob Florysz naar Den Haag en Delft 

10v 8 scheepsjongens die de burgemeester moesten begeleiden naar de brug van de molenaar 

10v Cornelis Jacobsz naar Haarlem, met een brief voor Jacob Florysz 

10v coman Heyn naar Dordrecht, met brieven, 2 maal 

10v Govaert Andriesz 2x naar Schiedam, met brieven aan de stadhouder 

10v Govaert Andriesz met een brief aan de burgemeester te Leiden 

10v een lakenbereider naar Schiedam, met een brief aan de stadhouder 

10v - reis naar Noordwijk, inzake een geldtransactie 

11 Bartgen van Oeyen 3 reizen, naar Dordrecht, Delft, Leiden en Haarlem, met brieven 

11 Govaert Andriesz naar Leiden, Delft en Dordrecht en naar de stadhouder 

11 Witte Wesselsz naar Dordrecht, om een schip te kopen 

11 Jacob van Kralingen naar Schiedam, naar de stadhouder, volgens de wens van het gerecht 

11 Jan die ketelboeter naar Amsterdam 

11 Jacob Florysz, burgemeester en Willem Buys naar Leiden en Haarlem, ter dagvaart bij de koning 

11 Jacob Florysz en Heynrick Aerntsz 
naar Schiedam en Delft, naar de stadhouder en de steden om schepen te 
hebben voor de IJssel en een blokhuis aan het eind van de IJssel 

11 Bart van Oeyen naar Dordrecht, Schoonhoven en Oudewater 

11 Govaert Andriesz 2x naar Delft 

11 Witte naar Dordrecht, om een "hoede" (=een klein vrachtschip) te kopen 
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11 Geryt Jan Lambrechtsz naar Delft, Schiedam en Dordrecht, inzake de "inneminge" van Rotterdam 

11 Romer Jacobsz naar Montfoort, vanwege bijzondere zaken 

11 Bart van Oeyen naar Haarlem en Amsterdam met een brief, 2x 

11 Jacob Florysz naar Delft 

11 Govaert Andriesz 
naar Amsterdam, Haarlem en Delft, en elders, met brieven, nog naar Veere 
met een brief aan "W..." (onleesbaar door inktvlek) 

11v heer Adam, onze pastoor 
naar de gezant, om opheffing te verkrijgen van onze "cesse" (=interdict, 
afstand) tegen de proost "dair of gegeven" 

11v een bode 
naar mevrouw "Montengins" om haar penningen te halen vanwege het land 
[Montigny] 

11v Pieter Zwan 4x naar Capelle en Rotterdam 

11v Willem Zuermont reizen, waarheen men hem gezonden heeft, met anderen 

11v een bode reis om de steden te waarschuwen 

11v Jan Pietersz omdat hij naar Oudewater reed, toen Woerden ingenomen was 

         

9 Schenkingen  
12 heer Geryt van Abbenbroeck en Jacob Densse, raadsheren hierheen gezonden, vanwege hertog Philips; 2 kannen wijn 

12 meester Jacob Crosinck en meester Dirck Rijswijk 2 kannen wijn 

12 de ridders 7 kannen wijn, op Palmzondag 

12 een priester bij de Collatiebroeders offergeld bij zijn eerste mis 

12 de stadhouder een maaltijd 

12 de Collatiebroeders 4 kannen wijn, bij een eerste mis 

12 de schutters geld op St. Jorisdag en op Verzworen Maandag 

12 heer Jacob van Cats 4 kannen wijn 

12 de hoogheemraad van Schieland 2 x 2 kannen wijn 

12 meester Jacob Ruys en meester Jan, raadsheren 20 pinten wijn, toen zij bekeken de uitgang van de molen in Bloemendaal 

12 de gemene steden 
wijn en maaltijden, toen zij te Gouda waren ter examinatie van de 
gevangenen 

12 de stadhouder een maaltijd met wijn 

12 Engelram een kan wijn 

12 2 gedeputeerden van Leiden 2 kannen wijn 

12 heer Adam 
een kan wijn, omdat hij de verkoop van de Goudse kuit in Bergen bevorderd 
heeft 

12 de oude schutters een kan wijn op Sacramentsdag bij de processie 

12 de jonge schutters een kan wijn op Sacramentsdag bij de processie 
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12 de jonge schutters op Sint Jansdag een kan wijn bij de processie 

12 Engebrecht Gerytsz 64 pinten wijn bij zijn eerste mis, vanwege de stad en de schutters 

12 2 raadsheren uit Den Haag 16 pinten wijn 

12 de stad Delft 2 kannen wijn, 2 maal 

12 de stadhouder een maaltijd bij Jan Lambrechtsz 

12 Willem Pieter Nevensz neef 4 kannen wijn bij zijn eerste mis en offergeld 

12 een klerk 4 kannen wijn bij zijn eerste mis "ende ghinck wt tot Jacob Woutersz" 

12v de steden van Noord Holland toen men een andere kastelein zou aanstellen 

12v meester Willem Claesz dienre 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

12v de heemraad van Schieland 2 kannen wijn 

12v heer Heynrick van Naaldwijk 2 kannen wijn 

12v heer Jacob van Cats 2 kannen wijn 

12v heer van IJsselstein een maaltijd of twee, bij Griet Willem Heynricxz 

12v meester Cornelys die Jonge 
2 kannen wijn, met 12 maaltijden toen hij hier was voor de vroedschap 
vanwege de 6000 guldens 

12v Coenraet Florysz 
toen hij als gedeputeerde van Dordrecht hier gekomen was inzake het graven 
van de vaart door het veen 

12v de provinciaal een kan wijn 

12v de provinciaal 20 pinten malvezij, op St. Franciscusdag bij de Minderbroeders 

12v - een kan wijn, toen men de belastingen verpachtte 

12v een bode van Dordrecht geld, vanwege bijzondere berichten die hij bracht 

12v Jacob van Boshusen wijn 

12v de stad Haarlem wijn 

12v de Minderbroeders vis, haring, groente en paling, en wijn, op St. Franciscusdag 

12v de hoofdlieden van de oude schutters geld, op bevel van de burgemeesters 

12v de getidemeesters 
geld, ten behoeve van de gedachtenismissen ("getiden") met toestemming 
van het gerecht 

12v de oude schutters geld, op Verzworen Maandag 

12v de stad Haarlem 36 pinten wijn 

12v 
de ontvanger van Vlaanderen, met heer Jacob van Cats als gelastigden van de 
landsheer 

4 kannen "petons" 

12v de meters geld op Verzworen Maandag 

12v de proost heer Jan die bastaert van Bourgondië wijn en maaltijden, op bevel van het gerecht, toen hij hier "bewaert" werd 

12v dezelfde Jan die bastaert 2 kannen wijn, toen hij wederom kwam 

12v heer Heynrick van Naaldwijk 16 pinten wijn 

12v de hoge heemraad van Schieland 4 kannen wijn 
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13 heer Willem van Boshusen en Jacob zijn broeder 
32 pinten wijn en 8 pinten petons, toen zij hierheen gezonden waren door de 
heren van de Raad om het kapiteinschap te accepteren 

13 de stadhouder een lichte maaltijd 

13 heer van Kamerik een "gelach" 

13 de oude schutters elk 2 pinten wijn op zowel Sacramentsdag als Sint Maarten avond 

         

10 Schenkingen op kerstavond, als gewoonlijk  
13 de kastelein 4 kannen wijn 

13 de baljuw 2 kannen wijn 

13 de schout 2 kannen wijn 

13 de 4 burgemeesters elk 2 kannen wijn 

13 de 7 schepenen elk een kan wijn 

13 de 4 tresoriers elk een kan wijn 

13 de 4 weesmeesters elk een kan wijn 

13 de 3 klerken elk een kan wijn 

13 de 4 boden elk een kan wijn 

13 de tollenaar 2 kannen wijn 

13 de rentemeester 2 kannen wijn 

13 de vicecureit 2 kannen wijn 

13 de organist 1 kan wijn 

13 meester Damiaen 1 kan wijn 

13 de 3 schoolmeesters elk 2 pinten 

13 de Minderbroeders 4 kannen wijn en 20 pinten op hun kermis, nog geld op sint Franciscusdag 

13 de zangers 4 kannen wijn 

         

11 Schenkingen (restant)  
13 de voorpoort in Den Haag geld 

13 de middelpoort in Den Haag geld 

13 de deurwachters geld 

13 de bode in Den Haag geld 

13 de kamerling van de stadhouder niet 

         

12 Bezoldigingen  
13v de schout voor het halen van het nieuwe recht 

13v meester Damiaen bezoldiging 
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13v de 4 boden bezoldiging 

13v Govaert Andriesz kleding 

13v Jan die boechmaker bezoldiging 

13v de schepenmeesters kleding 

13v meester Louwerys en Claes Gerytsz kleding 

13v de stadsklerken bezoldiging 

13v Pieter die harnasmaker bezoldiging 

13v Pieter Hugenz de brandemmers bewaken en de emmers "veroren" 

13v Pieter slotemaker het uurwerk stellen 

13v Roel die bode de Sint Joost klok stellen 

13v Louwerys en Claes Gerytsz de kamer van de weesmeesters bewaken 

13v Kors die metselaar bezoldiging 

13v Dirck Claesz bezoldiging 

13v - vijftig emmers uit Rotterdam gebracht 

13v meester Damiaen 
omdat hij de vrouwen in het gasthuis "bewaert", wat zijn voorvaderen niet 
plachten te doen 

13v Dirck Jacobsz 
vanwege het verlies van geld dat hij Outgaert Dircxz meer moest geven dan 
zijn hoofdsom bedroeg van de renten 

13v Pieter buskruit, uit de verkochte renten bekostigd 

13v de bode van de tresoriers bezoldiging 

13v meester Louwerys en Claes Gerytsz als dienaars van de weesmeesters 

13v Dirck Claesz het marktveld schoonmaken 

13v meester Jacob Peyns, advocaat geld 

13v Aelbrecht van Loo, procureur geld 

         

13 Waken  
14 - waken in de 5 poorten 

14 - turf en kaarsen op het raadhuis en op de poorten 

14 Geryt Claesz de schutterswacht stellen 

14 de bossescieters waken, en de kanonnen bewaken, 's nachts bij de torens, en overdag 

14 de 4 straatwakers 's nachts waken op straat 

14 de 4 torenwachters 's nachts de wacht houden op de toren 

14 - de wacht houden op de IJssel en in de stadsgracht, dag en nacht 

14 - de wacht houden, overal; toortsen, turf en timmerwerk 

14 de torenwachters turf, kaarsen; de wacht houden etc. 
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14 - bijten hakken "voir ende na", een ton pek 

14 - de kanonnen vervoeren 

14 - waren, gehaald bij Dirck Jansz die bode 

14 Geryt Willemsz met z'n vieren ruiters aan het eind van de IJssel brengen 

14 Wijt drie "bossen ver..egen" (?) 

14 Willem Dammas, Pieter Zwan en Jan Piersen reizen en turf 

         

14 Dakpannen  
14v St. Kathrinen klooster - 

14v meester Chrispoffel en Pieter Jansz in die scaer - 

14v coman Dirck Ouderkerck - 

14v Dirck Sysgen - 

14v het Gasthuis - 

14v Pieter Jacobsz - 

         

15 Bouwen  
14v - stenen, waarmee men het accijnshuis gemaakt heeft 

14v - de bruggen opknappen 

14v de smid spijkers en ijzer 

14v de smid een slot aan het Veerstal 

14v de slotemaker het slot aan de boom repareren 

14v Dirck die timmerman - 

14v de smid spijkers en ijzer 

14v Frans de haken halen bij de oude hoofdlieden en brengen bij de nieuwe 

14v Kors ook zoiets ("dier gelyc") 

14v Willem en zijn broeder een plank zagen 

14v - kalk; vervoer daarvan 

14v Baert, de kuipers weduwe 19 karren zand 

14v Pieter slotemaker 2 sloten aan de Dijkspoort 

14v Jan die slotemaker sleutels en sloten 

14v Kors die metselaar arbeid 

14v Jan Pouwelsz 20 karren zand vervoeren 

14v Dirck die timmerman timmeren 

14v Willem Dircxz die smid ijzerwerk 

14v Willem die houtsager zagen en 2 sloten vermaken 
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14v Willem die houtsager zagen 

14v Dirck die timmerman arbeid 

14v Willem die smid ijzerwerk aan de Noodgodsbrug en 4 sleutels 

14v - vervoer 

14v Dirck timmeren 

14v - stenen schoonmaken 

14v die smid 2100 middelnagels, en ijzers 

14v Jan die ketelboeter 9 kommen 

14v Jacob Dircxz arbeid 

14v Willem die houtsager zagen 

14v Kors die operman hulp bij metselwerk 

14v - stenen brengen 

14v - een schuit klei 

14v - 8 kanonnen naar de Vest slepen 

14v Jacob die timmerman voor een zaag, "die hem ontviel" in de IJssel 

15 Jan Woutersz hout, "dat hoeft", en slepen 

15 Jan die gorter arbeid 

15 Ghijs Ouderkerck arbeid 

15 Willem mandekyn arbeid 

15 Jaep hout zagen en stenen schoonmaken 

15 Pieter Ockersz 12 pond smeer 

15 Willem spijkers en ijzerwerk 

15 die slotemakers 3 sleutels 

15 - dakpannen 

15 Pieter Pietersz arbeid 

15 Kors die metselaar en Thijs Pietersz arbeid 

15 Willem mandekyn metselwerk 

15 Adriaen die karreman vervoer 

15 Jacob Roelofsz arbeid; hout 

15 Dirck die timmerman arbeid 

15 Willem die smid 1500 middelnagels, en ijzers 

15 meester Willem slepen 

15 Heynrick en Jacob Harpersz zand 

15 Pieter die slotemaker sleutels 

15 Jacob Codde glazen repareren bij de Minderbroeders 
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15 Dirck Baertsz te Moordrecht 17000 stenen 

15 Pieter die slotemaker 
2 sloten en sleutels maken en een "kijcvenster" in de voordeur van het 
raadhuis 

15 Willem Gijsbrechtsz werk aan de Vesten 

15 Jacob Vervlist zand kruien naar de Vest 

15 Willem mandekyn metselwerk 

15 Adriaen die karreman zand vervoeren en puin 

15 - een kar zand 

15 - een nieuwe kabel aan de klok in het raadhuis 

15 Dirck die timmerman arbeid 

15 Jacob van der Goude planken 

15 - spijkers en ijzerwerk aan de haken 

15 - kalk 

15 Kors de muur schoeien 

15 de busschieters met de kanonnen schieten gedurende 9 dagen, en ze bewaken 

15 Michiel die scheepmaker het scheepje vermaken 

15 Kors en anderen metselen bij de "broers" 

15 - - 

15 - 
1108 voet planken, met onkosten te Dordrecht, en de vracht thuisbrengen en 
uit de schepen laden 

15v Jan die jonge 2 dagen reizen 

15v Baert die cupers - 

15v Meynaert vervoer 

15v Dirck Jansz kalk 

15v Kors die metselaar arbeid 

15v Dirck die timmerman arbeid 

15v Heynrick Pietersz 6 karren zand 

15v Jan die gorter arbeid 

15v - 6 schouwen bagger 

15v - 
een pijpsleutel vermaken in de school, nog een sleutel in de Veerstal, één op 
de Winterdijk, één op de IJsselbrug, nog één in het slot, één op de 
Potterspoort, 2 op de Dijkspoort, een vuurpan op de toren 

15v - 3 karren zand 

15v - baggeren bij de Dijkspoort 

15v meester Willem hout slepen 

15v Aernt Leye een halve ton tras, en kalk 
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15v Kors arbeid 

15v Geryt Pietersz arbeid 

15v Kors van Remunde (?) arbeid 

15v Adriaen die karreman vervoer 

15v Jan die gorter arbeid 

15v Baert die cupers wedue 3 karren zand 

15v Kors die metselaar arbeid 

15v Jacob en Jacob die houtsagers zagen 

15v - de 5 poorten 14 nachten 

15v Allairt de gevangenis schoonmaken 

15v Willem Vroesen schouwhuur 

15v Goesen die baggerman baggeren 

15v Pieter die slotemaker sloten en sleutels 

15v - en de "ellen" (=elands (vellen) voor "ander stede huus" 

15v Adriaen die timmerman arbeid 

15v Stamme kalk 

15v Coppen die graefmaker arbeid 

15v Geryt die scheepmaker een spriet 

15v meester Claes die barbier 12 karren zand 

15v Jan Kerstantsz 43 schouwen achter de Minderbroeders 

15v Geerlof Feysen 3 palen op het Veerstal 

15v Jan die Gorter arbeid 

15v Kors die metselaar arbeid 

15v Dirck Claesz hulp bij metselwerk 

15v Dirck die stratemaker arbeid 

15v Adriaen die karreman 48 karren 

15v Daem 2500 stenen 

15v Goesen en Jan die baggerman baggeren 

15v Goesen baggeren 

15v Kors die metselaar pannen of tegels 

15v Jacob die timmerman arbeid 

15v Jan die jonge 400 leien en 25 

15v Kors metselen 

15v Dirck Jansz 5 tonnen kalk, en hout 

15v - kogels en haken, gebruikt in het oorlogsschip 
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16 de dekker werk aan de Kleiweg 

16 Heyn Scoer 30 panelen en 6 vorsten 

16 Dirck die timmerman met nog twee: werk aan de Noodgodsbrug, zaagwerk en een kar zand 

16 meester Willem die barbier slepen 

16 Aernt Leye werk in de hal 

16 - werk aan het stadhuis; solderen, leinagels en vervoer 

16 Jan Woutersz hout 

16 - de bruggen oplappen; middelnagels 

16 - 
ijzerwerk; aan het oorlogsschip 350 dubbele middelnagels, nog 600 
middelnagels, nog 350 lasijzers en spijkers 

16 - 
"bos platen", waar de geschutstukken in lagen; en nog 2 geschutstukken 
beslagen 

16 coman ijserman 500 stenen 

16 Dirck Dircxz planken aan de Noodgodsbrug 

16 Aerlant aarde aan de Noodgodsbrug 

16 - kalk; kalk en steen vervoeren; 4 karren zand 

16 - sloten vermaken en sleutels 

16 - zagen aan de bruggen 

16 Jan die gorter metselen 

16 Allairt arbeid 

16 Dirck die timmerman en Adriaen zijn knecht werken aan de Noodgodsbrug 

16 Dirck arbeid 

16 Kors arbeid; latten 

16 de schipper "van die hoe" (= vrachtschip) 

16 Meeus Michielsz touw in het vrachtschip 

16 Dirck Simonsz een schuit klei kruien 

16 Willem die smid ijzerwerk; hout slepen 

16 de steenplaats 4500 stenen 

16 Claes mit die zwanen 1500 stenen 

16 Andries die kistemaker het beschot in het raadhuis 

16 Willem die smid ijzerwerk 

16 coman Willem - 

16 Willem Buys maken van de geschutstukken 

16 - slepen 

16 Korsgen metselen 
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16 Pieter slotemaker sleutels 

16 - metselen van de straat; ijzerwerk 

16 Jan Woutersz 6 planken en ander hout 

16 Pieter die cuper 5 karren zand 

16 - vervoer van zand en stenen; slepen 

16 - 3 tonnen kalk 

16 Allaert Dijkspoort en Potterspoort schoonmaken 

16 - timmeren 

16 de metselaar - 

16v - hout, waarvan men de staketsels in de stadsgracht maakte 

16v - vracht 

16v Aernt Leye werken bij de Minderbroeders 

16v - 100 leien en 900 spijkers met "scosspikeren" en 3 pond lood 

16v Luyt die wielmaker wielen aan de vuurroeren 

16v - vervoer 

16v - zand waarmee men bestraatte 

16v Pieter slotemaker allerlei sleutels 

16v Dirc die operman arbeid 

16v Dirck Jansz 3 tonnen kalk 

16v Jan Kerstantsz arbeid 

16v Dirck die timmerman arbeid 

16v Kors die metselaar metselen 

16v - zagen 

16v Simon van Loenen met z'n drieën de wilgen omhakken op de Vesten 

16v Dirck die timmerman werken aan de stadsgracht 

16v Adriaen arbeid 

16v Jan dou arbeid 

16v Volkaert Jacobsz arbeid 

16v Pieter Claesz timmeren 

16v Jan van Haerlem - 

16v Valck - 

16v Geryt Jacobsz timmeren 

16v Jan Kerstantsz - 

16v Willem Gerytsz - 

16v Ewout arbeid 
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16v Claes Aelbrechtsz - 

16v Jacob die cuper en Willem Loeyfsz zagen 

16v Willem Vroesen 2 kleischuiten voor 18 dagen 

16v meester Willem die barbier 10 wagens mennen 

16v Jan Willemsz waken 

16v Willem Hugenz een schuit (damloper) voor 5 dagen 

16v de slotemaker - 

16v Claes en Heynrick zagen en een schuit hout voeren 

16v Adriaen die timmerman arbeid 

16v Ewout timmeren 

16v Jan dou arbeid 

16v Claes Aelbrechtsz arbeid 

16v Volkaert arbeid 

16v Jacob Simonsz arbeid 

16v Willem Gerytsz arbeid 

16v Jan van Haerlem arbeid 

16v Geryt Jacobsz arbeid 

16v Pieter Claesz arbeid 

16v Valck werk met een vijzel 

16v een wijfke geld 

16v Dirck 4 roeden en bestraten 

16v - 121 pond gewicht en 3300 middelnagels 

16v Jacob Jansz 1 plank 

16v - 400 middelnagels 

16v Kors die metselaar hout dragen, en "bossen" dragen 

16v Joost Jansz werk aan de borstwering 

16v Teeu arbeid 

16v Kors van Remonde arbeid 

16v Boyen arbeid 

17 Pieter Pietersz arbeid 

17 Teeu Pietersz - 

17 Huuch Jansz arbeid 

17 Jacob van den Vlist - 

17 Louwerys Jacobsz - 

17 Claes die Valkenair met z'n drieën arbeid 
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17 Heynrick Jansz - 

17 - spijkers gehaald bij Rut ("tot Rutten") 

17 - horden gehaald in het Land van Stein 

17 - bestraten op de Tilbrug 

17 - haardsteen 

17 - 400 kogels 

17 Geryt Jansz 7x staketsels vervoeren 

17 - een ton kalk 

17 - 8 karren zand 

17 Simon Aelbrechtsz 10 karren puin 

17 - ijzerwerk bij Jan Jansz 

17 meester Willem die barbier vervoer 

17 Willem Heynricxz de staketsels halen 

17 Pieter Claesz arbeid 

17 Volkaert Jacobsz arbeid 

17 Cornelis Simonsz arbeid 

17 Jacob Reyersz - 

17 Claes Aelbrechtsz arbeid 

17 Willem Gerytsz arbeid 

17 Valck - 

17 Jan Willemsz - 

17 Jan Walichsz arbeid 

17 Ewout - 

17 Heynrick die timmerman arbeid 

17 Jan Kerstantsz arbeid 

17 Adriaen die timmerman arbeid en 2 hoosvaten 

17 Dirck die timmerman arbeid 

17 Boyen arbeid 

17 Jan Pietersz arbeid 

17 Huuch Jansz - 

17 Louwerys Jacobsz - 

17 Pieter Loys arbeid 

17 Pieter Pietersz arbeid 

17 Joost Jansz arbeid 

17 Martijn Govaertsz arbeid 
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17 Kors van Remonde arbeid 

17 Theeu Zegersz arbeid 

17 Jacob van Vlist arbeid 

17 Jan dou vuurladen, waar men het buskruit in doet 

17 Jan die gorter wilgen en staketsels halen 

17 Jan Heynricxz arbeid 

17 Moen die smid 4 vuurpannen 

17 Wijt 12 pannen 

17 Pieter Kors een vuurlade 

17 Thijs Pietersz arbeid 

17 Kors Pietersz arbeid 

17 Willem Pietersz arbeid 

17 Adriaen Pietersz arbeid 

17 Jan Gerytsz arbeid 

17 Martijn die operman - 

17 Heynrick hout zagen 

17 Theeu en Jacob die cuper zagen; arbeid 

17 13 bijtmakers inde stadsgracht - 

17 - bijten hakken 

17 Jan Volkaertsz en Jacob hout dragen, en bijten hakken 

17 - bijten hakken 

17 Willem Dammasz en zijn zoon bijten hakken 

17 Claes van Yperen pek aan de toortsen 

17 Pouwels Gerytsz en Jan Pietersz 
beiden met een paard, om Jan Heynricxz te zoeken te Moordrecht, 
Waddinxveen en elders 

17 Pouwels en zijn broer naar Oudewater met een paard 

17v Geryt Jansz en Geryt Pietersz gereden met een paard naar Rotterdam om de wacht te houden 

17v Kors die metselaar metselen 

17v - staketsels 

17v Adriaen en zijn gezel vervoer 

17v Jacob Roelofsz staketsels vervoeren 

17v - staketsels maken en vervoeren 

17v Jan Oliviersz 318 wilgen 

17v meester Willem 4 staketsels en vervoer 

17v - 50 bossen rijshout, waarmee men de staketsels maakte 
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17v - wilgen kappen 

17v Aelbrecht Willemsz arbeid 

17v Aernt Oliviersz arbeid 

17v Cornelys Jansz arbeid 

17v Pieter Pietersz arbeid; een spriet 

17v Cornelys Snadersz vervoer en arbeid 

17v Pieter Loeyssoen arbeid met z'n zessen 

17v Frans die brouwersknecht arbeid 

17v Simon van Loenen arbeid met z'n zessen 

17v Pieter Dircxz die slotemaker sloten vermaken bij de Minderbroeders 

17v Jan Jansz vervoer 

17v - 100 voet "angelen" 

17v - zand, gebruikt aan de Vesten 

17v Willem Vroesen een kleischuit voor 10 dagen 

17v Willem Vroesen 
hout brengen naar de Potterspoort en het oorlogsschip smeren ("roeten"), en 
timmeren 

17v Simon Hugenz arbeid; riet 

17v Cornelys Kerstantsz schouwen, waarmee men de staketsels maakte, en ook anders gebruikt 

17v Jan Willemsz planken gebruikt in het "zeynsceepgen" 

17v Jan Pietersz, Pouwels Willemsz en Willem Geerlofsz Goukade 

17v Cornelys Sandersz hout en staketsels vervoeren 

17v Cornelys Willemsz wilgen kappen 

17v Cornelys Gerytsz arbeid 

17v Simon van Loenen arbeid 

17v Bouwen Bouwensz arbeid 

17v Dammas die stoeldraeyer arbeid 

17v Adriaen Boyensz en Boyen wilgen vervoeren; de schuit voor 2 dagen 

17v Cornelys Adriaensz wilgen vervoeren 

17v Neel die voel planken aan de schouwen waarmee men bijten hakte 

17v Meeus Michielsz een lijn voor een trekschuit ("treclyn") 

17v Hubrecht die barbier 3 bekkens 

17v Bouwen Luytgesz 12 schuiten zand 

17v Jan Luyt een brief brengen naar Schoonhoven 

17v Jan Jansz lange dennenagels 

17v Wis die timmerman 2 balken van 4 bouten en nog 4 bouten en een keperhout 
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17v 2 gezellen arbeid 

17v Simon Jansz een mast 

18 Jan Harmansz en Willem Claesz arbeid; nog een mast van Jan Harmansz 

18 Aernt die sakedrager arbeid 

18 Claes van Yperen 3000 toortsen in de pek zetten 

18 Jan Aerntsz 361 wilgen 

18 Jan Jansz arbeid 

18 Willem die bontwerker 2 snijt vellen aan het oorlogsschip 

18 Adriaen die karreman en Meynert zand en aarde vervoeren 

18 Simon Hugenz riet 

18 Jan Reyersz met z'n vijven 

18 Andries Joostenz en Teeu Pietersz arbeid 

18 Coppen die graefmaker arbeid 

18 Wouter Willemsz graven 

18 Ghijs die Voel heien en graven 

18 Pieter Tiemansz arbeid 

18 Jan die gorter planken dragen 

18 Pieter Loeycxz met z'n zessen graven, 8 dagen 

18 Jacob Dircxz heien 

18 Geryt van Proeyen scheppen 

18 Geryt Jansz kogels 

18 Simon Bouwenz toortsen 

18 Heynrick die tegeldecker arbeid 

18 Volkaert Claesz 8 schuiten zand 

18 Jacob die cuper zagen 

18 Wouter Jansz vanwege het oorlogsschip 

18 Jan Hugenz wilgen laden en lossen 

18 Dirck Baertsz 2000 klinkers 

18 Pieter Claesz arbeid 

18 Cornelys Pietersz - 

18 Dirck die timmerman arbeid 

18 Jan Reyersz arbeid en gebruik van de schuit 

18 Geryt Thysz arbeid en heien 

18 de schuit in de IJssel de schepen bezien 

18 de slotemaker 3 nieuwe sloten en sleutels gemaakt en vermaakt 
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18 - heien 

18 Luyt die timmerman arbeid 

18 Ewout arbeid; een bast 

18 Willem Gerytsz arbeid; een barkoen 

18 Simon van Loenen arbeid met z'n drieën 

18 Cornelys Wiggersz arbeid 

18 Simon van Lonen arbeid met z'n drieën 

18 Jan Walichsz arbeid 

18 Adriaen Hagensz arbeid 

18 Jan die ketelboeter 40 pond lood 

18 Jan die Gorter arbeid 

18 Cornelys die timmerman en Geryt die timmerman arbeid; "mos" 

18 Geryt die timmerman wilgen halen 

18 de kanonniers 14 nachten 

18v Geryt Jansz die bossescieter 14 nachten 

18v Tijs Jansz staketsels slepen 

18v Thijs Pietersz arbeid 

18v Jan Walichsz hout 

18v Kors die metselaar arbeid 

18v de stadssmid ijzerwerk, gebruikt aan de staketsels van de bomen in de IJssel 

18v meester Willem vervoer 

18v Vastert de vuurroeren bewaken, 14 nachten 

18v meester Jan die bossecruytmaker met salpeter, met zwavel 

18v - nog ijzer dat men in de oven gebruikt, waarin men het salpeter maakt 

18v Claes Hugenz 4 staketsels 

18v Simon van Loenen arbeid, met z'n vieren 

18v Goebel Michielsz 2 staketsels 

18v Dirck Dircxz 6 staketsels 

18v Bouwen Luytgesz 14 schouwen zand 

18v Dirck Andriesz 10 schouwen zand 

18v Jan die gorter en Huuch Jansz - 

18v Michiel Aerntsz 
dammen laten maken en de kade doorsteken; planken, zijn kalkoven en 1 
staketsel 

18v - brieven sturen om de wegen, die opgegraven waren, te stoppen 

18v Claes Dircxz en Ghijs Jansz arbeid; hout, en slepen 
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18v Pieter die slotemaker 4 sloten maken 

18v Boyen die molenair wilgen 

18v Geryt Jansz 3 wagens hout voeren 

18v Bouwen Jansz een brief naar Dordrecht brengen 

18v Bouwen Jansz hooien 

18v - 5 dagen heien 

18v Jacob Dircxz zand dragen 

18v Daem Hugenz 22 karren zand 

18v Harman Doesen 10 schuiten zand 

18v Jacob Jansz zagen 

18v meester Willem slepen 

18v Jan Geerlofsz 10 staketsels 

18v Pouwels en Adriaen 212 karren zand en 9 balken 

18v Jan Geerlofsz arbeid 

18v Dirck Jansz kalk 

18v Volpaert Heynricxz 2 staketsels 

18v Pieter Loeyfsz arbeid 

18v Joost Jansz arbeid 

18v Theeus Evertsz arbeid 

18v Korsgen arbeid 

18v Pieter Pietersz arbeid 

18v Martijn Govaertsz arbeid 

18v Wouter Willems arbeid 

18v Jan de bruyn arbeid 

18v Ghijs die voel heien 

18v Adriaen Pietersz arbeid 

18v Neel Matheusz graven 

18v Wouter Willemsz zanddrager 

18v Jacob Reyersz heien 

18v Pieter Claesz heien 

18v Heynrick Plonysz arbeid 

18v Ewout Jansz arbeid 

18v Adriaen Hagensz arbeid 

18v Jan Walichsz arbeid 

18v Dirck die timmerman arbeid 
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18v Willem Gerytsz arbeid 

18v Cornelys Simonsz arbeid 

19 Jan die gorter heien 

19 Wouter Jansz arbeid 

19 Geryt Thijsz arbeid 

19 Wouter Jansz zijn pont gebruiken 

19 Kors die metselaar arbeid 

19 Thijs die metselaar arbeid 

19 Jan Gerytsz metselen 

19 Jacob Dircxz een mast en een spriet 

19 Loey Danckaertsz wilgen 

19 Jan Pietersz 4 staketsels 

19 Jan Woutersz allerlei hout 

19 Jan Walichsz allerlei hout; planken 

19 Adriaen Dircxz sparren 

19 Kors die metselaar arbeid 

19 coman Claes Jansz kaarsen "ende ander wair" 

19 Willem die smid 4000 dubbele middelnagels 

19 - 16 staketsels 

19 Jan Pietersz planken vervoeren 

19 Heynric Jansz en Jan Jacobsz 250 wilgen, gebruikt voor de staketsels 

19 Heynrick Jansz een ton bier, die de soldaten kregen toen zij "dair verbij" gingen 

19 Geryt Aerntsz huur voor de schuit, die men gebruikte bij het heien 

19 Geryt Dircxz "stelen" van bijlen in het oorlogsschip (=misschien: van stelen voorzien?) 

19 de torenwachters 3 nachten 

19 Louwerys Jacobsz 14 dagen op de kerktoren 

19 meester Willem scheepmaker 9 planken 

19 Cornelys Claesz met z'n vieren 

19 Geryt scheepmaker voor zijn kleischuit 

19 Adriaen die karreman en Pouwels die karreman - 

19 coman Heyn 3 tonnen stenen 

19 Luyt die wielmaker 2 assen aan een wiel 

19 Pieter Aerntsz de stenen schuren 

19 Hubert Severynsz arbeid 

19 Pieter Luytgesz arbeid met z'n zevenen 
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19 Adriaen Aerntsz 425 toortsen 

19 Jan die Bruyn 9 dagen bijten hakken 

19 Jacob die Voel arbeid 

19 Pieter Allairtsz arbeid 

19 Ghijs die Voel arbeid 

19 Gherbrant arbeid 

19 Theeus Pietersz arbeid 

19 Ghijs arbeid 

19 Bouwen arbeid 

19 Willem Volkaertsz arbeid 

19 Jan Jansz arbeid en bijten hakken 

19 Jan Vrericxz 15 nachten in de Stammentoren 

19 Jan Dammasz 11 nachten 

19 Jan Govaertsz 15 nachten in de varkenstoren 

19 Evert Jacobsz 5 nachten op de handboogtoren 

19 meester Willem 16x wilgen slepen 

19 Jacob Martynsz 2000 stenen 

19 Meynaert 1500 stenen 

19v Jan Jansz 1500 stenen 

19v Jacob Dircxz 500 toortsen 

19v Claes van Yperen 1000 toortsen in de pek zetten 

19v Wouter Willemsz met z'n vijven 5 dagen stenen dragen 

19v Dirck die timmerman arbeid 

19v Pieter en Kersgen graven 

19v Jacob Gheen arbeid 

19v Simon van Loenen 3 houten hamers 

19v Jacob die houtsager zagen 

19v Jan Aerntsz 27 wilgen 

19v Simon Bouwensz een staketsel 

19v Geryt arbeid 

19v Jan Woutersz sparren, planken en middelhouten 

19v Adriaen die timmerman 100 sparren, 11 middelhouten en 5 balken 

19v Jan Walichsz sparren, rasters en eiken "scalen" 

19v Willem Gerytsz 12 planken 

19v Wouter Jansz een platte schuit voor 2 dagen 
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19v Jacob Codde die glaesmaker glazen in het raadhuis 

19v Kors die metselaar metselen 

19v Pieter Jansz 24 pond lood, een vorm 

19v - 3116 kogels voor vuurroeren gegoten, en geschutskogels 

19v Dirck Jacobsz een kozijn met een venster en "haecx" 

19v Jan van Goer die smid 12 lanspunten 

19v Wijt die smid 24 lanspunten 

19v Jan Gerytsz 18 lanspunten 

19v Jacob Reyersz 6 lanspunten 

19v Jacob Heynricxz 6 lanspunten 

19v Jan Gerytsz die zeylmaker 6 buskruitzakken 

19v Willem die smid dubbele middelnagels 

19v Willem die smid 71 haken, waarmee men bijt 

19v Pieter Vrericxz 63 lanspunten 

19v Pieter Loycxz en anderen graven 

19v Adriaen "ballast over te scieten" 

19v Claes die valkenair zagen 

19v Neel van Dyck 6 nieuwe staketsels 

19v Jan Jansz een mast, een kabel van een "trijs" (=katrol of hijsblok) 

19v Willem die cuper 3 tonnen om buskruit in te doen 

19v Pieter slotemaker allerlei sleutels en sloten vermaken 

19v Jacob Harmansz en een ander de vuurroeren verplaatsen 

19v Jacob havercoper wilgen 

19v - een "veerwaeck" te cortenaerde van 3 nachten 

19v Adriaen die timmerman arbeid 

19v Jan Hugenz arbeid bij Ariaen Louwerysz schip 

19v Simon Hugenz arbeid 

19v Heynrick Cornelysz een dag reizen naar Schoonhoven 

19v Claes Splintersz 10 staketsels 

19v Geryt die stoeldraeyer kogels 

20 Thijs Pietersz helpen de vuurroeren aan boord te brengen; kalk 

20 Meynaert vervoeren, o.a. van staketsels 

20 Heyn die decker arbeid; staketsels; dakpannen 

20 Geryt Lenaertsz staketsels 

20 Luyt die wielmaker de wieltjes vermaken 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    315 

 

 

20 Kors die metselaar arbeid 

20 meester Willem hout slepen 

20 Jan die bossescieter bijdrage in zijn huishuur 

20 Geryt die scheepmaker en Cornelys Claesz arbeid 

20 Jan die bruyn en anderen graven 

20 Jacob die houtsager zagen; een berk; sparren 

20 Adriaen die scuytvoere het hout naar de staketsels vervoeren 

20 Pieter Cornelysz 
18 basten en zoutvaten, en een ton pek, waarmee men de toortsen 
insmeerde 

20 Geryt Jansz 3000 stenen 

20 Florys Jansz want en touw 

20 Florys Jansz waaggeld, voor buskruit en andere zaken 

20 Thijsgen zand buiten de Dijkspoort in "witten" schip 

20 Dirck die timmerman arbeid, ook vanwege Pieter Claesz 

20 Jan Claesz arbeid 

20 Jan Woutersz eiken planken, sparren en ander hout aan de vredesschepen 

20 Frans Jansz arbeid 

20 Ermbout die cuper de vesten schoonmaken 

20 Willem die smid ijzerwerk aan de vredesschepen 

20 Jan Walichsz en meester Woutersz hout aan de vredesschepen 

20 Kors die metselaar arbeid 

20 Florys oude Jansz want aan de vredesschepen 

20 Jan Simonsz essenhouten riemen te Amsterdam 

20 Heynric Heynricxz het vrachtschip ("hoede") ophalen, 5 dagen 

20 Jan Woutersz hout 

20 de broeders in het Land van Stein 135 wilgen 

20 de griffier en de provoost voor zekere schulden 

20 de schoutsknechts soldij ("sondie") die zij verdienden voordat men Rotterdam innam 

20 Geryt Gijsbrechtsz wilgen 

20 Dirck Jacobsz de hekken maken aan de poorten, omdat hij het geld voorgeschoten had 

20 Dirck Simonszoons weduwe 2 staketsels 

20 Claes van Dobben keisteen 

20 Willem Loefsz en zijn gezellen balken zagen 

20 Willem die smid ijzerwerk aan het verlaat in de Peperstraat 

20 Jan Jansz die timmerman met Ewout arbeid 
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20 Kors die metselaar en de straatmaker arbeid; "mos" en teer; 1 sleutel 

20v Adriaen en gezel vervoer 

20v Dirck Jansz 2 tonnen kalk 

20v Dirck die timmerman arbeid 

20v Pieter Claesz arbeid 

20v Jacob Reyersz arbeid 

20v Cornelys Simonsz arbeid 

20v Jan Walichsz arbeid 

20v Wout arbeid 

20v Adriaen Hagensz arbeid 

20v Jan Willemsz arbeid 

20v Heynrick Thomasz arbeid 

20v Volkaert Jacobsz arbeid 

20v Willem Gerytsz arbeid 

20v Jan Kerstantsz arbeid 

20v Simon Vranckenz middelhouten 

20v Willem Gerytsz keperhouten, middelhouten en 20 bouten 

20v Valck arbeid 

20v Gheryt die houtsager planken zagen 

20v Jacob die cuper zagen 

20v Thijs Pietersz arbeid 

20v Willem Pietersz arbeid 

20v Adriaen Pietersz arbeid 

20v Martijn Govaertsz metselen met z'n drieën 

20v Jacob Gheen arbeid met z'n zessen 

20v Jan Reyersz, Jacob Dircxz en Jacob Simonsz arbeid 

20v Geryt Aerntsz 2 schuiten gedurende 17 dagen; nog een schuit 9 dagen en arbeid 

20v Pieter Loeycxz arbeid met z'n zessen 

20v Andries Joostenz en Theeu Pietersz met Coppen die graefmaker arbeid 

20v Jan Geerlofsz 6 grote staketsels 

20v de jonge boerenjongen (?) arbeid 

20v Willem Dircxz die smid dubbele middelnagels en ander ijzerwerk 

20v Pieter Vrericxz sloten en sleutels vermaken, en weerhaken in het gat van de haven 

20v Pieter Zwan turf ("tien dagen turfs") 

20v Kors die metselaar arbeid 
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20v Jan Simonsz 19 karren zand 

20v Pieter Jansz 14 pond touw in het oorlogsschip 

         

16 Het gemeneland  

21 
Pieter Staert, baljuw en kapitein van de soldaten, die hij aangenomen had ter 
bewaking van de stad 

eerst 20 man, van 11 februari tot zondag 8 juni, bedragende 117 dagen, elke 
man 6 groten per dag 

21 Pieter Staert 
10 man van 17 april tot 8 juni, bedragende 52 dagen, elke man 6 groten per 
dag 

21 Pieter Staert 
10 man, die hij aangenomen had, toen men naar Rotterdam reisde om de 
schepen te volgen, van 25 april tot 3 mei 

21 de baljuw als kapitein van de soldaten 

21 drie mannen soldij voor de periode van 11 februari tot 8 juni 

21 de soldaten 
schiphuur en verteringen toen ze de schepen achtervolgden en naar 
Rotterdam en Delfshaven reisden 

21 jonkheer Jan van Coelen voor zijn knechten en huur van zijn paard en verteringen 

21 meester Cornelys die jonge reis naar Mechelen voor het gemeneland 

         

17 Diversen  

21v een bode 
naar Dordrecht gereisd met een bevelschrift inzake de verlenging van het 
verdrag 

21v een bode die een waarschuwingsbrief bracht van heer Phillips Monsier van Ravestein 

21v de man het "wyer werck" in de Noodgods en in de grote kerk vermaken 

21v de procureur te Dendermonde 
omdat hij een geding gehouden heeft tegen meester Claes van 
Pottellenberch 

21v - een brief brengen naar Rotterdam 

21v heer Jan van Cats 3 soldaten "onderhouden" 

21v - een akte inzake de onderhouding van de soldaten 

21v de heidenen geld, opdat ze niet in de stad zouden komen 

21v de landsheer onderhoud van zijn soldaten over de maand mei 

21v de tresoriers Roelof Gerytsz, Dirck Jacobsz, Aelbert Dircxz en Dirck Dircxz geld, waarmee de renten in Antwerpen betaald waren 

21v een man uit Amsterdam 172 pond buskruit en vracht 

21v Jaep soldij in de "voerpoert" 

21v Claes Jansz, kapitein soldij 

21v heer Jan van Cats de brug op het hof gemaakt 

21v - een brief autentiseren 
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21v Heynrick Claesz 4 wimpels op het vrachtschip 

21v Ariaen Kerstant Lievenszoons weduwe huishuur, omdat de soldaten erin geweest waren "en gebroken hadden" 

21v een bode die gewaarschuwd had 

21v meester Martijn, procureur van de 6 steden geld, ook inzake de gemenelands renten 

21v meester Huuch die groet omdat hij in Mechelen bleef 

21v Jan Roelofsz geld, waarmee hij te Amsterdam buskruit, pek en teer betaalde 

21v een bode uit Leiden die ons "knechten" bracht 

21v een man uit Amsterdam 2 halve vaten 

21v Pieter Dircxz die roe - 

21v 2 gezellen van de Vlist die ons de boodschap brachten dat Schoonhoven de vijanden had weerstaan 

21v Baernt Heynricxz 
omdat hij het oorlogsschip bracht van Amsterdam, met loon dat de knechten 
kregen om het schip te brengen 

21v een man uit Amsterdam een ton kruit 

21v een bode een brief 

21v - 
negen vellen, waarmen zakken van maakte om buskruit in te doen en 
maakloon 

22 Volpaert Aerntsz met een brief 's nachts naar Schoonhoven 

22 Cornelys die backer brood dat de soldaten aten buiten de Potterspoort 

22 coman Claes kaarsen voor de soldaten 

22 - een bevelschrift en een verzoekschrift om de sluizen te openen op de IJssel 

22 Dirck Sysgen vanwege een soldaat die beesten gehaald had te Montfoort 

22 Jan die ketelboeter 
2 halve vaten kruit dat in kuipen wordt bewaard, en het kruit halen, met 
schuithuur 

22 Frans die zeylmaker canvas aan het oorlogsschip 

22 Jan meester Willem scheepmaker planken die in de vredesschepen gegaan zijn 

22 Jacob Dircxz de kaden stoppen in Bloemendaal en elders 

22 Heyn mit die tuten soldaten die naar Leiden gingen langs de stad 

22 Geryt Willem Aerntsz scipper het schip naar buiten brengen 

22 Vroutgen geheten Vrerick van Montfoort "van afterwesen van een beest, een caper van 7 stuivers" 

22 Jan die ketelboeter 108 pond buskruit voor de vuurroeren; lood 

22 een vrouw van Montfoort vanwege beesten, die haar ontstolen waren door de soldaten 

22 Willem die smid 
spijkers en ander ijzerwerk; de banden, waar men de vuurroeren in schiet, 
aan de 5 oorlogsschepen 

22 Jan vander eren soldij 

22 Witte soldij 

22 Jan Jacobsz met z'n achten, omdat ze Jacob van Boshuysen naar IJsselstein voerden 
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22 een bode reis naar Utrecht met een brief 

22 - ijzerwerk aan de vredesschepen 

22v 
de nieuwe tresoriers Dirck Jacobsz, Willem Aerntsz, Dirck Claesz van Crimpen en 
Huuch Gijsbrechtsz 

geld 

22v Willem Buys geld, op bevel van de burgemeesters 

22v de schipper van het huurschip geld 

23 - Blanco 

         

18 Los- en lijfrenten binnen de stad  
23v-
26 

losrenten binnen Gouda reeksen namen 

23v-
26 

lijfrenten binnen Gouda reeksen namen 

         

19 Los- en lijfrenten buiten de stad  
26v lijfrenten op domeinen van de landsheer reeksen namen 

27-
27v 

losrenten van de landsheer reeksen namen 

28 losrenten te Dordrecht, Haarlem, Delft reeksen namen 

28v losrenten te Leiden en Amsterdam reeksen namen 

29 lijfrenten te Amsterdam reeksen namen 

29v lijfrenten te Amsterdam en Rotterdam reeksen namen 

29v losrenten te Rotterdam reeksen namen 

30 renten te Utrecht reeksen namen 

30 lijfrenten te Utrecht reeksen namen 

30v lijfrenten te Utrecht reeksen namen 

31 lijfrenten te Utrecht reeksen namen 

31 losrenten te Antwerpen reeksen namen 

31 lijfrenten te Antwerpen reeksen namen 

31v lijfrenten te Antwerpen reeksen namen 

32 lijfrenten te Antwerpen reeksen namen 

32v losrenten in Den Haag reeksen namen 

32v lijfrenten te Middelburg reeksen namen 

33 losrenten in diverse plaatsen reeksen namen 

33 losrenten te Nieuwpoort reeksen namen 
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33 lijfrenten in diverse plaatsen reeksen namen 

33 losrenten te Brugge reeksen namen 

33v losrenten te Mechelen reeksen namen 

         

20 Afsluiting en saldo  
33v Florys Dircxz deze twee boeken en rekeningen maken 

34 - saldo 

         

         

 1489 inv.nr. 1153 
         

1 Accijnzen  
2 - de visserij in de IJssel 

2 - visaccijns 

2 - de 3 grachten 

2 - lakenaccijns 

2 - vleesaccijns onder de hal en onder de burgerij met de hal 

2 - vleesaccijns 

2 - zoutaccijns 

2 - de brug en het veer te Gouda en het veer te Haastrecht 

2 - de visserij in het Land van Stein 

2v de zeemwerkers vellen 

2v - huiden van de beesten 

2v - boteraccijns 

2v - hennep, garen, touw en want 

         

2 De tienden in het Land van Stein  
2v - smaltienden in het Land van Stein 

2v de broeders in het Land van Stein - 

3 - het westeinde en het oosteinde van de Willens, het deel van de stad 

3 - Wouter Geryts blok 

3 - Waggelwijk 
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3 Accijnzen  
3v eerste kwartaal wijnaccijns 

3v - binnen- en vreemde accijns 

3v - korenaccijns 

4 tweede kwartaal idem 

4v derde kwartaal idem 

5 vierde kwartaal idem 

         

4 Premies en leningen  
7 - eerste kwartaal 

7 - tweede kwartaal 

7 - vierde kwartaal 

7 - wijn, toen wij "die hoede" (= vrachtschip) verkochten 

7 - premies, toen men het grote vrachtschip verkocht in het stadhuis, en wijn 

7 Jan Dircxz en Claes Bernwoutsz op hun salaris 

7 het kantoor lening 

7 de oude tresories 4 leningen 

7 wij leningen, o.a. om het vrachtschip mee te betalen te Dordrecht 

7 dezelfde tresoriers 
een schepenbrief, houdende op Claes van Assche vanwege het grote 
vrachtschip van Dordrecht; nog een lening 

7 dezelfde tresoriers 3 leningen, o.a. in verband met Daem die timmerman 

         

5 Reizen  
8 Coppen die graefmaker - 

8 Jan die turfman naar Delft naar de burgemeester 

8 Jan die ketelboeter een bode naar Amsterdam, om buskruit 

8 Govaert Andriesz Bartgen van Oeyen 
naar Delft naar Haarlem, om de schepen te waarschuwen; en nog naar 
IJsselstein 

8 Govaert Andriesz naar Delft en Oudewater, met 2 brieven 

8 Jan die ketelboeter 16 dagen op reis om buskruit 

8 de schipper 
die de kloosteroverste per schip bracht naar Utrecht om de dispensatie dat 
men zuivel zou eten in de vastentijd 

8 Geryt Jansz, burgemeester ter dagvaart naar Schiedam, Delft, Dordrecht bij de gemene steden 

8 Bart van Oeyen naar Delft met een brief aan de stadhouder; naar Haarlem 

8 Jan van Anxt naar Delft, naar de burgemeester 
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8 Jan die ketelboeter naar Amsterdam, om buskruit 

8 Dirck Jacobsz naar Delft 

8 Dirck Jacobsz 
wat hij voorgeschoten heeft vanwege de kopieën van de bewapening, en van 
brieven die gezonden waren aan de koning 

8 Govaert Andriesz naar Delft en Leiden met brieven, twee maal 

8v Bart van Oyen naar Delft met een brief 

8v Jan Jacobsz en Willem Aerntsz naar Schoonhoven, om te spreken met heer van IJsselstein 

8v - kosten van de soldaten, die hen hebben geëscorteerd heen en terug 

8v Geryt Jan Lambrechtsz naar Dordrecht, bij de andere steden, inzake de oorlogen 

8v knecht van Geryt - 

8v Govaert Claesz naar Delft, met een brief aan Jan Heynricxz 

8v Govaert Andriesz naar Dordrecht, met een brief aan de burgemeester 

8v Govaert Andriesz naar Amsterdam, naar de burgemeesters, naar Nieuwerkerk en Capelle 

8v Jan Pietersz en Pouwels 
elk met een paard om onze schepen te waarschuwen, die van Dordrecht 
zouden komen 

8v Geryt Vokaertsz naar Dordrecht, met een brief aan de schepen, om die naar huis te geleiden 

8v Jan die ketelboeter naar Amsterdam om buskruit en haakbussen 

8v Goesen die bode heen en weer reizen naar Delft, naar onze burgemeester 

8v Jan Jansz naar de heer van IJsselstein met een brief 

8v Govaert Andriesz naar Dordrecht met een brief, naar Kralingen, Moordrecht, en andere dorpen 

8v Bart van Oeyen naar Schoonhoven 

8v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz - 

8v de gezellen, die hem begeleidden - 

8v Romer Jacobsz, burgemeester naar Schoonhoven, 2x , onder begeleiding van ruiters 

9 Govaert Andriesz naar Leiden, Amsterdam en elders, met brieven 

9 Scheel Jacob naar Schoonhoven 

9 Bart van Oeyen naar de stadhouder met een brief; naar Schoonhoven met brieven 

9 Wygaert naar Dordrecht en Delft met brieven aan de burgemeesters 

9 Jan Jacobsz en Jan Heynricxz naar Delft ter dagvaart met de gemene steden knapeloon "mit geleyden" 

9 een bode reizen 

9 de burgemeester Jan Jacobsz een voorschot van hem 

9 Govaert Andriesz naar Moordrecht, Kralingen en elders 

9 - ijzerwaren en spijkers 

9 een bode die brieven bracht van Amsterdam inzake de rogge, 2 maal 

9 Jan van Anst naar Amsterdam 
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9 Bart van Oeyen naar Oudewater, Schoonhoven en Delft 

9 Govaert Andriesz naar Schiedam om te waarschuwen, en ook naar Dordrecht 

9 een bode die een bevelschrift bracht "op die van" Stolwijk inzake beslag 

9 Roelgen Harmansz naar Leiden met een brief 2 maal 

9 Bart van Oeyen naar Dordrecht 2 maal 

9 Bart van Oeyen 2x naar Leiden; naar Schoonhoven met een brief aan heer van IJsselstein 

9 Bart van Oeyen naar de "stalmeester in't Veen" 

9 Michiel Aerntsz naar Leiden 

9 Louwerys die bode naar Schiedam, Leiden en Delft 

9 Coesgen die snijer 
naar Antwerpen, met een brief aan onze poorters om te laten betalen voor de 
bruggen 

9v Govaert Andriesz 
2x naar Leiden, 2x naar Delft en naar Gouwsluis nog naar het leger bij de 
stalmeester 

9v Bart van Oeyen 2x naar Leiden en naar Schoonhoven 

9v Maet Zeger naar Oudewater 

9v Pieter die bode van Dordrecht naar het leger 

9v een bode van Dordrecht die bij de burgemeester kwam 

9v Govaert Andriesz naar Amsterdam, Schoonhoven en Oudewater 

9v Bart van Oeyen naar Schoonhoven en naar Oudewater 

9v coman Heyn naar Oudewater 

9v Romer Jacobsz en meester Jacob, burgemeesters naar Leiden 

9v - 
3 maal begeleiding met ruiters, een bode zenden naar Haarlem om de 
schepen met koren; een bevelschrift vanwege die van Stolwijk; een minuut 
van het verdrag 

9v een bode van het gemeneland - 

9v Dirck die timmerman 3 dagen op reis met buskruit voor Jaarsveld 

9v Geryt Jan Lambrechtsz met Adriaen Geryt Gerytsz naar Schoonhoven 

9v Willem Aerntsz en Baernt Heynricxz naar Jaarsveld 

9v Jan Luyt naar Delft met een brief aan de burgemeester 

9v Govaert Andriesz naar Dordrecht met een brief, en naar Leiden 

9v Bart van Oeyen naar Leiden, naar Jaarsveld en 2x naar de dorpen met brieven 

9v Geryt Allairtsz naar Leiden met een brief aan de stad 

9v Geryt Allairtsz naar Delft naar de burgemeester, met een brief 

9v Bart van Oeyen naar Schoonhoven 

9v Jan Jacobsz, burgemeester naar Delft ter dagvaart 

9v Geryt Jan Lambrechtsz, Jan Heynricxz en Willem Aerntsz naar Oudewater om de ruiters te betalen 
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10 Govaert Andriesz naar Antwerpen en IJsselstein met brieven 

10 Louwerys Pietersz naar Leiden met brieven 

10 Bartgen van Oeyen naar Leiden met een brief 

10 Romer Jacobsz, Geryt Jansz, meester Jacob Hobbe en Jan Heynricxz naar Leiden inzake de bewapening 

10 Romer Jacobsz, Geryt Jansz en Jan Heynricxz reis, met begeleiders 

10 Jacob Voppenz en Dirck Jacobsz naar Delft, om de dagvaart te "bewaren" 

10 Vranck van Nesse 
naar de koning van Rome, om de vrijstellingen ("remissien") te "beletten", en 
daartoe betaald met de andere steden 

10 Dirck Jacobsz naar Antwerpen om renten te verkopen (32 dagen uit) 

10 11 gezellen die Dirck Jacobsz begeleidden 

10 Dirck Jacobsz naar Leiden, verder naar Delft 

10 meester Jacob, burgemeester naar Leiden met Jan van der Hee 

10 coman Heyn 
omdat hij Geryt Pieter Florysz en Adriaen Louwerijsz naar Dordrecht voerde 
en terug 

10 Rein Dircxz 
omdat hij met een paard reed naar Rotterdam met een brief om te 
waarschuwen 

10 Louwerijs die bode naar Schoonhoven 

10 Dirck Jacobsz naar Leiden, Dordrecht en Schoonhoven 

10 Romer Jacobsz, burgemeester met Jan van der Heede en met onze pastoor 

10 Romer Jacobsz met Jan van der Heede 

10v Govaert Andriesz naar Leiden met een brief 

10v Bartgen van Oeyen naar Schoonhoven en Bodegraven 

10v Louwerijs die bode naar Rotterdam met een brief 

10v Govaert Andriesz - 

10v meester Jacob Hobbe, burgemeester 
met Willem Aerntsz naar Amsterdam, om te betalen inzake de renten, met 
ruiters als begeleiders 

10v Dirck Jacobsz naar Dordrecht, op bevel van de burgemeesters 

10v Dirck Jacobsz naar Leiden, Delft en Den Haag 

10v Dirck Jacobsz naar Schoonhoven met 4 gezellen 

10v Govaert Andriesz naar Leiden 

10v Kors die metselaar naar Woerden met spaden en graven 

10v de bode van heer van IJsselstein 
naar verschillende plaatsen om te vernemen van enig volk, van wapens, die 
volgens zeggen verzameld waren tegen de landen van de landsheer 

10v Jan Gerytsz naar Leiden, met brieven 

10v Jan Scuerbrant naar Rotterdam 

10v Jan Jacobsz en Dirck Jacobsz naar Antwerpen 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    325 

 

 

10v een bode die liep, omdat hij hun rentebrief zou halen 

10v Romer Jacobsz, burgemeester 
naar Leiden, ter dagvaart bij de andere staten, inzake de bewapening (35 
dagen) 

10v Govaert Andriesz naar Leiden 

10v Geryt Pieter Floryszoons vrouw op rekening, omdat hij in Dordrecht was vanwege het vrachtschip 

10v Willem Buys 
naar Delft, om een schriftelijke verklaring inzake het in beslag genomen schip 
met het bier 

10v Louwerys naar Leiden met een brief aan de burgemeester 

10v Bart van Oeyen naar Schoonhoven en IJsselstein 

10v Govaert Andriesz naar Bergen in Henengouwen om zekere privileges; nog naar Leiden 

10v Govaert Andriesz kopieën van privileges 

11 Bart van Oeyen naar Schoonhoven met een brief 

11 Dirck Jacobsz 
naar Rotterdam, Delft, Den Haag, Haarlem en Leiden, om de renten te doen 
verhogen de penning van 12 tot 16 af te lossen volgens de verordening van 
de vroedschap 

11 meester Jacob Hobbe, burgemeester om de dagvaart te "bewaren" met de andere steden 

11 Louwerijs die bode een dagreis 

11 Brantgen van Stollick een brief brengen 

11 Heynrick broer 
omdat hij het geld bracht naar Utrecht aan de heren van Oudmunster van het 
Land van Stein 

11 Dirck Jacobsz naar Leiden, naar de hertog 

11 Geryt Jan Lambrechtsz, burgemeester naar Leiden, ter dagvaart 

11 Dirck Jacobsz 
naar Haarlem, omdat Nout Sonnevelt onze poorters lastig gevallen had 
("becommert") te Sparendam 

11 Bart van Oeyen, Govaert Andriesz naar Oudewater en elders, naar Leiden 

11 Louwerijs die bode naar Zeeland 

11 Jacob Voppenz, Ariaen Geryt, meester Florys Dircxz en Dirck Jacobsz naar Den Haag en Leiden 

11 Govaert Andriesz naar Haarlem om zand te kopen 

11 Louwerijs die bode naar Leiden, Amsterdam en IJsselstein 

11 Govaert Andriesz naar Alphen 

11 Bartgen van Oeyen naar Utrecht met een brief 

11 Jacob Smit naar Dordrecht, om betalingen te doen 

11 Jacob Scipper en Jacob Smit 
op reis, en gaven de bode die de boodschap deed aan de rentebetalers en 
aan de schout van Rotterdam dat men "dat gelt onder scepen leyde" (een 
bepaald bedrag) 

11 Govaert Andriesz naar Delft en Den Haag om de renten te betalen 
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11v Adriaen Louwerijsz op reis om het oorlogsschip thuis te laten komen 

11v Heynrick Heynricxz naar Utrecht en Schoonhoven om twee tonnen pijlen 

11v Bart van Oeyen 2x naar Schoonhoven 

11v Govaert Andriesz naar Leiden, Delft en Den Haag 

11v Dirck Jacobsz naar Leiden en Haarlem ter dagvaart 

111v Adriaen Gerytsz, Dirck Jacobsz en Jacob Paeu naar Amsterdam, om de renten te betalen 

11v Machiel Aerntsz 
naar Leiden, Delft, Haarlem en Den Haag, om te vernemen inzake allerlei 
waren die men verkoopt na het vonnis aangaande de waardebepaling van de 
munt ("Valuacie") 

11v Machiel Aerntsz 
nog naar Delft, Leiden, Den Haag en Overhillen, om te vernemen inzake de 
vaart, die men wilde maken door Delfshaven of Rotterdam 

11v Dirck Claesz van Krimpen naar Rotterdam en Delft, om de stadsrenten te betalen 

11v Govaert Andriesz reizen 

11v de baljuw Jacob Florysz en meester Jacob Hobbe naar Leiden, ter dagvaart 

11v Ariaen Stickerszoons vrouw naar Utrecht, 3x, om renten te betalen "dair sij voir gehouden was" 

11v Willem Jansz naar Gorinchem om te betalen en naar 's-Hertogenbosch 

11v Govaert Andriesz naar Delft, Leiden en Den Haag, betaald voor hout en spijkers en vervoer 

11v Geryt Raes naar Antwerpen 

11v een bode naar Antwerpen 

12 - 
schuithuur voor het terugbrengen van 10 soldaten, die de burgemeesters 
begeleid hadden 

12 Willem Aerntsz naar Antwerpen, om te spreken over de koop van het bier 

12 Jacob Voppenz, Dirck Jacobsz naar Den Haag ter dagvaart 

12 Dirck Jacobsz naar Den Haag 

12 Bart van Oeyen 
naar Leiden, Oudewater en IJsselstein en "up die vaert" en naar 
Schoonhoven 

12 Govaert Andriesz naar Delft, Den Haag en Leiden met brieven 

12 Willem Zuermont met z'n tweeën naar Utrecht om de renten te betalen 

12 - 
vanwege de soldaten, die genoemde Willem en meester Thomas met hun 
geld tot aan de vaart begeleidden 

12 Jan Heynricxz naar Den Haag om te spreken met de heren 

12 Jacob Claesz naar Haarlem en Hoorn, om beesten te kopen voor de stad 

12 Cornelys Willem Korssen omdat hij de kloostervoogd met zijn gezellen vervoerde naar Utrecht 

         

6 Bezoldigingen  
12v het gerecht de 4 pandmaaltijden en de vredemaaltijden 
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12v het gerecht vanwege Verzworen Maandag 

12v de schepenmeesters hun schepenkleding 

12v de stadsklerken bezoldiging 

12v de 4 boden bezoldiging 

12v de meester chirurgie 

12v de stadsmetselaar - 

12v Aernt Leye vanwege de roe 

12v de stadsboogmaker - 

12v de stadsharnasmaker - 

12v - vanwege het schoonmaken van het Marktveld 

12v de stadsgeschutdrager - 

12v de bode van de tresoriers - 

12v de klerk van de weesmeesters kleding en bezoldiging 

12v de bode van de weesmeesters kleding en bezoldiging 

12v de stadsklokkensteller - 

12v - vanwege het stellen van de Noodgodsklok 

12v - vanwege het stellen van de Sint-Joostklok 

12v de bewaker van de brandemmers - 

12v de stadsadvocaat in Den Haag - 

12v Aelrecht van Loe bezoldiging 

         

7 Schenkingen  
13 de stadhouder een maaltijd 

13 Wouter van Baecx een gelag 

13 de vicaris van de Minderbroeders een kan wijn 

13 jonker Florys van IJsselstein een maaltijd 

13 de broeders van het Heilige Land op Palmdag 

13 de bode, die de "tidinck" bracht voor de reis van Rotterdam 

13 de stalmeester bier en proviand, toen hij de slag "geslagen" had te Kortenaerde 

13 een die de tijding bracht toen de stalmeester de slag gewonnen had te Kortenaerde 

13 heer Ot van Egmont en meester Baertout geld 

13 heer Jan van Cats' vrouw 2 kannen wijn 

13 de burgemeester van Rotterdam 2 kannen wijn 

13 meester Baertout met 2 "reetheren" (?) (= landmeters) een gelag 

13 de broers een aantal haringen 
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13 de kloosteroverste en broeder Aernt van der Scuer wijn en spijs 

13 de krijgsknechten van de stad 2 kannen bier ("knols") 

13 heer Jan van Ymmerszeel een gelag 

13 Bruysing van Boshuysen omdat hij het register van de privilegien "doet" 

13 heer Cornelys van Bergen een maaltijd 

13 heer Jacob van zulveren camer 2 kannen wijn 

13 meester Anthonys, wit secretarius 2 kannen wijn 

13 meester Baertout 2 kannen wijn 

13 2 raadsheren 22 pinten wijn en 1 kan wijn, toen men verpachtte 

13 heer Cornelys van Bergen 4 kannen wijn 

13 de stad Haarlem 2 kannen wijn 

13 de stad Rotterdam 2 kannen wijn 

13 de gedeputeerde van Utrecht 4 kannen wijn 

13 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

13 de stad Delft 2x 4 kannen wijn 

13 meester Jan van Schoonhoven 2 kannen wijn 

13 de Minderbroeders geld, toen de hertog van Saksen in Hoorn dagvaart hield 

13 een bode die de vrede ("paeys") afriep 

13 de stadhouder 8 kannen wijn 

13 heer van Wassenaar 4 kannen wijn 

13v de stad Leiden 2 kannen wijn 

13v de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

13v de stadhouder geld en een gelag 

13v meester Jan van Scoenhoeven een maaltijd 

13v de oude schutters vanwege Verzworen Maandag 

13v de accijnsbewaarders 
te Antwerpen, met de heren "daermen mede tracteerde van den biere": een 
maaltijd 

13v de stad Delft toen zij hier ter dagvaart waren bij de hertog van Saksen; 14 pinten wijn 

13v meester Thomas, "doctoer" bij de Minderbroeders geld 

13v de oude schutters en de jonge schutters elk 4 pinten wijn, 2 maal, op Sacramentsdag 

         

8 Schenkingen op kerstavond, zoals gewoonlijk  
13v de kastelein 4 kannen wijn 

13v de baljuw 2 kannen wijn 

13v de schout 2 kannen wijn 
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13v de 4 burgemeesters elk 2 kannen wijn 

13v de 7 schepenen elk 1 kan wijn 

13v de tollenaar 2 kannen wijn 

13v de 4 tresoriers elk 1 kan wijn 

13v de 4 weesmeesters elk 1 kan wijn 

13v de 2 klerken elk 1 kan wijn 

13v de 4 bodes elk 1 kan wijn 

13v de rentenmeester 2 kannen wijn 

13v de deken 2 kannen wijn 

13v de onderpastoor 2 kannen wijn 

13v de schoolmeesters 3 kannen wijn 

13v de organist 1 kan wijn 

13v de chirurgijn 1 kan wijn 

         

9 Schenkingen (restant)  
13v de Minderbroeders een maaltijd op St. Franciscusdag, naar oude gewoonte 

13v de Minderbroeders wijn op kerstavond 

13v de zangers van de kerk geld 

13v - het hofstedegeld bij de Minderbroeders 

13v - het hofstedegeld van de school, het hofstedegeld van het stadhuis 

13v - het hofstedegeld van het stadhuis 

13v de "deurwaerder" in Den Haag geld 

13v de bodes in Den Haag geld 

         

10 Waken  
14 de 4 straatwakers 's nachts op straat waken 

14 de 4 torenwachters 's nachts waken 

14 een "coerwaker" 7 dagen waken 

14 de 5 poortwachters de hekken en de "acconters" bewaken 

14 alle busschieters tezamen - 

14 Frans omdat hij de waak gesteld heeft; levering van turf 

14 - de schuiten in de stadsgracht en in de IJssel en anderszins te bewaken 

         

11 Dakpannen  
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14 Russart (of Cussart ?) Jacobsdochter - 

14 Dirck Jacobsz - 

14 de Brigitten (9 voeten) - 

14v - Blanco 

         

12 Bouwen  
15 - "van toermaken van die ponten" 

15 - maken van het vrachtschip en van het "seynscip" 

15 Dirck Jansz kalk 

15 - zagen buiten de Dijkspoort 

15 Pieter Claesz arbeid 

15 Jan Claesz arbeid 

15 Jan die gorter graven 

15 Pieter Loycxz, Jan die Bruyn, Theeu Zegersz, met hun gezellen geld 

15 Arys (Arns?) Joostenz en Gerbrant Luytenz geld 

15 Heynrick Pietersz graven 

15 Cornelys Matheusz, Ariaen Pietersz, Vrerick Roelofsz en Bouwen Luytez graven 

15 Jan Vrericxz 7 schuiten zand 

15 Frans die zeemmakers vrouw een oud zeil van het vrachtschip maken 

15 - vervoer van zand 

15 Dirck Jansz 2 tonnen kalk 

15 4 gravers 4 dagen de wijngaard afgraven 

15 2 gravers arbeid 

15 Claes van Yperens vrouw toortsen 

15 Willem Vroesen geld 

15 Willem Vroesen hout 

15 Meeus Cornelisz touw 

15 Jan Wouterszoons vrouw hout aan het blokhuis 

15 Jan Walichsz 7 "ribben", vuren planken en 2 sparren; arbeid 

15 Hubert ballast van de oorlogsschepen 

15 10 bijthakkers die in de stadsgracht bijten hakken, nog 4 maal bijten hakken 

15 - graven in de wijngaard en in de stadsgracht, nog 2x graven 

15 Simon Lou toortsen 

15 Kors die metselaar 10 dagen arbeid aan de Dijkspoort 

15 - werk aan de oorlogsschepen, aan het blokhuis; hout halen 
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15 - bijten hakken 

15 - 2 koorden, die gebroken waren met bijten hakken 

15 7 mannen die in de IJssel een "rigge scoeten" aan het einde van de palen 

15 - vervoer 

15 Geryt Aerntsz timmeren aan de schepen 

15 Cornelys Claesz arbeid, zagen, een ton kalk, 2 sparren 

15 - touw in het vrachtschip 

15 - het zeil in het vrachtschip maken 

15v de slotemaker sleutels en andere zaken 

15v Willem die smid ijzer en spijkers voor reparatie 

15v meester Willem vervoer 

15v 15 gravers graven aan de wijngaard 

15v - de "rick scieten" bij het blokhuis 

15v Dirck die timmerman 7 dagen werken aan het hek van het blokhuis 

15v Jacob Reyersz arbeid 

15v Willem Gerytsz arbeid 

15v Simon van Loenen arbeid in het blokhuis 

15v Daem Hugenz zand 

15v Geryt Aerntsz arbeid; zijn schuit gebruikt 

15v 2 zagers wilgen zagen voor het blokhuis 

15v Kors die metselaar arbeid 

15v Brantgen wilgen halen voor het blokhuis 

15v meester Willem rondhouten 

15v Willem die smid ijzerwerk, gebruikt aan het blokhuis 

15v Pieter Jansz zand, dat in de oorlogsschepen was 

15v - 3 balken zagen 

15v - graven in de wijngaard 

15v - graven; graven in de wijngaard 

15v - vervoer ; metselen 

15v Kerstant die operman hulp bij metselwerk, en 500 stenen 

15v - een schuit, die men gebruikte bij de palissaden aan het Hoofd 

15v Jacob Reyersz arbeid aan de palissaden 

15v Luyt arbeid aan de palissaden 

15v Jan Claesz arbeid aan het slot en de palissaden 

15v Dirck Claesz, die timmerman arbeid 
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15v Willem Gerytsz arbeid 

15v - zagen 

15v meester Willem vervoer en slepen 

15v Jan Pouwelsz vervoer; kalk 

15v Jacob Dircxz graven 

15v Pieter die slotemaker 2 sloten aan de poorten; kalk dragen 

16 Pieter die slotemaker een slot 

16 Jan Walichsz sparren en rasters 

16 Ellairt Jansz wilgen, die gebruikt zijn bij de palissaden; en de wilgen brengen 

16 Heyn Zael kalk 

16 Willem die smid ijzer, gebruikt bij de palissaden 

16 Heynrick Jansz - 

16 Heynrick Jansz de huur van zijn schuit 

16 Vrerick Jansz de huur van zijn schuit 

16 Willem die smid spijkers en andere ijzerwaar aan het slot 

16 - wilgen 

16 Adriaen Dircxz hout 

16 Jan Woutersz 3 sparren en een raster 

16 Jan Heynricxz en Geryt Aerntsz planken 

16 Jan Pouwelsz vervoer 

16 Claes Dircxz lood 

16 4 gravers werk in de "Corte Acker" 

16 Willem Vroesen schouwhuur 

16 Claes de wilde een mast 

16 Jan die houtsager zagen 

16 Geryt Jansz 400 kogels 

16 Dirck die timmerman arbeid 

16 Jacob Reyersz arbeid 

16 Jan Claesz die timmerman arbeid 

16 Heynricxz 20.000 stenen, en arbeid "opsetten", nog 300 stenen 

16 meester Willem hout slepen 

16 Michiel 4 wilgen, die op de vredesschepen waren 

16 Claes Coepal 3x planken 

16 Geryt die scheepmaker 2 planken, arbeid 

16 2 zagers arbeid 
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16 Aelbrecht Gerytsz 18 wilgen en 5 "stoven" 

16 6 gravers de wegen "op te delven" 

16 Jacob Roelofsz omdat hij de wilgen van de stad "up hielde" en binnen de stad bracht 

16 7 metselaars die de muren ophoogden 

16 een jonge man arbeid 

16 Neel Strobben arbeid 

16 Phillips en zijn zoon arbeid 

16v Jacob Potter arbeid 

16v Ariaen Pietersz arbeid 

16v Thijs Pietersz metselen 

16v Kors van Remonde hulp bij metselwerk 

16v 5 opperlieden hulp bij metselwerk 

16v een opperman hulp bij metselwerk 

16v nog een opperman hulp bij metselwerk 

16v Doef Adriaen met zijn broer vervoer naar de stadsmuur 

16v Adriaen Thomasz omdat hij de wachthuizen met leem bestreek 

16v een opperman - 

16v Kors die metselaar 
metselwerk, en de privaten schoonmaken op de "tienwech" en van de 
Dijkspoort 

16v meester Feys 42.000 stenen, gebruikt aan de muur, waar ze mee verhoogd werd 

16v Jan Woutersz 3 planken 

16v Coppen de cupers vrouw 15.000 stenen 

16v Frans Jansz arbeid aan de palissaden, 2 barkoenen op het Hoofd 

16v Adriaen Dircxz hout, gebruikt aan de Kleiwegspoort 

16v Wisse hout, waar de kozijnen van gemaakt waren 

16v - een schouw, die de metselaar gebruikte 

16v Jan die Bruyn en Dirck Pietersz 20.000 stenen en 600 stenen per schouw vervoeren; de schouw 

16v Dirck Pietersz kalk vervoeren 

16v 3 "karreluden" stenen vervoeren 

16v Simon Vranckenz een barkoen 

16v Jan de Vries en nog 2 timmerlieden 3 bruggen afbreken aan het einde van de Tiendeweg 

16v Luyt die wielmaker een wiel maken, waar men de geschutsstukken op legt op de wagen 

16v 15 metselaars die de muren verhoogden 

16v een knecht, nog 2 metselaars de muren verhogen 

16v 7 opperlieden - 
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16v Kors die metselaar metselen aan de muur 

16v Ariaen die leemplacker 3 dagen leem aanbrengen 

16v de opperman - 

16v Kors die metselaar metselen aan het Hoofd 

16v - stenen, die bij het verhogen van de muur gebruikt werden 

16v Jan die Bruyn per vlet vervoeren, en kruien 

16v - een slot vermaken aan het blokhuis 

16v Wisse hout, dat men gebruikte op de "Poerters poert" 

17 11 metselaars metselen 

17 5 opperlieden hulp bij metselwerk aan de muur 

17 7 metselaars metselen aan het hoofd van de muur 

17 2 metselaars metselen 

17 3 opperlieden metselen 

17 Willem Dircxz 700 stenen; zagen 

17 2 timmerlieden werk aan het vrachtschip 

17 Dirck die timmerman timmeren 

17 Cornelys Simonsz timmeren 

17 Jan Gerytsz gebruik van zijn touw (of: ton) 

17 Pieter Kist 2 kruitladen 

17 Willem die smid ijzer 

17 - vervoer van zand, steen en kalk 

17 meester Willem vervoer 

17 Jan Jacobsz opknappen aan de Kleiwegspoort 

17 grote Geryt stenen, waarmee de muur verhoogd was, tot 9000 toe 

17 Michiel Aerntsz een hout, gebruikt aan het blokhuis 

17 Dirck Jansz kalk, en 6000 stenen 

17 Willem die smid ijzer, gebruikt aan de borstwering 

17 2 mannen 
die de ballast losten uit het schip van Dirck die Bruyn en 2 horden; 2000 
stenen; 18 "stampers" 

17 Daem Jan Heyenz 6000 stenen; 500 stenen 

17 Meyntgen en Adriaen 32 karren 

17 Kors die metselaar arbeid 

17 meester Willem hout vervoeren 

17 Jan die lijndraeyer 2500 stenen 

17 Jan Jansz en anderen de ballast uit een schip "scieten" 
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17 Hubert Willemsz de 2 "ponten" geleiden, 6 weken tot 's zaterdags na mei 

17 Dirck die timmerman arbeid 

17 Cornelys Simonsz arbeid 

17 Jan Claesz arbeid 

17 Dirck Bouwensz 20.600 stenen 

17 die slotemaker sloten maken 

17 Willem die smid ijzerwaren en spijkers; vervoer 

17 Kors die metselaar arbeid 

17 Cornelys Simonsz arbeid 

17 Dirck Jansz wilgen 

17 Kors die metselaar arbeid 

17 Dirck die timmerman arbeid 

17v Jan die gorter hulp bij metselwerk 

17v Kors die metselaar arbeid, zand 

17v Ariaen die karreman 10 karren zand 

17v Geryt Allairtsz 2 karren 

17v Cornelys die Voel hout en 5 schouwhuren 

17v Geryt die scheepmaker arbeid met z'n drieën 

17v 6 gravers; nog 6 gravers; nog 6 gravers die de dijk "op" groeven 

17v 2 gravers - 

17v 2 timmerlieden 
die de gordingen maakten onder de brug over de IJssel (= dwarshout 
waarmee palen verbonden worden) 

17v Jacob van der Goude een ijzeren band om de palen 

17v Dirck die timmerman timmeren 

17v Jan Claesz timmeren 

17v Willem die smid ijzer, gebruikt aan de brug en aan de Dijkspoort 

17v Kors die metselaar metselen; hout; zagen 

17v Wisse hout 

17v - 2 karren puin naar de Vesten 

17v heer Gijsbrecht wilgen aan de "camer" 

17v Kors die metselaar arbeid 

17v Luyt timmeren 

17v Kathrijn Dirck Dircxz wilgen 

17v Dirck die timmerman arbeid 

17v Jan Claesz arbeid 
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17v Willem die smid ijzer en spijkers 

17v die slotemaker sloten en sleutels maken 

17v - puin, dat naar de Vest gevoerd wordt 

17v - "up doen" van de goude sluis 

17v - stoppen van de palen in de dijk 

17v de gravers op de dijk en die de wilgen "up hilden" 

17v Coppen die graefmaker 5 dagen bestraten 

17v Kerstant van Remonde hulp bij metselwerk 

17v 2 zagers een balk zagen, en dekken van het huisje in de Dijkspoort 

17v Geryt Allairtsz 3 karren zand 

17v meester Willem vervoer 

17v Dirck die timmerman arbeid 

17v Jan Claesz arbeid 

17v Kors die metselaar bestraten; 4 karren klei 

17v Adriaen Dircxz balken, waar men planken van zaagde 

17v Willem die smid ijzerwaren 

17v Willem Pouwelszoons kinderen puin vervoeren 

18 Luyt Willemsz arbeid 

18 Dirck Claesz timmeren 

18 Dirck Gerytsz en Claes Splintersz kalk, zand en stenen, waar de stadsmuur mee verhoogd wordt 

18 Aernt Leye het huisje in de Dijkspoort dekken met leien; spijkers 

18 Geryt die molenair wilgen per vlot vervoeren 

18 Dirck Dircxz 13 wilgen 

18 Kors die metselaar arbeid 

18 Willem die smid spijkers aan het oorlogsschip 

18 Pieter Verdaech en Pieter Zegersz 12 dagen werken aan de dijk bij het blokhuis, met de huur van de kleischuit 

18 Thijsgen kickelaer horden en planken 

18 - 4 schuiten klei en werk aan de dijk 

18 Jacob die Bongenaer 2 "bloeken" in het vrachtschip 

18 Jacob Codde glazen maken 

18 Pieter Verdage en Theeus Zegersz 
15 dagen werken; schuithuur; zagen, vervoer, zand in het vrachtschip; 10 
karren zand 

18 Willem Vroesen planken; het oorlogsschip maken (3 st.) schouwhuur voor Poelgeest 

18 een metselaar dekken bij de Minderbroeders 

18 - ribben en sparren 
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18 Walich arbeid aan het vrachtschip 

18 Jan Douwe en Jan Claesz arbeid 

18 meester Willem die barbier kanthout; slepen 

18 Pieter die slotemaker sloten 

18 Dirck Staetgen stenen 

18 Willem Dircxz die smid ijzerwaren 

18 Kors die metselaar arbeid 

18 Willem die smid ijzer en spijkers 

18 Kors die metselaar arbeid 

18 Jan die timmerman arbeid 

18 Willem die smid ijzerwaren en spijkers 

18 meester Willem slepen, vervoer, karren 

18 - 5 horden; vervoer 

18 - kalk 

18 Pieter die slotemaker een vuurpan maken, sleutels aan het raadhuis 

18 de nonnen op de Gouwe kalk en horden 

18v Kors die metselaar arbeid; zand 

18v Lysbeth suster kalk, die in de muur gebruikt was 

18v meester Willem hout, waar men de Vesten mee "paelde" 

18v Luyt die houtsager - 

18v Luyt die timmerman timmeren 

18v - wilgen, die men gebruikte voor palissaden bij het slot 

18v Kors die metselaar arbeid op diverse plaatsen 

18v Dirck Jansz kalk 

18v Heynrick Pietersz 5 dagen pannendak; hulp bij metselwerk; 200 pannen 

18v - zand 

18v Coppen die graefmaker arbeid 

18v Ariaen die karreman vervoer van zand en klinkers; slepen; het hout van het blokhuis 

18v Luyt die timmerman timmeren 

18v Luyt die wielmaker 2 wielen, waar de geschutsstukken op liggen 

18v Dirck Jansz kalk 

18v - een balk zagen 

18v Adriaen Dircxz hout en sparre, gebruikt aan het oorlogsschip 

18v Simon van Loenen maken van de riemen 

18v Willem die smid ijzer, gebruikt aan de brug 
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18v Kors die metselaar arbeid 

18v - een hout, gebruikt door timmerlieden 

18v de slotemaker sloten en sleutels 

18v de slotemaker een slot 

18v Heynrick Pietersz dekken 

18v - hulp bij metselwerk; 200 pannen 

18v Jan die Jonge een hout aan de brug 

18v Korsgen van Remonde metselwerk 

18v Adriaen Danen een halve ton stenen 

18v Meynert 34 karren brengen; een kar zand 

18v - 28 ronde manden of korven 

18v Willem die smid dubbele middelnagels en 19 pond ijzers 

18v Kors die metselaar metselen 

18v Jan die Vries 2 dagen timmeren 

18v Pieter Verdage - 

18v Claes Coepal hout vervoeren 

18v Pieter die slotemaker 3 ijzeren punten voor lansen 

18v een deurwaarder een bevelschrift ten uitvoer leggen 

18v de pater van Sinte Kathrinen leien of "scaelgen" (= leien) 

19 Pieter Pietersz en Theeus Zegersz en Pieter Zegersz 18 dagen werk 

19 2 jonge gezellen arbeid en vervoer 

19 Claes Coepal 2 dagen mennen met de wagen bij het "Zijlgen"; zand 

19 Coen Bennenz slepen 

19 Kors metselen 

19 Willem Dircxz die smid een rooster, waar men vuur op legt in het raadhuis 

19 Luyt die kistmaker arbeid 

19 - 12 schuiten zand en vervoer 

19 - zand brengen en egaliseren 

19 Kors die metselaar - 

19 Willem smid spijkers 

19 Koen Bennenz planken vervoeren 

19 - schuithuur; vervoer van zand 

19 Heynric Jansz arbeid 

19 Luyt Willemsz arbeid 

19 Thijs Pietersz arbeid 
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19 Kors van Remonde arbeid 

19 Kors die metselaar arbeid 

19 Willem die smid ijzer en spijkers 

19 Aelbert Willemsz zand 

19 Ghijs Gerytsz zand 

19 Jan Woutersz sparren en kanthout 

19 Neelgen die scheepmaker schouwhuur; zagen 

19 Kors die operman arbeid 

19 Geryt die sleper 11 wagens met horden mennen 

19 Vranck Pietersz - 

19 de slotemaker ijzer en sloten 

19 Simon van Loenen "bloecx", "sciven" en dollen 

19 Luyt die timmerman arbeid 

19 Willem die smid ijzerwaren; vervoer 

19 Adriaen Dircxz 6 rasters en een spar 

19 Heynrick die decker 2 dagen arbeid aan het Veerstal 

19 Kors die metselaar arbeid 

19 Coppen die graefmaker - 

19 - zand brengen naar de muren van de stad; vervoer 

19 - schouwhuur 

19 - zand 

19 Ghijs Gerytsz zand voor de muren 

19 Heynrick Dircxz zand 

19 Cornelys die backer het want dat hij "dede" in het oorlogsschip van Amsterdam 

19 Visscher zand 

19v de vrouw van Claes die Wilden planken, waar de bruggen mee gemaakt zijn 

19v Jan Harmansz en Jan Hugenz arbeid, verder pek en "mos" 

19v Luyt die timmerman arbeid 

19v Ewout die timmerman arbeid 

19v Geryt die sleper 9 wagens mennen; zagen; schouwhuur 

19v 3 opperlieden zand achter de stadsvesten brengen 

19v Kors die metselaar arbeid 

19v Dirck Pieter Korssen planken waar de straat mee gemaakt wordt 

19v - vervoer 

19v Kors die metselaar arbeid; vervoer 
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19v Willem Smit ijzer en spijkers 

19v Dirc Claesz arbeid 

19v Luyt die timmerman arbeid 

19v Claes Coepal vervoer van 3 wagens, en 2 buskruitzakken 

19v een man een schuit zand; hout 

19v de weduwe van Jan Dammasz kalk 

19v Aernt Zegersz die kalkman kalk 

19v Jan Pietersz van Soetermeer stenen, waarmee men de muur verhoogde aan de Vesten 

19v de magdalenen kalk, die wij van hen kregen 

         

13 Diversen  
20 - "vermaken" van buskruit en kolen "daer men an die ketelboeter om sende" 

20 3 gezellen het vrachtschip voeren 

20 3 gezellen die de kastelein haalden 

20 Baernt 
omdat hij met het vrachtschip te Dordrecht was; een vuurroer met hout 
bekleden 

20 - 4 schouwen, die het koren haalden met 13 man, huur en arbeid 

20 Zivert zijn schouwen, gebruikt op verschillende tijden; 200 kogels en 150 toortsen 

20 Volkaert zijn schouw met 2 man 

20 Jacob Willemsz 
zijn schouw met 2 man, die de stadhouder vervoerden; en nog 2 schouwen 
met 2 man 

20 Jan die ketelboeter omdat hij "verlot" (?) heeft bij het buskruit "vermaken" 

20 Willem Vroesen 
zijn schouw te gebruiken bij het bijten hakken en het schuitenhuis van het 
oorlogsschip achter af te breken 

20 - as, die op de schepen voor ballast zorgde 

20 - buskruit; pek 

20 Claes Bril 
4 ladders die ingebracht waren "van" de soldaten; nog 4 zulke ladders en een 
spar; toortsen 

20 Jacob Heynricxz 700 verloren pijlen ("scuts") 

20 Claes die kistemaker 200 verloren pijlen 

20 Neel die molenair schade die hij geleden heeft voor de stad "van" een paard 

20 - 2 tonnen pijlen 

20 - 22 vuurroeren en 2 tonnen pijlen 

20 - stampers; wegen, proeven en fooien 

20 - buskruit 
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20 de gezellen die het kruit haalden 

20 Claes die kistemaker 56 verloren pijlen 

20 Pieter die slotemaker 1000 pijlijzers voor verloren pijlen; 500 toortsen 

20 - pek, waar men toortsen mee insmeerde 

20 Pieter Jansz lood en gieters 

20 Jan die ketelboeter lood, waar men kogels mee gegoten heeft 

20 Jacob Florysz 15 pond lood 

20 Jan Brantgen 3 horden 

20 coman Claes deel (?) 80 pond kaarsen, gebruikt in het blokhuis en op de poorten 

20 Voscuyl Jan Volkaertsz en die keyser - 

20 Dirck Claesz 2 vuurroeren 

20v - het hout van de Wierikerbrug met kosten van de soldaten 

20v meester Willem het hout van de brug aanslepen 

20v een man van buiten 35 pond lood 

20v Zivert gebruik van zijn schouw 

20v Dirck die timmerman en Jan Claesz het hout thuisbrengen en slepen 

20v de menners hout brengen 

20v meester Willem die scoelmeester op rekening wat hem toegezegd is van de stad 

20v Heyn Vaer 4 vuurroeren 

20v Jan die ketelboeter "berkenen" die op de poorten en wachthuizen gebruikt worden 

20v Jan Jacobsz horden 

20v Claes Splintersz - 

20v Zivert omdat wij zijn schouwen gebruikten 

20v Pieter Jansz lood gieten 

20v Cornelys Vrericxz - 

20v Willem die smid een vuurroer 

20v Willem die smid ijzer en spijkers 

20v - de ballast uit het vrachtschip halen 

20v - afhakken van de wilgen bij de galg 

20v Wermbout 
vanwege de gezellen, die uit Leiden kwamen, toen men de Gouwsluis "up 
dede", en die daar verteringen nuttigden 

20v Willem die cuper omdat hij de wilgen naar beneden hield 

20v Zivert vanwege zijn schouw, 14 dagen 

20v de cellebroeders omdat zij de doden begroeven; en een klepper op de toren 

20v - 300 kogels 
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20v Coppen die graefmaker een graf maken voor diegenen die verslagen waren bij Kortenoerde 

20v Pieter Lam 11 pond loot en gieten 

20v Zivert vanwege zijn schouw 

20v - voetangels; 4 elzebomen; vijzels 

20v - brood op een reis die het oorlogsschip maakte naar Dordrecht 

20v verspieders voor 5 nachten 

20v de baljuw 
vanwege de kosten van de gevangenen die van Schoonhoven gehaald 
werden 

20v Claes die kistemaker pijlen 

20v Jan Roelofsz loot 

20v de soldaten omdat zij de schepen "doer wisselden" 

20v - de kosten van de gevangenen die van Dordrecht gehaald werden 

20v Heyn Vaer buskruit 

20v Jacob Heynricxz pijlen 

20v Claes die kistemaker 100 pijlen 

21 6 mannen de kanonnen vervoeren voor Poelgeest 

21 Coppen die graefmaker de doden, die berecht waren, begraven 

21 2 mannen die de kanonnen overlaadden 

21 - 
de kraan voor het overbrengen van het grote kanon naar de andere kant (ook 
mogelijk : kanonnen) 

21 meester Jacob vanwege het kanon, waarvoor hij gehaald werd 

21 Jan Gerytsz 
zijn touw en riemen, die men gebruikte voor het verplaatsen van het grote 
kanon 

21 7 mannen die het grote kanon brachten voor Poelgeest (meervoud is mogelijk) 

21 3 mannen die het/de kanon (nen) verscheepten en de kanonnen vervoerden 

21 de soldaten die de goude sluis "up deden" 

21 Huuch Gijsbrechtsz 4 horden, gebruikt op de poort 

21 2 mannen voor hun hulp bij het halen van de kanonnen 

21 Simon Kerstantsz 2 dagen uit de stad 

21 Sivert die turfman 
2 schouwen, waarmee de kanonnen werden gebracht voor Poelgeest, en hun 
terugkeer 

21 - vanwege verlies van penningen 

21 een man die de kanonnen voor Poelgeest bracht 

21 - nog, toen men de kanonnen van Poelgeest wegvoerde 

21 Claes die kistemaker grote hoeveelheid pijlen (getal onleesbaar) 

21 Willem Vroesen 2 balken waar de kanonnen op lagen 
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21 Sivert die turfman 2 weken huur van zijn schouw 

21 Jan die ketelboeter buskruit, en daarvan loden kogels maken 

21 Frans Jansz de kanonnen helpen verschepen 

21 Willem Dircxz die smid banden maken aan het grote geschutsstuk ("slange") 

21 een man koren dragen bij de "slach" van de stalmeester 

21 Dirck Daemsz wilgen op het kleine oorlogsschip ("huede"), vracht van het buskuit 

21 Willem die smid ijzerwaren 

21 - de "spien" en schoppen naar Bodegraven brengen 

21 Claes die kistemaker schuiten, die men in het leger gebruikte 

21 Adriaen Louwerysz omdat men zijn schip gebruikte 

21 Maes die smid maken van de tang, waarmee men de "lakenen" zegelt 

21 een stoeldraaier 100 kogels 

21 Jan die Jonge een kabel, die in het vrachtschip is 

21 de deurwaarders 
die gedagvaard hebben Jacob Florysz, Roelof Gerytsz en Dirck Jacobsz, 3 
maal waar zij "executie of gedaen" hebben, inzake Jan van Nessen's 
rekening 

21v Meeus die lyndraeyer een ton, die hij maakte; schouwhuur 

21v heer Jan Florysz brieven kopiëren 

21v Dirck Jansz kaarsen 

21v Volkaert 3 kanonnen op "doen" met de kraan; de kanonnen slepen 

21v Ariaen Danen met nog een man de schouw halen, waarin de kanonnen vervoerd worden 

21v Kors die metselaar de kanonnen op te "doen" 

21v - een oorlogsschip ("baerdse"), dat in Schoonhoven gekocht was (10 pond) 

21v coman Heyn te Dordrecht, vanwege het kleine oorlogsschip 

21v - 
een kopie autentificeren; 3 brieven, gezonden aan de landsheer van Utrecht 
en de proost en staat van Utrecht 

21v Willem van Colster 6 el laken, waar een kap van gemaakt was voor de wachters op de toren 

21v heer Jan Florysz 2 kopieën schrijven 

21v - een schouw, die de vuurroeren bracht voor het blokhuis; 3000 pijlen 

21v Geryt Goesensz 
een .... rijshout, en 400 "hoephouts", waar men de tuimelaars op maakte (= 
voorwerp waarmee men kogels wierp) 

21v - nog meer rijs, waar men de tuimelaars op maakte 

21v - een schuit, die gebruikt was 2 dagen 

21v Simon van Loenen 150 kogels, nog meer kogels 

21v - touwen, gebruikt in het kleine oorlogsschip 

21v Jan die ketelboeter buskruit en lood 
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21v Roel rijs vervoeren per kar 

21v heer Jan Florysz 2 kopieën schrijven inzake het appèl 

21v Pieter die hont die bescoeter 
500 "hont" (= houtblokken?), die op het stadhuis gebrand werd, toen de 
hertog van Saksen hier was 

21v Danelt Woutersz en Claes Jansz - 

21v meester Floer twee notariële akten en een kopie schrijven, toortsen 

21v Danel Woutersz - 

21v Pieter die bescoeter hout, dat bij de Minderbroeders brandde voor de steden 

21v 2 poorters van de hertog van Saksen aan hen geld geschonken 

21v Jacob Dircxz toortsen 

21v Coen Bennenz vervoer 

21v Kors die metselaar toortsen 

21v Willem Dircxz die smid - 

21v heer Bartelmeeus - 

21v Mijns heren trompetters vanwege de hertog van Saksen 

21v - zekere reizen naar Utrecht; een schouw zand 

21v - een autentieke kopie van appèl en citatie 

21v - de "beer" die de hertog van Saksen geschonken was (3 pond) 

22 - huur van 2 schouwen 

22 - turf op de torens en in het stadhuis, 14 dagen 

22 - 600 toortsen 

22 Heyn mitter hant met zijn gezellen tuimelaars 

22 - 100 "staken", waar de tuimelaars mee gemaakt waren 

22 Heyn mitter hant met zijn gezellen rijshout, waar de tuimelaars mee gemaakt waren 

22 Dirck Sijsgen rijshout en staken 

22 Dirck Stempelsz 
3 schuiten die gehuurd waren om Jacob Paeu die voer te begeleiden, om de 
stadsrenten in Amsterdam te betalen 

22 Dirck van Beest omdat men zijn paard gebruikte 

22 heer Jan Florysz een notariële akte 

22 Adriaen Louwerysz de vuurroeren bewaken 

22 Jacob Heynricxz 1000 pijlen 

22 Jacob Volkaertsz en Martijn het kleine oorlogsschip schoonmaken en de ballast eruit werpen 

22 Jacob Pietersz en Ariaen Louwerysz omdat zij de soldaten brachten naar Sinte Geerten den Berch 

22 Jan Roelofsz 
omdat hij soldaten bracht naar Sinte Geertruden berch; nog 2 reizen naar 
Oudewater 
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22 Jan van Anst vervoeren van de soldaten; het geschut bedienen 

22 Jan van Alfen omdat hij de horden haalde 

22 Willem Goetbloet 2 vuren "gangen" 

22 de broeders in het Land van Stein 2 zakken haver voor de zwanen van de stad 

22 Michiel die scheepmaker maken van de "boet" aan het oorlogsschip 

22 Willem Vroesen 
voor de kleischuit, waarin het grote kanon geladen was, en de schuit was met 
het kanon "alse borsten" geladen (= wapenrusting?) 

22 - 9 ossen drijven van Haarlem naar Gouda 

22 de meters en de bierdragers voor Verzworen Maandag 

22 Dirck Sijsgen, Huuch die backer en Huuch die sleper de kogels en vuurroeren op het hof brengen 

22 Govaert die snijer wat hem toekomt voor de lakens die gemangeld werden "an den rogge" 

22 Govaert die prenter "heeft gegeven van gelt onder scepen te leggen tot Leyden" 

22 Ghijs Moel omdat men zijn paard gebruikte om mee naar Oudewater te rijden 

22 - kruit, dat wij kregen van Jan die ketelboeter 

22v - kruit, dat aan ons geleverd was door een soldaat 

22v Dirck die Bruyn omdat in zijn schip gezeild was, toen zijn schip de stad ten dienste stond 

22v Geryt Pieter Florysz omdat hij het kleine oorlogsschip kocht en in Dordrecht haalde 

22v Willem Jansz 
een ton pijlen; met een afschrift van een bevelschrift inzake de valuatie van 
de penningen 

22v Geryt Pieter Florysz 
voor het weer versterken van zijn vloer en zijn roef, met de smit en met 
Aebert 

22v Aelbrecht van Loe 
omdat hij de processen gevoerd heeft vanwege de stad tegen Nout 
Sonnevelt, en vanwege de lakense stoffen van Amsterdam 

22v - buskruit 

22v - 
vanwege het eerste kleine oorlogsschip dat Gijsbrecht Jansz Moel weer van 
de stad kreeg, een vrouwtje te Dordrecht omdat hij haar nog schuldig was 9 
pond; en betaald met 6 pond 

22v Thijs Harpersz voor het bewaren van de vellenaccijns 

22v Harman die snijer voor het bewaren van de vleesaccijns 

22v - 
een "reste van een brief" van een dag, van een schip dat Witte gekocht had 
te Dordrecht 

22v Claes Bernwoutersz bezoldiging 

22v - ossen 

22v de kapitein van de soldaten - 

22v - buskruit 

22v het kantoor lening, waarmee de renten betaald zijn te Utrecht en Antwerpen 
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22v het kantoor lening voor betaling van renten 

22v het kantoor lening ter betaling van renten 

22v het kantoor nog een lening voor betaling van de renten te Utrecht 

22v - vis, die men op de markt gebruikte 

22v Jacob Claesz ossen 

23-
23v 

- de ossen eten geven en "sliten" 

23-
23v 

- blanco 

         

14 Losrenten binnen de stad  
24-
24v 

reeksen namen losrenten binnen de stad 

         

15 Lijfrenten binnen de stad  
25-
27 

reeksen namen lijfrenten binnen de stad 

         

16 Los- en lijfrenten buiten de stad  
27v reeksen namen losrenten te Dordrecht, Breda en Delft 

27v reeksen namen lijfrenten te Dordrecht en Haarlem 

28 reeksen namen lijfrenten te Delft en Leiden 

28 reeksen namen losrenten te Leiden 

28v-
29 

reeksen namen los-en lijfrenten te Amsterdam 

29v reeksen namen los- en lijfrenten te Rotterdam 

30 reeksen namen losrenten ook in andere plaatsen 

30 reeksen namen betaling te Nieuwpoort 

30 reeksen namen lijfrenten te Den Haag 

30v reeksen namen lijfrenten in andere plaatsen 

30v reeksen namen losrenten te Brugge 

31 reeksen namen lijfrenten te Mechelen 

31 reeksen namen losrenten te Antwerpen 

31v-
33 

reeksen namen lijfrenten te Antwerpen 
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33-
34 

reeksen namen lijf- en losrenten te Utrecht 

         

         

 1490 inv.nr. 1154 
         

1 Accijnzen  
1 Jacob Jansz, scoemaker visserij in de Zijl 

1 Dirck Dircxz vissen in de 3 grachten 

1 Jacob Florysz vissen in de vierde gracht naar oude gewoonte 

1 Jan Coensz laken 

1 Jacob Hermansz de croon met zijn gezellen vlees in de hal en onder de burgerij 

1 Dirck Jansz en meester Florys Dircxz zout 

1v Dirck van Neck vellen, van de zeemwerkers 

1v Willem Backer huiden van de beesten 

1v Jacob Cornelissoen de backer boter, olie en honing 

1v Louwe Claesz de viscoper met gezellen vis 

1v Claes Gerytsz de waag met hennep, touw en garen 

1v Wouter Jansz en Dirckgen 
de brug en het veer over de IJssel bewaard hebbende, hebben vanwege de 
oorlog niet meer ontvangen dan een klein bedrag 

         

2 De tienden in het Land van Stein  

1v - 
de visserij in het Land van Stein, het deel dat Dirck Adriaensz vanwege de 
stad gepleegd heeft, vanwege de oorlog van Montfoort niets ontvangen 

1v - de smaltienden in het Land van Stein 

2 Ellert Jansz van Wouter Gerytszoons blok de tienden 

2 Ellert Jansz Dirck van den Grouwen (!) blok 

2 Heyman Geryt Ementsz tienden van Waggelwijck 

2 Jan Geryt Coen tienden van Oost Willens 

         

3 Accijnzen  
2v - wijn, 4 kwartalen 

3 - binnen- en vreemde accijns, vier kwartalen 

3v - koren, 2 halfjaren 
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4 Diverse inkomsten; saldo  
8 Aernt Snoy geld 

8 
Ghijsbrecht Wemmersz, rentmeester van de domeinen van de landsheer te 
Gouda 

geld om daarmee te betalen diens losrenten 

8 Ghijsbrecht voornoemd om daarmee de lijfrenten van de landsheer te betalen 

8 Ghijsbrecht voornoemd om daarmee de lijfrenten van de landsheer te betalen 

8v - Saldo 

9-
10v 

- Vacant 

         

5 Reizen  
11 Rommer Jacobsz, meester Jacob Hobbe en Geryt Jan Lambrechtssoen naar Den Haag, om verlichting te verkrijgen bij de bewapening 

11 Louweris de bode naar Den Haag met een brief en met de heraut van Nassau 

11 Rommer Jacobsz naar Den Haag ter dagvaart, inzake de bewapening 

11 Govert Dircxsoen 
naar Dordrecht, van gemenelandswege, tegen die van "Bergen opten Soem", 
inzake ingenomen goederen, en een gerechtelijke aanzegging 

11 Govert Andriesz 2x naar Den Haag, naar de burgemeester die ter dagvaart was 

11 Rommer Jacobsz en Dirck Jacobsz naar Leiden, ter dagvaart, en naar Den Haag 

11v Govert Dircxz 
nogmaals naar Dordrecht, vanwege het gemeneland, inzake de genoemde 
gerechtelijke aanzegging 

11v Michiel Aerntsz 
naar Leiden, naar de Heemraden van Rijnland; Louweris de bode naar 
Boscoop gezonden 

11v Govert Andriesz naar Leiden, naar de gedeputeerde en verder naar Mechelen 

11v Louweris de bode naar Utrecht gezonden 

11v Rommer Jacobsz 
naar Leiden ter dagvaart, om met de staten van het land verordeningen op te 
stellen om Montfoort te belegeren, ook nog naar Den Haag 

11v Dirck Jacobsz en Jacob Voppenz naar Schoonhoven en Dordrecht vanwege stadszaken 

11v Dirck Jacobsz naar Dordrecht, om de bewapening van de schepen in ogenschouw te nemen 

11v meester Jacob Hobbe naar Antwerpen en Mechelen ter dagvaart bij de hertog van Saksen 

12 Govert Andriesz naar Leiden gezonden ter dagvaart naar de burgemeester met een brief 

12 Baertgen van Oeyen naar dezelfde burgemeester gezonden 

12 Dirck Ghijsbrechtsz 
gevoerd met de schuit naar de overste van de Observanten te Utrecht, van 
stadswege 

12 Willem Jan Jacobsz naar Antwerpen, om daar te helpen onderhandelen met de brouwers 
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12 Govaert Andriesz naar Amsterdam gezonden, om buskruit; hij bracht 6 tonnen buskruit mee 

12 Rommer Jacobsz en Dirck Jacobsz naar Leiden ter dagvaart inzake de verordening van de bewapening 

12 de keyser gezonden naar Capelle en Zevenhuizen 

12 Govert Andriesz naar Moordrecht om naar Montfoort te zenden 

12 Rommer Jacobsz en Jacob Voppenz 
naar Leiden ter dagvaart om de verordening te maken om gewapend naar 
Montfoort te reizen 

12 Ghijsbrecht Dircxz 
naar Calais met de lakenwevers; op bevel van de burgemeesters zijn 
onkosten vergoed 

12v Baertgen van Oyen naar Ter Veer gezonden met brieven aan het gerecht 

12v Govaert Andriesz naar Middelburg in Zeeland gezonden, en verder naar Leiden 

12v Jacob Dircxz die backer 
naar Haarlem en Leiden gezonden van stadswege, om zaken te vernemen 
aangaande de draperie van de stad 

12v Claes Gerytsz Keyser naar leiden, om een vonnis 

12v Bartgen van Oyen naar Sluis, met een brief, inzake schepen die daar veroverd waren 

12v Louweris die bode naar Leiden gezonden met een brief 

12v Claes Gerytsz 
naar Rotterdam en andere dorpen in Schieland, om gravers te zenden voor 
Montfoort 

12v Govert Andriesz naar Schoonhoven gezonden 

12v Jacob Voppenz met andere gedeputeerden en met de "groten hofmeesteren" ter dagvaart bij de hertog van Saksen, om te graven in het land van Gelder 

12v Louweris die bode en Bartgen van Oyen elk gezonden naar verschillende dorpen om gravers voor Montfoort 

12v Louweris die bode naar IJsselstein 

12v Bartgen van Oyen naar Schoonhoven 

13 meester Cristoffel Forysz, met de andere gedeputeerden naar Oudewater, toen Montfoort belegerd was 

13 Dammas Claesz, Aelbrecht Maertsz en Jan de Jonge naar Oudewater, persoonlijk opgeroepen. Kosten, waaronder konvooien 

13 Jan Jansz naar Oudewater, naar de staten, met konvooien 

13 een bode naar Oudewater gezonden 

13 een bode naar Dordrecht gezonden 

13 een bode naar Den Haag gezonden, met brieven 

13 Govaert Andriesz 
naar het leger vòòr Montfoort gezonden, van daar naar Dordrecht, Delft en 
Leiden 

13 Jan Rolofsz, ketelboeter naar Amsterdam gezonden om buskruit 

13 Louweris de bode naar Oudewater, naar Willem Aerntsz, vandaar naar Leiden 

13 Govaert Andriesz naar Oudewater, en verder naar Dordrecht 

13 Jan Dircxz, cuper met penningen naar Willem Aerntsz 

13v Govert Dircxz naar Oudewater, naar de staten en gedeputeerden van het land 

13v Louweris de bode gezonden naar het blokhuis bij Woerden en naar Oudewater en vandaar naar 
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Dordrecht 

13v Dirck Jacobsz 
naar Dordrecht, toen jonker Frans van Brederoode gevangen genomen was; 
nogmaals naar Dordrecht en verder naar Den Haag 

13v Govert Andriesz naar Aelbert van Loo in Den Haag 

13v Louweris de bode naar Den Haag gezonden en naar Oudewater 

13v Jan de Jonge naar Oudewater naar de staten en gedeputeerden van het land 

13v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Oudewater, verder naar Rotterdam en Schiedam 

13v Bartgen van Oyen naar Antwerpen 

13v Claes Gerytsz keyser naar het leger voor Montfoort 

13v Geryt Jan Lambertsz naar het leger voor Montfoort 

14 Dirck Jacobsz en Vrederick Adriaensz 
naar Dordrecht, en van 's lands wege naar Brabant, met andere 
gedeputeerden, en weer naar Oudewater 

14 Govert Andriesz 3x naar het leger voor Montfoort 

14 Louweris de bode naar Oudewater en naar het leger, naar Schoonhoven 

14 Govert nogmaals naar Montfoort met een brief 

14 Jan de Jonge, Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Schoonhoven, met penningen, toen men van Montfoort opgebroken was 

14 Dirck Jacobsz naar Den Haag, vanwege de stad; naar Schoonhoven 

14 Aelbert Maertsz naar Oudewater, ter dagvaart; 3x naar Gouda reizen; naar het leger 2 maal 

14 Jan Jansz, met andere gedeputeerden naar Dordrecht, naar heer Aartsberg en Oudewater 

14 Jan Jansz en Jan Heynricxz naar Rotterdam en Schiedam 

14v Geryt Jan Lambrechtsz 
naar Oudewater, naar het leger voor Montfoort, en verder naar Schoonhoven, 
toen men vrede sloot met Montfoort 

14v Rommer Jacobsz 
naar Montfoort, vanwege de overeenkomst, verder naar Schoonhoven naar 
de heer van Saksen, met meester Jacob Hobbe 

14v Rommer Jacobsz 
gebleven in Schoonhoven, om de jongens uit het volk te helpen lichten, die te 
Haastrecht en elders lagen 

14v Dirck Jacobsz en Jan Jansz 
naar Den Haag, naar de rekenkamer, om de "ontfanck" te zien van de 
domeinen, van Ghijsbrecht Wemmersz 

14v Govert Andriesz naar Antwerpen met de penningen van het leger van de IJssel 

14v Willem Buysch 
naar Dordrecht, toen jonker Frans daar gevangen zat; verder gestuurd naar 
Zeeland 

14v Jacob Florijsz 
naar Dordrecht, toen jonker Frans gevangen genomen was, om de 
gevangene te zien en te horen 

14v de gevangenbewaarder in Dordrecht geld, vanwege een gevangene 

15 Jacob Voppenz naar Den Haag 

15 Willem Aerntsz naar dezelfde dagvaart 
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15 Jan Heynricxz naar dezelfde dagvaart 

15 Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake het "maken van den staet" en inzake de omslag 

15 Geryt Jan Lambrechtsz naar Leiden, op schrijven van heer Jacob van Cats, ridder 

15 Geryt Jansz naar Den Haag naar Willem Aerntsz inzake de omslag 

15 zijn knecht gezonden naar heer Jacob van Cats 

15 Louweris de bode 
naar Bergen op Zoom met een gesloten brief; naar Montfoort met een brief 
aan Govert Andriesz; naar Schoonhoven en verder naar Utrecht 

15 Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake de rekening 

15 Dirck Jacobsz 
ter dagvaart in Brabant te Lyer bij de hertog van Saksen met de andere 
steden 

15v Govert Dircxz en Jan Jansz 
naar Oudewater en Montfoort om te praten over het laten binnenstromen van 
het water 

15v Willem Aerntsz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, inzake de rekening van Montfoort (29 dagen), met kosten 
van 3 reizen heen en weer naar huis 

15v Jacob Voppenz en Jan Jansz 
naar Dordrecht, om toestemming te krijgen, opdat onze poorters door Utrecht 
mochten varen zonder te "verstapelen", om Haarlem te vermijden 

15v Govert Dircxz en Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, naar de Raad om de sluizen van de IJssel open te zetten 

15v Govert Andriesz met een brief aan de stad Haarlem 

15v Keyser naar Dordrecht gezonden 

15v Jan Walicxz naar Den Haag gezonden 

15v Louweris de bode naar Den Haag 

15v Bart van Oyen naar Den Haag 

15v Govert Andriesz naar Brabant, naar de heer van Saksen, en met een brief van de hertog 

16 Dirck Jacobsz 
naar Dordrecht, om de konvooischepen in het water te brengen; een brief 
brengen naar Rommer Jacobsz in Heusden 

16 Geryt Jan Lambrechtsz 
naar Den Haag, om de vredesschepen "uute maken"; Gerytgen, zijn knecht, 
gezonden naar Oudewater 

16 Jan Dircxz cuper, en Jan Aerntsz 
gezonden door de landsheer van Utrecht om uitstelling van de renten te 
verkrijgen, en geleide voor onze poorters om daar door te varen en Haarlem 
te vermijden 

16 Rommer Jacobsz en Jan Heynricxz naar Heusden, naar hertog Philips, inzake de bede 

16 Govert Andriesz 
3x naar Den Haag gestuurd en naar de gedeputeerden; nog naar Oudewater 
en andere dorpen om het water in te laten; naar Leiden; Louweris gezonden 
naar Delft en Den Haag 

16 Geryt de Gruyter gezonden naar Aelbrecht van Loo met brieven 

16v Jan Jansz naar Dordrecht, om de schepen het water op te sturen 
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16v Louweris de bode naar Den Haag, naar de gedeputeerden; nog naar Montfoort 

16v Jacob Reyersz naar Den Haag, naar Kael Grenyer 

16v Jacob Slootghen naar Den Haag gezonden en verder naar Heusden naar Rommer Jacobsz 

16v broeder Heynrick uit het Land van Stein 
naar Utrecht, naar de heren van Oudmunster aangaande het inlaten van het 
water 

16v Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, inzake het maken van de omslag en inzake de bede 

16v Jacob Voppenz naar Den Haag, naar de gedeputeerden die daar waren van stadswege 

16v Dirck Jacobsz en Jan Jansz 
naar Mechelen, vanwege het land, inzake de kwestie Haarlem, en "over te 
comen" met de rentmeester te Antwerpen 

17 Dirck Jacobsz naar Leuven, alleen 

17 Jan Jansz naar Bergen, en weer naar Mechelen 

17 Dirck Jacobsz 

in Mechelen gebleven met Geryt Allaertsz, was 6 dagen uit "mit dattet in de 
winter was ende quaet reysen"; wagenhuur van Mechelen tot 
Geertruidenberg, verder naar Almkerk, naar Werkendam en daar "over 't hijs 
gebrocht" naar Schoonhoven en Gouda 

17 Geryt Dirck Hoensz 
naar Antwerpen, en hielp Jan Jansz op de genoemde reis "composerende 
van den verschenen renten" 

17 Geryt Jan Lambrechtsz 
naar Den Haag inzake de petitie van de bede van de landsheer en 
rekeningen van het land 

17 Jacob Heynricxz bontman naar Den Haag met een brief aan de gedeputeerde 

17 Govert Andriesz 
naar Den Haag naar Jan Heynricxz met een brief; nog naar Leiden inzake de 
oorlogsschepen 

17v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de rekening van Montfoort 

17v Willem Aerntsz 
naar Den Haag gezonden door Jan Heynricxz om de rekening van Montfoort 
te sluiten en ook te spreken over de bede 

17v Govert Andriesz naar Den Haag, naar Willem Aerntsz met een brief 

17v Louweris naar Den Haag, naar Jan Stalpert met een brief 

17v Govert naar Den Haag naar Jan Heynricxz 

17v Baert van Oyen naar Utrecht, Delft en Leiden 

17v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de rekening van 's landswege 

17v Jan Jansz 
naar Mechelen en Antwerpen om te spreken over de vervallen renten, omdat 
daar enige poorters gevangen genomen waren vanwege de renten 

17v Willem Zuermont 
naar Utrecht, waar hij vertoefde om bijzondere zaken af te wachten, zoals 
hem opgedragen was 

         

6 Schenkingen op kerstavond  
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18 de kastelein 4 kannen wijn 

18 de baljuw 2 kannen wijn 

18 de schout 2 kannen wijn 

18 de 4 burgemeesters samen 8 kannen 

18 de 7 schepen 7 kannen 

18 Ghijsbert Wermdesz rentmeester 2 kannen 

18 Pieter Staert, tollenaar 2 kannen 

18 de deken en de onderpastoor van de kerk 4 kannen 

18 de schoolmeester 2 kannen 

18 Jan Heynricxz 1 kan 

18 meester Floer 1 kan 

18 meester Louweris 1 kan 

18 de 4 boden met roede 4 kannen 

18 meester Damiaen, chirurgijnmeester 1 kan 

18 de organist Dammas Jansz 1 kan 

18 de 4 tresoriers 4 kannen 

18 de 4 weesmeesters 4 kannen 

18 Govert Andriesz 1 kan 

18 de Minderbroeders 4 kannen 

         

7 Schenkingen  

18 bij de observanten 
aan spijzen, brood en wijn voor de maaltijd op St. Franciscusdag; wijn op 
Sacramentsdag, op St. Jansdag, "cruyt" voor het convent en andere artikelen 
ten behoeve van het klooster 

18v de 78 oude schutters op Sacramentsdag elk 2 pinten wijn voor het "ommegaen" 

18v 93 oude schutters op St.-Maartensavond elk 2 pinten wijn 

18v 81 jonge schutters op sacramentsdag elk 2 pinten wijn 

18v 96 jonge schutters op St.-Maartensavond elk 2 pinten wijn 

18v de hoogheemraad van Schieland toen zij kwamen schouwen op de eerste donderdag in maart 2 kannen wijn 

18v de hoogheemraad van Schieland op donderdag na St. Odulf 2 kannen; op donderdag na St. Maarten 2 kannen 

18v de oude schutters "Christevoren"-maaltijd bij Willem Hugenz 

18v de zangers van de getijden en de muzikanten samen 4 kannen wijn 

18v de oude en de jonge schutters 
op St.-Jorisdag voor het raadhuis toen zij ter processie gegaan waren, 24 
kannen wijn 

18v 5 broeders van het Heilig Land op palmzondag 5 kannen wijn 
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18v - 
bij het verpachten van de accijnzen op het stadhuis 8 kannen wijn, op 
verschillende tijden 

18v de Heemraad van Rijnland toen zij hier kwamen "upte sluizen in de Vesten "te leggen" 28 pinten wijn 

19 de stadhouder 6 kannen wijn, toen men naar het beleg van Montfoort zou reizen 

19 de stad Haarlem 2 kannen 

19 de stad Dordrecht 2 kannen 

19 de stad Delft 2 kannen 

19 de stad Leiden 2 kannen 

19 de stad Amsterdam 2 kannen 

19 de stad Gorichem 2 kannen 

19 de stad Schoonhoven 2 kannen 

19 
de raadsheren: meester Jacob van Aellmonde, meester Jan van Schoenhoven, 
meester Cornelis de Jonge, meester Philips Ruychrock 

elk 2 kannen wijn 

19 de gedeputeerde van Antwerpen 2 kannen 

19 mijnheer den audiencier, meester Geryt Numan 2 kannen 

19 deze heren en nog meer anderen: tijdens het beleg van Montfoort 

19 ten eerste graaf van Nassau 8 kannen wijn 

19 de stadhouder 58 pinten wijn 

19 jonker van Nassouwe 8 kannen wijn 

19 heer van Wassenaar 4 kannen wijn 

19 jonker Florys van IJsselstein een maaltijd met wijn 

19 meester Jacob van Almonde 2 kannen wijn 

19 heer tentevile artelrye meester 2 kannen wijn 

19 Philips Ruychrock 2 kannen wijn 

19 Cornelis de Jonge 2 kannen wijn 

19 meester Jan van Scoenhoven 2 kannen wijn 

19 de gedeputeerde van Antwerpen 2 kannen 

19 meester Jan Bouwensz 2 kannen 

19 Jacob van Barry 2 kannen 

19 Jan van der Dussen 2 kannen 

19 Harpert van Foreest burgemeester van Delft 2 kannen 

19v - tijdens het beleg van Montfoort 

19v heer Cornelis van Bergen 4 kannen wijn 

19v jonker van Moorkercke en anderen van Dordrecht 4 kannen wijn 

19v de stad Haarlem 2 kannen wijn 
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19v heer Harpert van Mijnen 2 kannen wijn 

19v meester Ghijsbrecht van Marlo, procureur te Utrecht 2 kannen wijn 

19v de stad Delft 2 kannen 

19v Leiden 2 kannen 

19v Amsterdam 2 kannen 

19v Rotterdam 2 kannen 

19v de stad Schoonhoven 2 kannen 

19v Oudewater 2 kannen 

19v de hertog van Saksen een os 

19v de hertog van Saksen nog 48 pinten wijn in zijn herberg 

19v jonker van Nassau, hofmeester een maaltijd met wijn 

19v zijn vrouw 18 pinten wijn 

19v jonker Florys 28 pinten 

19v de lakenwevers van de stad 2 kannen 

19v Onze Lieve Vrouwengilde 4 kannen 

19v mevrouw van Brederode en de proost van Oudmunster 6 kannen wijn 

19v Jacob van Kralingen, kastelein een maaltijd met wijn, nadat hij zijn vrouw thuis gebracht had 

19v de jonge schutters voor hun "christevoren"-maaltijd en vastenavond 

19v Buyser, dienaer van heer van Utrecht 2 kannen 

19v andere steden, hier geweest 4 kannen met de maaltijd 

19v de Brigitten bij een eerste mis 42 pinten 

19v Jan Stalpert en meester Dirck Potter een maaltijd 

19v - "een glas tot Delf inden helm" 

19v de kooplieden van de ossen met fooien en onkosten 

19v Pieter Rembrantsz gedeputeerde van Leiden een maaltijd 

         

8 Timmeren  

20 Luyt Willemsz, timmerman 
werk aan de brug in de Vogelesanck en in de Doelen, en op het raadhuis "om 
de" keurmeesters 

20 Luyt Willemsz, timmerman werk aan de Kleiwegspoort, aan de brug in de Vlaminckstraat 

20 Luyt werk bij de observanten 

20 Luyt met nog een timmerman 
werk bij de bruggen over de haven; aan de Uterste brug op de haven en aan 
het Veerstal 

20 Luyt, met nog drie timmerlieden 
werk aan de bedekking van de "muye" aan het tolhuis, met meer andere 
reparaties aan bruggen 
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20 Jan de Vriese, timmerman met een knecht werk aan het verlaat, aan het kerkhof 

20 Adriaen Dircxz werk aan het veerstal 

20 Allert, timmerman arbeid 

20 Aelbert timmerman werk aan verschillende bruggen 

20 Ewout Jansz en Cornelis Claesz 
werk aan het Veerstal, aan de Doelen en aan de bruggen buiten de 
Potterspoort en andere bruggen 

20 Ewout Jansz en Cornelis Claesz werk in het grauwzusterhuis met de brug in Honskoop 

20 Ewout Jansz en Cornelis Claesz werk aan het Vlaminckspoortje en aan veel andere stadsbruggen 

20v Jacob Roloffsz werk aan poorten, en aan "huelen" 

20v Jan Walichsz sluizen openen op de dijken 

20v Ewout en Cornelis werk aan de voormuren van de poorten, en bij de observanten 

20v Luyt die timmerman, met 6 timmerlieden 
werk aan de paardenkribben in de brouwershuizen, omdat de hertog van 
Saksen bevolen had te komen in de stad met 300 paarden, toen men 
Montfoort zou belegeren 

20v Luyt werk aan de bruggen en waakhuizen; en aan de deuren van de stadstoren 

         

9 Metselen  
21 Kerstandt, de stadsmetselaar werk in de stadsdoelen 

21 Cors werk buiten de Dijkspoort 

21 Thijs die metselaar bestraten op de Kleiweg aan de brug 

21 Cors arbeid 

21 Cors werk aan de brug in de Blauwstraat 

21 2 metselaars werk bij de Minderbroeders, aan de zijl 

21 Kors de metselaar met nog 9 metselaars werk aan de muur tussen Tolhuis en Veerstal, die omgevallen was 

21 verschillende arbeiders 
metselwerk, stenen schoon maken, hout en anderen dragen, en die 
meegewerkt hebben aan het herstellen van de muur (samen 172 dagen) 

21 Kors de metselaar met een helper werk aan de onderkant van de bruggen op de havens en elders 

21 Cors werk aan de stadsmuren; bestraten in de Doelen 

21v Cors werk in de Vogelsang en de nieuwebrug 

21v 4 metselaars 
werk aan de Veerstal muur "daersse om me gevallen was" 42 dagen; stenen 
schoonmaken 

21v Arent Ley en Piertgen Ley met hun knecht 
leien "ontdecken" en daarmee de muur van het Veerstal weer bedekken; 
2000 leien, spijkers 

21v Cors de metselaar 
werk op alle plaatsen aan de stadsmuren, en bruggen metselen en bestraten, 
van St. Jacobsdag tot kerstavond, 63 dagen 
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10 Hout, kalk en zand  

22 bij Jan Dircxz en Jan Woutersz 
22 schuiten zand bij Adriaen Dircxz hout, sparren, planken gebruikt bij de 
Minderbroeders en aan de Uiterste brug op de haven 

22 - kalk en 6000 stenen bij de Minderbroeders en bij de Uiterste brug 

22 bij Adriaen Dircxz, Jan Woutersz en symon Vranckenz 
allerlei soorten hout en planken, om mee te timmeren en op te lappen onder 
de stadsbruggen bij het "havengat", aan de torens en poorten 

22 Geryt Berwoutsz te Dordrecht 
hout, 117 balken, 200 planken en sparren, gebruikt bij "der stede werck", het 
"verdecken" van de muren op het Veerstal, en bij het verlaat 

22 - 38 elzen bij de Minderbroeders 

22 - tras, gebruikt bij het kerkhof van de Minderbroeders 

22 Willem Vroesen herstelwerk aan het oorlogsschip, zoals 26 nieuwe riemen en in de pek zetten 

22 - horden aan de borstweteringen 

22 coman Heyn 
uit Dordrecht gezonden kalk, door hem gekocht van Dirck Jansz en van Jan 
Aerntsz 

22 - 
stenen, met de genoemde kalk en zand gebruikt aan de muur op het Veerstal 
die omgevallen was 

22v - een ton teer, wilgen 

22v Arent Ley 
een pannendak dekken; toortsen maken; Vlaamse stenen en klinkers; 
pannen op de poorten; bast, schoppen en manden 

22v - 
2 blokken planken, nog 29 planken en 100 sparren, alle gebruikt voor de 
paardenkribben wegens de komst van de hertog 

         

11 IJzerwaren  

22v Willem de smid 
allerlei ijzerwaren, aan de stad geleverd, en allerlei spijkers, door de 
timmerlieden en metselaars gebruikt bij werk voor de stad 

22v de slotemaker alle sleutels, en sloten gemaakt en vermaakt 

         

12 Diverse arbeidslonen  
23 - zagen van al het hout en planken bij het werk in de stad gebruikt 

23 - 
het vervoer van al het hout, dat men te Dordrecht gekocht heeft, schepen en 
arbeidsloon 

23 - slepen en halen van al het hout; dragen van kalk, zand en stenen 

23 Goessen baggerman, Dirck Lenaertsz en Adriaen Thonisz 

baggeren van de stadswateren, de vesten, de grachten in de stad, de haven, 
de IJssel voor de haven; schoonmaken in de Doelen en andere plaatsen, 
waarbij 12 personen de boot droegen om de grachten bij de Minderbroeders 
schoon te maken en te graven, met het maken van de dammen bij de 
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Minderbroeders aan het kerkhof 

23 - 
schouwen, kleischuiten gehuurd om mee te diepen en te gebruiken bij het 
genoemde werk 

23 - de schouwen met planken voortbewegen bij het bijten hakken in het ijs 

23 - 75 haken om mee te bijten "mit dat hout dair an" 

23v - bijten hakken in de haven en tegenover het Veerstal 

23v 16 mannen 3 dagen achter elkaar bijten hakken in de stad 

23v 13 mannen bijten hakken in de Vesten 

23v 20 mannen bijten hakken in de Vesten, 4 dagen achter elkaar, rondom de stad 

23v - 14 dagen het veer open houden 

         

13 Diversen  
23v Pieter van Aemsterdam - 

23v een man van Rotterdam 2 tonnetjes kruit 

23v Pieter Coppenz 
kruit, waarvan "die stede voir" Montfoort haar portie van 's landswege "sandt" 
(?) 

24 - premies bij het verpachten der accijnzen, over 4 kwartalen 

24 Claes Jacob Berwoutsz en Jan Dirck Hoensz bewaren van de bier- en korenaccijns over het eerste kwartaal 

24 Ghijsbert Wemmersz, ontvanger van domeinen van de landsheer te Gouda 
inzake de pacht vanwege de landsheer en de makelaardij, en de pacht van 
de bieraccijns 

24 Jan Lambrechtsz hofstedegeld voor het stadhuis, van het Minderbroederserf en van de school 

24 Coppen de Croen op een akte van schuldbekentenis die de stad schuldig was 

24 Codde de glasemaker vanwege "der stede glas in de Lazaruscappelle" 

24 meester Bartout van Assendelff 
inzake een schuldbekentenis op de gedeputeerden van Gouda, "alsoe dat 
verpeynt was" (= als boete opgelegd?), omdat ze niet ter dagvaart gekomen 
waren 

24 Frans Dircxz, deurwaarder werk, en een kopie van een bevelschrift 

24 Jacob Dircxz, bakker bijdrage aan de kosten van zijn reis naar Calais vanwege de drapeniers 

24 - 
een bevelschrift inzake de valuatie (van de munt); een brief, gebracht uit 
Sluis; maken van toortsen 

24v - - 

24v Jasper Marcelisz buskruit 

24v een ander buskruit 

24v - hooi en gerst voor de ossen die men liet slachten voor de burgerij 

24v de man bij wie de ossen "gevoirt" en bewaard worden 

24v Adriaen inspanningen voor het verloren geld inzake het veer en de man die het geld 
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van het veer naar Antwerpen bracht 

24v Aelbrecht van Loo 3 bevelschriften en andere schrifturen gemaakt 

24v Jan Janszoen op de haven dak op zijn nieuwe brouwerij 

24v de gedeputeerden van de stad in het net schrijven van kopieën, privileges en bevelschriften 

24v - 
bodeloon bij de tijding dat jonker Frans van Brederoode gevangen genomen 
en verslagen was 

24v - 2x bodeloon bij de tijding dat er renten vervallen waren 

24v - 
penningen, die 's-Hertogenbosch "onder recht geleyt waren" voor verlopen 
renten 

24v Dirck van Brest omdat men zijn paard vanwege de stad gebruikt had 

24v Vastart de brouwer 
vanwege "leystinge" van renten (= verschuldigde betaling?), waarom hij 
gevangen genomen was te Antwerpen 

24v een bode, uit het grote hof drinkgeld voor het brengen van brieven 

25 Frans de Uersetter 
turf, die hij de wachters op de torens rondom de stad had geleverd in de 
winter van 1490 

25 Baert van Berch - 

25 - 
schiphuur en arbeidsloon voor het brengen van 160 grote kogels van 
Antwerpen hier op het hof 

25 - 
vrachtloon van buskruit en zwavel van Dordrecht te brengen, en de 
genoemde kogels naar het leger voor Montfoort te vervoeren van 's lands 
wege 

25 diverse wagenmenners en slepers 
slepen en vervoeren van alle soorten stukken als hout, planken, vuurroeren, 
buskruit, horden enz. 

25 - 
vervoer van 700 kogels van Antwerpen per schip en hier op het slot te 
brengen 

25 Jacob Heynricxz bontmaker 7000 pijlen, waarvan 4000 nar het leger gezonden werden van 's landswege 

25 - 
6 schepen, die de soldaten voerden van Gouda "inden ouden bossche" met 
proviand 

25v - 

Hier is gerekend de volle betaling van de wijnaccijns als ontvangst, maar 
Huuch Voppenz is de stad schuldig gebleven een grote som geld. De 
vroedschap heeft om "sonderlinge redenen" goedgevonden, dat hij het geld 
in termijnen zal betalen, zoals hij ook elders gemaakte schulden zal 
wegwerken, met schepenbrieven borg staande 

         

14 Waken  
26 de 4 straatwakers telkens 14 dagen waken, het hele jaar door 
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26 de 4 torenwachters telkens 14 dagen de wacht houden het hele jaar door 

26 de 2 speciale wachters op de toren van februari tot 4 september iedere dag de wacht houden, 28 weken lang 

26 de 3 wachtschuiten in de vesten 
elke schuit met 2 man daarin, 's nachts de wacht houden, gedurende 30 
weken vanaf 1 februari 

26 nog een man 
die met een schip de wacht hield in de IJssel om de schepen in de gaten te 
houden, 44 weken lang van februari af 

26v 
de 5 poortwachters van de 5 poorten t.w. Dijkspoort, Potterspoort, 
Kleiwegstraat,Tiendewegpoort en de Veerstalpoort 

32 weken dienst van februari af 

26v nog 3 man 
bevolen op 4 september nog 3 man in elk van de 5 poorten de wacht te 
houden met de poortwachter, dag en nacht gedurende 10 weken 

26v - 
de wacht houden in de 4 poorten, Kleiwegspoort, Tiendewegpoort en 
Dijkspoort gedurende 12 weken 

26v de wacht houden 
in de Veerstalpoort samen met de schuitwachter in de IJssel, gedurende 12 
weken 

26v deze schuitwachter de wacht houden gedurende 12 weken 

27 12 bosseschieters 
bewaken van vuurroeren en buskruit in de stadstoren, op bevel, gedurende 
34 weken, van Lichtmis af 

26v 20 wachters 
bevolen om 's nachts de wacht te houden buiten en binnen de stad, toen 
jonker Frans gevangen genomen was, gedurende 10 dagen 

27 10 mannen 
op een ander tijdstip, toen men voor de vijanden gewaarschuwd was, om te 
waken 's nachts gedurende verschillende tijden 

27v - vakant 

         

15 Bezoldigingen  
28 die van het gerecht schepenkleding 

28 die van het gerecht de vredemaaltijd en de pandmaaltijden 

28 de stadsklerken bezoldiging 

28 de stadsklerken omroepen in de kerk 

28 de 4 stadsboden - 

28 de baljuw 
omdat hij naar Den Haag gereisd is op de 1derde dag vanwege het nieuwe 
gerecht 

28 Govert Andriesz als bossedrager bezoldiging 

28 de artilleriebewaarder van de stad bezoldiging 

28 de landmeters van de stad bezoldiging 

28 de stadsmetselaar bezoldiging 

28 de boogmaker bezoldiging 
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28 de stadsharnasmaker bezoldiging 

28 Dirck Claesz schoonmaken van de markt 

28 - stellen van de stadsklok 

28 - stellen van de Noodgodsklok 

28 - stellen van de Sint-Joostklok 

28 de bode van de tresoriers bezoldiging 

28v de weesmeesters klerk bezoldiging, en geld voor een tabberd 

28v de weesmeesters bode bezoldiging, en geld voor een tabberd 

28v de schutters bode bezoldiging 

28v meester Damyaen, als "stede meester" geld voor een tabberd 

28v Pieter Hugen 
voor de leren riemen aan de klokken, de leren emmers te bewaken, en voor 
een tabberd; verf en 11 dagen in augustus 

28v meester Jacob Pijsz, de stadsadvokaat bezoldiging 

28v Aelbert van Loo, als procureur bezoldiging 

28v de "camerlinck" van de stadhouder nieuwjaarsgeld 

28v de voorportier in Den Haag - 

28v de binnenportier - 

28v de "deurwaerders" - 

28v de boden in Den Haag - 

28v meester Damyaen als stads "tynd" (?) bezoldiging voor zijn diensten in het gasthuis 

28v Jan Heynricxz deze rekening schrijven, maken en verdubbelen, zoals het behoort 

28v Jan Gerytsz, de stads boogmaker 
omdat hem "oirlof gegeven was bijsonder geen wedden meer te geven ende 
dat van den jaer 91" 

29-
29v 

- vakant 

         

16 Bewapening bij het beleg van Montfoort  

30 - 
Betaling en uitgaven voor het garnizoen en het volk van de wapens, die de 
stad betalen en onderhouden moest, en ook aan penningen moest 
opbrengen voor haar portie vanwege het gemeneland 

30 jonker Florys van IJsselstein 

die de stad vanwege het gemeneland moest onderhouden voor 32 
betalingen, elke betaling bedragende 3 Rijnse guldens de maand over 
januari, februari, maart, april en mei 3 kronen de maand, en over juni, juli en 
augustus 4 Rijnse guldens de maand 

30 Jacob van Kralingen 
12 betalingen, gerekend op dezelfde wijze als die van jonker Florys, speciaal 
die van de genoemde 8 maanden; en van september oktober en november 
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bedragende 3 Rijnse guldens per maand 

30 Jacob van Kralingen 
van 's lands wege opgelegd te betalen door de stad voor 6 betalingen van 3 
kronen de maand per betaling, voor december, januari en half februari 

30v Geryt Pieter Florysz, schipper en hoofdman van de grote bark 
soldij voor 44 man die hij onder zich had, bestaande uit kwartiermeesters, 
pijpers kanonniers en "bomslagers"; soldij voor hemzelf, gediend hebbende 
op het water van 9 juli tot 25 december, d.i. 169 dagen achter elkaar 

30v Geryt Pieter Florysz 
weer te water gezonden met zijn eerder genoemde manschappen en 
daarvoor de soldij vergoed over 38 dagen achter elkaar 

30v Adriaen Louwerisz 

te water gezonden met een kleine bark, als hoofdman en schipper, met Jacob 
Meeusz wegens zijn gevangenschap met 40 man. Hiervoor soldij voor de 
kwartiermeesters kanonniers, pijpers en "bomslagers", en voor hemzelf over 
de periode van 9 juli tot 25 december, d.i. 169 dagen 

31 Adriaen Louwenz weer uitgezonden te water met zijn manschappen gedurende 38 dagen 

31 - 

door de stad gekocht en betaald voor het gemeneland de genoemde 2 
barken of "hueden": een grote en een kleine bark. In die schepen: 6 stukken 
geschut (serpentinen) 12 vuurroeren (hagebussen) buskruit in de barken, 
fooien en reiskosten naar Dordrecht 

31 Dirck Stempelsz met 25 mannen 

Toen vanwege de vorst de oorlogsschepen niet mochten varen, werd Dirck 
Stempelsz als kapitein gezonden met 25 man uit de schepen naar 
Schoonhoven ter bewaking van de stad van 's landswege, gedurende 20 
dagen: soldij 

31 40 mannen 
toen zij in de schepen van oorlog waren in de slag van jonker Frans vanuit de 
2 oorlogsschepen, elk voor "hair boyt" 

31v Jacob Florysz gaergoot, als schout 
tot bewaking van de stad, voor het garnizoen, dat men van 's landswege in 
de stad houden moest, over de periode van januari, februari, maart, april, 
mei, juni, juli, augustus, september en 5 dagen in oktober, samen 278 dagen 

31v Rommer Jacobsz, als burgemeester 
betaald voor 4 mannen in garnizoen over de periode van januari, februari en 
18 dagen in maart; en verder 2 mannen, gediend hebbende tot september 

31v Jacob Voppenz als burgemeester 
voor 4 mannen, over de periode van januari, februari en 18 dagen in maart en 
verder tot september 2 mannen, zijnde de 2 burgemeestersknechten 

31v meester Chrispoffel Florysz 
betaald voor 4 mannen in het garnizoen over de periode van januari, februari 
en 18 dagen in maart en verder tot september 2 mannen 

31v Govert Dircxz, als burgemeester 
ook voor 4 mannen, gediend hebbende van 1 januari tot 9 maart achter 
elkaar, en nog een man van genoemde Goverts knechten, gediend hebbende 
70 dagen boven de genoemde tijd 

32 Dirck Stempelsz 
die als kapitein optrad tot bewaking van de stad met een garnizoen van 14 
mannen, over de periode van januari tot 5 september 

32 Cornelis Jacobsz hoofdman en bewaker van de Kleiwegspoort, 6 betalingen met "tfeer ende 
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karssen" (= met vuur en kaarsen) 

32 Claes Florijsz 
bewaker van de Tiendewegspoort of Dirck Nijngzoon als plaatsvervanger, 6 
betalingen met vuur en kaarsen, over de periode van januari tot 5 september 

32 Willem Buysch of Jan Gerytsz als zijn plaatsvervanger 6 betalingen, met vuur en kaarsen 

32 Meynaert de scipper en Ghijsbert Jacobsz 
6 betalingen, met vuur en kaarsen, de een voor bewaking van de Dijkspoort, 
en de ander voor bewaking van de Veerstalpoort, over de periode van januari 
tot 5 september 

32v Jannes Stalpert 

omdat opgedragen was dat de stad Gouda het genoemde garnizoen zou 
onderhouden en bovendien alle maanden op zou brengen per maand 100 
Rijnse guldens contant in penningen voor hun aandeel in de bewapening, 
hebben de genoemde tresoriers betaald aan Jannes Stalpert 600 Rijnse 
guldens contant over de maanden januari tot en met juni 

32v Jan Stalpeert 
nog opgebracht, in handen van Jan Stalpeert 500 Rijnse guldens als 
voorschot op de omslag 

32v de tresoriers van de bewapening, t.w. Dirck Hoeck Jacobsz c.s. 

lening van de genoemde tresoriers uit hun ontvangsten, van een grote som 
geld, die zij nodig hadden voor de bewapening van Montfoort, en die zij 
uitgegeven hebben bij het "affscheyden" (= o.a. vertrek) van Montfoort en bij 
het ontslaan van krijgsknechten te Haastrecht 

32v Jannes Stalpert, tresorier van de bewapening 

vanwege het gemeneland door de tresoriers betaald tijdens het beleg van 
Montfoort veel en diverse zaken, zoals de daggelden van Willem Aerntsz; 
Jacob Voppenz voor verschillende soorten hout, rasters, sparren, horden, 
korven en allerlei andere onkosten 

33 Jacob Heynricxz de bontemaker 
schiettuig, dat men "voor" Montfoort gezonden had; met Jan Stalpert 
verrekend 

33 Benne Willemsz 
omdat hij uit Adriaen Louwerssoens schip gevangen genomen was, terug 
brengen naar zijn manschappen niet/wel meegerekend 

33 Ghijs Buysch 
die de stad geleverd had 6 vuurroeren en een aantal handbussen, en die de 
stad nog andere diensten bewezen had. Burgemeesters gelastten de 
tresoriers hem te betalen 

         

17 Betaling van renten  

33v - 

Omdat de goederen van de stad en de ontvangst in het jaar negentig door de 
oorlog en slechte nering niet zo omvangrijk geweest zijn, dat de tresoriers 
van dit jaar alle los- en lijfrenten hebben kunnen betalen in dat jaar, maar 
omdat zij wel aan veel en diverse personen hun renten hebben betaald en 
sommigen op rekening, is dit later in het register van het jaar 1491 genoteerd 
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18 Saldo  

34 - 
De uitgaven hebben meer bedragen dan de inkomsten, hetgeen te wijten is 
aan de stijging van de betalingen 

34v-
37 

- Blanco 

         

19 Renten  

37v - 
de tresoriers van 1491 Govert Dircxz, Dirck Jacobsz en Jan van den Hoe 
hebben betaald aan renten en in dit register opgeschreven niet meer dan het 
hier vermelde bedrag 

37v - 
de tresoriers van 1492 meester Jacob Hobbe, Dirck Dircxz, Jan Aerntsz en 
Jan Heynricxz hebben betaald en in het register opgeschreven aan renten in 
1491 niet meer dan het hier vermelde bedrag 

38 - 
de tresoriers van 1493 waren meester Jacob Hobbe, Dirck Hoick Jacobsz, 
Floris Jansz en meester Claes de Vet 

         

         

 1491 inv.nr. 1155 
         

1 Accijnzen  
2 Jacob Jansz scoemaker visserij in de zijl van de Peperstraat 

2 Pieter Claesz bevissen van de 3 grachten 

2 Geerte Floris Goergoetszoons weduwe 
visserij naar oude gewoonte 
[Gaergoetsz] 

2 Cornelis Heynricxz met gezellen lakenaccijns 

2 Louwe Claesz de viscoper en zijn gezellen pacht van de vismarkt of visaccijns 

2 Pieter Claesz en Pieter Ockersz zoutaccijns 

2v Nout de snijer met gezellen vleesaccijns in de hal en van de burgerij 

2v Dirck Adriaensz visserij in het Land van Stein 

2v Jacob Pietersz decker vanwege de brug en het veer, "mit dat dair an cleeft" 

2v Jan van der Heede vellenaccijns 

2v Cornelis den bril scoemaker huidenaccijns van de hoornbeesten 

2v Pieter Claesz met gezellen boter-, honing-, en olieaccijns 

2v Dirck Jan oude Jansz kempaccijns met garen, touw en want 
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2 De tienden enz. in het Land van Stein  
2v - smaltienden in het Land van Stein, dit jaar niet verpacht 

2v - vanwege de Veerlaan te Haastrecht, die Geryt Emontsz in pacht heeft 

3 - de tienden van Wouter Geryts blok 

3 - de tienden van Dirck van der Gouwen blok 

3 - tienden van Waggelwijk, het deel van de stad 

3 - de tienden van Oester Willens 

3 Geryt Emontsz pacht van de Veerlaan te Haastrecht binnen- en buitendijks 

3 de broeders in het Land van Stein omdat zij daar wonen jaarlijks 2 loot zilver 

3 de Pater van Sinte Katrinen nakoop over 5 morgen in het Land van Stein van de broeders 

         

3 Accijnzen  
3v - wijnaccijns, 4 kwartalen 

4 - binnen- en vreemde bieraccijns, vier kwartalen 

4 Dirck Bennez bieraccijns in Kort Haarlem, door Dirck Bennez gepacht 

4v - korenaccijns, 2x een half jaar 

4v Aernt Snoy geleidegeld op het bier 

         

4 Diverse inkomsten; saldo  
4v de tresoriers van het jaar 1492 geld om de vroedschap mee te betalen, die deze rekening gehoord heeft 

4v Jan Claesz geld na correctie 

4v - 
lening van het kantoor van 1490 aan de tresoriers van 1491 om daarmee de 
stadsgoederen te verpachten 

4v - nog een lening van de tresoriers van het kantoor van 1492 

5 Gijsbert Wemmersz, rentmeester in het kwartier van Gouda 

een som geld, omdat de landsheer jaarlijks uit zijn domeinen de stad Gouda 
betaalt om de los- en lijfrenten, die de stad voor hem bezegeld heeft, ieder 
jaar mee te betalen. Speciaal dit jaar 1491 vanwege de verkochte 
Wilhelmusschilden lijfrenten. Evenzo voor andere verkochte lijfrenten en 
losrenten 

5v - saldo 

6-6v - vakant 

         

5 Reizen  
7 Rommer Jacobsz naar Den Haag, op de petitie van hertog Philips 
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7 Baernt Heynricxz 
naar Dordrecht, om erover te spreken, dat men de konvooischepen het water 
op zou zenden 

7 Kors die metselaar naar Oudewater, om lood te halen dat daar was 

7 Willem Aerntsz naar Den Haag, vanwege gemenelands zaken 

7 Michiel Aerntsz naar Den Haag met een brief inzake het inlaten van het water 

7 Rommer Jacobsz 
naar Amsterdam, Haarlem en Leiden, om met de rentetrekkers te spreken en 
met hen een overeenkomst te bereiken 

7 Louweris de bode naar Den Haag en Woerden 

7 Michiel Aerntsz 
gezonden naar Leiden, Delft en op de nieuwe "varte" (of : "barte") om het 
werk te bekijken, en nog gezonden op de "overtocht" 

7v Dirck Jacobsz naar Delft, om de konvooischepen uit te sturen 

7v Dammas Claesz, Geryt Jansz en Govert Dircxz naar Den Haag, na schriftelijke oproep en verzoek van de landsheer 

7v Geryt Jansz naar Den Haag, ter dagvaart 

7v Aelbrecht Martsz en Jan Jansz o.a. naar Den Haag 

7v Aelbrecht Martsz en Dirck Jacobsz 
naar Amsterdam gezonden, vanwege de schepen, die daar vastgehouden 
werden 

7v Geryt die Gruyter naar vele plaatsen binnen Holland 

7v Louweris de bode 2x naar Schoonhoven, en naar Amsterdam 

7v Baert van Oyen naar Amsterdam gezonden 

7v een bode 
komende van meester Pieter Mydy van Mechelen, inzake het proces van 
Dordrecht 

7v Michiel Aerntsz naar Den Haag, en op de overtocht bij Delft 

7v Dirck Jacobsz 
naar Den Haag, zonder knecht, om te spreken met de meesters van de 
rekenkamer 

8 Jan Heynricxz 
naar Den Haag gezonden op rekening van Montfoort, op 24 januari 3x 
achtereenvolgens op dezelfde rekening 41 dagen. Hem betaald zijn 
gebruikelijke loon 

8 Jan Heynricxz 
gezonden de 2vierde april naar Aelbrecht van Loo, om een verzoekschrift te 
"ordonneren" 

8 Adriaen Gerytsz naar Den Haag, voor de omslag 

8 Govert Andriesz 
8 reizen, van lichtmis tot mei, naar verschillende plaatsen, Den Haag, 
Dordrecht, Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en in Brabant 

8 Louweris de bode gezonden naar Leiden, en naar Den Haag met een brief 

8 Claes Gerytsz gezonden naar Leiden en naar Rotterdam 

8 Adriaen Gerytsz en Govert Dircxz naar Den Haag, om te beraadslagen inzake de verlichting in de omslag 

8v Rommer Jacobsz en Dirck Jacobsz naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder 
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8v Adriaen Gerytsz en Baernts Heynricxz naar Den Haag, ter dagvaart 

8v Jan Heynricxz 
gezonden naar Den Haag, voor de rekening en voor het "bescriven" van de 
Friezen 

8v Claes Gerytsz, de bode gezonden naar Den Haag met een brief, naar Leiden en naar Oudewater 

8v een bode uit Den Haag met een certificatie, inzake de verlichting van de stad 

8v Heynric broer in het Land van Stein naar Utrecht 

8v Dammas Claesz naar Den Haag, ter dagvaart op schrijven van de Raad, inzake de Friezen 

8v meester Pieter Winckel reis naar Leuven 

8v Claes Gerytsz 2x naar Den Haag 

8v Michiel Aerntsz inzake de sluizen achter het hof 

8v Louweris de bode naar Dordrecht, Rotterdam en Oudewater 

8v Claes Gerytsz naar Dordrecht en Schoonhoven 

9 Rommer Jacobsz naar Den Haag, op schrijven van de staten van het land 

9 Dirck Jacobsz naar Den Haag, naar de rekenkamer 

9 Adriaen Gerytsz naar Den Haag, vanwege zaken die het gemeneland aangaan 

9 Rommer Jacobsz en Dirk Jacobsz naar Den Haag, inzake de haringvaart 

9 Dirck Jacobsz naar Amsterdam, inzake de verschenen renten 

9 Jan Jansz 
2x naar Mechelen, om namens de stad te bewerkstelligen de ontheffing en 
verlichting in de omslag 

9 Baert van Oyen, de bode gezonden naar Den Haag met een brief 

9 Gerytgen de bode uitgezonden vanwege de stad 

9 Louweris de bode gezonden naar Amsterdam 

9 Michiel Aerntsz gezonden naar Sparendam, naar de leden van de heemraad van Rijnland 

9 Claes Gerytsz gezonden naar Culemborg 

9v Adriaen Gerytsz naar Den Haag, met z'n vieren, om verlichting te krijgen 

9v Adriaen Gerytsz en Rommer Jacobsz naar Den Haag, verder naar Dordrecht 

9v Jan Heynricxz naar Den Haag, 2x, inzake de rekening 

9v met Baernt Heynricxz inzake de bewapening op zee en Philipe Monsieur 

9v Dirck Jacobsz naar Den Haag 

9v Dammas Claesz en Jan Jacobsz 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake het op zee brengen van de 
haringschepen 

9v Jan Jacobsz naar Den Haag met z'n drieën om de vredesschepen "off te snijden" 

9v Jan Jansz 
naar Mechelen, ter dagvaart met de gedeputeerden van het land, en om 
vrijstelling en verlichting van de omslag te verkrijgen, en inzake de 
verschenen renten 

9v Albert Martijnsz naar Dordrecht 
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10 Geryt Jan Lambrechtsz en Jan Jansz 
naar Den Haag, om te spreken over het zenden naar Sluis naar Philipe-
Monsieur (Filips de Schone), hetgeen niet geschied is 

10 Dirck Jacobsz en Baernt Heynricxz naar Dordrecht, om daar te spreken over de vaart op de "overtocht" bij Delft 

10 Adriaen Geryt Woutersz en Dammas Claesz waren vanwege de stad in Den Haag gegijzeld 

10 Jacob Voppenz naar Den Haag, inzake de "overtocht" terwille van de nieuwe sluizen 

10 Geryt Jansz, knecht naar Den Haag met een brief, verder naar Goede Reede 

10 Claes Gerytsz de bode naar Dordrecht, Amsterdam, Haarlem en andere plaatsen 

10 Baertgen van Oyen naar Mechelen 

10 Adriaen Gerytsz en Dammas Claesz 
omdat zij "weder in de gijssel in den Hage trecken mosten ende daer lagen" = 
verteringen en wagenhuur 

10 Jan Heynricxz 
gezonden naar Den Haag, naar Aelbrecht van Loo, om namens de stad met 
hem te spreken 

10v Kars die metselaar gezonden naar de stadhouder met een brief van de stad 

10v Louweris de bode gereisd met een brief 

10v meester Claes Govert Dircxz naar Oudewater, om te praten over de IJssel 

10v Dirck Jacobsz naar Dordrecht, om daar te praten over de verschenen renten 

10v Gerytgen Geryt Janzsz, knecht gezonden met een brief naar Den Haag naar de Raad 

10v Geryt de bode 3x gezonden naar Den Haag, Delft, Leiden 

10v Jan Heynricxz 
gezonden naar Mechelen, naar de procureur van de stad meester Pieter 
Mydy; weer thuis gekomen zijnde, terstond gezonden naar Amsterdam 

10v Aelbrecht Martijnsz naar Den Haag, naar de gijzeling van de stad 

10v Jan Heynricxz 
gezonden naar Geervliet, ter dagvaart met andere steden, waar de 
Zeelanders waren 

11 Dirck Jacobsz en Rommer Jacobsz naar Den Haag, zonder knecht 

11 Aelbrecht Martijnsz naar Leiden vanwege de stad 

11 Rommer Jacobsz en Geryt Jan Lambrechtsz met 2 knechten 
naar Den Haag, om degenen die in de gijzeling "verdaecht" waren, te 
ontslaan 

11 Jan Jacobsz en Govert Dircxz naar Oudewater 

11 Gerytgen Geryt Jansz knecht gezonden naar Den Haag met een brief 

11 Mouweris 2 dagen reizen 

11 de genoemde Gerytgen gezonden naar Mechelen met een brief aan meester Pieter Mydy 

11 Jan Jansz naar Mechelen, ter dagvaart met andere steden 

11 Jan Heynricxz 
gezonden naar Goedereede, nog 2x naar Geervliet ter dagvaart met de 
steden van Holland en Zeeland 

11 Rommer Jacobsz, Geryt Jan Lambrechtsz en Willem Aerntsz naar Den Haag, op bevel van de vroedschap 

11v Gerytgen de Gruyter met een brief naar Dordrecht, Leiden en Delft 
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11v Claes Gerytsz naar Mechelen met een brief 

11v Baert van Oyen gezonden met een brief naar Amsterdam en Haarlem 

11v Claes Gerytsz de bode gezonden 2x naar Leuven, en meer reizen vanwege de stad 

11v Jan Jansz naar Dordrecht, om daar te spreken over de sluizen op de "overtocht" bij Delft 

11v Geryt Jan Lambrechtsz 
naar Den Haag, aangaande zaken het gemeneland betreffende, zoals de 
tollen van Grevelingen (Gravelines) 

11v Dirck Claesz van Crimpen gereisd in de schouw naar Schoonhoven 

11v Jan Heynricxz 
gezonden naar Mechelen, naar meester Pieter Mydy, inzake de processen 
van de stad en om een bevelschrift te krijgen 

11v Geryt Cloversz gezonden naar Heusden met een brief 

12 Wouter de smid gezonden naar Utrecht in het veen om een verlaat aldaar te bekijken 

12 Willem Woutersz een boodschap gedaan vanwege de stad 

12 Dirck Stempelsz gezonden naar Amsterdam 

12 Dammas Claesz met Claes Gerytsz naar Mechelen, ter dagvaart 

12 Jan Lambrechtsz naar Den Haag, voor zaken die het gemeneland betreffen 

12 Geryt de Gruyter 3x op reis met een brief vanwege de stad 

12 Geryt Claesz de bode reis 

12 Keysser naar Den Haag met een brief 

12 Jacob Florysz en Willem Buysch 
naar Den Haag, op verzoek van de staten om getuigenis af te leggen inzake 
de akte van Haarlem 

         

6 Schenkingen  
12v de hoogheemraad van Schieland 4 kannen wijn, bij Aernt Claesz bij 2 schouwen 

12v - 
bij het verpachten op het stadhuis gedronken 6 kannen wijn, gehaald bij 
Pieter van Beest 

12v de hofmeester graaf Adolf en zijn vrouw een zalm 

12v Alewijnsz de priester geld en 4 kannen wijn 

12v de Clarissen spijzen op Sinte Claeren dag 

12v de gedeputeerde van den Bosch en meester Gijsbrecht van Loonen 56 pinten 

12v de genoemde hofmeester 20 pinten wijn 

12v - bij de kasteleins "bruloft" 10 pinten 

12v Aert Gerytsz en Heynric Dircxz van Oudewater 24 pinten 

12v heer Alewijn 54 pinten bij Huuch Voppenz bij de eerste mis van Alewijn 

12v heer Heynrick van Naaldwijk 16 pinten 

12v Jacob Jan Weynsz van Dordrecht 16 pinten 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    370 

 

 

12v de officiaal van Utrecht 36 pinten 

12v de gedeputeerde van Delft 36 pinten 

12v - bij Alewijnszoons eerste mis 48 pinten 

12v die van Dordrecht 24 pinten ten huize van Jasper Marcelisz 

12v meester Hugo de Groot van Delft 10 pinten 

12v 
de hoogheemraad van Schieland met heer Heynrick van Naaldwijk en meester 
Jan Bouwensz 

- 

12v de heemraden en "goede" mannen van Rijnland - 

12v de zangers van de muziek en de getijden 32 pinten wijn bij Aernt Claesz op Verzworen Maandag 

13 alle "wijntappers" 
van stadswege geschonken en gehaalde wijn voor de oude en jonge 
schutters en stadsschutters, toen dezen met de processie rondgingen op H. 
Sacramentsdag en Sint Jansdag; totaal 228 schutters voor elk 4 pinten 

13 de genoemde schutters 
53 kannen bij eerste missen of gedronken voor het stadhuis toen zij met de 
processie omgegaan waren in dit jaar 

13 de genoemde schutters geld op Verzworen Maandag 

13 de heren en gedeputeerden uit Engeland 32 pinten, toen zij naar Gouda kwamen om de schepen te huren 

13 de Minderbroeders vis en haring voor het convent op St. Franciscusdag naar oude gewoonte 

13 coman Kers pasteien, gebakken voor het convent op dezelfde dag 

13 Jan Lambrechtsz 20 pinten malvezij 

13 - 
wijn en spijzen op de octaaf van St. Franciscusdag, toen de vicaris in het 
klooster was en het gerecht daar bij hem kwam eten 

13 Jacob van Kralingen 
wijn, toen hij zijn vrouw "eerst genomen" en van Dordrecht naar Gouda 
bracht 

13 Jan Volkertsz de wijn scroeder pijlen, de wijnaccijnzen en andere zaken 

13v - Blanco 

         

7 Waken  
14 de 3 torenwachters waken, van 19 februari 1491 tot Lichtmis 1492 

14 de 4 straatwakers waken 

14 de 5 poortwachters 
dag en nacht waken, van 19 februari 1491 tot 14 mei 1491: loon en vuur en 
kaarsen 

14 Adriaen de scuytman de wacht houden in de IJssel, over deze 3 maanden 

14 Frans de waecksetter 
omdat hij op het raadhuis "te cort quam", bij "hantteyken" van het gerecht, 
binnen deze 3 maanden 

14 de genoemde 5 poortwachters 
t.w. Kersgen van Lynscoten op de Veerstalpoort, Allert Spijker op de 
Dijkspoort, Jan de Bruyn op de Potterspoort, Jan Jacobsz op de 
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Kleiwegspoort, Dirck Claesz op de Tiendewegspoort: overdag en 's nachts de 
poorten bewaken van mei 1491 tot 1 november 1491 (6 maanden) loon en 
vuur en kaarsen 

14v Adriaen de scuytman 
omdat hij met de schuit de schepen in de IJssel in de gaten hield in de 
genoemde 6 maanden 

14v Frans de waecksetter 
omdat hij 's nachts bij de wacht "te cort quam van dat men snaech op ter 
waecken behoofde" 

14v Geryt Allertsz de wacht indelen 

14v de 5 poortwachters de wacht houden gedurende 2 maanden 

14v Adriaen de scuytman met de schuit in de IJssel dienst doen 

14v de 5 poortwachters van december 1491 tot februari 1492 in dienst 

14v Adriaen de scuytman deze 6 weken in dienst 

14v Frans de waecksetter 
omdat hij op het stadhuis bij het waken te kort kwam wat betreft de onkosten, 
van Allerheiligen tot Lichtmis en ook omdat de wacht plaats had op de 
paasnacht en op de kerstavond 

14v de genoemde poortwachters omdat ze zich beklaagden over de turf en de kaarsen kregen ze extra geld 

15 Frans de waecksetter 
omdat hij bij het waken op het Stadhuis 's nachts "te cort quam", is op bevel 
van het gerecht aan hem betaald 

15 de schoutsknechts bij het verpachten 

         

8 Bouwen  
15 meester Willem hout slepen 

15 Jan Walichsz timmeren, 5 barkoenen 

15 Willem de smid ijzer 

15 4 metselaars diensten aan de stad 

15 Pieter Claesz timmeren 

15 Kors die metselaar arbeid 

15 Pieter Meeus metselwerk 

15 Pieter slotemaker sleutels en sloten vermaken 

15 Willem smid ijzerwerk aan de bomen aan de haven 

15 Jacob Codde de glaesmaker de glazen op het raadhuis en bij de Minderbroeders 

15 Cornelis de zeelander timmeren, een dag, met het hout 

15 Pieter slotemaker sloten vermaken 

15 - zagen 

15 Kors de metselaar arbeid 

15 Roel de bode een koord ("reep") op het raadhuis 
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15v Cornelis Claesz timmeren met z'n tweeën 

15v Jan Willem Loefzoon en metgezellen zagen voor de brug aan de Potterspoort 

15v Willem Smit ijzer en spijkers aan dezelfde brug 

15v Ewout en Claes, timmerlieden werk aan deze brug 

15v Willem Claesz slepen en vervoeren naar de brug 

15v Willem Dircxz de smid ijzerwerk aan genoemde brug en andere zaken buiten de Potterspoort 

15v Kors de metselaar arbeid 

15v Willem Loofzoon en metgezellen zagen bij deze brug 

15v Willem Smit spijkers voor deze brug en ijzerwerk 

15v Cornelis Claesz en Ewout, timmerlieden arbeid 

15v Jacob Hermansz en Willem Govertsz 22 hoed kalk dragen, gebruikt aan de muur achter de Brigitten 

15v Govert Andriesz arbeid 

15v Kors de metselaar metselen bij de Minderbroeders 

15v Korstgen van Remunde metselen 

15v Kerstgen 10 hoed kalk opslaan 

15v Luyt, timmerman 3 kasten ("laden") maken in het kantoor om kwitanties in te leggen 

15v Ewout timmerman timmeren 

15v Willem Dircxz smid spijkers en ijzerwerk 

15v Karstant de metselaar arbeid 

16 Dirck Straetger een ton stenen om de straat mee dicht te maken 

16 Adriaen karreman 6 wagens vuurroeren mennen 

16 meester Willem en doef Adriaen slepen en mennen 

16 Floris Pietersz 9 schuiten zand 

16 Harman Jansz Wolfert Meeusz 
23.000 stenen, waarmee men de omgevallen muur achter de Brigitten liet 
maken, "versetten en "dugen" (?) 

16 Pieter Vredericxz sloten maken 

16 7 metselaars met 4 helpers 47 dagen metselen, de kalk opslaan en vervoeren 

16 Jan Walichsz timmeren aan de staketsels en de oude bruggen opknappen 

16 Jan Walicxz 36 keperhouten, gebruikt bij dit werk; schouwhuur 

16 Pieter Louwerisz 18 karren zand 

16 Willem Dircxz de smid ijzer en spijkers, gebruikt aan de staketsels en elders 

16 Dirck Wit dakpannen 

16 Jan Heynricxz metselen 

16 Dirck Jansz kalk, gebruikt aan de muur achter de Brigitten 

16 Kars de metselaar metselen met zijn medegezellen aan de muur bij Kriekebeeck 
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16 de hulpmetselaars metselen, kalk bij Dirck Jansz 

16 Jan Walicxz timmeren met hout 

16v Adriaen en Meyntgen hout vervoeren 

16v Elant Heynricxz de genoemde 23.000 stenen vervoeren 

16v Wouter Gernstzoon (?) met gezellen zagen; 2 tonnen kalk 

16v Pieter Aelbrechtsz zand 

16v Jan Walichsz timmeren 

16v Symon timmerman vijzelen gebruiken 

16v Sander die houtsager zagen 

16v Willem Dircxz de smid spijkers en ijzerwerk 

16v coman Willem stenen en zand gebruikt achter de Doelen 

16v Kars met helper vervoer 

16v - bestraten 

16v Cornelis Gijsbrecht en zijn maat zagen aan de brug 

16v Jan Walicx werken aan de brug en aan het boogmakers huis; 2 barcoenen 

16v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

16v Jan Walichsz timmeren 

16v Adriaen Karreman klei, stenen en zand vervoeren 

16v Jan Walicxz en Ewout samen timmeren 

16v Jan Willemsz hout dat aan het Doelenhuis gebruikt werd, en elders 

17 Heynrick decker met knecht dakdekken en 600 pannen, latten en kalk 

17 Claes de valkenaer en maat zagen 

17 Kors de metselaar arbeid 

17 coman Geryt hulp bij metselwerk 

17 Willem Dircxz de smid spijkers en ijzerwerk 

17 - zagen 

17 Aernt Jansz 10 karren zand 

17 coman Geryt hulp bij metselwerk 

17 Dirck Jansz een hoed kalk 

17 Dirck Straetmaker 18 tonnen stenen 

17 Jan Adriaensz 1300 klinkers 

17 Kors die metselaar arbeid 

17 Dirck Jansz 4 karren zand 

17 Huuch Leckerpap arbeid 

17 de houtzagers arbeid 
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17 Jacob Robbrechtsz arbeid en klei 

17 Kars de metselaar arbeid en klei 

17 de hulpmetselaar arbeid en klei 

17 Jan Walicxz timmeren aan de zijl bij het gat van de haven; pek en 5 houten van 30 voet 

17 Pieter de slootmaker sloten maken 

17 Jan Claesz timmeren aan de genoemde zijl 

17 Willem de smid spijkers en ijzer 

17 Baert van Berch een wilgehout 

17 Jacob van der Goude een stuk van een mast 

17 - de gracht bij de Minderbroeders 

17 Kars de metselaar arbeid 

17v Jan Walicxz over het ijzer van de steiger hout aanbrengen 

17v Jan Reyersz klei vervoeren 

17v Willem Smit ijzerwerk en spijkers 

17v Jacob Codde een glas in het stadhuis 

17v Adriaen Karreman vervoeren 

17v Jan Reyersz klei halen 

17v Kars de metselaar arbeid 

17v Jan Reyersz 3 schuiten klei, kalk, zand en vervoer 

17v Michiel scheepmaker teer en pek 

17v meester Willem sleper mennen 

17v Elant schuithuur 

17v Willem Dircxz smid spijkers en "pont werck" 

17v Jan Reyersz 2 schuiten klei 

17v Sanders zagen 

17v Elijs stenen 

17v Kors de metselaar arbeid 

17v Doef Adriaen karreman zand 

17v Pieter de slootmaker nieuwe sloten 

17v Jan Reyersz een schuit klei 

17v Jan Walichsz timmeren 

17v Willem de smid ijzer en spijkers 

17v Pieter de cuper 18 karren zand 

17v Kars de metselaar arbeid 

17v Meeus de lyndraayer een "garde" aan het vrachtschip van de stad 
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17v Jan Walichsz timmeren 

17v Jacob Pietersz 2 riemen 

17v Jonge Jan hout 

18 Jan Walichsz timmeren 

18 Willem de smid ijzer en spijkers 

18 Kars de metselaar stenen en arbeid 

18 - zagen 

18 Pieter slootmaker - 

18 Jan Geerlofs bestraten buiten de Potterspoort 

18 Geryt Aerntsz huur van de kleischuit 

18 - touw 

18 Symon van Looven houtwerk in het vrachtschip 

18 - bijten hakken in de stadsgrachten 

18 Codde Codde de glaesmaker glazen maken 

18 Jan Walichsz kanthout 

18 - wilgen van de Magdalenen 

18 - klei naar de "uutwech" brengen 

18 - ook klei naar de singel van de stad 

18 Willem de smid "pontwerck" en grote spijkers 

18 Willem smid 50 haken en 90 dubbele middelnagels, en 10 pond ijzerwerk 

18 Jan Woutersz voor verlies van zijn zaag, hout 

18 Jacob Codde glazen maken in het "stede huus" bij Jacob de backer 

18 Jacob de Waert, wonende op de Oude tocht bij Delft 
teerkosten veroorzaakt door de "knechten", en andere schaden, die daar 
vòòrkwamen toen men de sluizen daar aan stukken liet slaan 

18 - een toorts, toen men naar de overtocht reisde 

18 de gezellen bier gedronken bij Willem de smit bij hun vertrek, en andere zaken 

18 de timmerlieden schade door verlies van bijlen, zagen en ander gereedschap tijdens de reis 

18v 44 timmerlieden of smidskechten 
die met bijlen, zagen, hamers, rampalen en ander gereedschap gezonden 
waren naar de overtocht om de spuigaten te vernielen 

18v 153 manschappen bewapend meegezonden tot bescherming 

18v - 
52 sleden, op de zelfde tocht gebruikt om deze lieden te vervoeren met hun 
gereedschappen, met een slee van Utrecht 

18v de landlieden 
schadevergoeding betaald vanwege de ernstige klachten, die de landlieden 
kwamen uiten omdat zij schade hadden geleden door deze krijgsknechten op 
de "hil" bij Benthuizen en in het veen. Dit op bevel van het gerecht 

18v nog 21 mannen boven het genoemde aantal mee gegaan, dit bewerkt door Dirck Stempelsz 
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18v alle genoemde timmerlieden en ruiters 
verteringen, met de proviand van brood, bier, kaas en boter die ze 
meenamen 

18v Gijs Buysch 
inzake zekere hagebussen, scheepskanonnen, samen met andere diensten, 
die hij de stad gedaan had op bevel van de burgemeesters 

18v - 

omdat hiervòòr gerekend is als ontvangst de volle betaling van Huuch 
Voppenz voor de wijnaccijns, en hij nochtans aan de stad schuldig is 
gebleven om bijzondere redenen, in de vroedschap genoemd, mag hij de rest 
in termijnen betalen, met een borgstelling en een schepenbrief. Daarom hier 
bij uitgaven genoteerd 

         

9 Diversen  
19 Aernt Snoy bieracijns en konvooigeld incasseren en bewaren 

19 - gelden bij de verpachtingen van de accijnzen, over de vier kwartalen 

19 Adaem Sysmansz, deurwaarder 
een bevelschrift afkondigen in Zuid-Holland om de eis van de vierde penning 
te beletten 

19 Tyman Dircxz van Amsterdam een "rest onder schepenen geleyt by scuytges" 

19 de hofmeesters klerk een gesloten brief maken gericht tot onze koning 

19 - een kopie van een bevelschrift tegen die van Dordrecht 

19 Pieter van Meerbeeck 
een bevelschrift afkondigen te Oudewater en Haastrecht inzake de visserij en 
het dichtslibben van de IJssel 

19 meester Pieter Mydy, procureur te Mechelen voor schrifturen en diensten aldaar verricht 

19 - drinkgeld voor tijdingen, die gebracht zijn inzake afgelopen lijfrenten 

19 meester Cornelis de Jonge, raadsheer 
met een secretaris, als commissaris naar Gouda gezonden om informatie te 
krijgen over de verarming van de stad en de burgerij 

19 - 
verzoekschriften maken en verschillende gesloten brieven aan onze koning 
en genadige heer en de grote raad inzake vermindering van de belastingen 

19v - 
een bevelschrift van hen die in Noordwijk bezig waren een deurwaarder van 
het gerecht te halen 

19v meester Boudewijns knecht schrijven van veel instructies en brieven inzake de rekening 

19v een bode 
die een bevelschrift bracht, waarin stond dat men geen koren uit Holland 
moest voeren 

19v een bode 
die een brief bracht van meester Gijsbrecht Waddincx van Loven, onze 
procureur bij de universiteit 

19v - 

allerlei kosten in Den Haag gemaakt bij het trachten belastingverlichting en 
uitstel van renten te verkrijgen, evenals uitstel van commissarisgeld, 
bodengeld, griffiergeld en deurwaardergeld. Daarom was Jan Heynricxz op 
reis gedurende ongeveer 21 dagen met kost en wagenhuur 
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19v de priesters 
die gedaagd waren door de proost inzake de "sesse", met toestemming van 
de vroedschap 

19v - 2 tonnen pijlen of verloren projectielen 

19v - 
2 bevelschriften van uitstel van renten van het gemeneland en van de 
geconfiskeerde goederen van Vlaanderen met meerdere kopieën daartoe 
dienende 

19v de procureur-generaal te Mechelen een bevelschrift 

19v de griffier en secretaris te Mechelen vanwege de opdracht en de "gracie van den lichtinge," met zegelgeld 

19v meester Pieter Mydy, procureur bij de Hoge Raad de stadszaken behartigen 

20 de kanselier van Brabant 
een "anecx" hechten aan de brief inzake de uitstelling van de verschenen, 
(woord weggelaten) 

20 - het bericht van de "gracie" 

20 meester Gijsbrecht van Waddincx te Leuven, de procureur geld 

20 meester Anthonis een akte maken "om" meester Gijsbrecht 

20 - bij de eerste mis te Culemborg met toestemming van de burgemeesters 

20 een notaris van Leuven reizen; een akte maken 

20 - 
het kostendeel van de stad in Den Haag betaald, om bodelonen en andere 
naar Mechelen te zenden 

20 Aelbrecht van Loo voorgeschoten gelden; geschriften 

20 de "audiencieren" de bezegelde akte, waarbij de helft van de bede verminderd verklaard was 

20 de klerk en de griffier - 

20 - een kopie van een vonnis en de tenuitvoerlegging 

20 een bode van Antwerpen - 

20 een bode komende van Leuven van meester van den Waddinck 

20 Mourits de deurwaarder 
omdat hij met het bevelschrift van de uitstelling van de .......... renten op reis 
geweest was 

20 meester Andries gezonden naar Leuven inzake de gemeenlands renten 

20 Jan de lukenaer "van dat hem reste van den thien knechten" die de schout volgden 

20 meester Louweris een akte aangaande de scholasterie 

20 - een brief te zenden naar Leuven, de bode betaald 

20 - groenten voor de Minderbroeders 

20v Pieter Staert 
vanwege de schuiten en zakken die "genomen" waren bij Cortenairde in de 
slag, volgens overeenkomst, op bevel van het gerecht 

20v de kerkmeesters "gedaen" tot betaling van de nieuwe klok (2 pond, 10 stuivers) 

20v meester Pieter Mydy via Dammas Claesz, op rekening van zijn salaris 

20v iemand genaamd Claes Gerytsz in Kralingen vanwege zijn schip, dat de kapiteins en soldaten van Gouda hem ontnomen 
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hadden 

20v de broeders in het Land van Stein voor het onderhoud van de zwanen 

20v Jan Lambrecht hofstedegeld voor het marktveld, de hal, de school en de Minderbroeders 

20v Jan Volkertsz pijlen 

20v 
de landsheer, door middel van Gijsbrecht Wemmersz als rentmeester van de 
domeinen 

83 Frankrijkse schilden vanwege de vreemde bieraccijns, de botermarkt en 
water, tollen 

20v de priester op het slot te Gouda vanwege de priesterlijke dienst aldaar 

20v Wouter de Wael en Claes van Asch, poorters te Dordrecht 

inzake de betaling van de twee lichte vaartuigen ("bercken"), die de stad 
gekocht had, om met bewapende lieden, met meer andere schepen het water 
in het binnenland te beschermen tegen die "van der sluis", naast hetgeen het 
"contoir" betaald had 

20v Geryt Pieter Florysz 
als kapitein met manschappen, die op het ene schip op het water gediend 
hadden tussen lichtmis en half vastentijd, in rekening gebracht aan het 
gemene land 

20v Dirck Claesz en Jan van Dieman 
door het gemeneland betaald voor de bescherming van de haringman, 
behalve dat de burgemeesters betaald hebben (of: zijn) uit de schatting 

20v - van de rest van de lening, en over de volle betaling van de 200 gulden 

         

10 Bezoldigingen  
21 die van het gerecht kleding van schepenen, vredemaaltijden en pandmaaltijden 

21 de stadsklerken bezoldiging 

21 de stadsklerken omroepen in de kerken 

21 de roededragers of bodes bezoldiging 

21 de baljuw naar Den Haag gereisd vanwege het nieuwe gerecht 

21 meester Louweris de weeskamer "bewaeren", zijn tabberd en bezoldiging 

21 Claes Gerytsz Keyser, bode van de weesmeesters bezoldiging 

21 dezelfde Keyser dienen van de tresoriers 

21 Jan Heynricxz 
aangenomen zijnde om de stad te dienen met reizen en anderszins: 
bezoldiging 

21 de stadsharnasmaker bezoldiging 

21 Kars, de stadsmetselaar "bewaeren" van de handwapenen 

21 Dirck Claesz schoonmaken van het marktveld 

21 Pieter Hugen de ladders en brandemmers van de stad "bewaeren" en op volgorde houden 

21 Jan de scoelapper het Doelenpoortje bewaken 

21v Aelbrecht van Loe, procureur in Den Haag bezoldiging voor dienst aan de stad 

21v Dircx Dircxz voor nieuwjaar, in "de binnenste poort" van het hof in Den Haag 
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21v de portier van de voorpoort in Den Haag voor nieuwjaar 

21v de kamerling van de stadhouder voor nieuwjaar 

21v de deurwachters voor nieuwjaar 

21v de bodes in Den Haag voor nieuwjaar, alles naar oude gewoonte 

21v de heren van Oudmunster 4 Frankrijks schilden en het verlies van het geld 

21v - 
naar oude gewoonte het Land van Stein "versocht" met 25 Rijnse guldens 
van het juiste gewicht, "ende dair an verloren" een som geld 

21v meester Pieter Mydy, de procureur van de stad bij de Hoge Raad 4 el lakense stof ("puucxs") van Gouda voor een jaar bezoldiging 

21v - de stadsklok stellen 

21v - de Sint-Joostklok stellen 

21v - de Noodgodsklok stellen 

21v de stadsbode of "bussedrager" bezoldiging 

21v de tresoriers van 1492 lening om mee te verpachten 

21v Jan Heynricxz maken van deze rekeningen, minuten en grossen 

21v de hofmeester Adalf, graaf van Nassau 
aan hem "hebben wij moeten betalen" van 's landswege voor de portie van de 
stad Gouda 

         

11 Renten  
22 Reyergen Aernt Snoyen Suster - 

22 Cornelis Willemsz - 

22 Joest Jacobszoons dochter tarkel - 

22 Heynrick Symonsz - 

22 Katrine Claes dochter, baginne te Antwerpen 

22 Goeltgen boentacx te Antwerpen 

22 Jan Aelbertsz - 

22 meester Claes Roelofsz te Leuven - 

22 Adriaen de cater - 

22 Gijsbrecht Wemmersz - 

22 zekere personen te Antwerpen - 

22v 

"Item ende also die stede goederen overmits die oirloge ende quade neringe van 
desen jaer 91 nyewers na die oncosten ende verschenen renten hebbende 
mogen vertrecken, daeromme so hebben dese tresoriers diversse personen van 
verschenen renten betaelt......." zoveel als mogelijk was, en de rest tot het 
volgende jaar uitgesteld 

- 
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12 Saldo  
23 - Saldo 

         

         

 1492 inv.nr. 1156 
         

1 Accijnzen  
2 Willem Jansz scoemaker visserij in de zijl van de Peperstraat 

2 Cornelis Pietersz en Moy Geryt bevissen van de 3 grachten 

2 Geertruydt Florys Gaergoets weduwe bevissen van de vierde gracht 

2 Coppen de croen en gezellen vismarkt oftewel visaccijns 

2 Volpert Heynricxz en Harman Willemsz lakenaccijns 

2 Rommer Jacobssoen en gezellen zoutaccijns 

2v Jacob Goessensz en Jacob scipper vleesaccijns 

2v Rommer Jacobsz visserij in het Land van Stein 

2v Ghijsbert Wemmersz de brug en het veer te Gouda en te Haastrecht 

2v Pieter Aerntsz vellenaccijns van de zeemwerkers 

2v Backers Willems weduwe huidenaccijns van de hoornbeesten 

2v Jacob Cornelisz de backer boter-, honing- en olieaccijns 

2v Ghijsbrecht Wemmersz hennep-, garen-, touw- en wantaccijns 

         

2 De tienden enz. in het Land van Stein  
2v dit jaar niet verpacht smaltienden in het Land van Stein 

2v Geryt Emontsz pacht van de Veerlaan buiten en binnen de dijk 

3 Jacob Goessenz en Jacob Scipper tienden van het westeinde en oosteinde van de Willens 

3 Vrederick Adriaensz en Jacob Voppensoen tienden van Wouter Geryts blok 

3 Willem Meeusz tienden van Dirck van der Gouwen blok 

3 de broeders in het Land van Stein tienden van Waggelwijck 

3 de broeders in het Land van Stein 
voor de erfpacht die het convent jaarlijks verschuldigd is, 2 loot zilver, betalen 
zij een som geld 

3 - de tijnspenningen op Sint-Maartensavond 

3 Katrijn Dirk Dircxsoen nakoop van het land, gekocht in het Land van Stein 
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3 Accijnzen  
3v Claes Dircxsoen bachuyt en gezellen wijnaccijns, eerste kwartaal 

3v meester Jacob Clementsz wijnaccijns, tweede kwartaal 

3v Adriaen Jansz en gezellen wijnaccijns, derde kwartaal 

3v Claes Dircxz bachuyt en gezellen wijnaccijns, vierde kwartaal 

4 
"Overmits de oirloge in Vlaenderen ende datmen niet meer ontfaen en heeft dan 
zes stuvers vant biers te excys, soe en is niet meer ontfaen vande binnen ende 
vreemde bier excys, dan hier na bescreven is." 

- 

4 - 
binnen- en vreemde bieraccijns vier kwartalen 
---sterk oplopende bedragen 

4 - 
accijns op het bier voor eigen gebruik door de brouwers over het vierde 
kwartaal 

4v Jan Jacobsz en gezellen korenaccijns, eerste kwartaal 

4v Claes Dircxz bachuyt korenaccijns, tweede kwartaal 

4v Ghijsbrecht Wemmerssoen korenaccijns, derde kwartaal 

4v - korenaccijns, vierde kwartaal 

         

4 Los- en lijfrenten van onze genadige heer  

5 Jan Jansz, rentmeester van de domeinen binnen de stad 
van datgene dat de landsheer jaarlijks aan de stad schuldig is vanwege los- 
en lijfrenten, die de stad voor hem bezegeld heeft 

5 - verkochte lijfrenten 

5 de rentmeester door hem verkochte losrenten 

5 de rentmeester door hem verkochte losrenten 

         

5 Andere ontvangsten; saldo  
5v Baernt Pietersz hopcoper "correctie" door hem "van bier binnen huus te brouwen heymelic" 

5v Geerlof Jansz konvooigeld volgens schatting 

5v Jan Heynricxz 

geld, komend uit zijn ontvangsten van Schieland en uit zijn ontvangsten van 
de rentmeester van Kennemerland, dat alles als betaling van 1000 gulden, 
aan de stad "geassigneert" van het geld geleend voor het gemeneland voor 
de konvooischepen 

6 - Saldo 

6v - vacant 

         

6 Reizen  



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    382 

 

 

7 Willem Aerntsz 
naar Den Haag, op bevel van de burgemeester, ter dagvaart, voor zaken van 
Haarlem en het gemeneland, en voor een bode uit Den Haag gezonden 

7 Rommer Jacobsz, baljuw 
naar Den Haag na nieuwjaarsdag met de 22 gekozenen voor het nieuwe 
gerecht, naar oude gewoonte 

7 Claes Keysser gezonden naar Rotterdam 

7 Michiel Aerntsz gezonden naar Den Haag met een brief 

7 Claes Gerytsz naar Den Haag met een brief aan Aelbert van Loo 

7 Geryt Stroo gezonden naar Den Haag, Delft en Leiden 

7 Jan Heynricxz gezonden naar Den Haag op vastenavond van stadswege 

7 Jacop Voppenz 
naar Mechelen, 3x, alleen, in de generale dagvaart, "alsem van Philips 
monsieur tracteerde" 

7 Geryt Cornelisz de bode gezonden met brieven naar Middelburg in Zeeland en naar Heusden 

7 Geryt Claesz 
2x gezonden naar Mechelen 
---hier is een stuk van 10 cm van de bladzijde afgescheurd, met waarschijnlijk 
aan voor- en achterkant elk 2 posten 

7v Jacob Voppenz 
van Mechelen uit de dagvaart van Jan Jansz naar Gouda, was 3 dagen 
onderweg 

7v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, ter dagvaart, de eerste nog 2 dagen alleen 

7v Geryt Stroo 
gezonden naar Den Haag met brieven, en naar Leiden inzake de schepen 
te/naar Amsterdam 

7v Claes Gerytsz gezonden naar "Graeff" 

7v Geryt Claesz naar Den Haag, naar de stadhouder 

7v Adriaen Geryt Woutersz naar Den Haag, inzake het "beleggen" van het Zwin 

7v Jan Heynricxz 
gezonden naar Den Haag, naar de Raad, omdat meester Barthout de 
poorters te Alphen had laten "becommeren" 

7v Jan Heynricxz 
gezonden naar Gorinchem met de andere gedeputeerden van de 5 steden 
"bij" die van "den busch" inzake de renten van het gemeneland 

7v - - 

8 Geryt Dircxz en Adriaen Gerytssoen Vleser naar Leiden, toen Haarlem ingenomen was door de Friezen 

8 Geryt Dircxz, Adriaen Gerytsz Vleser en Jan Heynricxsoen 
naar Den Haag, na oproep, inzake de bede van 1 andries gulden op de 
huizen 

8 Willem Aerntsz gezonden naar Den Haag voor de gemenelands rekening 

8 Willem Aerntsz en Jan Heynricxsoen naar Den Haag, ter dagvaart inzake de 100e penning 

8 een bode gezonden uit Den Haag naar Gouda 

8 Rommer Jacobsz, de kastelein naar Den Haag 

8 Geryt Jan Lambertsz en Govert Dircxz naar Den Haag, inzake de "commissie" van het schoutambt om het Zwin te 
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"beleggen" en inzake de bede 

8 Geryt Jansz op dezelfde dagvaart over het Swin 

8 Geryt Jansz weer op dezelfde dagvaart 

8 Geryt Jansz en Jan Heynricxz naar Haarlem ter dagvaart bij de hertog van Saksen inzake de 100e penning 

8v Bartout van Oyen gezonden met een brief naar Leiden, Delft en Schiedam 

8v Claes Keyser gezonden naar Den Haag, naar meester Jan Bouwenssoen 

8v Claes Gerytsz de bode gezonden "te grave" naar heer Cornelis van Bergen 

8v Michiel Aerntssoen reizen naar Den Haag en Spaarndam 

8v Keysser lopen naar 's-Gravenzande 

8v Geryt Jansz naar Schoonhoven, 2x, om tot een schikking te komen met de rentebetalers 

8v meester Adriaen de scoelmeester 
gezonden naar Mechelen, naar Harry de Veers, inzake de scholasterie, 
betaald op bevel van de burgemeester 

8v Willem Aerntsz en Jan Heynricxsoen 
gezonden naar Den Haag, inzake de 100e penning en de omslag van het 
land 

8v meester Crisstoffel Florysz en Jan Heynricxsoen 
naar Den Haag, ter dagvaart bij de hertog van Saksen inzake de 100e 
penning 

8v meester Crisstoffel alleen naar Den Haag 

8v Michiel Aerntssoen gezonden van Haarlem naar Gouda en weer terug 

8v meester Jans' knecht schrijven van instructies; een verzoekschrift maken 

8v Govert Dircxsoen, Jacob Voppensoen en Jacob Goessensoen naar Montfoort, inzake de IJssel 

8v Dirck Jacobssoen naar Rotterdam, naar de heemraad 

8v Dirck Bennez 
omdat hij met zijn wagen gezonden was naar Amsterdam om de gevangenen 
te halen 

8v Baert van Oyen gezonden naar Leuven met brieven 

9 Dirctgen Jacob Florysz gezonden naar Den Haag met een brief 

9 Keyser gezonden naar heer Heynrick van Naaldwijk met een brief 

9 Keyser gezonden naar Dordrecht met een brief 

9 Geryt Cornelisz met een brief "te Grave" 

9 Claes Gerytsz gezonden naar Den Haag met brieven 

9 Jan Heynricxsoen 
gezonden naar Den Haag, om het appèlschrift tegen Claes Jan Ockersz, 
verder naar Mechelen, om het appèlschrift te overhandigen, en weergekeerd 
in Den Haag om Claes Jan Ockersz te dagvaarden 

9 Dirck Jacobsz 
naar Den Haag, inzake het ter executie "leggen" van die van Haarlem, en 
inzake de 100e penning. Keyser liep naar Haarlem 

9 Keyser gezonden naar Den Haag, naar meester Jacob Croesing en Karel Grenyer 

9 Claes Gerytssoen die bode naar Mechelen 
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9 Geryt Cornelissoen gezonden naar de hertog van Saksen te Zierikzee 

9 Keyser omdat hij in Rotterdam geweest was 

9 Geryt Dircxz, Geryt Jan Lambrechtsz, Adriaen Gerytsz en Jan Janssoen naar Haastrecht, naar Thomas Buckelaer 

9 Jan Heynricxz gezonden naar Mechelen, vanwege het proces van Claes Jan Ockersz 

9 Keyser gezonden naar Den Haag 

9v Jacob Voppenz en Jan Heynricxz 
naar Mechelen, om gedaan te krijgen "vrij te mogen vaeren van" (=vrijwaring 
krijgen?) verlopen renten. Ook reisde men naar Middelburg in Zeeland 

9v Jacob Voppenz en Jan Jansz naar Den Haag, naar Thomaes Bueckelaer inzake de honderdste penning 

9v Rommer Jacobsz 
naar Den Haag, inzake de 100e penning; een bode gezonden uit Den Haag 
naar Mechelen 

9v Jan Jansz naar Den Haag, inzake de eis van 6000 voor het "beleggen van der sluys" 

9v Dirck Jacobsz en Jan Jacobsz naar Den Haag, inzake die van Haarlem 

9v Gheryt Jan Lambrechtsz 
naar Den Haag, inzake de 100e penning, 2 maal heen en weer; een bode 
gezonden 

9v Rommer Jacobsz 

naar Den Haag, om met Thomaes Bueckelaer te praten over het schrijven 
van de 100e penning op de rekening en over het registreren van de opdracht 
van het baljuwschap en het schoutambt; een bode gezonden naar 
Amsterdam 

10 Jan Jansz en Dirck Jacobsz 
naar de rekenkamer in Den Haag, "om te rekenen tegens" Ghijsbert 
Wemmersz vanwege de stad 

10 Geryt de Gruyter gezonden naar Den Haag met een brief aan Robbert Jacobsz, 2x 

10 Roel de loper gezonden naar de stadhouder in Hoorn, vandaar naar de griffier in Den Haag 

10 Jan Lambrechtsz naar Den Haag, en verder naar Dordrecht naar de stadhouder 

10 Jan Jacobsz, Dirck Jacobsz en Jan Heynrcixz 
naar Dordrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden om overeenstemming 
te bereiken met de "rentiers", en uitstel te bewerkstelligen met de verlopen 
renten. Onkosten ook voor degenen die in elke stad hielpen bij het overleg 

10 Geryt Dircxz en Jan Heynricxsoen 
reis op schrijven van de hertog van Saksen, inzake de 6000 per maand die 
geëist werd vanwege het beleg van Sluis 

10 Dirck Jacobssoen naar Dordrecht voor de betaling van de 2 oorlogsschepen 

10 Dirck Jacobssoen gezonden naar Den Haag "bij" Geryt Jan Lambertsz ter dagvaart 

10 Dirck Jacobsz gezonden naar Dordrecht voor de betaling van de renteniers en de schepen 

10v Adriaen Geryt Wouterssoen en Adriaen Gerytsz Vleser naar Den Haag, inzake de 100e penning 

10v Claes Gerytsz bode gezonden naar Utrecht, naar de proost van Oudmunster 

10v Baert van Oyen met een poorter met een brief "van den recht te halen" 

10v Keyser gezonden naar Den Haag en Dordrecht 

10v Govert Dircxz en Jan Jansz naar Den Haag, inzake onze schepen die vastgehouden waren te 
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Nieuwpoort, inzake de 6000 per maand en de 20e penning "opte comanscip" 
en inzake de spuien bij Delft 

10v Jan Heynricxz 
gezonden naar Den Haag met 1240 gulden van de bede, aan Thomaes 
Buechelaer te betalen; gezonden verder naar Mechelen naar meester Pieter 
Mydi om het proces van jonge Claes te "vorderen" 

10v meester Crisstoffel Florysz naar Dordrecht, om daar te spreken over de spuien bij Delft 

10v meester Crisstoffel naar Dordrecht voor dezelfde zaak 

10v Claes Gerytsz bode gezonden naar Dordrecht met een brief 

10v Geryt Allertsz gezonden naar Schoonhoven naar Geryt Jansz 

10v Claes Gerytsz gezonden naar Leuven, naar meester Ghijsbrecht van Waddinck procureur 

10v een boer die van Mechelen door de stadsprocureur hierheen gezonden was 

11 Jan Heynricxz 
gezonden naar Den Haag en verder naar Mechelen met de gedeputeerde 
van Dordrecht, om een akte te verkrijgen, waarin stond dat men zonder 
krenking van de landsheer de spuien op de overtocht zou mogen afbreken 

11 Rommer Jacobsz, Dirck Jacobsz en Jan Heynricxsoen 

naar Den Haag om penningen te brengen aan Thomaes Bueckelaer, verder 
om schriftelijke toestemming te krijgen van de stadhouder en Raad, "gaende 
an" de kanselier en de Hoge Raad, om de beproevingen van de schepen van 
de stad weg te nemen, en vanwege het appèl van jonge Claes 

11 de griffier een brief schrijven 

11 Geryt Dircxz en Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, vanwege de petitie van de 28.000 kronen 

11 broeder Heynrick gezonden naar Utrecht naar de proost 

11 Jan Jansz 
met de staten van het land naar Sluis en Brugge, naar de hertog van Saksen 
ter dagvaart inzake de eis van de 6000 per maand 

11 Claes Gerytsz 
gezonden naar Mechelen, naar Jan Heynricxz en verder naar Sluis, Brugge, 
en naar Middelburg naar Jan Janssoen met een brief, en weer naar Gouda 

11 Keysser gezonden naar Dordrecht, en naar Den Haag 

11v Dirck Jacobsz naar Dordrecht, "om renten en Wouter de Wael te betalen" 

11v Jan Heynricxz 
gezonden vanwege rekening van het gemeneland; nogmaals gezonden op 
St. Barbaradag 

11v Geryt Jansz 
naar Den Haag ter dagvaart vanwege de 100e penning en de geëiste 6000 
per maand 

11v Dirck Jacobsz gezonden naar de rekenkamer, vanwege de zaken van Ghijsbert Wemmersz 

11v Dirck Jacobsz en Jan Janssoen 
gezonden naar Thomaes Bueckelaer vanwege de ontvangsten van Ghijsbert 
Wemmersz uit de domeinen 

11v Govert Dircxsoen 
gezonden naar Antwerpen vanwege de stad om overeenstemming te 
bereiken met de bierverkopers en de brouwers 

11v Govert Dircxsoen gezonden naar Montfoort 
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11v meester Crisstoffel Florysz en Jan Jansz naar Dordrecht inzake de sluizen op de overtocht bij Delft 

11v Jan Heynricxsoen gezonden naar Dordrecht, inzake de overtocht en de genoemde sluizen 

11v Pieter van Neck, deurwaarder executie en een kopie 

11v Keyser gezonden naar Dordrecht en Schoonhoven 

12 Geryt Jansz 
naar Den Haag, ter dagvaart, inzake de 28.000 en de 16.000 en andere 
zaken 

12 Jacob Voppenz 
naar Den Haag, daar opgeroepen inzake de spuien en het verlaat tussen 
Delft en Leiden 

12 Jacob Voppenz naar Den Haag, inzake de spuien 

12 Geryt Jansz naar Den Haag, inzake de omslag van het gemeneland 

12 Geryt Jansz 
naar Den Haag, vanwege de rekenkamer met die van Dordrecht inzake de 
sluizen op de overtocht, en vanwege de bede van de landsheer 

12 Claes Gerytssoen gezonden naar Den Haag met een brief 

12 Claes Gerytssoen gezonden naar Middelburg in Zeeland 

12 Claes Gerytssoen de bode gezonden naar Mechelen met een brief aan meester Pieter Mydy 

12 Jan van Ancxste de scuytman 
omdat hij meester Joest Conijn, gelastigde en gedeputeerde, twee maal met 
de schuit naar Den Haag gebracht had, heen en terug 

12v Jan Heynricxsoen 
gezonden naar Den Haag, vanwege de rekening van het gemeneland, en 
thuis gekomen op St. Thomasdag 

12v Jan Heynricxsoen gezonden naar Den Haag met de gelastigde meester Jacob Conijn 

12v Jacob Goessensz gezonden naar Montfoort, van stadswege 

12v Bartgen van Oyen 2x naar IJsselstein, 1x naar Dordrecht 

12v Jan Aerntssoen naar de burgemeester in Den Haag van stadswege 

12v Romer Jacobssoen 
naar Den Haag met de genoemde gelastigde, vanwege de zaak van Jonge 
Claes 

12v Jacob Voppensoen naar Den Haag, inzake de sluizen 

12v Rommer Jacobssoen en Dirck Jacobsz naar Den Haag, vanwege de verpondingen 

12v Stamme 
voor zijn diensten aan de stad bewezen door te reizen naar de overtocht en 
naar Den Haag 

12v Claes Vechterssoen 
omdat hij met de drapeniers van de stad meereisde naar Calais om wol en 
huiden te kopen 

12v Jan Heynricxsoen 
gezonden naar Den Haag van stadswege, vanwege de rekening, op de 
eerste dag van het jaar 

12v Claes de bode 
gezonden naar Den Haag met een brief aan de burgemeester en Jan 
Heynricxz 

12v Claes de bode nog een reis 
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13 Geryt de Gruyter met Jan Heynricxsoen 6 dagen uit geweest om de bede te betalen 

13 Geryt de Gruyter met Jan Heynricxsoen naar Delft en Leiden 

13 Geryt de Gruyter gezonden naar Amsterdam met de instructie betreffende de verlopen renten 

13 Geryt de Gruyter 
gezonden naar Den Haag met een brief (= volmacht?) aan de stadhouder en 
raad, toen Jacob Voppenz daar "van den procureur becommert lach" inzake 
de sluizen op de overtocht 

13 Willem Suermont 
gezonden naar Culemborg, Utrecht en daar in de buurt om tot behoud van de 
stad gewaarschuwd te worden tegen kwade ondernemingen 

13 Evert Bouwensz een dag 

13 Jan van Ancxst 3 dagen weggeweest, in Den Haag 

13 Jacob Louwez gezonden naar Mechelen, naar Jacob Leie 

13 Govert Dircxz en Dirck Jacobsz naar Oudewater, om te spreken over de IJssel 

13 Claes naar Mechelen met een brief aan Jacob Leie 

13 Keysser gezonden naar Den Haag met een brief, ook gezonden naar Amsterdam 

13 Jan Heynricxsoen naar Den Haag, op Lichtmis, vanwege de rekening 

13 Jan Aerntsz en Dirck van Neck 
gezonden naar Brugge van stadswege om een schikking op te stellen dat 
men daar met bier mocht komen. De heren te Brugge een maaltijd 
geschonken en betaald 

13 Keysser gezonden naar Rotterdam en Schiedam 

13v Geryt Jansz 
naar Den Haag, vanwege de taxatie voor belasting en de verponding, bij de 
gelastigden en de staten van het land, gedurende 22 dagen 

13v Willem Aerntsz 
bij de verponding toegevoegd van stadswege aan Geryt Jansz, gedurende 15 
dagen 

13v Jacob Leie 

gezonden naar Mechelen met meester Joest Connyn, gelastigde, om te 
Dordrecht te spreken over de spuien op de overtocht; verder met de 
gelastigde naar Mechelen om absolutie te krijgen voor het feit dat de spuien 
in stukken geslagen waren en ook om absolutie te krijgen voor de belasting 
waarmee schepenen bezwaard waren door Jonge Claes. Andere brieven 
inzake de sluizen op de IJsseldijk, bevelschriften en opdrachten, zoals met de 
gelastigde afgesproken was. Hij kwam één maal thuis voor beraad, en was in 
totaal 13 weken oftewel 91 dagen op reis. De gelastigde werd daarbij 
vrijgehouden te Mechelen met 2x heen en terug reizen. Omdat Jacob Leie 
lang in Mechelen verbleef, zond hij zijn knecht 2x naar huis met een brief aan 
de stad 

         

7 Schenkingen  
14 de stadhouder 6 kannen wijn 
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14 meester Jan Boudinsz 2 kannen wijn 

14 de gedeputeerde van de proost van Oudmunster 2 kannen wijn 

14 de gedeputeerde van Rotterdam 2 kannen wijn 

14 de oude schutters 2 kannen wijn tijdens de Pinksterdagen 

14 de jonge schutters 2 kannen wijn 

14 de Heemraad van Schieland 2 kannen wijn bij de schouw na Pasen 

14 de heer van IJsselstein en andere gelastigden wijn 

14 heer Cornelis van Bergen een maaltijd met wijn 

14 de burgemeesters van Rotterdam 2 kannen wijn "tot schouten" (= schuld) 

14 de stadhouder een gelag bij Jacob Leie tijdens de paardemarkt 

14 meester Jacob Croesing een maaltijd bij Ghijsbert Wemmersz en een ton zwaar of licht bier ("knols") 

14 Thomaes Bueckelaer 16 pinten wijn, gezonden naar Haastrecht 

14 meester Pieter Bol 16 pinten wijn 

14 - 4 kannen wijn, geschonken bij de eerste mis van meester Franssen 

14 - 4 kannen wijn, toen de stadsgoederen verpacht werden 

14 Jacob Leie 
een maaltijd "van heeren Cornelis van Bergen" op bevel van de 
burgemeesters 

14 Onze Lieve Vrouwengilde in de Noodgods wijn 

14 de gedeputeerde van Den Bosch 10 pinten Rijnse wijn en 8 rode wijn 

14 meester Pieter Bol 36 pinten wijn 

14 - een gelag van wijn bij de verkoop van hout van de stad 

14 de hoogheemraad van Schieland 
2 kannen wijn bij de schouw van St.-Barbara, en bij de St.-Maartensschouw 
nog 2 kannen wijn 

14v de oude schutters en de jonge schutters 
elk 4 pinten wijn, zoals ze gewoonlijk krijgen op Sacramentsdag en St.-
Jansdag vanwege de processies, dit jaar tesamen 364 mengelen = 728 
pinten 

14v de stadsschutters 
20 kannen wijn "van der stadthuys ende up 't stadthuys", toen zij verzameld 
waren 

14v de schutters 
toen ze gezamenlijk verteerden op de Verzworen Maandag en op de 
Vastenavond, op bevel van het gerecht 

14v de Minderbroeders 
vis, pasteien en groente, druiven en wijn op St.-Franciscusdag naar oude 
gewoonte 

14v O.L.V. gilde 4 kannen wijn bij Aernt Claesz 

14v - de gebruikelijke kosten bij de eerste mis van Willem die hoppecopersz 

14v - 4 kannen wijn in dezelfde mis; "om" de schutters en de stad 2 kannen 

14v de rechtsgeleerde en de andere heren van Utrecht 4 kannen wijn 
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14v Loys-quare Huge de Mondt, gelastigde van Den Haag 6 vaten bier bij de verponding van de omslag 

14v 
Thomaes Buechelaer, meester Jan Bouwensz, Tielman Oem, meester Jacob 
Croesing, meester Jacob van Aelmonde en meester Jacob Ruysch 

elk een vat bier, omdat ze zich bezig hielden met de verponding en de stad 
verlichting mochten geven in de omslag; elk vat 24 stuivers 

14v heer Cornelis van Bergen een gelag als vergoeding ("tot scouten") op 2 december 

14v de Minderbroeders haring en groenten in de vasten 

15 - 
verteringen in Dordrecht van hen, die naar de sluizen van de overtocht heen 
en weer reisden, en verteringen van het gerecht bij Jacob Leeu en in Den 
Hoorn 

15 dezelfden met de deurwaarder verteringen bij meester Jacob Clementsz 

15 de vicaris van de observanten 4 kannen wijn 

15 de deurwaarder vanwege de sluizen, verteringen bij Hugo Voppenz 

15 meester Joest Conijn, gelastigde verteerd bij Huuch Voppensoen 

15 
bij Jacob Leuwen en meester Jacob Clementssoen, meester Joest Conijn en 
Karel Grenyer 

toen de burgemeester(s) en enkelen van het gerecht met hen aten, 4 maal in 
de tijd dat "hij" informatie kreeg over de zaken van Jonge Claes om beter uit 
de belasting te komen van de Hoge Raad, hebben de burgemeesters bevolen 
de 4 maaltijden te betalen 

15 bij meester Jacob Clementssoen 
toen die van het gerecht met de drapeniers gegeten hadden bij hem, terwijl zij 
zich verzamelden om naar Calais te reizen om vellen te halen, op bevel van 
de burgemeesters 13 stuivers 

15 die van het gerecht gedronken bij Jacob Clementsz, toen men "omme geweest hadde scieten" 

         

8 Waken  
15v de 3 torenwachters en de 4 klapwakers - 

15v 
de 5 poortwachters t.w. Kerstgen van Lijnscoten in de Veerstalpoort; Allert 
Spicker in de Dijkspoort; Jan de Bruyn in de Potterspoort; Jan Jacobsz in de 
Kleiwegspoort; Dirck Claesz in de Tiendewegspoort 

dag en nacht de poorten bewaken, van Lichtmis tot mei 

15v Adriaen de scuytvoerder die in de IJssel de schepen in de gaten houdt en bewaakt 

15v dezelfden van mei tot november 

15v dezelfden van november tot februari 

15v 36 mannen 
aangenomen tot bewaking van de stad, onder Jacob Leu, Claes Floryssoen 
en Dirck Stempelsz, toen de stad Haarlem ingenomen was door de Friezen, 
en ze waren 14 dagen in dienst 

15v de genoemde kapiteins voor hun arbeid en bemoeienissen 

15v de knechten gehuurd om de poorten te bewaken tijdens de marktdagen 

16 Frans de waecksetter 
die "upten huyse" 's nachts op de wacht achter geraakt was in het eerste half 
jaar; betaling gelast door de burgemeesters 
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16 - 
nog bij de 5 poorten opgesteld om de valdeuren te bewaken in de tijd dat 
Haarlem ingenomen was, en ook tijdens de jaarmarkten 

         

9 Bouwen  
16 Jan Walicxsoen timmeren; 10 sparren 

16 Willem smid 10 ijshaken en 100 dubbele middelnagels 

16 Pieter slotemaker 10 sleutels en vermaken van oude sloten 

16 Jan Walicxz timmeren 

16 - zandsteen en vervoer naar de Tilbrug 

16 Kers de metselaar arbeid 

16 Jan Walicxz arbeid; hout 

16 - arbeid; hout 

16 - de vijzels, waarmee men de stadsmuur "oversette", en kabels 

16 Adriaen Pietersz timmeren 

16v Kors Pietersz metselen 

16v Claes Pietersz metselen 

16v Dirck Jansz kalk, vervoer van kalk; stenen en hout van de stad slepen 

16v Pieter de slotemaker sluitwerk aan de toren, bruggen en bomen 

16v Kors de metselaar en zijn zoon ijzerwerk 

16v Jan Walichssoen timmeren 

16v Dirck Dircxsoen een partij rijshout; rijshout en klei vervoeren 

16v Meeus die lijndrayer een "voirbal" (?) 

16v Pieter de cuper zand 

16v Willem de smid spijkers en ijzerwerk 

16v - dijken aan de brug op de IJssel en horden te vlechten, met staken en rijshout 

16v - metselwerk 

16v Jan Walichsoen hout; timmeren aan de brug "in" het Veerstal 

16v meester Willem slepen 

16v Kors de metselaar metselen 

16v Jan de goede hulp bij metselwerk 

16v Kers de metselaar en zijn broeder werk aan de brug op de Gouwe 

16v Kers de metselaar en zijn broeder zand; zand, stenen en kalk vervoeren 

16v - 5000 stenen; kalk 

16v Symon Jacobsz 3 middelhouten en 3 van 30 voeten 

16v - de brug maken "up gemeen" tussen Leiden en Gouda 
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16v - de schouwen huren om mee te metselen aan de brug 

17 Lys Wouters 1000 stenen; zand en stenen vervoeren 

17 Jan de goede hulp bij metselwerk 

17 Kers de metselaar en zijn zoon arbeid 

17 Meeus in Kort Haarlem de doelen schoonmaken 

17 Jan Walichsz timmeren aan de rij palen in de IJssel 

17 - als aangenomen werk metselen aan de stadsmuur bij het hof 

17 Roel de wagenaer klei vervoeren naar de stadsweg 

17 Jan Kerstantsz baggeren en diepen bij de Minderbroeders als aangenomen werk 

17 - metselen bij de Minderbroeders 

17 Barent Heynricxsoen een dam slaan in de wetering met houten horden 

17 - zand en stenen vervoeren naar de Vesten 

17 Kers de metselaar arbeid 

17 Jan Walichssoen arbeid 

17 Pieter slotemaker sloten vermaken op de torens 

17 coman Heyn boombrood voor verlopen renten 

17 - metselwerk 

17 - hout slepen, hout aan de bruggen gebruikt 

17 de houtzagers zagen 

17 Jan Walichsz timmerman arbeid 

17 - 2 middelhouten 

17 Symon Claessoen diepen onder de molenwerckbrug 

17 meester Willem hout slepen 

17 Kers de metselaar metselen 

17 zijn zoon metselen 

17 Kers metselen en zagen 

17v - zagen 

17v - stenen, zand, kalk en vervoer 

17v Jan Claes soen timmerman werk aan de Tiendewegspoort 

17v Ewout timmeren 

17v Jan Walichssoen timmeren 

17v Willem de smid spijkers en ijzerwerk aan de Tiendewegsbrug 

17v - schouwhuur 

17v - stenen, kalk en zand vervoeren en versjouwen 

17v Symon Jacobsz hout aan de genoemde brug gebruikt 
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17v Jan Willemssoen hout en planken aan de Tiendewegsbrug 

17v Geryt Gerytssoen schoon gemaakt en gediept in de Doelen 

17v Jan Walichsz timmeren 

17v 2 zagers zagen 

17v Jan de boichmaker de Doelen "te doen" repareren 

17v Kers die metselaar en zijn zoon metselen aan de Potterspoort 

17v - zand en vervoer 

17v Willem Dircxsoen smid spijkers en ijzerwerk 

17v Geryt Sijmonssoen keperhout 

17v Jan Walichssoen en Jan Claesz timmeren 

17v - 2000 stenen, 5 hoet kalk en vervoer 

17v meester Willem slepen 

17v Adriaen karreman zand, stenen en anderen vervoeren 

17v - diepen in de Gouwe 

17v de slotemaker sleutels en sloten vermaken 

17v mees Jonge te Dordrecht vierkant hout 

17v - stenen, kalk en zand en vervoer 

17v Kers de metselaar en zijn zoon metselen; "van borsten verdect" 

18 Dirck Jansz kalk 

18 Adriaen karreman vervoer van de 2000 stenen, zand en kalk 

18 Willem de smid spijkers en ijzerwerk bij de Minderbroeders 

18 - balast, zand en stenen bij de Vesten 

18 2 houtzagers zagen 

18 - zand vervoeren 

18 - zand aan de brug bij Heynrick Jansz voor het ophogen 

18 Pieter Cors en twee zonen metselwerk 

18 de metselaars werk aan de brug bij het verlaat 

18 Jan Walichssoen en Claes de Valckeren timmeren aan deze brug 

18 Willem Dircxsoen de smid spijkers en ijzerwerk aan de brug 

18 Adriaen karreman zand vervoeren 

18 - zand; bikkelstenen, die men vond bij de Vesten 

18 - 2 "barbelen", 9 planken 

18 Cors de metselaar met zijn vader metselen aan de brug 

18 Cors de metselaar arbeid; metselen aan de stadsmuren ter reparatie 

18 Lys Wouters 3000 stenen 
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18 Jan Houk het waterschap bij de Minderbroeders uitdiepen 

18 - hout dragen, dat uit Dordrecht gekomen was 

18 - vracht van dat hout uit Dordrecht 

18 Dirck Jansz kalk 

18 - vervoer van kalk en stenen 

18 Aelbrecht Maertsz klinkers; zand 

18 meester Willem hout slepen, bestemd voor de genoemde brug 

18 Jan Walichsz timmeren; hout 

18 Cors de metselaar arbeid 

18 de Jonge arbeid 

18 twee houtzagers zagen 

18v - 6 tonnen kolen en dragen 

18v Adriaen Carreman stenen vervoeren 

18v Jan Walichsz werk aan de Vlamingsbrug 

18v Claes de Valkeren zagen 

18v Cors de metselaar werk aan de "Poirters" poort en aan de Vlamingsbrug 

18v Geryt Hugenz zand; schouwhuur; vervoer 

18v Cornelis Dircxz 2500 stenen; zagen 

18v Dirck Jansz bast 

18v Cors de metselaar werk aan de Potterspoort 

18v Claes de valkeren en gezellen 5 dagen zagen aan de brug voor Sint Joest 

18v Pieter slotemaker sleutels en sloten 

18v Cors van Remunde helpen bij metselwerk en diepen "onder Symon In der brugge" 

18v Willem die smid ijzerwerk aan de Vlamingsbrug en de Doelenbrug 

18v Jan Walicxsoen timmeren aan de Doelenpoort en aan de Vlamingsbrug 

18v Cors die metselaar werk aan de Doelenpoort 

18v de timmerman opknapwerk aan de bruggen 

18v Adriaen Dircxsoen kanthout gebruikt voor de bruggen 

18v Jan Woutersz balken en kanthout 

18v Lys Wouters stenen 

18v de slotemaker een slot aan de Doelenpoort 

18v Jan Walichsz en Jan Claes Claesz timmeren 

18v Mees Jonge te Dordrecht voor het hout van de stad, gekocht door Dirck Jacobsz 

19 Pieter Willemsz 2000 stenen, gebruikt aan de Sint-Joostbrug; vervoer en zand 

19 Claes de valckenaer en zijn maat zagen aan de brug 
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19 Jan Walicxz werk aan deze brug 

19 Jan Claesz timmerman arbeid 

19 - kraanhuur 

19 Pieter Willemsz 4000 stenen 

19 Dirck Jansz 5 tonnen kalk en 7 tonnen kalk 

19 de slotemaker sleutels 

19 Kers Pietersz metselen 

19 de opperman metselen 

19 - metselen aan de Springwijksbrug 

19 Jan Walicxz en zijn knecht timmeren 

19 Adriaen Dircxz hout, gebruikt aan de brug bij Sint Joest gasthuis 

19 Dezelfde Adriaen timmerman werk aan deze brug 

19 Michiel Aerntsz 5 karren zand 

19 Pieter de cuper 28 karren zand 

19 - een emmer 

19 Adriaen karreman vervoer van stenen, zand en kalk naar de Sint-Joostbrug 

19 - 18 dagen zagen met z'n tweeën 

19 Doef Adriaen diepen in de sluis 

19 - 12 karren zand 

19 - 29 karren zand, om de straat mee te maken bij de brug 

19 - 20 karren zand en 11 karren puin 

19 meester Willem hout slepen naar de brug 

19 Aelbrecht Martsz klinkers en "steyn straet" 

19 - zand en puin en vervoer 

19 - hoeveelheid zand en vervoer 

19 Willem Dircxz smid spijkers en "pontwerck" 

19 Geenbaert werk aan de brug bij Sint Joost 

19v Jan Walicxz en Jan Claesz timmeren "in der stede werck" 

19v - 23 karren zand, klinkers en puin, straatstenen 

19v 3 metselaars werk aan de brug en de straat maken 

19v Jan de houtcoper hout 

19v Jan de houtcoper diepen onder de Molenaarsbrug 

19v Jan Walicxz arbeid 

19v Willem Smit ijzerwerk aan de Veerstalbrug 

19v Jan Jansz en Jan Claesz timmeren 
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19v Jan Walicxz en Jan Claesz openden de sluizen in de IJsseldijk, en huurden daarvoor een schouw 

19v Frans Jansz 
heeft de looten "op de hoefslagen geplaatst" bij de stadsmuur om bijten te 
hakken 

19v Jan de Bruyn een touw; werk aan de Potterspoort 

19v - kalk voor de St.-Jansdag 

19v coman Egbert een plank 

19v Kars de metselaar werk op het raadhuis, en andere reparatie in de stad 

19v - werk aan de brug bij de Brigitten; zand en vervoer 

19v Jan Walicxz werk aan het gat van de haven 

19v 2 houtzagers zagen 

19v Kars de metselaar werk achter de Brigitten en Pieter Hugenz toren 

19v - hulp bij metselwerk 

19v Willem de smid ijzerwerk 

19v Jan Walichsz, Cruyfgen en Jan Claesz samen getimmerd achter het slot aan "der stede werck" 

19v - een kleischuit en schouwhuur 

19v - 18 wilgen 

19v - ijzer vissen 

19v Willem Smit "denninck" nagels 

20 - schouwen, gebruikt bij de Doelenpoort 

20 - 
de brug naar de galg maken, en die te brengen en te halen, toen men 
rechtsprak 

20 - de straat maken buiten de Potterspoort, met stenen en zand 

20 Kars de metselaar met een helper metselen en repareren aan de stadsmuren 

20 Jan Walicxsz timmeren en repareren aan de brug in Honskoop 

20 18 timmerlieden 
die met de schout en Dirck Stempelsz gezonden waren met hun rampalen, 
breekbijlen, zagen en gereedschap om de sluizen op de overtocht af te 
breken 

20 98 krijgsknechten meegezonden tot bescherming van de timmerlieden 

20 - 16 schuiten met 2 ruiters 

20 - 2 boden gezonden naar Delft om als schildwacht te fungeren 

20 de schout en Dirc Stempelsz niet meegerekend 

20 - 2 tonnen bier en ander proviand, aan de gezellen meegegeven 

20 Dirck Stempelsz 
heeft nog 27 man uitgestuurd met gereedschap om de verlaten kapot te slaan 
tussen Amsterdam en Woerden 

20 Jan Walicxz alleen gezonden naar de overtocht om het werk gade te slaan 
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10 Diversen  

20 Thomas Beuckelair rentmeester 
gezonden naar Den Haag omdat men te kort kwam bij de betaling van de 
100e penning 

20 de tresoriers van het jaar '94 (?) lening 

20v Jan van Ryssel, deurwaarder 
een bevelschrift van de stad om de vrijstelling tot uitvoering te brengen te 
Ouderkerk 

20v Geryt Pieter Florysz een schip van Goedereede 

20v - een instructie schrijven te Mechelen inzake de vrede "van den sluus" 

20v - kopieën van de waardebepaling en bevelschrift 

20v de "knechten" van de kastelein halen van in beslag genomen schepen 

20v Jan Heynricxz een vrijgeleide, dat hij verleend had 

20v - een vergunning tot appèl; zegels 

20v de secretaris inzake de 100e penning, het verzoekschrift en de geschriften 

20v - een akte en bevelschrift met zegels schrijven en tekenen 

20v de deurwaarder de vergunning tot appèl in ten uitvoer brengen bij de stadhouder en de Raad 

20v - 
een akte van de schikking, waarbij vrijstelling van de 100e penning gegeven 
werd 

20v de notaris een brief dienaangaande 

20v meester Jacob Croossing en Kaerl Grenyer omdat zij als gelastigden te Gouda waren om de 100e penning te taxeren 

20v - 
vanwege de vrijstelling, waarbij men 2 jaren vrij van rentebetaling was; aan 
de kanselier en de deurwaarder moest men betalen voor de zegels en het 
schrijven 

20v - 
te Mechelen op de secretarie voor akten en bewijsstukken betreffende zaken 
en processen van de stad 

20v - 
"Betaelt van de geprente Regysters van der stede Renten tot 24 toe 
gestoffeert" (= betaald voor de gedrukte registers van de stadsrenten, die in 
een aantal van 24 zijn ingebonden) 

20v meester Pieter Mydy 
geschriften gedurende 3 jaren; bezoldiging over 2 jaren en verder door hem 
geleend aan de stad 

20v - vanwege de inbeslagneming van de schepen en andere onnkosten 

21 meester Floer maken van de rekening over '89 

21 - verlies aan geld, vanwege de betaling van de 2 schepen te Dordrecht 

21 Gwilamme deurwaarder omdat hij "van den 100sten penning ter executie geleyt hadde" 

21 nog een deurwaarder genaamd Kerstiaen vanwege een ten uitvoerlegging te Schoonhoven, van de verlopen renten 

21 Andries Gortman in Den Haag een akte van de 100e penning dienende met 2 getuigen 

21 - omdat Bennen gewond geweest was toen hij uit de schepen van oorlog 
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kwam, "wesende inder stede soudye" 

21 de klerk van meester Pieter Mydy maken van de kopieën en drinkgeld 

21 - een kopie van het bevelschrift, dat men te Gouda "of las" 

21 
de procureur-generaal meester Jan Ostruys, meester Engebaert en meester 
Crisstoffel Bouwensz, advocaten en procureurs 

te Mechelen betaald, omdat zij zich ingespannen hadden en werk verricht 
hadden ten behoeve van het verkrijgen van de toestemming en het 
bevelschrift, waarin staat dat men bij executie de sluizen op de overtocht zou 
mogen afbreken 

21 - de verzoekschriften, akten en kopieën dienaangaande 

21 de genoemde heren en anderen 
geschonken te Mechelen in een wijngelag; en die van Dordrecht maakten 
"om 'tselve" meer kosten 

21 - 
hout en turf voor het stoken van vuren voor het stadhuis; toen er vrede was te 
Sluis "van" Phelipe monsuer 

21 een deurwaarder voor het ontheffen van onze poorters te Oudewater van de verlopen renten 

21 heer Ectoir, pastoor te Oudewater omdat hij de stad geleend had bij het beleg van Montfoort 

21v te Mechelen 
voor de opdracht en voor de brief met het besluit inzake het baljuwschap en 
het schoutambt van Gouda, met zegels en andere onkosten 

21v - vanwege de verzoekschriften en de geschriften om de opdracht te verkrijgen 

21v - 
voor het dagvaarden van meester Crisstoffel Bouwensz, procureur van 
Dordrecht (of: voor het dagvaarden van Dordrecht) 

21v - 
voor het dagvaarden van Pieter die Pnys (?), inzake Jonge Claes en het 
schoutambt 

21v - akten maken inzake Jonge Claes en het schoutambt 

21v de auditeur en de klerken van de Rekenkamer in Den Haag 
het registreren en kopiëren van de opdrachten, besluiten en andere brieven 
aangaande het baljuwschap en het schoutambt 

21v dezelfde Rekenkamer 
kopiëren van de stadsprivileges, van de domeinen, van het schoutambt, van 
adviezen, van brieven aan de hertog van Saksen inzake de armoede en de 
"quade neringe" van de stad 

21v heer Jan Mitten gelde akten 

21v meester Joest Cobyn 
mondkosten, toen hij als gelastigde van de stad naar Den Haag reisde om 
het getuigenis te horen van Jonge Claes, inzake het schoutambt 

21v - 
omdat Karel Grenyer naar Gouda was gekomen om de geschriften in het 
proces tegen Jonge Claes te maken, 10 dagen lang 

21v meester Joest Cobyn 

omdat hij naar Gouda gekomen was als gelastigde om informatie te horen 
tijdens het proces van Jonge Claes en de belastingen van de schepenen in 
de zaak van Jonge Claes en de procureur-generaal, die zijn daggeld wilde 
hebben "mit hem over comen ende betalen" 

22 de "knechten" van dezelfde gelastigde salaris, daggelden voor het schrijven van alle gegevens en het verdubbelen 
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van de geschriften in het proces en het vertalen daarvan van het Frans in het 
Nederlands ("van den Walsche in duytsche") zoals overeengekomen 

22 de kanselier 

vanwege het besluit tot kwijtschelding, omdat die van het gerecht en de stad 
belast waren bij het appèl van Jonge Claes tegen de procureur-generaal- 
waarom de genoemde gelastigde in het bijzonder gekomen was; en ook 
vanwege het aan stukken slaan van de sluizen op de overtocht, alsmede 
opdracht te krijgen van het weer te mogen doen zonder verbeuring van de 
opdracht van water binnen te laten, en van de opdracht om het schoutambt 
gedurende negen jaar in pacht te hebben 

22 secretarissen en klerken bezegeling van alle brieven met bevelschriften en verzoekschriften 

22 meester Geryt Numan, controleur van financiekamer en de heren van de finaniën 
omdat ze toestemden in de pacht van het schoutambt en het baljuwschap 
gedurende 9 jaren 

22 de procureur en de griffier - 

22 de barbier van de kanselier - 

22 - geschriften vertalen van het Frans in het Nederlands 

22 - een akte van de 20.000 

22 Jan van Losanen (?) 
omdat hij vanwege de stad geweest was bij de hertog van Saksen en de 
kanselier om verlichting te krijgen bij de uitzetting en verlenging van renten 

22 Pieter van Neck 
omdat hij met toestemming van de stad naar Middelburg gereisd was, om de 
arrestatie van Willem Willemsz ongedaan te maken "bij taxatie van den Hove" 

22 - kopie van een bevelschrift 

22 trommelslager van de stadhouder - 

22 - baggeren bij de Minderbroeders 

22 een bode van Leuven met waaarschuwing "van den ban" 

22v heer Cornelis van Bergen 
op bevel van de burgemeesters, volgens een schikking met de stadhouder 
inzake het baljuwschap en het schoutambt; een som geld in mindering op de 
1600 Rijnse guldens 

22v nog aan heer Cornelis van Bergen 
een som geld in mindering van de genoemde som van 400 Rijnse guldens; 
door devaluatie verlies 

22v Jan van Dieman en Dirck Claesz van Amsterdam 
zij moesten van 's landswege vanwege de haringteelt een som geld hebben, 
en gijzelden daarom de burgemeesters; de stad betaalde een deel en de rest 
kwam van de lening 

22v graaf Adolf van Nassau de portie van Gouda betaald 

22v - 
de portie van Gouda naar Mechelen gezonden, zoals die van de andere 4 
steden 

22v - 
een som geld, gebracht om in te lossen de schulden van Haarlem en de 
zaken het land aangaande 
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22v meester Jan Bouwensz bezoldiging, de portie van de stad 

22v de heren die naar Sluis reisden in gijzeling "bij" Phelipe Monsieur - 

22v Robbert Jacobsz 
voor de portie van de stad omdat hij naar Mechelen gezonden was voor een 
opdracht inzake de rekening van 's landswege 

22v Daniel de trapenierder in Den Haag omdat hij naar Sluis gezonden was naar Phelipe Monsieur 

23 Pieter Swaen en Maertin de molenaer 
omdat zij het vuurroer en de kamers daarvan van heer van IJsselstein 
brachten van Gouda naar IJsselstein 

23 - 
de stadsportie van het bevelschrift, waarmee men "den bomer" (of "benier") 
dagvaardde 

23 - 
de portie van de stad voor de brieven en kopieën inzake de tollen van 
Grevelingen (Gravelines) en andere zaken 

23 Coppen de Croen 
over de rest van zijn schade die hij te Utrecht opliep, toen de bisschop 
gevangen genomen was en Heynrick van Nyevelt dood bleef 

23 Dirck Stempelsz 
toen hij vanwege de stad gezonden was "by" de stadhouder om Alkmaar in te 
nemen en enige kwaadwillenden te vangen; hij was met 20 man 18 dagen op 
stap. Daarvoor werden zij allen betaald 

23 Wouter de Wael en Claes van Asch, poorters van Dordrecht 
vanwege de rest van de twee barken, naast de betaling gedaan door de 
tresoriers van de jaren '90 en '91 

23 - geld en wijn bij het verpachten van de stadsgoederen over 4 kwartalen 

23 de tresoriers van het jaar '91 lening 

23 de rentmeester van de domeinen van de landsheer, te Gouda vreemde bieraccijns, botermarkt en watertollen 

23 de priester die op het slot van Gouda "den dienst doet" 

23 Jan Lambrechtsz hofstedegeld voor het raadhuis, de school, de hal en het marktveld 

23 Jan Heynricxz 
deze 2 rekeningen ontwerpen, vermenigvuldigen en maken met de "flappert", 
daartoe dienende 

23v Betaald en gelost een lijfrentebrief op naam van meester Florys Dircxsoen, vanwege zijn vrouw 

23v Huuch Voppen 
ditmaal de wijnaccijns schuldig gebleven. 
---dat is dus een uitgave 

23v Gijsbrecht Wemmersz 
op bevel van burgemeesteren veergeld van 140 koeien en paarden over de 
brug, van de krijgsknechten van de hertog van Saksen, toen zij in Haarlem 
geweest waren 

23v Gijbrecht Wemmersz kosten gemaakt aan de waag in de hal 

23v Jan de Lukenaer vanwege de heer van Beveren van stadswege 

         

11 Bezoldigingen  
23v de stadsklerken bezoldiging vanwege het schoutambt 
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23v 
de 4 roededragers of bodes: Geryt Allaertssoen, Roloff Dircxsoen, Geryt 
Claessoen en Dirck Janssoen 

bezoldigingen 

23v meester Bouwens, als klerk van de weeskamer bezoldiging 

23v Keysser, als dienaar van de tresoriers bezoldiging 

23v dezelfde Keysser als bode van de weesmeesters bezoldiging 

23v Dirck Dircxsoen en meester Claes de Vet het accijnshuis bewaken 

23v meester Pieter Mydy, procureur in het grote hof bezoldiging over dit jaar: 5 el kostbare stof ("puycx") 

24 Pieter de slootmaker stellen en onderhouden van de stadsklok (ken?) 

24 Roel de bode 
de Noodgodsklok en de Sint-Joostklok stellen, samen met meester Heynric 
barbier 

24 Pieter de harnasmaker bezoldiging 

24 Pieter Hugenz de stadsbrandemmers onderhouden en bewaren 

24 Jacob Voppenz, als baljuw 
volgens oude gewoonte gereisd naar Den Haag op nieuwjaarsdag, met de 
gekozen 22 personen vanwege het nieuwe gerecht 

24 Jan Willem de smid voor het bewaren van de vuurroeren, buskruit en het geschut van de stad 

24 meester Jacob barbier omdat hij de zieken en gewonden in het gasthuis verzorgd en gediend heeft 

24 Geryt Claesz omdat hij de schutters gediend heeft 

24 Jan Heynricxz omdat hij de stad gediend heeft met reizen en anderszins 

24 Aelbrecht van Loo, de stadsprocureur bezoldiging, in Den Haag betaald 

24 de "camerlingen" van de stadhouder voor nieuwjaar 

24 de voorportier in Den Haag - 

24 de binnenportier - 

24 de deurwachters - 

24 de bodes in Den Haag - 

24 de deurwachter van de Rekenkamer - 

24 de knechts van de procureurs - 

24 de koorzangers in de kapel - 

24 meester Jacob Pynssen (?) de stadsadvokaat bezoldiging 

         

12 Betaling van renten  

24v 
Door de oorlog en de slechte handel zeer weinig renten. En de personen die 
tresoriers betaald hebben, staan opgeschreven in de "geprente regysteren". De 
bedragen worden hier vermeld 

- 

         

13 Saldo  
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25 - Saldo 

         

         

 1494 inv.nr. 1157 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
2 Willem Jansz scoemaker visserij in de zijl van de Peperstraat 

2 Jacob Symonsz, Nout Sonnevelt en Jacob de Croon de vismarkt of visaccijns 

2 Jacob Leu de 3 grachten 

2 de erfgenamen van Floris Gaergoet erfpacht 

2 Claes Gerytsz lakenaccijns 

2v Dirck van Neck vleesaccijns 

2v Gijsbrecht Dircxz en Willem Jansz zoutaccijns 

2v Dirck Adriaensz de visserij in het Land van Stein het deel van de stad 

2v Claes Dircxz van Crimpen de vellenaccijns 

2v Feys Pietersz de huidenaccijns van de hoornbeesten 

2v Dirck Claesz boter-, honing-, en olieaccijns 

2v Aelbrecht Martsz hennep-, garen-, touw-en wantaccijns 

2v Dirc Jansz smaltienden in het Land van Stein 

3 Geryt Jan Willemsz de brug met het veer over de IJssel 

3 Daem Jansz de backer azijn- en zeepaccijns 

3 Jacob Cornelisz de backer hout- en turfaccijns 

3 Frans Claesz haring-, bokking-, en sprotaccijns 

3 Geryt Emontsz de Veerlaan te Haastrecht, erfpacht 

3 Bouwen Geryt Evertsz 
de tienden van het westeinde en het oosteinde van de Willens in het Land 
van Stein 

3 Aelbrecht Martsz de tienden van Wouter Geryts blok in het Land van Stein 

3v Allert Jansz tienden van Dirck van der Gouwen blok 

3v Allert Jansz tienden van Waggelwijk, het deel van de stad 

3v Volpaert Heynricxz de pacht van de Waag "te hangen" in de hal 

3v Katryn Dirck Dircxzoons weduwe en Heynric Broychusen - 

3v Dirc Jacobsz en meester Chrispoffel als burgemeester 
vanwege 2 poorters, "die zij gemaect of angenomen hadden", voor elk 4 
stuivers 

3v de ingelanden van het Land van Stein tijnspenningen en de erfpacht van het klooster in het Land van Stein 
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4 Dirck Jan Lambrechtsz, Frans ....zoon, Jacob Goessensz wijnaccijns, eerste kwartaal 

4 Dirck Jan Lambrechtsz c.s. wijnaccijns, tweede kwartaal 

4 Frans Claesz, Jacob Hermansz wijnaccijns, derde kwartaal 

4 Adriaen Gerytsz, Heye Gerytsz c.s. wijnaccijns, vierde kwartaal 

4v Dirck Jan Ouwe Jansz, Claes Dircxz en Jan Aerntsz binnen- en vreemde bieraccijns, eerste kwartaal 

4v Claes Dircxz, Willem Jansz c.s. binnen- en vreemde bieraccijns, tweede kwartaal 

4v Jan Jansz Loos, Dirck Heymansz en Nout Sonnevelt binnen- en vreemde bieraccijns, derde kwartaal 

4v Dirck Dirck Jacobsz en meester Claes de Vet, als bewaarders vanwege de stad binnen- en vreemde bieraccijns, vierde kwartaal 

4v Dirc en meester Claes voornoemd brouwaccijns, vierde kwartaal 

5 Gert Jan Lambrechtsz c.s. korenaccijns, 1 kwartaal 

5 Claes Dirxz c.s. korenaccijns, tweede kwartaal 

5 Dirck Jan Lambrechtsz, Jacob Goessen en Frans Willemsz korenaccijns, derde kwartaal 

5 Jan Dircxz c.s. korenaccijns, vierde kwartaal 

5v Geryt Dirck Jacobsz meelaccijns, eerste kwartaal 

5v Frans Claesz meelaccijns, tweede kwartaal 

5v Frans Claesz meelaccijns, derde kwartaal 

5v Jan Jansz Loosgen meelaccijns, vierde kwartaal 

6 Mathijs Gijsbrechtsz brouwaccijns, eerste kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, tweede kwartaal 

6 Dirc Dircxz en Frans Claesz brouwaccijns, derde kwartaal 

6 Dirc Dircx Jacobsz en meester Claes de Vet 
binnen en vreemde bieraccijns, vierde kwartaal, "daer zij den tresoriers 
ontfang of doen maken" 

         

2 Los- en lijfrenten van onse genadige Heer  

6v Jan Jansz, rentmeester van de domeinen binnen de stad 
het bedrag dat de landsheer jaarlijks uitreikt tot betaling van de los- en 
lijfrenten binnen de stad in 1494 

6v - verlopen lijfrenten 

6v Jan Jansz voorschotten aan losrenten 

6v Jan Jansz voorschotten aan losrenten 

         

3 Diverse inkomsten  

7 - 
Terugbetaling van lening via Jan Heynricxz die gedaan was vanwege het 
proces van Haarlem, "van slantswegen" (zin voor verschillende uitleg 
vatbaar!) 

7 Jan Heynricxz de daggelden die hij ontvangen had op de rekening in Den Haag 
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7 meester Geryt de Vrije, Jacob Voppen en Evert Voppen 
het geld, dat zij als borgen samen met Huuch Voppenz schuldig waren aan 
de stad in verband met de schepenbrief 

7 de tresoriers van het jaar '92 
geld, dat zij "upte tafel leverden", toen zij rekenschap aflegden voor de 
vroedschap 

7 Jacob Leu 
geld dat gekomen is van terugbetaling van het schoutambt en het 
baljuwschap over het jaar 1494 

         

4 Saldo  
7v - Saldo 

8-8v - vacant 

         

5 Premies bij het verpachten van accijnzen etc.  
9 - wijnaccijns, 4 kwartalen 

9 Jan Jansz, rentmeester van de domeinen te Gouda vanwege de botermarkt, watertollen en de vreemde bieraccijns 

9 Jan Dulman pacht van de wind 

9 - erfpacht van het Land van Stein 

9 - de tijnspenningen in het Land van Stein 

9 - hofstedegeld van het raadhuis en het Minderbroederserf 

9v Jan van Praet, baljuw van de wateren te Sluis verschenen renten op verschillende personen 

9v Lodewijck Grymmaer te Mechelen renten 

9v Adaem Sysman betaling inzake het schoutambt 

9v Thomas Bueckelaer rentmeester van Holland vanwege de bede 

9v Thomas Bueckelaer rentmeester van Holland een som geld als omslag 

9v Thomas Bueckelaer rentmeester van Holland vanwege de omslag van 19.000 

10 de jonker van Maesmunster 
de penningen van de heer van Beveren van de 12.000 "andriessen" bij 
executie van landswege 

10 Bertelmeeus Scolijn, rentmeester de heer van Beveren vanwege dezelfde 12.000 

         

6 Diverse uitgaven  

10 Daem Hugenz, Baernt Gerytsz, Jan Jansz en Pieter Volpertsz 

omdat veel poorters van de stad "hebbende gehouden gevangen ende bij 
arrestacie moeten betalen" van 's lands wege bij executie van de heer van 
Beveren van de genoemde 12.000, die men heeft moeten terugbetalen aan 
deze 4 heren (hiernaast) 

10 
Volkert Claesz of zijn mederijders, Geryt Pieter Florisz, Gijsbrecht Jansz, Michiel 
Dammasz, Jacob Mathijsz 

eveneens in verband met de heer van Beveren 
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10v 
de poorters Jan Vredericxz met zijn mederijders, Dirck Wit, Bertolmeeus 
Gijsbrechtsz, Gijsbrecht Goessensz, Pieter Aerntsz 

geld teruggegeven vanwege de heer van Beveren 

10v 
de poorters Cornelis de Slee, Jacob Liebaert of zijn mederijders, Coman Reyer, 
Claes Gerytsz 

geld teruggeven vanwege de heer van Beveren 

10v de tresoriers van 1495 lening 

         

7 Reizen  

11 Jan Heynricxz, burgemeester 
naar Den Haag, om het advies van de heren van de Raad en de Rekenkamer 
om octrooi te verkrijgen om in Vlaanderen te mogen varen 

11 Dirck Jacobsz naar Den Haag, ter dagvaart 

11 een bode naar Den Haag met een brief aan Geryt Jansz 

11 Karstgen van Lynscoten naar Amsterdam, met een brief in verband met de renten 

11 Geryt Jan Lambrechtsz en Willem Aerntsz 
naar Den Haag, ter dagvaart, toen de president daar was, inzake de 40.000, 
de 80.000, en de 18.000 

11 Jacob Leu naar Den Haag, van stadswege tijdens de genoemde dagvaart 

11 Jan Heynricxz, burgemeester, en Willem Aerntsz 
naar Den Haag, ter dagvaart, waar de Zeelanders waren "om in Oestlandt te 
senden" 

11 Jan de Lukenaer, de bode naar Amsterdam, 2 maal 

11 Jan van Ancxts 4 vaten bier naar Den Haag gebracht; nog een reis naar Den Haag 

11v Geryt de Gruyter naar Den Haag, met een brief aan de burgemeester 

11v Roel de bode naar Den Haag 

11v Jacob Dircxz van Praet 
naar Ieper in Vlaanderen, voor het ondersteunen van een proces van 
stadswege, inzake tollen die men te Hulst eiste 

11v Aelbrecht Martsz en Heynric Aerntsz gegijzeld in Den Haag, vanwege de munt met 4 van de burgerij 

11v Willem Aerntsz naar Den Haag voor landszaken 

11v Jan Heynricxz 
naar Mechelen, naar de president, vanwege renten van het gemeneland en 
andere lasten van de stad 

11v Jan de Luyckenaer, de bode naar Den Haag, en voorts naar Utrecht 2x 

11v Jan Heynricxz, Baernt Heynricxz en Pieter Volpaertsz naar de ontvanger van Vlaanderen 

11v Jan Heynricxz 
naar Den Haag, op aanschrijven van meester Jan Bouwensz, inzake Haarlem 
en andere lasten van het land 

11v de oude deken meester Dirck van Rijn naar Utrecht gezonden, van stadswege 

11v Jan de Lukenaer naar Schoonhoven, naar de gelastigden 

12 Dirck Claesz en Jan Heynricxz, burgemeesters, en Willem Aerntsz naar Den Haag 

12 Geryt Jan Lambrechtsz naar Den Haag, naar de Staten 

12 Roel de bode naar Den Haag 
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12 Jacob Dircxz van Praet 
naar Ieper in Vlaanderen, van stadswege, vanwege het proces van mevrouw 
van Roubaix inzake de tollen te Hulst 

12 Dirck Hoick Jacobsz en Jan Heynricxz naar Den Haag met penningen 

12 een deurwaarder - 

12 Dirck Claesz, Jan Heynricxz en Willem Aerntsz naar Den Haag, op een uitgeschreven dagvaart 

12 Jan Heynricxz daar gebleven op de rekening nog 2 dagen 

12 Jacob Dircxz van Praet 
naar Haarlem, om een vonnis van de vrouwe van Robays inzake de tollen te 
Hulst te "wederstaen" 
[Roubaix] 

12 Jacob Voppenz en Govert Dircxz 
naar de heer van Cruningen om met hem overeenstemming te bereiken 
inzake enige verlopen renten 

12 Jacob Dircxz van Praet 
naar Oostburg in Vlaanderen vanwege Dirc de Bruyn, die daar "becommert" 
was door renten 

12 Dirck Claesz en Jan Aerntsz naar Woerden 

12v Dirck Claes van Crimpen naar Woerden nogmaals 

12v Claes Aerntsz naar Den Haag met een brief aan de rentmeester 

12v Jacob Voppenz naar de heer van Cruningen nog om de betaling van de renten 

12v Dirc Claesz en Jan Heynricxz, burgemeesters naar Den Haag, ter gijzeling 

12v Jan Heynricxz en Dirck Hoeck naar Den Haag ter gijzeling vanwege de bede 

12v - een bevelschrift van appél met een akte ten uitvoer leggen 

12v Claes Gerytsz Keysser naar Mechelen, met brieven aan de burgemeesters 

12v Jan de Lukenaer, de bode 
naar "Voren" (= Veurne) en Diksmuide in Vlaanderen vanwege de 
"nyeuwichheit" van de brouwers aldaar 

12v Dirck Claesz, burgemeester naar Rotterdam, naar de hoogheemraad 

12v Dirck Hoeck Jacobsz naar Den Haag, met 50 pond groten 

12v Geryt de Gruyter 
naar de graaf van Nassau te vrede (?) vanwege de brouwers (= gratie van de 
brouwers) 

12v meester Cornelis 
naar Bergen op Zoom, naar de pastoor, in de zaak van heer Pieter Jan 
Daemsz, en voorts naar Utrecht 

12v Dirck Hoick Jacobsz en Dirck Jacobsz naar Den Haag 

12v Floris Jansz, meester Huuch Willem Jansz naar Amsterdam om de renten te betalen 

13 Louweris Hoechdans 
als deurwaarder gezonden naar Aarlanderveen om goederen van poorters, 
die in beslag genomen waren, te doen vrijgeven 

13 Jan de Luyckenaer naar Antwerpen met een brief 

13 een deurwaarder - 

13 de Luyckenaer - 
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13 Jan voornoemd - 

13 Claes Gerytsz naar Den Haag met een brief aan de Raad 

13 Willem Aerntsz, Dirck Claesz en Dirck Jacob Heynricxz 
naar Den Haag, inzake de petitie van de stadhouder, en ook vanwege zaken 
van Jan Bouwensz 

13 - een akte 

13 Dirck Jacob Heynricxz naar Den Haag, om te antwoorden op deze punten 

13 Jan Heynricxz naar Den Haag, voor de rekening 

13 Jacob Leu 
omdat zijn knecht in Zierikzee geweest was bij Jacob van Cats "om reces van 
den slote" 

13 Jacob Leu naar Den Haag 

13 de schout met Jan Heynricxz naar Den Haag 

13 meester Chrispoffel Florisz, burgemeester, Jan Jansz en Govert Dircxz gegijzeld in Den Haag vanwege de munt 

13 Keysser de bode naar Den Haag met een brief; nog naar Rotterdam met een brief 

13 Floris Jansz en Jan Jansz naar Antwerpen om de renten te betalen 

13v Pieter de bode naar Den Haag met een brief 

13v Roel de bode naar Den Haag 

13v Willem Aerntsz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, toen de president en andere gelastigden in Den Haag waren 
voor de verponding 

13v Jan de Lukenaer naar Den Haag met een brief 

13v Jan van Ancxts naar Den Haag met bier 

13v Jan Vredericxz scipman 
naar Den Haag, naar de president en de gedeputeerden om zijn schip vrij te 
krijgen 

13v Jan van Ancxts naar Den Haag met een brief aan de gedeputeerden 

13v een bode naar Den Haag 

13v Jan de Lukenaer naar Den Haag 

13v Willem Aerntsz, Govert Dircxz en meester Claes de Vet naar Den Haag inzake de munt en de schilttalen 

13v Willem Aerntsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, voor de rekening en ter dagvaart 

13v Jan Heynricxz nog een dag gebleven 

14 Geryt Dircxz, burgemeester, Dirck Claesz Jan Heynricxz, en Dirck Houck Jacobsz naar "Sinte Geertruyden berge" voor de huldiging van de landsheer 

14 Jacob Leu de scout naar Zierikzee, naar heer Jacob van Cats "om reces van" het slot van Gouda 

14 Dirck Jacob Heynricxz met Jan Heynricxz burgemeester naar Den Haag, vanwege de huldiging 

14 meester Chrispoffel Florisz en Dirck Jacobsz 
gezonden ter huldiging van de landsheer naar Sint Geertruidenberg, en 
verder naar Breda, Turnhout, om de privilegiën en andere zaken vervolgens 
naar Antwerpen 

14 Dirck Claesz, burgemeester naar IJsselstein, naar de kastelein 

14 Heynrick "mitte verken" (?) naar Middelburg in Zeeland om de schepen te ontzetten 
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14 - een brief naar Leuven zenden 

14v Jan de Luyckenaer 
naar Mechelen, naar de Hoge Raad om een bevelschrift te verkrijgen om de 
schepen in Zeeland te ontzetten van de gemenelands schulden, en ook in 
Vlaanderen 

14v Jan de Luyckenaar naar Schoonhoven 

14v een bode komende van Jan Heynricxz uit Den Haag 

14v Jacob Voppenz naar Den Haag, vanwege het nieuwe gerecht, volgens oude gewoonte 

14v de schout Jacob Leu naar Den Haag, om een nieuwe burgemeester voor Geryt Jan Lambrechtsz 

14v Jan Heynricxz naar Den Haag, vanwege het proces van Ewout Willem Thoensz 

14v Dirck Jacob Heynricxz naar Den Haag, inzake de 8600 

14v Jan Heynricxz naar Leiden ter dagvaart, met Geryt Heye 

14v Dirck Dirck Jacobsz en Floris Jansz naar Amsterdam, om de "rentenaers" te betalen 

14v Nout Dircxz Sonnevelt naar Den Haag, ter gijzeling 

15 Jacob Dircxz van Praet 
naar Ieper in Vlaanderen om het proces tegen mevrouw van Roubaix te 
"vorderen", en naar de schepenen van Hulst, ook overlegd met de graaf om 
de brouwers te Hulst te "ontslaen" 

15 Jacob Dircxz van Praet 2 deurwaarders; een verzoekschrift verkregen uit de Raad van Vlaanderen 

15 Jan Jansz en Claes Dircxz naar Antwerpen, om de renten te betalen 

15 Jan de Lukenaer naar Mechelen met een brief 

15 Jacob Dircxz van Praet naar Sluis, inzake het geld van de landsheer en andere zaken 

15 Heynrick Aerntsz en Dirck van Neck 
naar Mechelen, om nieuwe maatregelen voor schepen, die te Terneuzen in 
Vlaanderen aangehouden waren, voor de gemenelands renten 

15 een deurwaarder 
komende van Mechelen, met de "senten" gegeven op Dirck Gerytzoon den 
elsenbacker vanwege de renten van de oude schikking 

15 Jan Heynricxz 
naar de huldiging van de landsheer te Antwerpen, weer naar Breda, weer 
naar Antwerpen, naar Turnhout heen en weer met de staten vanwege de 
privileges, 27 dagen in totaal 

15v Dirck van Neck 
naar Mechelen, om een bevelschrift te verkrijgen om de aangehouden 
schepen te ontzetten in Vlaanderen, die in 4 ambachten in beslag genomen 
waren voor de gemenelands renten; de deurwaarder; het bevelschrift 

15v Dirck Jacob Heynricxz naar Den Haag, voor de rekening van het gemeneland 

15v - een brief naar Sluis gezonden 

15v Geryt Claesz de bode naar Den Haag met een brief 

15v Ellert Claes gereisd naar Calais met de drapeniers 

15v - een brief naar Den Haag gezonden 

15v Jan Heynricxz naar Den Haag, voor de rekening van het land 
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15v - een brief gezonden naar Den Haag naar de burgemeester Jan Heynricxz 

         

8 Schenkingen  

16 Jacob Leu schout 
wijn voor meester Willem van Berendrecht, raadsheer, geschonken toen hij in 
Gouda was om informatie over de munt 

16 de president te Mechelen 6 tonnen "maerts" bier 

16 de ontvanger van Vlaanderen eveneens 6 tonnen "marts" bier 

16 de ontvanger 2 zijden lardeerspek 

16 Willem van der Gors op de rekenkamer een ton bier 

16 de president van Bourgondië een ton knolsbier en een ton hop, toen hij in Den Haag was 

16 - 3 wijnpijpen om het genoemde "marts" bier in te doen 

16 bij de Collatiebroeders bij een eerste mis geofferd van het gerecht en anderen 

16 bij de Collatiebroeders wijn bij dezelfde eerste mis geschonken 

16 de gelastigden "van boven" en andere raadsheren 
toen zij in Den Haag waren om te onderhandelen over de schilttalen van het 
land, met de brouwers samen geschonken en betaald 

16 meester Cornelis de Jonge een vat bier 

16 Tielman oem een vat 

16 meester Jan van Schoenhoven een vat 

16 de schout van Leiden een vat 

16 meester Lucas van Teylingen 2 vaten 

16 Tielman oem hoppebier 

16 meester Jan Bouwensz een vat 

16 Thomas Bueckelaer hoppebier 

16 de ontvanger van Vlaanderen 2 vaten hoppebier 

16 de president van Bourgondië een vat hoppebier en een vat bier 

16v de gedeputeerde van de stad Middelburg wijn 

16v 4 vreemde trompetters 
die op St. Jansdag in de processie voor het Heilige Sacrament liepen te 
blazen; geld 

16v - 
geld op Sint Pieters- en Paulusdag als offerande van het gerecht bij een 
eerste mis 

16v - wijn in dezelfde mis 

16v - nog geofferd bij een eerste mis bij de St. Brigitten 

16v dezelfde priester wijn 

16v bij de Collatiebroeders geld en wijn, voor het gerecht en anderen vanwege de stad 

16v bij de Observanten wijn, toen de vicaris daar was 
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16v Jan Stalpert een vat bier 

16v het schippersgilde wijn 

16v mevrouw van Cats wijn 

16v de heemraden van Schieland 36 pinten wijn 

16v de gedeputeerde van Leiden wijn 

16v de gedeputeerden van Mechelen een maaltijd met andere heren ten huize van Jacob Clemensz. Weu (?) 

16v de koning van de broeders wijn, toen zij de papegaai geschoten hadden 

16v de oude schutters wijn bij de St. Jans mis 

16v bij de Observanten 
op St. Franciscusdag bij de maaltijd; wijn, paling, 26 pasteien, een aantal 
haringen, groente in de pasteien 

17 de broeders van het Heilige Land 32 pinten wijn 

17 de wijbisschop van Utrecht geld om de kinderen te vormen 

17 de burgemeester van Leiden als gedeputeerde een maaltijd 

17 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

17 nog een raadsheer te Gouda "die er was omde munten te houden"; wijn 

17 heer Jacob van Borsselen 
bij Huuch Voppen, toen hij als kastelein ontvangen werd: een maaltijd met het 
gerecht 

17 een wijbisschop wijn bij de Brigitten 

17 de Minderbroeders groenten 

17 - wijn, toen de vicaris van de Minderbroeders te Gouda was 

17 de procureur-generaal Kaerl Grenyer een maaltijd, toen hij te Gouda was om informatie van de munt 

17 de oude stadsschutters geld voor hun onkosten, met toestemming van het gerecht 

17 de heemraad van Schieland 2 kannen wijn, ter gelegenheid van de schouw van St. Maarten 

         

9 Waken  
17v de 4 klapwakers 's nachts waken 

17v de 2 torenwachters 's nachts de wacht houden 

17v Kerstant Symonsz 
bewaken en sluiten van de Veerstalpoort, de poort op het Hoofd en de boom 
in de haven 

17v - de Kleiwegspoort sluiten en openen 

17v - de Potterspoort met het gat van de Gouwe sluiten en openen 

17v Dirck Claesz de Tiendewegspoort openen en sluiten 

18 - 
waken in het jaar 1494 op verschillende tijden, als er ruiters kwamen of 
tijdens vorst als er "quade tijdinge" kwam en er haastig "knechten" 
aangenomen werden om in de poorten en elders de stad te bewaken 
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18 de genoemde 4 poortwachters omdat ze meer dienst gedaan hebben dan gewoonlijk 

18 - 
in de winter bijten hakken in de stadsgrachten, met andere kosten, die daar 
mee verband hielden 

         

10 Bouwen  
18v Pieter slotemaker sloten maken aan de stadstorens 

18v Adriaen timmerman timmeren 

18v Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

18v de glaesmaker glazen, met belasting 

18v - zand vervoeren en kopen 

18v Dirck straetgen arbeid 

18v - metselwerk 

18v Adriaen timmerman arbeid 

18v Willem de smid 400 dubbele middelnagels 

18v - 500 stenen; turf, hout 

18v Symon Vrancke een balk 

18v - zand en vervoer 

18v Dirck straetgen arbeid, zand 

18v - hout slepen 

18v Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

18v Adriaen Hugenz timmeren 

18v - zand en baksteen 

18v - kalk en vervoer, zand 

18v - 4 grauwe stenen 

18v - 5 karren zand 

19 - een schuit zand 

19 - kalk opslaan 

19 - 2 mandjes 

19 Willem Smit ijzer en spijkers 

19 - kalk en zand vervoeren 

19 Dirck straetgen arbeid 

19 - zand en stenen vervoeren 

19 Adriaen Hugenz timmeren 

19 Willem Smit spijkers en ijzer 

19 Philips de metselaar maken van de Tilbrug, als aangenomen werk 
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19 - kalk en opslaan 

19 Geryt Sybrantsz 14.000 stenen, met vervoer 

19 - puin 

19 Michiel de wielmaker planken 

19 - hoeveelheid straatstenen (4 last) 

19 - deze stenen lossen 

19 Adriaen timmerman arbeid 

19 Willem Smit ijzer en spijkers 

19 - zagen 

19 Jan Kors de straatstenen kruien 

19 Adriaen Danenz baggeren 

19 Korsgen hout slepen "opte" IJsselbrug 

19v - zand en arbeid 

19v Pieter slotelmaker 2 sleutels 

19v - metselen 

19v Willem de smid ijzer en spijkers 

19v Adriaen Hugenz timmerwerk 

19v Jan Kors metselen 

19v Meynaert vervoer 

19v - metselen 

19v - 3000 bakstenen 

19v - 11 dagen gebruik van een schouw 

19v - 2 stukken "gouts" "lappen" 

19v - hout voor de Tilbrug, gekocht bij Adriaen Dircxz 

19v Symon Vranckez 2 balken en 2 leuningen 

19v - zand; hout zagen 

19v de valckenaer timmeren 

19v - zand 

19v - zagen en timmeren 

19v - metselen 

19v Adriaen Dircxz 2 houten 

19v coman IJsbrant de markt schoonmaken 

19v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

19v - stenen en zand vervoeren 

19v 2 timmerlieden timmeren 
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19v - 2 tonnen tras 

20 - 2 grote sparren voor brandhaken 

20 - metselen, "tobben" 

20 - metselen en bestraten 

20 - bestraten, metselen, zand 

20 - 4 karren zand 

20 - metselen 

20 - 10 karren zand 

20 - 4000 stenen 

20 - sloten en sleutels maken 

20 - puin, zand en stenen vervoeren 

20 Pieter Aerntsz metselwerk 

20 Dirck Aelbertsz met zijn zoon metselwerk 

20 Jan vaer 11 pond lood 

20 Dirck 8 pond lood 

20 - de weg in Moordrecht maken 

20 - het "bawarck" van Moordrecht maken 

20 - timmerwerk 

20 Aelbrecht Martsz 2000 stenen 

20 - zand en stenen vervoeren 

20 Adriaen Hugen timmerwerk 

20 Willem Smit ijzer en spijkers 

20 Dirck straetgen arbeid 

20 Pieter Aerntsz metselwerk 

20v Jan Borre 45 pond lood 

20v Dirck Aelbrecht en zijn zoon metselen 

20v - baggeren aan de Vismarkt 

20v Lappeloy baggeren in de sluis 

20v - een dam maken buiten de Potterspoort 

20v Symon upten Thienweg hout 

20v - 2 sloten vermaken 

20v - 3000 bakstenen 

20v Jan Borre 9 pond lood 

20v Pieter Aerntsz metselwerk 

20v Jacob Dircxz arbeid 
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20v - baggeren onder de Tilbrug 

20v - vervoer van steen en zand 

20v - zaagwerk 

20v - leidekken 

20v Adriaen Hugenz timmeren 

20v Willem de smid ijzer en spijkers 

20v Jan gansman 3 oude balken 

20v Jan Woutersz een "uutdrager" 

20v Adriaen Hugenz timmeren 

20v Pieter Aerntsz metselen 

20v de opperman metselen 

20v Jacob Dircxz metselen 

21 Willem Smit ijzer en spijkers 

21 Aelbrecht Martsz 4000 stenen 

21 Adriaen Hugenz timmeren; repen 

21 zijn knecht arbeid 

21 - de balken en planken slepen 

21 Pieter Aerntsz metselen 

21 - zand 

21 Pieter van Beest 3 balken 

21 Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

21 - slepen, en baggeren aan de Veerstal 

21 Adriaen Dircxz 2 planken 

21 Dirck Willemsz timmeren 

21 Willem de smid spijkers 

21 - palen, metselwerk 

21 - palen "wt te doen halen" 

21 - de gaten van de meiboom voor het raadhuis dicht maken 

21 - 1000 stenen 

21 - werk in de Doelen 

21 Adriaen timmerman arbeid 

21 Pieter Aerntsz metselwerk 

21 - stenen, puin en zand vervoeren 

21 Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

21 - 100 voet stenen uit Antwerpen 
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21 - hout en stenen slepen 

21 Jan gansman 2 planken 

21v Symon Vranckenz hout 

21v Jan de gorter een dam slaan 

21v Pieter Aerntsz metselen 

21v Adriaen timmerman arbeid 

21v Willem de smid spijkers en ijzerwerk 

21v Symon Vranckenz 5 balken 

21v - zand en vervoer 

21v Pieter van Beest hout en planken 

21v Adriaen timmerman arbeid 

21v Willem Smit ijzer en spijkers 

21v Dirck Hoeck 45 pond lood 

21v - hout slepen 

21v Meynaerdt vervoer 

21v Pieter Aerntsz metselen 

21v Heynrick Heynricxz steenhouwen 

21v een helper steenhouwen 

21v Jan Borre 11 pond lood 

21v - vervoer en zagen 

21v Pieter slotemaker sloten verstellen 

21v - aarde laden 

21v Pieter Aerntsz metselwerk 

21v een helper metselwerk 

21v Kersgen aarde vervoeren en hout slepen 

21v Dirck Bouwen aarde vervoeren 

21v 5 mannen de grachten uitdiepen 

22 Louwerecht Meusz aarde vervoeren 

22 Pieter Jansz aarde laden 

22 Coppen graefmaker een dam maken 

22 - 1500 bakstenen en zand 

22 - de genoemde dam weer afbreken 

22 Willem de smid ijzer en spijkers 

22 Symon Vranckenz hout 

22 Pieter van Beest hout 
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22 - aarde laden 

22 - huur van 2 schouwen 

22 - de glazen in de school maken 

22 - de "brant manden" voeren 

22 - baggeren bij de stenenbrug 

22 Heynric timmerman arbeid 

22 Willem de smid spijkers 

22 - 45 "brantmandekens" voeren en met pek insmeren 

22 - arbeid in de Doelen, één dag 

22 - aarde in de Doelen brengen 

22 - de boom in het havengat maken 

22 - 
de aarde vervoeren per kar, buiten 5 dagen en binnen met veel wagens 14 
dagen 

22 - baggeren voor de Minderbroeders en onder de bruggen van de stad 

22v Willem Smit ijzer en spijkers 

22v - 40 brandmanden voeren en met pek insmeren 

22v - timmerwerk 

22v - aarde vervoeren 

22v - huur van een schouw 

22v - een blaasbalg 

22v - straatmaken 

22v - aarde vervoeren op het marktveld en laden 

22v Willem Smit ijzer en spijkers 

22v - 38 voer aarde vervoeren 

22v Adriaen timmerman arbeid 

22v - baggeren 

22v - straatmaken 

22v Pieter thoem aarde vervoeren 

22v Jan Kerstantsz bestraten 

22v - zand 

22v Willem de smid spijkers en ijzer 

22v Adriaen timmerman - 

22v Symon Jacobsz hout 

22v Pieter van Beest hout 

22v Jan gansman hout 
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23 - baggeren voor de sluis 

23 - zagen 

23 Adriaen timmerman arbeid 

23 Willem Smit ijzer en spijkers 

23 - karren en slepen 

23 - zagen 

23 - een kabel aan de brandklok 

23 Symon Vranckenz een balk 

23 - de glazen in het raadhuis en de Tiendewegspoort 

23 - zand en vervoer 

23 Pieter van Beest 4 balken 

23 Jan Woutersz hout 

23 Pieter slotemaker sleutels en anderszins 

23 - zaagwerk 

23 - het marktveld "omme te doen offenen" 

23 Adriaen timmerman arbeid 

23 - glazen stoppen 

23 Willem Smit spijkers en ijzer 

23 Jacob Clemensz Weu hout 

23 - de hoefslagbriefjes spijkeren aan de stadsmuur en spijkers 

23 Camfas tapijt (ver)voeren 

23v Adriaen timmerman de zijl in de Peperstraat maken 

23v - de straat maken op de Markt 

23v Aernt Pietersz het marktveld effenen 

23v Jan Woutersz hout 

23v - 150 brandmandjes laten komen uit Rotterdam en vracht 

         

11 Diversen  
24 de klerken van meester Tybout Barodot te Mechelen betaald 

24 de ontvanger in Vlaanderen het "avijs" over te schrijven inzake het krijgen van de "gracie" 

24 de kanselier een aam wijn, bij het krijgen van de "gracie" 

24 zijn barbier en kamerlingen tezelfdertijd geschonken 

24 de "audiencier" zijn "recht van de gracie" 

24 de secretaris - 

24 - zegelgeld 
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24 Chrispiaen, deurwaarder kopie van een bevelschrift 

24 de wijbisschop vormen van de kinderen 

24 Jacob van Dorp 
die een proces "gevordert" had tegen de stad vanwege ..stende renten: 
onkosten 

24 bij Gijsbrecht Wemmersz, de "officiael" van Utrecht 
omdat hij daar informatie kwam inwinnen aangaande enige geestelijke heren 
en ook van meester Vrederic Sweem (?) 

24 Claes meester Goessenz voor het uitzetten van de processie met zijn metgezellen 

24 de deurwaarder 
die uitvoering gaf inzake de kosten die Claes Jan Ockersz gewonnen had, op 
taxatie van het hof 

24 Otto Jansz, deurwaarder daggeld over 4 dagen 

24v een deurwaarder uit het hoge hof een dagvaarding inzake de renten van het gemeneland 

24v meester Joost Robijn, raadsheer "van boven" (?) 
wat hem nog restte van zijn opdracht in Gouda vanwege Claes Jan Ockersz 
inzake het schoutambt 

24v Harman snijer brengen van de tapisserie in de raadkamer 

24v Louweris Baerntsz een akte 

24v meester Gijsbrecht Waddinck wijn geschonken te Leuven 

24v Charle Grenyer, de procureur in Den Haag 
omdat de poorters "verwonnen" waren inzake de waardebepaling van het 
geld 

24v heer Jacob van Cats inzake de opdracht en de brief met het raadsbesluit over het kasteleinschap 

24v Jan Adriaensz goutsmit de stads "busse" maken 

24v een deurwaarder 
2 bevelschriften "lichten" te Mechelen; ook daggeld voor hem, omdat hij te 
hulp geschoten was bij het ontzetten van de ingenomen schepen en 
personen 

24v - 
omdat Jan Heynricxz het geld, dat hij voorgeschoten had van de 
gemeenlands rekening over het jaar '87 opeiste, een bedrag voor de heren 
die de rekening moesten afsluiten 

25 de heer van Wassenaar zekere dienst de stad bewezen inzake de stadsrekening van Utrecht 

25 - 
vanwege de akte van de 40 en andere punten bij de huldiging van de 
landsheer, waartoe was besloten 

25 de ontvanger van Vlaanderen 35 "appel eynten" gezonden 

25 Jacob van Nyelant als deurwaarder 3 dagen gewerkt 

25 Jacob Calue, dienaar van de proost ontslagen te zijn van de ban inzake de renten van de Brigitten 

25 de heidenen geld, opdat ze zouden vertrekken 

25 de baljuw van vier ambachten 
opdat hij onze brouwers (?) niet zou belasten met de gemeenlandsrenten, bij 
verdrag 

25 de hoofdlieden van de haven de zijl en de stads "waterschepen" (= waterschappen?) uitdiepen 
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25 Jacob Tysen 

de "steencosten"; en geld omdat hij in de gevangenis verteerd had "tfastinge" 
in het slot, toen hij door de kastelein gevangen gezet was, vanwege de 
penningen van de heer van Boven, wat hem meer dan 20 Rijnse guldens 
gekost had, dit bij overeenkomst en toestemming van de vroedschap 

25 de procureur en advocaat van Antwerpen een proces 

25 de commissaris, secretaris en deurwaarder 
voor de informatie voor ("up") meester Claes de Vet, Govert Dircxz en 
anderen inzake de waardebepaling 

25v - de brandmanden aanbieden, met pek en teer insmeren 

25v - de leren brandemmers oplappen 

25v - kopieën schrijven en door secretarissen laten authenticeren en tekenen 

25v - het aanhangsel aan de "gracie" van de stad bezegelen 

25v de klerk van de graaf van Nassau - 

25v - een bevelschrift van Ewout Willem Thoensz 

25v - 
nog 2 bevelschriften en de instruktie van de verlichting van de brouwers, met 
vertaling van 2 bevelschriften in het Hollands 

25v meester Pieter Mydy maken van het verzoekschrift 

25v - getuigenis afleggen bij onze "gracie" 

25v een deurwaarder om de verlichting ten uitvoer te brengen 

25v de advocaat en de prokureur te Yperen 
maken van de geschriften in de Raad van Vlaanderen gericht tegen de vrouw 
van Roubaix (Robays); haar bezoldiging voor het "bewaeren" van het proces 
"bij" Jacob Dircxz met de schutters (?) 

25v - 
zenden van onze "gracie" naar Nieuwpoort; kopieën vertalen van het Waals 
in het Vlaams 

25v - een akte van de pacht van de makelaardij 

25v de griffier met de klerken 
vanwege de opdracht van het kasteleinschap na de dood van Rommer 
Jacobsz 

26 de griffier van Holland met zijn klerken 

de stukken van de rekenkamer waarin staat welke domeinen de landsheer te 
Gouda placht te hebben, en wat hij nu heeft om daar bij te mogen komen "tot 
gracie van de besloten brieven certificatien ende anders daer toe dienende" 
de klerken van de rekenkamer 

26 - 
verzoekschriften maken voor de Hoge Raad, en een instruktie afgeven om te 
komen tot verlichting, kopieën daarvan leveren aan de president 

26 - van de heer van Sevenbergen een ander "disserge" verkrijgen 

26 - 
een brief, gaande naar de "comuyn meesters" van Mechelen "om" Dirc 
Gerytzoon den elssen backer; en een certifikaat; ook een bevelschrift 
betreffende Willem Willemsz te Middelburch en dat ten uitvoer brengen 

26 - een privilege opschrijven 
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26 Heynrick Florisz 
een bedrag gegeven door de burgemeester, omdat hij eens voor de stad geld 
voorgeschoten had in Vlaanderen 

26 Jan Jansz op schrift stellen hoe veel elke brouwer in één jaar gebrouwen heeft 

26 de broeders in Stein haver voor de zwanen, een bedrag dat zij van de pacht verschuldigd waren 

         

12 Bezoldigingen  

26v de klerken 
omdat zij vanwege de stad dienst doen in de "camere", en anderszins voor 
hun bezoldiging 

26v Jan Heynricxz reizen en anderszins in dienst van de stad 

26v meester Louweris diensten aan de weesmeesters 

26v Claes Gerytsz keyser diensten aan de weesmeesters 

26v de 4 roededragers of bodes diensten aan de "camer" en de burgemeesters 

26v Claes Gerytzoon keysser diensten aan de tresoriers 

26v Aelbrecht van Loor bezoldiging als procureur van de stad 

26v meester Jacob Pynssen bezoldiging als advocaat 

26v de deurwaarders in Den Haag - 

26v de bodes - 

26v de "camerlingen" van de stadhouder voor nieuwjaar 

26v de bewakers van de voorpoort in Den Haag - 

26v de binnenportier - 

26v de trommelslager van de stadhouder - 

26v de koorzangers in Den Haag - 

26v de knechts van de procureur - 

27 Pieter de slotemaker de klok stellen op de kerktoren 

27 Roel de bode de klok van Sint Joest "bewaeren" 

27 - de nootgoedts klok "bewaeren" 

27 Willem de smid wapentuig en buskruit bewaren 

27 - naar ouder gewoonte deze 2 rekeningen minuteren, grosseren en maken 

27 meester Claes de Vet, Dirc Dirc Jacobsz bewaken van het bieraccijnshuis; brouwaccijns over het vierde kwartaal 

27 meester Jacob Pynssen bezoldiging over 2 jaren 

         

13 Betaling van renten  
27v - Verantwoording renten: opgeschreven in de "prente Regysteren" 

         

14 Saldo  
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27v - Saldo 

         

15 Renten  
28-
35v 

- 
lijsten van namen van personen aan wie rente is uitbetaald. Nadere 
bijzonderheden worden hier niet vermeld 

         

16 Saldo  
35v - Saldo 

         

         

 1495 inv.nr. 1158 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Gijsbrecht Dircxz visserij in de zijl 

1 Geryt Dircxz de vismarkt of visaccijns 

1 Ghijs Buys pacht van de drie grachten 

1 Floris Gaergoets erfgenamen de vierde gracht 

1 Vrederick Adriaensz lakenaccijns 

1 Pieter Claesz vleesaccijns 

1 Jan Tollenaer zoutaccijns 

1 Dirck Adriaensz visserij in het Land van Stein 

1 Jonge Dirc Dircxz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Geryt Vischer hoornbeestenaccijns, speciaal van huiden 

1v Dirck Claesz boter-, honing- en olieaccijns 

1v Jacob Goessensz hennep-, touw-, en wantaccijns 

1v Feys Gerytsz smaltienden in het Land van Stein 

1v Geryt Jan Willemsz de stadsbrug over de IJssel en het veer 

1v Volpaert Heynricxz azijn- en zeepaccijns 

1v Jan Woutersz turf- en houtaccijns 

1v Jan Tollenaer haring-, bokking-, sprot-, en verse haringaccijns 

1v Frans Claesz meelaccijns 

1v Jan Dircxz 
tienden van het oosteinde en het westeinde van de Willens, het deel van de 
stad 

1v Jan Dircxz Cuper tienden van Wouter Geryts blok 
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1v Jan Dircxz Cuper tienden van Dirck van der Gouwen blok 

2 de landgenoten in het Land van Stein de tijnspenningen op St.-Maartensavond 

2 - tienden van Waggelwijks blok 

2 het klooster in het Land van Stein nakoop in het Land van Stein 

2 Katryn Dirc Dircxz - 

2 Maritgen Claes Woutersz nakoop in het Land van Stein vanwege 10 morgen 

2 Claes Gerytsz en Gijsbrecht Gerytsz - 

2 - van de veerlaan van de brug in het Land van Stein 

2v Jan Jansz Loos wijnaccijns 

2v Claes Dircxz Backuyt wijnaccijns 

2v Jan Jansz Loos wijnaccijns 

2v Dirc Dircxz bieraccijns 

2v Jacob Goessensz en Frans Claesz bieraccijns 

2v Jan Dircxz korenaccijns 

2v Jacob Goessensz korenaccijns 

3 Thomas Jacobsz, Geryt de Gruyter en Pieter Sybrantsz korenaccijns 

3 Jan Jansz brouwerijaccijns 

3 Jan Jansz Loesken brouwerijaccijns 

3 Jan Dircxz cuper brouwerijaccijns 

         

2 Andere ontvangsten; saldo  
3 Jacob Leu Jacobsz vanwege de lening op het schoutambacht 

3 Claes Korff, via Willem Aerntsz vanwege de lening, waartoe de steden gebonden waren 

3 Jan Heynricxz inzake zijn reis naar Den Haag voor de stad 

3 Wouter Jansz voor oude "tegelen" (dakpannen of tegels) uit de schuttersdoelen 

3v Jacob Voppenz vanwege de schuldbrief van Huuch Voppenz 

3v Evert Voppenz vanwege dezelfde schuldbrief 

3v meester Geryt de Vrije vanwege dezelfde schuldbrief 

3v - huur over dit jaar voor de plaats waar de waag van de stad hangt in de hal 

4 Jan Jansz, rentmeester van de domeinen van de landsheer binnen Gouda 
geld, dat de landsheer jaarlijks aan de stad behoort uit te reiken tot betaling 
van los- en lijfrenten, die de stad voor hem bezegeld heeft 

4 - deze bedragen nader gespecificeerd 

4v - saldo 

5-7 - blanco 
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3 Premies bij het verpachten van accijnzen etc.  
7v - vier kwartalen 

         

4 Diverse uitgaven  
7v Jan Jansz, rentmeester van de domeinen van de landsheer bieraccijns, botermarkt, water, tollen 

7v de priester op het hof - 

7v - pennegeld op de rekenkamer van de domeinen 

7v Jan van Sevenden pacht van de wind 

7v de heren van Oudmunster te Utrecht - 

7v - hofstedegeld van het raadhuis en het Minderbroederserf 

7v Thomas Bueckelaer, rentmeester van de landsheer voor de betaling van de portie van de stad 

7v - 
voor de portie van de stad voor de hertog van Saksen en voor 's lands 
schulden 

7v - leningen aan de tresoriers 

         

5 
Reizen 
(Koude winter, met veel sledehuur)  

8 de 3 burgemeesters en Willem Aerntsz en Jan Heynricxz naar Den Haag 

8 Geryt Claesz naar Den Haag 

8 Jan de Lukenaer naar Den Haag 

8 Dirck Jacobsz, burgemeester naar Den Haag, vanwege de stad 

8 Jan de Luyckenaer naar Antwerpen "om geleyde" 

8 Jan van Ancxt naar Den Haag met een brief 

8 Jacob Leu en Willem Aerntsz naar Den Haag, inzake de bede 

8 Willem Aerntsz nog 2 dagen 

8 een bode naar de tollenaar te Geervliet 

8 Willem Aerntsz naar Den Haag, inzake de omslag 

8 Claes de Mandemaker naar het Land van Stein om de ruiters te doen vertrekken 

8 Jan Heynricxz, burgemeester met Dirck Dircxz 
naar Den Haag, vanwege de zaken en de "gebreken" van de hertog van 
Saksen 

8 Jan Heynricxz naar Den Haag, vanwege de rekening van het gemeneland 

8v Jacob van Nyeulant, deurwaarder ten uitvoerlegging van een vonnis 

8v Thomas de deurwaarder gezonden van Gouda naar Geervliet om bier schepen vrij te krijgen 

8v een knecht die een brief bracht uit Den Haag 
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8v Dirck Gijsgen 2 brieven brengen naar Utrecht 

8v Jan van Ancxts 2x met brieven lopen 

8v Jan de Lukenaer met brieven naar Leuven en Antwerpen 

8v broeder Heynrick omdat hij in Utrecht geweest was 

8v Jan de Lukenaer in Antwerpen geweest 

8v de president in Utrecht geweest, van stadswege 

8v Willem Dicxz een brief naar Utrecht brengen 

8v Dirck Jacobsz, burgemeester een reis naar Den Haag en Amsterdam 

8v Baernt Heynricxz, burgemeester en Geryt Heye, schepen naar Den Haag, om de schepen in Geervliet vrij te krijgen 

8v Dirck Jacobsz en Jan Heynricxz, burgemeesters naar Den Haag, Leiden en Haarlem, om de schepen vrij te krijgen 

8v Dirck Jacobsz naar Den Haag, inzake die van Dantzig (Gdansk) 

8v Baernt Heynricxz burgemeester, en Geryt Heye 
naar Den Haag, verder naar Alphen, naar de Gouwsluis om de 4 schepen vrij 
te krijgen van de hertog van Saksen 

8v Pieter harnasmaker naar Den Haag 

8v Jan Jansz, rentmeester, en Pieter Volpaertsz 
naar Antwerpen, verder naar Nieuwpoort om te onderhandelen over de 
renten 

9 Louweris Hoechdans naar Haarlem, om een kopie van een privilege te halen 

9 Jan Heynricxz 
naar Den Haag, inzake de hertog van Saksen en Dantzig (Gdansk) en 
andere besognes 

9 Jan de Lukenaer naar Antwerpen met brieven 

9 Govert Dircxz, meester Claes de Vet en Heynrick Symonsz naar Amsterdam, vanwege problemen met het Goudse bier 

9 Jan Jansz, rentmeester naar Leuven 

9 Jan Pietersz een brief dragen naar Den Haag 

9 Jacob Leu naar Mechelen, naar de president, inzake de verpondingen en anderen zaken 

9 Jacob Leu en Willem Aerntsz, kastelein 
naar Den Haag en naar Leiden ter dagvaart inzake de schulden van het 
gemene land 

9 Jan de Lukenaer naar Den Haag met een brief 

9 Jacob Dircxz 
naar Sluis voor gesprekken, en naar Ieper inzake het geld van de landsheer 
en het proces van mevrouw van Roubaix over de tollen te Hulst en andere 
zaken; een bode bracht een brief naar Den Haag 

9 Dirck Jacobsz, burgemeester naar Mechelen, Leuven en Antwerpen, inzake de stadsrenten 

9 Dirck Jacobsz naar Den Haag 

9v Pieter harnasmaker naar Den Haag met een brief 

9v Jan Heynricxz 
naar Den Haag, voor de rekening van het land, en vanwege de hertog van 
Saksen 

9v Jan Heynricxz nogmaals voor de rekening gezonden 
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9v Jan Heynricxz naar Dordrecht 

9v Baernt Heynricxz, burgemeester naar Den Haag, vanwege de hertog van Saksen 

9v Baernt Heynricxz, burgemeester naar Den Haag, inzake de rekening 

9v - een brief naar Oudewater gezonden 

9v Dirck Jacobsz en Willem Aerntsz naar Den Haag, ter dagvaart aangaande landszaken 

9v Pieter de harnasmaker 
naar Amsterdam, "mit brief" om de accijns op het Goudse bier niet te 
verhogen 

9v een bode komend uit Den Haag met brieven van de gedeputeerde(n) 

9v Jan Heynricxz naar Den Haag, ter dagvaart aangaande landszaken 

9v Jacob Leu, de kastelein naar Den Haag, inzake de omslag van het land 

9v Jan de Lukenaer 
naar Mechelen, om een bevelschrift jegens Amsterdam om het bier niet te 
belasten ("beswaeren") 

9v jan de Lukenaer naar Den Haag met brieven 

9v Claes Gerytsz naar Den Haag 

9v Claes Gerytsz naar Haastrecht 

9v Jan de Luyckenaer naar Brussel 

9v Pieter de harnasmaker naar Breda 

9v Jan van den Dussen reis 

10 Jan Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, toen de proost van Maastricht daar was om de 
ambten te verpachten; daar gebleven voor de rekening 

10 Dirck Jacobsz naar Rotterdam, naar de "Heymraders" 

10 Pieter de Harnasmaker naar Den Haag 

10 Willem Aerntsz, kastelein 
naar Sluis, om te onderhandelen met de "Rentenyers"; een bode en onkosten 
in het huis, waar ze vergaderden 

10 Dirck Jacobsz naar Amsterdam, om de renten te betalen 

10 Baernt Heynricxz en Willem Aerntsz naar Den Haag, voor de rekening van het land 

10 Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de rekening van het gemeneland 

10 Jan Heynricxz later nog eens inzake deze rekening 

10 Willem Dircxz naar Utrecht, om toortsen 

10 Dirck Jacobsz, meester Chrispoffel Florisz 
naar Den Haag, om te weigeren de 1000 Rijnse guldens, die de landsheer 
hertog Philips begeert van de stad Gouda, te betalen. Dirck Jacobsz bleef 3 
dagen langer in Den Haag 

10 Pieter de harnasmaker naar Den Haag met een brief 

10 Pieter de harnasmaker 
naar Benthusen, Soetermeer en Zevenhusen, met toestemming van de 
burgemeesters 

10 Pieter de harnasmaker naar Den Haag 
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10v Jan de Lukenaer naar Middelburg, met brieven van de stad 

10v Dirck Jacopsz en Jan Jansz, rentmeester bij domeinen van de stad naar Dordrecht, Den Haag en Leiden 

10v Dirc Jacopsz bij terugkomst uit Antwerpen, waar hij de renten betaald had 

10v Pieter de harnasmaker naar Den Haag, en bleef bij Jan Heynricxz aldaar, toen hij "rekening dede" 

10v Dirc Ghijsgen naar Utrecht met brieven 

10v Jan de Lukenaer naar Brabant en naar Den Haag 

10v "die burgemeesteren Jan Heynricxz" 
naar Den Haag, voor de rekening en ook ter dagvaart van de landsheer 
inzake de bede 

10v Jan Claessen 
naar Sluis om de "rentieren" te betalen, met wie Willem Aerntsz een akkoord 
bereikt had; kosten voor Jan Claessen die een man naar Brugge zond om de 
deken 

10v Jan Jansz, rentmeester 
naar Antwerpen, Mechelen en Brussel, om het proces van Diksmuide te 
vervolgen 

10v Jan de Lukenaer naar Mechelen 

10v Dirc Jacobsz, Barent Heynricxz en Heye Gheritsz 
naar Brabant, naar de landsheer in Breda en Mechelen met een 
verzoekschrift inzake het "bevel van die articulen roerende in der bede 
geconsenteert" 

11 Jan Heynricxz naar Den Haag, ter dagvaart 

11 Dirc Jacobsz en Willem Aerntsz naar Den Haag, in verband met de komst van de landsheer 

11 een bode naar Middelburg van 's landswege 

11 de kastelein naar Den Haag, op bevel van de burgemeesters 

11 Jan van Anxst met de kastelein 2x met de president op bevel van de burgemeesters 

11 Willem Dircxz 
naar Utrecht, naar de proost, op bevel van de burgemeesters, om een brief te 
ontvangen van de proost 

11 Louris, de stadsklerk 
naar de proost in verband met Lourens Hogendans, met een akte daarover 
gemaakt 

11 Stamme naar Utrecht, om een schikking te treffen met de "rentieren" 

11 Dirc Jacopsz naar Den Haag 

11 Michiel Aertsz Stamme naar Den Haag en Sparendam 

11 Dirck Jacopsz voorschot op de reis "van oesten" 

11 Willem Aertsz naar Sluis, om een schikking te treffen met die van Brugge en Sluis 

11v de deken 3x naar Utrecht, op bevel van de burgemeesters, voor stadszaken 

11v Louris, de stadsklerk een opdracht uitvoeren 

11v Jan de Lukenaer naar Oudewater 

11v Dirc Jacobzoon, burgemeester naar Haarlem, Amsterdam en Den Haag 

11v Jan de Lukenaer naar Brugge, met brieven aan de ontvanger van Vlaanderen Roellandt le 
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Feurt (?) 

11v Willem Aertsz en Heyr Gerytsz naar Den Haag, inzake de bede van de landsheer 

11v Jan Heynricxz, Barent Heynricxz en Geryt Heyr 
naar Brussel, met de andere staten van het land, om toestemming te geven 
inzake de petitie van de bede van de landsheer, en verder om de privileges 
van de gemene landen te "vervolgen" 

11v Jan de Lukenaer naar Vlaanderen, naar de ontvanger van Vlaanderen 

11v Jan de Lukenaer naar Amsterdam 

11v Pieter de harnasmaker naar Delft, Den Haag en naar IJsselstein 

11v Govert Dircxz, Dirc Houc Jacobsz en Dirc Dircxz 
naar Utrecht, om een schikking te treffen met de "rentieren", met 2 sleeën en 
met 5 poorters van Gouda 

12 Jacop Dircxz van Praet 
naar Ieper, om het proces te vervolgen inzake de tollen van Hulst voor het 
Goudse bier tegen mevrouw van Roubaix (40 dagen) 

12 Jan de Lukenaer naar Utrecht met een brief aangaande de schikking van de "rentieren" 

12 Dirc Dircxz, Dirc Houck Jacobsz naar Utrecht, om daar de renten te betalen 

12 Dirc Dircxz en Jacop Goessen naar Vianen, naar de bisschop van Utrecht om "ghelege int sticht te hebben" 

12 Pieter de harnasmaker naar Antwerpen met een brief 

12 Willem Arentsz en Heynric Symonsz naar Den Haag 

12 Jan de Lukenaer naar Den Haag, 3x met brieven 

12 Jan Willemsz gezonden naar Den Haag 

12v Willem Aertsz naar Den Haag, voor stadszaken 

12v Jan de Lukenaer naar Brussel met brieven 

12v Jan Heynricxz 
naar Den Haag, vanwege de rekening van het land, en ter dagvaart inzake de 
kwestie van Danswijck, en vanwege de hertog van Saksen 

12v Huuch Ghijsbertsz naar Dordrecht, met geld om te wisselen in de Munt 

12v Gherit Claessen naar Dordrecht met "buljoen" 

12v Dirck Houc Jacopsz met Dirc Nyncxz naar Delft, Den Haag, met penningen van de hertog van Saksen 

12v Gekrelt Monne de scuut vorder 
5x naar Dordrecht met geld dat hij daarheen bracht en weer terug heeft 
gebracht 

12v een bode uit Den Haag 
die aan de stad een brief bracht om de penningen van de hertog van Saksen 
naar Delft te brengen 

13 Dirck Houc Jacobsz en Dirck Nyncxz naar Den Haag, met de gelden om de hertog van Saksen te betalen 

13 dezelfden naar Den Haag, met penningen om de bede van de landsheer te betalen 

13 Dirc Houc Jacopzoon naar Den Haag, met gelden "van" de hertog van Saksen en van de bede 

13 Thomas Graynay, deurwaarder met Jan Jansz, rentmeester 
naar Geervliet, om de schepen daar vrij te krijgen, met huur van een in 
Rotterdam gehuurd vrachtschip 

13 deze deurwaarder daggeld 
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13 Jan Heynricxz naar Den Haag, voor de gemenelandsrekening 

13 Jan de Luyckenaer 
gezonden naar Amsterdam en verder naar Den Haag, met een brief aan de 
gedeputeerde 

         

6 Schenkingen  
14 - geld bij een eerste mis bij de Collatiebroeders tijdens de Paasdagen 

14 - wijn bij die gelegenheid 

14 meester Jan Scoenhoven via de burgemeester in Den Haag een ton hop 

14 - 
wijn bij de eerste mis van de zoon van Oursier van Kralingen in de kerk, en 
geld 

14 de schutters geld bij Willem Huygenz op Sint Joris dag 

14 Hugo du Mondt via Jan Heynricxz 3 vaten bier, op bevel van het gerecht 

14 hertog van Saksen de accijns van een aam wijn 

14 hertog van Saksen - 

14 - geld bij de eerste mis van de zoon van Jacop Havercoop in de kerk 

14 meester Ceel 
de ommegang regelen naar oude gewoonte samen met de metgezellen van 
genoemde Ceelge: geld 

14 de kastelein een maaltijd bij die van het gerecht te zijner verwelkoming 

14 de officiaal van de proost van Oudmunster 2 kannen wijn 

14 meester Jan van Scoenhoven 2 kannen wijn 

14 een afgevaardigde die uit Brugge kwam om een schikking te treffen over de renten: wijn 

14v - wijn en geld bij een eerste mis bij de Collatiebroeders 

14v het "ghemeen" gilde van Sint Olenaer (of: Olevaer ?) 12 pinten wijn 

14v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

14v de president van de Hoge Raad 3 tonnen Gents bier, op bevel van het gerecht 

14v de Noodgods 4 kannen wijn 

14v de schutters op Sint Jansdag voor het stadhuis: wijn 

14v de schutters 
elk hun wijn, 112 schutters voor de St.-Jansmis en de St.-Maartensmis : elk 4 
pinten wijn 

14v de zoon van Gherit van Middelburch bij een eerste mis bij de Collatiebroeders: geld en wijn 

14v de broeders van het Heilige Land wijn op Palmzondag 

14v Vrancken van Essche wijn, vanwege de stad met de hoogheemraad van Schieland 

14v de Minderbroeders op St.-Franciscusdag een maaltijd met paling, vis enzovoort met de wijn 

14v de stad Amsterdam wijn bij Jan Heynricxz 

14v de Minderbroeders allerhande 
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15 - bij een eerste mis in de "kersheilighen" dagen: wijn en geld 

15 meester Hughe de groet van Delff wijn, met toestemming van de burgemeesters 

15 een raadsheer uit Den Haag wijn 

15 die van Brugge wijn bij Barent Heynricxz 

15 de procureur 2 kannen wijn, op bevel van het gerecht 

15 de vicarissen 4 kannen wijn bij een maaltijd 

15 de schutters bij Jan Loes Jansz, voor hun Verzworen Maandag 

15 Jan Stalpaert in Den Haag een ton bier (en vracht), met toestemming van de burgemeesters 

15v - blanco 

         

7 Waken  
16 de 2 torenwachters bezoldiging voor een jaar 

16 de 4 klapwakers bezoldiging voor een jaar 

16 Dirc Claessen waken in de Tiendewegspoort 

16 Adriaen den waker in het Veerstal bezoldiging 

16 Willem Kerreman waken in de Dijkspoort 

16 Jan de brune waken in de Potterspoort 

16v - waken op het Veerstal, op de Tiendewegspoort en de Kleiwegspoort 

16v Dirc Claessen, met nog één die met hem waakte bezoldiging 

16v Adriaen de waker in het Veerstal 
alleen of bij tijden met z'n tweeën, dit met goeddunken van het gerecht. Soms 
meer betaald als het nodig was 

16v Adriaen bezoldiging 

16v de wachters op de 3 poorten 
tijdens de vorst de wacht houden met 2 mannen op elke poort, toen de 
stadsgrachten bevroren waren ("bevroesen") 

16v Jacop Gheen, soms met een metgezel waken op de Dijkspoort 

17 Jan de Vriese waken op verschillende tijden op de Dijkspoort 

17 Neelken Nyemensvrient waken 

17 Jan de Bruyn waken op de Potterspoort, soms met twee of meer 

17 Jan Jacobsz waken in de Kleiwegspoort 

17 Jan Engelschen waken 

17 Dirck Claessen waken in de Tiendewegspoort soms met z'n tweeën 

17v Dirc Stempelsz 9 nachten waken met 8 mannen, toen de "ruters" te Haastrecht lagen 

17v Dirc Stempelsz 
waken bij de paardemarkt met 7 mannen, 4 dagen en 4 nachten, en nog een 
nacht 

17v Dirc Stempelsz waken tijdens de St.-Jacobsmarkt, 6 dagen en 6 nachten met 7 mannen 
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17v dezelfde Dirck waken bij nacht met 16 mannen, gedurende 14 dagen, met vuur en kaarsen 

17v Heyn mitter handt waken, met nog 8 mannen, gedurende 9 dagen 

17v idem, met Jan de Vinne 's nachts waken met nog 8 mannen 

         

8 Bouwen  
18 Willem de smid spijkers en ijzerwerk 

18 de zagers arbeid 

18 een metselaar arbeid 

18 een opperman arbeid 

18 - stenen vervoeren 

18 Adriaen Hughez tuinieren 

18 2 mannen hout zagen 

18 - kalk 

18 - 2 karren met zand 

18 - metselen 

18 - kalk 

18 - 11 dagen metselen in de Doelen 

18 de opperman 8 dagen 

18 - 4 karren zand 

18 - schouwhuur voor gebruik in de Doelen, 7 dagen lang 

18 - metselen in de Doelen 

18 de timmerman arbeid 

18v - 10 vijzels 

18v Dirck straetgen en Pieters arbeid 

18v - 6300 stenen 

18v Pieter slotemaker 2 sloten maken, en een slot vermaken 

18v Willem de smid 14 pond weggen, en spijkers 

18v - kalk 

18v - vervoer, stenen, kalk en zand 

18v de metselaar metselen, 12 dagen 

18v - hulp bij metselwerk, 12 dagen 

18v de baggerman baggeren met een schouw 

18v - dekken van de Minderbroeders kerk 

18v de opperman arbeid 

18v - 4000 stenen 
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18v - 1500 klinkers 

18v - 18 karren zand of stenen 

18v 2 mannen 2 dagen baggeren in de Doelen 

18v - metselwerk 

18v Willem de smid ijzer en spijkers 

19 - de zijl uitdiepen 

19 - stenen en zand vervoeren 

19 Daniel Woutersz hout 

19 Willem de smid spijkers en ijzer 

19 de zager zagen 

19 Adriaen de timmerman arbeid met 2 knechten 

19 - kalk 

19 - metselen, 6 dagen 

19 - riet, gebruikt bij de Doelen 

19 de timmerman timmeren 

19 - ijzerwerk en spijkers 

19 Jacop Hermansz kalk dragen 

19 de metselaar metselen, 10 dagen 

19 - metselen, 5 dagen 

19 Adriaen Hugez timmeren 

19 de smid spijkers en ijzerwerk 

19 de zager zagen, 2 dagen 

19 - kalk en dragen 

19 - 6600 stenen 

19 Allaerd Claesz de Doelen schoonmaken 

19 de metselaar metselen in de Doelen, 6 dagen 

19 - kalk 

19 de opperman metselen, 3 dagen 

19v Willem de smid spijkers en een ijzeren plaats, gebruikt in de Doelen 

19v een karreman - 

19v een slotemaker een slot in de Doelen 

19v - een slot met een sleutel in de Potterspoort 

19v Dirc Straetgen arbeid 

19v de wagenaar riet vervoeren en dragen naar de Doelen 

19v Pieter Geritsz metselen, 4 dagen 
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19v Heynric Henricx metselaar arbeid 4 dagen 

19v Kersgen, opperman metselen, 4 dagen 

19v Meyngen de kerreman - 

19v Lysbeth opt veerstal 2500 stenen 

19v - 2 "trecviselen" om de stadsmuur mee op te vijzelen 

19v coman Willem zand 

19v Willem de smid ijzer 

19v de slotemaker sleutels 

19v - 2 tonnen kalk 

19v Adriaen Hugez arbeid 

19v - zand uit het schip opslaan, waar mee de Doelen gemaakt was 

19v Baert de cuper karren zand 

19v - zand vervoeren naar de Doelen 

19v - zand 

20 Claes Kers vervoer van 12 hoed kalk en riet 

20 - dragen 

20 Dirc Dircxz genoemd kalk en riet 

20 - 4 dagen timmeren 

20 - ijzerwerk en spijkers 

20 Jan de Gorter de kalk opslaan 

20 - metselwerk 

20 Nyes Gansman hout 

20 Symon Jacobsz hout, dat in de Doelen gebruikt was 

20 Pieter straatmaker bestraten 

20 Jan IJsbrantsz hout slepen 

20 Claes scaec de brug maken tussen Gouda en Leiden 

20 Adriaen Hughenz 12 dagen werk met een knecht 

20 meester Willem sceepmaer een kleine mast en 4 sparren 

20 Jan Gheritsz hout slepen 

20 Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

20 de dekker de Doelen dekken 

20 Pieter van Beesten wijf hout 

20 de slotemaker 2 sleutels 

20 Adriaen Dircxz - 

20 - zaagwerk 
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20v Pieter Gheritsz en Heynric Heynricxz metselen met een knecht 

20v Jan de baggerman met gezellen 13 dagen baggeren 

20v - zoden in de Doelen 

20v Adriaen Hughez arbeid 

20v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

20v Gheryt Jansz 9 grote ladders maken 

20v de dekker die de Doelen gedekt heeft 

20v Adriaen Dircxz hout 

20v Roel de menner met gezellen laden en mennen 

20v Pieter van Beest een kanthout 

20v Jan Braeugh.. het hout slepen 

20v - het hout zagen, 5 dagen 

20v Joes de decker arbeid, en hij leverde 4600 tenen en 1000 "lec"-takken 

20v Adriaen Hughez arbeid 

20v - kanthout bij Jan Woutersz 

20v Meynert vervoer 

20v Symon Jacobzoon hout 

21 Adriaen Hughez 7 dagen timmeren 

21 Willem de smid ijzerwerk 

21 Pieter Aertsz bestraten 

21 de slotemaker sloten 

21 Jan IJsbrantsz hout slepen 

21 Symon Vranckez hout 

21 - zagen 

21 de timmerman 4 dagen timmeren 

21 de smid spijkers en ijzerwerk 

21 2 zagers 5 dagen zagen 

21 de timmerman en knecht timmeren 

21 de smid ijzerwerk en spijkers, sleutels, en een slot maken 

21 "in den hout uyn" kanthout en Deventer hout 

21 - 18 karren zand vervoeren 

21 de zagers 2 dagen zagen 

21 de slotemaker een tang maken 

21 Jan baggerman en Pierken 6 dagen baggeren 

21v Arien Hughez 10 dagen arbeid aan het accijnshuisje te "scipplanken" en bruggen 
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opknappen 

21v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

21v Kersgen van Remunde metselwerk 

21v Gheryt de Wree werk aan de Dijkspoort 

21v Arien Hughez timmeren 

21v Dirc Straetgin bestraten voor het accijnshuis 

21v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

21v Adriaen Hugez's knecht arbeid 

21v - zagen 

21v - metselen 

21v - spijkers en ander ijzer 

21v - hout bij Arien Dircxz 

21v Arien Hugez arbeid, en hout, bij zijn huis gehaald 

21v - 4 dagen baggeren 

21v Pieter van Beest hout 

21v Jan Stevenz ijzerwerk 

21v - aarde op het Martvelt brengen en glad maken 

21v de baggerman baggeren 

21v Arien Hughez arbeid 

21v de smid ijzerwerk en spijkers 

21v de slotemaker - 

22 de zager zagen 

22 Willem Hugez 6 schietbanen ("6 dolens") van zoden voorzien en maken 

22 - ijzerwerk 

22 - baggeren 

22 Adriaen Hughez 10 dagen timmeren aan de bruggen en aan de boom 

22 - spijkers en ijzerwerk 

22 - zagen 

22 - 15 sparren, vervoer 

22 Pieter Coet zand, in de Doelen gebruikt om de schietbanen mee te maken 

22 Pieter van Beest hout 

22 Dirc straetgen arbeid 

22 Adriaen Hughez arbeid 

22 - de glazen die in de Doelen gemaakt zijn 

22 Arien Hughez arbeid 
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22 8 mannen die in het gat van de haven palen heiden 

22 Arien Hughezoons knecht - 

22 Willem Smit 95 pond ijzerwerk met een hoeveelheid spijkers daarbij.... ? 

22 Pieter slotemaker sloten te vermaken 

22v - kalk 

22v Jan Borren 33 pond lood 

22v Pieter van Beest hout 

22v Arien Hughezoen hout, door hem gebruikt in het gat van de haven en aan de brug 

22v Arien Hughezoen en knecht arbeid 

22v Arien Jacopzoon omdat hij Arien Hugez hielp in het gat van de haven 

22v Pieter Gheritsz en Willem Jansz met een helper metselwerk 

22v Jan Jacobsz en Pieter Jacobsz 4 dagen dekken 

22v Pieter Jansz hulp bij metselwerk 

22v Willem de smid ijzer en spijkers 

22v Meeus de backer latten, gebruikt in de Doelen 

22v Gherit Aerntsz een schuit klei 

22v Arien timmerman arbeid en een barkoen 

22v Pieter Jansz zand 

22v Willem de smid ijzerwerk 

22v Pieter licht omdat hij het nest van de schoorsteen van het stadhuis eraf gooide 

23 - een "clopreep" op het stadhuis 

23 Pieter straatmaker bestraten 

23 de opperman metselen 

23 - 3 karren zand en vervoer 

23 Arien Hughez en knecht 6 dagen metselen 

23 - een barkoen 

23 Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

23 Willem de smid ijzerwerk 

23 - hoeveelheid haken 

23 Pieter Geritsz metselen 

23 - zand 

23 - een ruit op de Tiendewegspoort 

23 Pieter slotemaker maken van sleutels aan de Halle en op het "cysenaers huusgen" 

23 de zagers zagen 

23 Willem de smid ijzerwerk en 36 haken om bijten mee te hakken 
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23 Dirc straetgen bestraten 

23 Arien Hughez hout 

23 Pieter Geritsz - 

23 Willem de smid ijzerwerk in het raadhuis 

23v de zagers 6 dagen zagen 

23v - 4 laden laten maken, waar de privilegiën in liggen 

23v Pieter slotemaker sloten aan het nieuwe "kantoer" 

23v - de brug over de IJssel maken en opknappen 

23v Magghel Jacob Clementszoons weduwe 2 kanthouten 

23v Arien Hughez 5 dagen arbeid en timmerwerk 

23v - 2 masten 

23v Willem de smid ijzerwerk etc. aan het nieuwe "cantoer" 

23v Arien Hughenz het genoemde "cantoer" timmeren 

23v Arien Hughenz "noch van den poortalen" 

23v Arien Hughenz de brug van de nonnen op de Gouwe maken; hout en arbeid 

         

9 Diversen  
24 de heidenen op 24 maart, opdat zij zouden vertrekken, geld 

24 de trompetters van heer van Saksen geld 

24 Herman Cutert 
met opdracht om in Mechelen een deurwaarder in de arm te nemen, die hem 
in ........ zou ontslaan, aan hem een som geld gegeven met toestemming van 
de burgemeester 

24 de deurwaarder die de burgemeesteren en de tresoriers gegijzeld hield ("waren") in Den Haag 

24 Kerstiaen Cruuff, deurwaarder 
vanwege het feit, dat hij onze schepen had "gearresteert" te Geervliet 
wegens de penningen van de landsheer van Saksen: daggeld 

24 Michiel de Pots 
"huujer", omdat zij de wilgen uitleenden om het huis in de Doelen mee op te 
vijzelen 

24 - baggeren in de Peperstraat onder de brug 

24 - baggeren in de Zak ("Sac") onder de brug 

24 - bij de Collatiebroeders onder de brug 

24 Jan Heynricxz 
is in Den Haag geweest om te rekenen, en heeft de raadsheren hun daggeld 
gegeven 

24v - baggeren onder de brug van Dirc Philips dochter en ook voor de Leckersteeg 

24v - 
baggeren van de brug voor de Houtsteeg en baggeren voor de muur van de 
stad bij Engel den molenaer 

24v - baggeren onder 2 bruggen bij de Brigitten 
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24v - vanwege de brug bij Jan van de Hoede (?) 

24v - bij de Begijnenbrug baggeren 

24v - 8 dagen baggeren in de Gouwe 

24v 2 mannen 17 dagen baggeren, schouwhuur 

24v Jan Jacobsz en Pieter Martinsz 12 dagen baggeren en schouwhuur 

24v een bode van Haarlem geld, op bevel van de burgemeester, die reisde naar....... 

24v de gedeputeerden die naar Oestlant reisden in geselschap van Jan Heynricxz 

24v een deurwaarder een kopie 

24v een deurwaarder 
"van den kopien den gherechte bij mandamente ghedaecht was in den Hage 
ende dat tegen meester Dirc barbier" 

24v - masten, waarvan de brandladders van de stad gemaakt waren 

24v Jan Jansz 
van 2 bevelschriften inzake het bier, het ene dienende invoeren en het 
andere op Amsterdam 

25 Simon Vranckez 2 "stolen" 

25 Baerent Heynricxz 
omdat hij had "verleyt" op het zenden van een brief aan de koning van 
Poelen om het bestand te verlengen 

25 het gasthuis renten voor het Minderbroederserf 

25 meester Claes Goesz en Cerlgen regelen van de ommegang 

25 Gherit Pieter de olieslagersz geld dat zijn moeder aan de stad geleend had 

25 de pachters van de accijnzen omdat hen de accijnzen over de IJssel toegezegd waren 

25 Claes Jansz de Jonge omdat hij voor de stad had voorgeschoten 

25 de orgelspeler geld, met toestemming van de burgemeesters 

25 de Collatiebroeders geld voor 32 roeden leien dak 

25 Jan Henricxz 
omdat hij "verleit" had in Den Haag om een rekening met de "postillen" te 
vergelijken en een dubbele rekening te schrijven 

25 - de aarde en bagger op het Marktveld brengen 

25v de heidenen 
geld, opdat ze niet de stad in zouden komen, met toestemming van de 
burgemeesters 

25v graaf Maertin bij de "canne" 

25v de baggerman 9 dagen baggeren in de Gouwe 

25v de karreman omdat hij de dief onder de galg voerde en de "leeden" weer thuis bracht 

25v een bode van Keulen - 

25v Jan de lukenaer omdat hij te Middelburg geweest was vanwege Geryt Pieter Florysz 

25v Jan baggerman 4 dagen baggeren in de Gouwe 

25v Jan Duyst, deurwaarder 
een kopie van een mandement, waarmee de stad gedagvaard was in Den 
Haag 
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25v - 2 kopieën van mandementen uit het hoge hof gehaald door Jan Henricxz 

25v de genoemde Jan baggerman 10 dagen baggeren in de Gouwe 

25v de heren, die over de rekening zitten daggelden vanwege de stadsrekening van Rotterdam 

25v - 
hofstedegeld van het stadhuis en van het Minderbroedersklooster en de 
school 

26 meester Anthonis en meester Pieter Winkel (?) 
geld om de getuigenissen te horen van meester Vreric Sweym vanwege de 
proost 

26 Jacob Dircxz van Praet 
betaald om een proces te vervolgen te Ieper tegen mevrouw van Roubaix 
aangaande het bier 

26 - 
3 dagen bijten hakken met de schouw en met touwen te "repen" en 
schouwhuur, en ook het ijs in de stadsgracht breken 

26 - bijten hakken om de stad 

26 - 2 tonnen buskruit, in Amsterdam gekocht en brengen 

26 - 
een mandement, volgens welk men ons niet zou "houden", dan alleen daar 
waar "scependom" is 

26 meester Pieter Mydy, uithanden van Jan Henricxz en Barent Henricxz 
de geschriften van de stad maken inzake het proces van het bier in 4 
ambachten, blijkende uit de quitantie 

26 - een kopie van de privilegiën en de artikelen daarvan 

26 - bijten hakken met de schouw, 2x met 24 mannen 

26v - bijten hakken 

26v een deurwaarder 2 kopieën met betrekking tot de stad 

26v dezelfde voor verblijf in de stad gedurende 4 dagen 

26v de baljuw 
omdat hij naar Den Haag gereisd was, vanwege het gerecht, naar oude 
gewoonte 

26v - bijten hakken 

26v - 
bijten hakken in het gat van de haven en in de stadsgracht, 2x met 13 
mannnen 

26v een deurwaarder 
omdat hij naar mevrouw van Roubaix ging om haar met een mandement te 
dagvaarden naar Ieper 

26v een andere deurwaarder gezonden naar Oudewater 

26v een deurwaarder, via Jacop Dircxz van Praet 
omdat hij de getuigen dagvaardde naar Ieper te komen bij het genoemde 
proces 

26v de griffier een verzoekschrift en het schrijven van 2 bevelschriften 

26v de stadsadvokaat "aldaer" en de prokureur geld 

27 Ghijs Jansz Muel "van de" plaats waar de straatstenen van de stad liggen : huishuur 

27 Louris den Clerc en Gherit Claesz om de "borden" te hangen in de Vesten om bijten te hakken 
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27 - 
2 brieven gezonden naar Utrecht en naar Montfoort in verband met het 
bewaken van de "leckedyc" 

27 Jacop Goessen zegelen van de geleidebrief van de heer van Utrecht 

27 Huuch Ghijsbrechtsz 
gezonden naar Dordrecht naar de Munt met een bedrag aan gouden en 
zilveren penningen, waaraan verloren werd met de penningen, die in de reis 
bleven liggen 

27 Jan van Oversteech, opzichter te Dordrecht 
"voor de commissie sprekende op Dirc van Wyc om" wisselaar te zijn in 
Gouda 

27 een man 
wiens hand in stukken geslagen was tijdens dienst aan de stad, door een 
paal te houden, met het "monster"-geld daar in verrekend 

27 Dirc Dircz, Frans Claesz, Jacob Goessen 
"off gheslaghen" door de mannen van het gerecht "van den bier gedroncken" 
aan de andere kant van de IJssel 

27v Dircken van Wyck omdat hij 41 dagen geld wisselde vanwege de stad 

27v de gasthuismeesters 
omdat zij het Marktveld laten schoonmaken en schoonhouden over het jaar 
1495, naar oude gewoonte 

27v een deurwaarder daggeld, omdat de stad Gouda "verwonnen" was voor het hoge hof 

27v Dirc van Bochoven en Coman Ghijs Dircxz 

omdat hen toegestaan was "off gheslaghen te wesen in haren pachte" van de 
Zijl in de Peperstraat, omdat de Peperstraat afgedamd was; en voor hun 
baggerwerk naast de Zijl, hetgeen hen allemaal was toegestaan door de 
koning (?) (= omdat hun pacht gekort was") 

27v een deurwaarder uit het hoge hof 
die ging naar Hulst en bevrijdde aldaar het schip van Dirc Witten en meer 
andere brouwers die daar vastgehouden werden 

27v de bode van Utrecht voor het bericht van drie dode bijten hakkers 

27v Jan Tollenaar de zoutaccijns bewaren 

27v Dirc Dirc Jacob omdat hij bij Dirc van Wyck zat 

27v Frans Claesz voor zijn huis "om tgelt te wisselen" 

28 meester Anthonis Potss (?) omdat hij de stad gediend heeft inzake St.-Ceciliaklooster 

28 meester Jan Loodyck twee privileges laten vertalen in het Hollands ("duutsche") 

28 - 
een verzoek en een gesloten brief aan de hoge raad inzake de verhoging van 
het bier 

28 Jacop Dircxz 
het bedrag dat hij had uitgegeven te Ieper bij het hof voor 2 verzoekschriften 
en 2 bevelschriften en presentatiegeld 

28 - voor het oproepen van de getuigen 

28 een deurwaarder 
voor het "bedienen" van de 2 bevelschriften; en de kosten van het proces van 
Ghijsbrecht de bewaarder of verpachter 

28 meester Pieter Mydy 
alle geschriften, akten, rekeningen, appellaties en sententies die hij gemaakt 
heeft tegen Tomas Buekelaer 
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28 Everaert Provoest omdat hij naar .... reisde vanwege het Goudse bier 

28 meester Jan Roelant advocaat, en meester Pieter Voerendael procureur via Dirc Jacobsz, geld voor geschriften en vertalingen 

28 via Dirc Jacobsz 
een kopie van een plakkaat om vrij te waren door alle landen van mijn 
genadige heer 

28v een deurwaarder 

die reisde naar Amsterdam en Rotterdam met de bevelschriften van de stad 
"van provisie", inzake het bier, om de grieven daarover niet te vermeerderen 
en om de bevelschriften ter executie te leggen, bij een deurwaarder uit het 
hoge hof; nog een authentieke kopie 

28v Barent Heynricxz 
omdat hij de stad voorgeschoten had bij de koop van de witte valk 
geschonken door de landen aan de landsheer door de andere steden van 
Holland 

28v Jan Heynricxz in Den Haag 
10 ellen lakens bij deze gekocht om aldaar te geven meester Jan van 
Scoenhoven 

28v de gemenelandsrekening via Jan Henricxz in Den Haag 
de heren en gedeputeerden, die dit jaar naar diverse steden gereisd zijn, te 
weten Wassenaar 22 dagen, Naaldwijk 12 dagen 

28v de gemenelandsrekening via Jan Henricxz in Den Haag 
Scoenhoven 18 dagen, Ruycroch 26 dagen, Robbrecht 24 dagen, Jan 
Stalpaert 22 dagen 

28v de gemenelandsrekening via Jan Henricxz in Den Haag 
Benninc (?) 14 dagen, Cornelis Engebrechtsz 12 dagen, Cornelis van Andel 3 
dagen, Jan Wynoutsz 5 dagen 

29 meester Pieter Mydy 
bedrag in mindering op zekere geschriften en andere zaken, via Jan Jansz, 
rentmeester 

29 - 
een geldkwestie betreffende Jacob Leu inzake het schoutambt, Willem 
Aerntsz inzake geld van Claes Korff, is geregeld 

29 Jan Jansz Loos geldkwestie 

29 heer Cornelis van Bergen geldkwestie 

29 Pieter Coolperts en andere poorters resten van de betaling van de heer van Beveren (?) 

29v - blanco 

         

10 Bezoldigingen  
30 de 4 roedragers - 

30 Claes de Keyser diensten aan de weesmeesters 

30 Claes de Keyser diensten aan de tresoriers 

30 Louris diensten aan de weesmeesters 

30 de klerken diensten in de kamer en anderszins 

30 Jan Heynricxz diensten aan de stad in de vorm van reizen en anderszins 

30 meester Pieter Mydy bezoldiging via Jan Jansz 
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30 Aelbrecht van Loo diensten aan de stad 

30 Jacop Pynsen, de stadsadvokaat bezoldiging 

30v Willem de Smit omdat hij de artillerie bewaart en het buskruit 

30v - 
naar oude gewoonte om deze rekening te minuteren, grosseren en te 
verdubbelen 

30v Pieter sloetemaker de klok stellen 

30v Roel de boode omdat hij de klok in het gasthuis van Sint Joest stelt en bewaakt 

30v - de Noodgodsklok bewaren 

30v Jan Ariensz omdat hij de emmers van de stad bewaart 

30v Gherit Hughez omdat hij het Vlamingspoortje open en dicht doet 

30v Dirc Claesz omdat hij de Tiendewegspoort en Doelenpoort opent en sluit 

30v Jacob Evertsz omdat hij de Kleiwegspoort opent en sluit 

31 Pieter Dircxz, een bode uit Den Haag voor nieuwjaar, bezoldiging naar oude gewoonte 

31 de "camerlingen" van de stadhouder geld 

31 in de voorpoort in Den Haag voor nieuwjaar 

31 in de middelpoort in Den Haag voor nieuwjaar 

31 de jonge meester Loures een paar kopieën in het grote register schrijven 

         

11 Betaling van renten  
31v-
47v 

- lijsten met namen 

         

         

 1496 inv.nr. 1159 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Ghijsbert Dircxz en Dirck Ghijsbertsz visserij in de zijl in de Peperstraat 

1 Ghijsbert Wemmersz en gezellen vismarkt 

1 Pieter Claesz en Gherit Visscher de 3 grachten bevissen 

1 - de vierde gracht bevissen in erfpacht over het jaar 1496 

1 Ghijbert Wemmersz en Heynric Rommersz en Jan Willemsz lakenaccijns 

1v Jacop Scipper en Ghijs Cornelisz Moel vleesaccijns in de hal en voor de burgerij 

1v Copperman Hermansz (?) en Jan vlothouwer (?) zoutaccijns 

1v Dirc Ariensz visserij in het Land van Stein, het deel van de stad 
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1v Pieter Aertsz en Claes Dircxz van Crimpen vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Govert Marcelisz en Gilbert Martensz huidenaccijns van de gehoornde beesten 

1v Pieter Claesz en Gherit Visscher boter-, honing-, en olieaccijns 

1v Wouter Jacopsz en Cornelis Florisz kennep-, garen-, touw-, en wantaccijns 

2 Feys Pietersz smaltienden in het Land van Stein 

2 Gherit Jan Willemsz en Claes Jansz (?) de brug met het veer over de IJssel 

2 Jacop Cornelisz en Jan Willemsz turf- en houtaccijns 

2 Volpert Heynricxz wijn- en bieraccijns met de zeepaccijns 

2 Ghijsbert Wemmersz haring-, sprot-, bokking-, en verse haringaccijns 

2 Pieter Adriaensz, Coppen de Croen, Jacop Mathysz en Dirck van Anxst meelaccijns 

2 Gherit Emontsz de accijns van de Veerlaan te Haastrecht, die hij in erfpacht heeft 

2v - 
de tienden in het Land van Stein, eerst van het Oost- en Westeinde van de 
Willens, het stadsdeel daarvan is niet ontvangen omdat het niet gezaaid was 
vanwege het overstromen van de Lek 

2v - 
de tienden van het Dirck van der Goude blok zijn ook niet ontvangen, om 
bovengemelde redenen 

2v - 
de tienden van Wouter Gheritszoons blok: daarvan is het stadsdeel ook niet 
ontvangen 

2v - hetzelfde geldt voor de tienden van Wagghelwijk 

2v Jacop Jansz, broeder aldaar 2 loot zilver vanwege de erfpacht in het Land van Stein van het klooster 

2v Willem bontwerker de pacht voor de plaats in de hal, waar de waag hangt 

2v - de tijnspenning in het Land van Stein op St. Maartensavond 

3 - vanwege de brief, die Huuch Voppensz de stad bekend heeft 

3 Jacop Leeu Jacopsz inzake het schoutambt 

3 Jan Heynricxz inzake gemene landsrekening in Den Haag 

3 de tresoriers leningen voor uitbetalingen van renten in Antwerpen en Amsterdam 

3 de tresoriers idem 

3v - blanco 

4 eerste, tweede, derde, vierde kwartaal wijn-, binnen,- vreemde-, bier-acijns, koren 

4v idem - 

5 4 kwartalen brouwaccijns 

6 - blanco 

         

2 Premies bij het verpachten van accijnzen etc.  
7 - premies 
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7 Jan Jansz, rentmeester in het kwartier van Gouda 
betalingen aan de landsheer, voor de botermarkt, watertol en vreemde 
bieraccijns 

7 de heren van Oudmunster te Utrecht pacht van het Land van Stein 

7v de priester op het hof - 

7v Jan van Sevender pacht van 's heren wind 

7v Jan Stalpert in de naam van Thomas Buekelaer voor de bede van de landsheer 

7v dezelfde op de rekening van de bede van de landsheer 

7v Thomaes voor de genoemde bede 

7v - idem 

7v dezelfde 
vanwege de gemenelands omslag, het deel van de stad van jonkvrouw 
Margriet gratuïteit en de renten van de hertog van Saksen 

7v via Thomaes Buekelaer 
de andere helft van de portie van "ons g.h. beede" om voortaan daarvan vrij 
te blijven 

7v de secretaris van de heer van Ravestain korting op de omslag, als gratuiteit aan Thomaes Buekelaer 

7v Hugo du Mondt (?) ook betaald de korting als boven 

         

3 Diverse uitgaven  

8 Floris van IJsselstijn 
op een kwitantie van Jan Stalpert om te korten op de gemenelands omslag 
omdat men Adolff graaf te Nassau schuldig was 

8 Pieter Scaertzoon inzake gemenelandsgeld, in verband met zeven knechten te Lovestijn 

8 Jacop Leeu inzake zijn knechten, gehouden op het slot 

8 Lodewijc Grymmaer vanwege zijn moeders verdrag renten via Cornelis Raes 

8 meester Jacop van Bleyswijck 
"van dat Claes de Waert zijn vader restede" aan het gemeneland "van een 
reyse bi den Rooms coninck gedaen" 

8 Bartelmees de cuper, brouwer 
hetgeen hem met recht "off gewonnen" was in Vlaanderen bij Philips Donaes 
(?) van Gent, van zijn gemenelands renten 

8 "eenen genaemt" meester Willem Claesz, student te Keulen inzake gemenelands renten 

8 Adriaen Floris Crosens renten 

8 de Claren susteren te Brugge gemenelandsrenten 

8v "eenen ghenaemt" Jan van Urssellen renten 

8v Jacop Claesz - 

8v Jacop Zuvel te Amsterdam via Aelbrecht van Loo renten 

8v Jan Janszoen Loes te Sluis een voorval met jonkheer Jan van Praet, inzake renten 

8v Adriaen van .... en Sluis, Jan Jansz Loes renten 

8v Dirc de Bruyn renten in Vlaanderen 

8v Jacop Meesz in verband met Lodewic Grymmaer 
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8v meester Jacop Bouwensz en meester Andries beiden naar Brussel gereisd in verband met de gemenelands omslag 

8v dezelfden 
nog een reis, naar de hoge raad, inzake de hertog van Saksen en de 
procedure van Dordrecht over de portie van deze stad 

8v via Coen Jansz 
de portie van de stad geschonken aan de graaf van Oostvriesland, voor 
buskruit 

9 meester Bertout van Assendelff renten 

9 Dirck van Neck 
kosten van een proces in Vlaanderen tegen Phillips van den Berghe inzake 
de gemenelandsrenten 

9 Jacob Leeu Jacobsz kwestie inzake gemeenlands geld 

9 - kwestie inzake renten en accijnzen 

9v - accijnzen 

         

4 Reizen  
10 Willem Dircxz "turcgin" (?) naar Utrecht, op bevel van de burgemeesters 

10 Cornelis Aertsz naar Montfoort en naar de Lekdijk op bevel van de burgemeesters 

10 Dirc Claesz burgemeester met 5 man 2 dagen op de dijk boven de vaart toen die doorgebroken was 

10 de kastelein en Jan Aertsz, burgemeester naar Woerden, vanwege heer van Saksen 

10 Pieter Harnasmaeker gezonden om Dirc van Wijck te halen 

10 Claes Aertsz gezonden met een paard op de dijk, die doorgebroken was 

10 Pieter de hernesmaker 
naar Zeeland om de deurwaarder van heer van Saksen om ontlasting van de 
arrestatie van onze schepen (te vragen) 

10 2 varensgezellen 
die overal te Sluipwijk en Reeuwijk rondtrokken om te bekijken of er 
bijzondere rampzaligheid met het water was 

10 Willem Arentsz naar Den Haag 

10v Willem Arentsz en Dirck Jacopsz naar Den Haag, inzake de gemenelandsomslag 

10v Jan de Lukenaer en Pieter harnasmaker met brieven inzake de hertog van Saksen 

10v Jan van Anxst 
omdat hij de kastelein naar Woerden bracht en de hoppe in Den Haag 
daarvan hem gegeven (?) 

10v meester Zweer naar Amsterdam met een brief 

10v Pieter Hernasmaker 
gezonden naar Dordrecht, Den Haag en Haarlem, toen onze schepen vast 
gehouden waren 

10v Jan van Anxst 
3 dagen op reis, vracht van de hop ; en hop en bier dat Thomaes Buekelaer 
gebracht werd 

10v Barent Heynricxz en Jan Jansz, rentmeester 
naar Dordrecht om met Thomas Buekelaer te spreken opdat de schepen 
losgelaten werden 

10v Adriaen Thonisz met brieven aan Jan Heynricxz in Den Haag 
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11 Dirc Claesz, burgemeester, en Dirck Jacopsz 
naar Den Haag, vanwege het meten van de inhoud van vaten wijn van het 
land 

11 Dirc Jacobsz in Den Haag gebleven met Willem Arentsz 

11 Jan Heynricxz de cuper "van" de burgemeester op de Lekdijk om te bekijken of de gaten dicht waren 

11 Jan Heynricxz naar Den Haag vanwege de verponding (34 dagen) 

11 Pieter Hernasmaker naar Bornesse en Den Briel 

11 de kastelein met 3 knechten naar Woerden 

11 Jacop Leeu en meester Cristoffel Florisz naar Utrecht, naar de proost 

11 Dirck Claesz, burgemeester, Willem Arentsz, Barent Heynricxz en Jan Heynricxz naar Den Haag, aangaande de heer van Saksen 

11 Dirc Claesz, Barent Heynricxz reis 

11v Jan de Lukenaer naar Brussel met brieven 

11v Pieter Hernasmaker met brieven naar Leiden, Delft en elders 

11v Dirc Claesz naar Den Haag, op aanschrijven van de gedeputeerden 

11v Jan de Lukenaer naar Den Haag met een brief 

11v Willem Dircxz naar Utrecht, met een lastbrief 

11v Willem Aerntsz naar Den Haag aangaande de "houdinghe" van heer van Saksen 

11v Govert Dircxz, en Dirc Claesz, burgemeester naar Den Haag, inzake de aanhouding ("arreste") van heer van Saksen 

11v Dirck Claesz reis 

11v Dirck Claesz in Den Haag, een akte 

11v Govert Dircxz "int weder thuus comen" 

11v Dirc Claesz, burgemeester en Jan Heynricxz naar Den Haag, aangaande de verponding 

11v Jacop Leeu naar Den Haag, inzake de omslag 

12 Dirck Dircxz naar Haarlem om te overleggen over de Goudsluis 

12 Willem Aerntsz naar Den Haag inzake de verponding 

12 Willem Aerntsz weer naar Den Haag, inzake de omslag 

12 de Lukenaer door de burgemeester gezonden om een bijzondere boodschap 

12 meester Pieter Winkele naar Mechelen, om de pastoor te spreken 

12 - een kopie van een bevelschrift 

12 Dirc Claesz naar Antwerpen, en naar Den Haag 

12 Dirc Jacopsz de Dirc Claesz, burgemeester naar Mechelen, om de verlenging van het respijt te verwerven 

12 Dirc Jacobsz met Lukenaer reis 

12 Willem Arentsz naar Den Haag, om de "smaldelinghe" van het land 

12v Jan de Lukenaer naar Antwerpen met een brief van de stad 

12v Pieter Hernasmaker naar Dordrecht 

12v Dirck Jacopsz naar Den Haag, alleen 
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12v Jan de Lukenaer naar Willem Arentsz 

12v Michiel Arentsz naar Den Haag met een brief 

12v Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de "smaldeelinghe" van het land, en de rekening 

12v Jan Heynricxz naar Den Haag om dezelfde zaak 

12v Jan Heynricxz naar Den Haag, aangaande heer van Saksen en zijn betaling 

12v een bode van Leuven - 

12v Jan Jansz naar Den Haag, naar de rentmeester 

12v Pieter Hernasmaker naar Schoonhoven met een brief 

12v Jan de Lukenaer naar Antwerpen, naar Denremonde en naar Mechelen 

12v Willem Arentsz naar Den Haag, voor de rekening en de smaldeling van het gemeneland 

13 idem reis 

13 Dirck Jacopsz naar Antwerpen om daar de rentetrekkers te betalen 

13 de baljuw Jacop Arentsz en jonge Dirc Dircxz naar Haastrecht 

13 Jan Arentsz, burgemeester, en Jan Heynricxz naar Haastrecht 

13 Jacop Dircxz van Praet 
naar Vlaanderen naar het hof, aangaande de zaak van mevrouw van 
Roubaix, de tol van Hulst 

13 Pieter den Hernasmaker naar Den Haag gezonden met een brief, en wachtte daar op antwoord 

13 Willem Arentsz en de kastelein naar Den Haag, inzake de smaldeling van de landen 

13 dezelfde nog naar Den Haag, inzake de nieuwe petitie van de 72000 

13 Jan de Lukenaer naar Den Haag 

13v Dirc Dircxz, meester Claes Jansz de Vette, Jan Heynricxz, en Dirc Jacopsz naar Den Haag, inzake het bevelschrift van de pachters van de korenaccijns 

13v Jan Loes reis naar Vlaanderen, inzake de kosten van Jan van Riebeke 

13v Pieter de Hernasmaker naar Amsterdam om "dgheleye" 

13v Jan Heynricxz naar Den Haag, op gemenelands rekening 

13v idem naar Dordrecht 

13v idem naar Den Haag, inzake de smaldeling van het land 

13v Willem Arentsz, Heye Gheritsz naar Den Haag, inzake de pachters van de accijnzen 

13v Heye Geritsz, Dirc Jacobsz, Dirc Nynchzoon, meester Hughe en Thonis Elbertsz naar Amsterdam om de renten te betalen 

13v - 2x naar Haastrecht 

13v Jan Heynricxz en Willem Arentsz naar Den Haag, inzake de petitie van de landsheer 

14 de kastelein met 2 burgemeesters en 2 knechten naar Den Haag, iz. de penningen en de valuatie 

14 Dirck Dircxz en Dirck Claesz naar Den Haag inzake de soldaten 

14 Pieter Hernasmaker naar Leiden, en verder naar de stadhouder 

14 Jan Jansz naar Den Haag, naar Thomaes Buekelaer 

14 Thonis Elbertsz omdat hij ook te Amsterdam was, en hielp de renten te betalen 
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14 Claes Barentsz naar Den Haag 

14 Pieter de Hernasmaker naar Den Haag en naar Aertsberch 

14 Kers Jansz gezonden naar Aerntsberch, opdat de ruiters hier niet voorbij zouden komen 

14 Gherit Dircxz en Dirc Dircxz 
naar Den Haag ter dagvaart en verder naar Haarlem inzake de Geldersen, en 
inzake de "knechten" 

14v Gherit Dircxz en Dirck Dircxz 
met een belangenbehartiger, naar die van Schoonhoven om met hen te 
spreken over de sluis, die te Haastrecht ligt 

14v Huuch Pietersz gezonden naar Schoonhoven met een brief 

14v Dirc Claesz en Jan Jansz naar Den Haag, inzake de Geldersen 

14v Dirck van Necke 
naar Mechelen, om een vonnis te halen van die van Biervliet inzake hun 
stapel, die zij brengen wilden op het Goudse bier, waarvoor zij toestemming 
hadden gekregen van de burgemeesters 

14v Dirc Jacopsz naar Antwerpen, Mechelen en Leuven 

14v Willem de smid naar Amsterdam met buskruit 

14v Willem Aerntsz en Dirc Dircxz naar Den Haag, omdat men wenste soldaten hier te Gouda te legeren 

14v Jan de Lukenaer 
naar Den Haag gezonden met een brief voor Dirc Jacobsz en Dirc Nynchen, 
dat zij de dagvaart verder "bewaren" zouden 

15 Heye Gheritsz, Dirck Jacop Heynricxz 
naar 's Hertogenbossche, om degenen aldaar vrij te maken, die van 
gemenelandswege daar vastgehouden werden 

15 Gherit Heye nog 2 dagen daar gebleven in het huis 

15 Dirck Jacobsz en Dirck Nijnchen naar Den Haag, inzake de petitie van de 12000 kronen 

15 Pieter Hernasmaker naar Haarlem, aangaande het arrest van de gemenelands renten 

15 Jan de Lukenaer naar Den Haag met een brief 

15 Gherit Dircxz, burgemeester, met Dirc Jacobsz naar Leiden, vanwege de 12000 kronen 

15 Dirck Jacobsz naar Delft 

15 Mandemaker 4x naar Haastrecht om daar het recht te handhaven 

15v Dirck Claesz naar mijne genadige heer 

15v - een bode, hem nagezonden 

15v Willem turcgen naar Utrecht, vanwege de stad 

15v Gherit Heye naar Antwerpen 

15v Jacop Dircxz 

naar Sluis, om Jan Arentsz te bevrijden, die daar vastgehouden werd. Verder 
reisde hij naar Ieper. Door hem betaald de procureur om zekere "reprosen" 
(verweerschriften) en om de bezegelde akten van de procedure te 
vernieuwen 

15v Jacop Leeu reis op bevel van de burgemeesters 

15v Jan de lukenaer naar Den Haag met brieven 
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15v Jan Aertsz, burgemeester 
naar Leiden, ter dagvaart bij de 5 steden van Holland inzake de gijzeling van 
de rentmeester 

16 Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de petitie van de landsheer 

16 Stamme gezonden daarheen van stadswege 

16 de kastelein gedagvaard zijnde door hertog Philips, inzake de munt (14 dagen) 

16 Jan de Lukenaer naar Mechelen met brieven; nog gezonden naar Schoonhoven 

16 Dirck Claesz, Gherit Heye, Dirc Dircxz naar Breda ter dagvaart bij hertog Philips 

16 Dirc Claesz reis 

16 Dirck Houck Jacopsz, Govert Dircxz en Wouter Maes naar Schiedam, inzake de "crake" (= schip) of "cralie" (?) 

16 Jan Arentsz en Heynric Jansz naar de gijzeling 

16 Dirc Jacobsz reis 

16v Dirc Jacobsz naar Den Haag, om de bede van mijn genadige heer te betalen 

16v Jacop Claesz, Heynric Paeu, Jan Claesz naar Amsterdam, waarvoor elk toestemming had 

16v Jan Heynricxz naar Breda, verder naar Mechelen 

16v meester Heynric 
naar Mechelen en verder naar Vlaanderen om Allert Willemsz te doen 
vrijkomen, die te Voorne was gearresteerd 

16v Jan van Anst omdat hij onze uitgezonden gezellen haalde van Oudewater 

16v Adriaen Thonis naar Den Haag met een brief aan Robbrecht Jacopsz 

16v Jan Jansz, rentmeester naar Den Haag, om een advies te halen 

16v Dirc Jacobsz naar Den Haag, inzake de petitie 

17 Dirck Claesz en meester Cristoffel naar de Lekdijk 

17 Dirck Jacopsz naar Den Haag, met Stamme om de bevelen van de stadhouder 

17 Pieter de Hernasmaker naar Brueselle 

17 Jan de Lukenaer 
gezonden naar Vlaanderen te Teemseke bij de ontvanger aangaande de 
gratie 

17 Dirck Jacopsz naar Den Haag inzake de smaldeling van de landen 

17 idem naar Den Haag, inzake de eis van de 1000 gulden 

17 Jan Heynricxz gereisd, om de gratie te verlengen 

17 Jan Jansz, rentmeester naar Jan Heynricxz om de gratie te helpen vervolgen 

17v Jan Jansz en Jan Heynricxz naar Theemseke, naar de ontvanger van Vlaanderen, vandaar naar Brussel 

17v Adriaen Jansz naar Den Haag met een brief gezonden 

17v Mandemaker gezonden "te recht" te Haastrecht van stadswege 

17v Jan de Lukenaer naar Den Haag met brieven 

17v Jan Jansz, rentmeester naar Dordrecht 

17v meester Zweer gezonden naar Oudewater 
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17v Dirc Jacopsz en Heye Gheritsz naar Antwerpen, om betaling te doen aan de rentetrekkers 

17v Jan Heynricxz en Dirc Dircxz voor bijzondere zaken 

17v Dirc Dircxz thuisgekomen 

17v - een akte van de pachters van de korenaccijns 

17v via Claes Jansz - 

17v Jan Heynricxz gebleven in verband met de zaak van Dordrecht (32 dagen) 

18 Jan Heynricxz 
naar Mechelen, inzake het proces van de pachters van de korenaccijns, en 
het proces van Dordrecht, bij elkaar 77 dagen, waarvan hij 12 dagen zonder 
knecht was; schiphuur 3x heen en terug 

18 Dirc Jacopsz, Dirc Mynxz en Pieter Ariensz naar Amsterdam 

18 Dirck Jacopzoon naar Amsterdam om de renten te betalen 

18 Jan Loes naar Brugge, om enige gemenelandsrenten te betalen, volgens akkoord 

18 Dirc Houc Jacobsz en Dirc Dircxz naar Utrecht, om de rentetrekkers te betalen 

         

5 Schenkingen  

19 heer Willem van Scouwenburch 
.... (?) de burgemeesters een gelag, opdat hij onze schepen niet zou laten in 
beslag nemen vanwege heer van Saksen 

19 de dijkgraaf van Scielant een kan wijn 

19 de gelastigden 4 kannen hop, op bevel van de burgemeesters 

19 Cornelis de Backers zoon 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

19 idem geofferd in genoemde eerste mis 

19 de Broeders van het Heilige Land 4 kannen wijn op Palmzondag naar oude gewoonte 

19 geschonken aldaar aan heer Dirck Wetsleven en meester Jan Bouwensz nog 2 maaltijden 

19 de Heemraad een maaltijd, toen men verhuurde, en 2 kannen wijn 

19 de Heemraad van Scielant 2 kannen wijn 

19 Sinte Olavskapel 2 kannen wijn 

19 Jan de Stienz 
geofferd in zijn eerste mis geld, 44 pinten wijn en in het noodgodsgilde 4 
kannen wijn en 4 pinten 

19 jonker van Arenberch 3 kannen wijn bij Ghijsbert Wemmersz 

19 jonker Floris een maaltijd en 4 kannen wijn 

19 de heemraad van Scielant 2 kannen wijn 

19v de Clarissen op St. Clarendag geld voor spijzen en wijn 

19v de Minderbroeders 
op St. Franciscusdag een maaltijd en wijn en andere "crude" naar oude 
gewoonte 

19v heer Willem Moey Gheritsz bij zijn eerste mis 4 kannen wijn 
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19v de schutters 2 kannen wijn 

19v in genoemde eerste mis geld 

19v Onze Lieve Vrouwengilde 4 kannen wijn 

19v de koning "tot hughen" 3 kannen wijn 

19v meester Anthonis Pots, advocaat te Utrecht 
omdat hij de stad altijd gediend heeft en nog dagelijks zich inspant voor de 
stad : een tabbaert betaald van het beste laken 

19v de meters naar oude gewoonte op Verzworen Maandag geld 

19v Stalpert in Den Haag 2 tonnen bier 

19v de ontvanger van Vlaanderen 25 paar "enten" en 25 "appel enten" 

19v de vicaris van de Minderbroeders 16 pinten wijn 

19v Ons Vrouwengilde geld, toen zij gezamenlijk aten 

19v Hugo de mondt een ton hop 

20 de vicaris van de Minderbroeders 2 kannen wijn, ten huize van Machtelt Jacop Clementsz 

20 de stad Delft een maaltijd 

20 Huuch Voppenz toen men verpachtte met Lichtmis 7 kannen wijn 

20 - nog 2 kannen, toen men de lakenaccijns verpachtte 

20 de kapelaan van onze pastoor 2 kannen wijn 

20 heer Heynric 4 kannen wijn bij de eerste mis 

20 - geofferd in genoemde eerste mis 

20 de stad Delft hun maaltijden 

20 die van Rotterdam en Schiedam - 

20 - bij de verpachting in mei 3 kannen wijn 

20 heer van IJsselstein 2 kannen wijn en geld voor spijzen 

20 heer Splinter bij zijn eerste mis 6 kannen wijn 

20 heer Splinter geofferd in zijn eerste mis 

20 - in de eerste mis bij de Collatiebroeders 3 kannen wijn 

20 de vicaris van de pastoor 2 kannen wijn 

20 Jan Heynricxz een tabbaart, geschonken op raad van het gerecht 

20v - blanco 

         

6 Waken  
21 de 2 wakers bezoldiging 

21 de 4 klapwakers bezoldiging 

21 Jan de Werelt 6 nachten waken als kapitein 

21 Jan de Bruyn 6 nachten met 19 gezellen 
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21 Adriaen 14 dagen en nachten waken op het Veerstal 

21 Jan de Bruyn 12 dagen waken in de Dijkspoort 

21 de poortwachters 19 dagen in elke poort 

21 - 5 poorten bewaken, 14 dagen, nog idem 14 dagen 

21 Jan Engelsz 20 nachten waken op de Potterspoort 

21 - 14 dagen waken op de 5 poorten, en nog 10 dagen 

21 Pieter Crucer en Claes "de valken te waren" 

21 - 5 poorten 's nachts bewaken, 70 nachten en nog 3 poorten 24 nachten 

21 Dirck 
28 dagen met een schuit in de IJssel om de schepen in de gaten te houden, 
overdag 

21 Dirc Stempelsz te kort gekomen bij het waken, met toestemming van het gerecht 

21 Adriaen de waker in het Veerstal waken, en nog 14 dagen 

21 Pieter Crucer 6 dagen waken op de Sint Jacopsmarkt in het Veerstal 

21 Adriaen de waker 14 dagen waken in het Veerstal; nog 14 dagen 

21v Pieter de hernasmaker met z'n drieën 2 nachten waken 

21v Adriaen 14 dagen het Veerstal bewaken 

21v Dirck Gheritsz met 33 mannen een nacht gewaakt, met een pond kaarsen 

21v Jan de Vriese 28 dagen waken in de Dijkspoort, ook 's nachts 

21v Jan de Vriese met zijn zwager 28 dagen waken, en 3 dagen en 2 pond kaarsen 

22 Jacop Evertsz met z'n tweeën 28 nachten 

22 Jan Jacopsz in de Kleiwegspoort 28 dagen en 16 dagen 

22 een torenwachter 4 dagen 

22 Dirc Claesz in de Tiendewegspoort 28 dagen 

22 Jacop Sandersz 8 dagen en nachten en 5 dagen de valken bewaken 

22 Adriaen 14 dagen en 28 nachten in het Veerstal 

22 Pieter 4 dagen de valken bewaken 

22 Claes Gheritsz 28 dagen waken in de Dijkspoort, 28 nachten, 4 dagen 

22 Jacop Sandersz de vijf poorten bewaakt met z'n vijven 4 dagen en 7 nachten 

22 Jan de Vriese 3 nachten waken; 7 dagen de 5 poorten bewaken dag en nacht 

22 - nog de 5 poorten 14 dagen en nachten 

22 - 
6 nachten met de schuit varen in de gracht en 4 nachten om de singels gaan 
met 2 mannen 

22v - de 5 poorten 14 dagen bewaken en 14 nachten 

22v Boyen, met z'n vieren de wacht houden met de schuit 

22v - de 5 poorten bewaken 14 dagen en 14 nachten, met de "scuutwaeck", 14 
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nachten 

22v - de 5 poorten bewaken 14 dagen en nachten met de "scuutwaeck" 

22v - de 5 poorten bewaken 14 dagen en nachten 

22v - de 5 poorten bewaken 14 dagen en nachten met de schuitwakers 

22v Dirc Stempelsz achter zijnde enig geld 

22v de soldaten 
die reisden om de burgemeesters en de ruiters te vangen, ze waren bij Jan 
van den Wellen en verder te Schoonhoven 

22v de poortwachters en de schuitwachters 14 dagen en nachten waken 

22v - de 5 poorten bewaken en met de schuit waken 15 nachten 

23 - blanco 

23v - blanco 

         

7 Bouwen  
24 Adriaen Hughensz, timmerman arbeid, houtwerk aan het kleine bruggetje 

24 Willem de smid spijkers en ijzerwerk 

24 Pieter de metselaar metselen en kalk 

24 Codde Steyn de glazen in het "contoer" 

24 Claes Kistemaker 2 staketsels waar de valuaties op gesteld waren 

24 Kersgen van Remunde arbeid; zagen, timmeren, planken en balkon 

24 Dirc Pioter Kers de kist maken boven in het tresoriers "contoer" 

24 Jan IJsbrantsz hout slepen naar het Doelenpoortje, toen men de brug maakte 

24 Pieter slotemaker "slotewerck" aan de stadskist en aan de banden die daar omheen zitten 

24 Willem Smit spijkers 

24 Adriaen Hughez arbeid 

24 - hout, bij Adriaen Hugez gehaald 

24v Willem de smid spijkers 

24v Jan IJsbrantsz hout slepen 

24v een man van Moordrecht "voor zijn meesteren omdat hij inder stedewerck gequetst worde" 

24v Stamme de goudkade dichtmaken, hetgeen de stad verplicht was te doen 

24v - het gat van de Haven uitgediept 

24v Coddesteyn glazen in de ramen door hem vermaakt achter in de schrijfkamer 

24v Adriaen Hughez 168 palen voor het Hoofd weg te halen 

24v - nog 98 palen uit de IJssel gehaald 

24v Pieter slotemaker slotwerk 

24v Jan Florisz en Jacop Robbertsz 14 dagen werken 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    452 

 

 

24v 2 metselaars met een opperman arbeid 

24v 2 dakdekkers en een opperman arbeid en 12 vorsten 

24v Adriaen Hughez arbeid en hout bij de Minderbroeders en in de stad gebruikt 

25 Mees Jansz de Smit - 

25 - diepen in het gat van de Haven 

25 Dirc Straetgen arbeid 

25 Meynert en anderen zand vervoeren 

25 Willem smid ijzerwerk en spijkers 

25 Jasper de sluis "winden" op bevel van de burgemeester 

25 Jacop de kalkdrager 2 hoet kalk dragen 

25 Adriaen Hughez timmeren en 2 middelhouten 

25 Dirc Jansz kalk 

25 Jan Hermansz en Jacob Robbertsz metselen in de Dijkspoort 

25 Phillips de metselaar en Jacop zijn zoon 14 dagen metselen 

25 - zand en vervoer 

25 - kalk van Dordrecht, 19 hoet 

25 Pieter slotemaker sloten en sleutels vermaken 

25 Phillips en zijn zoon Jacop metselen 

25 Jacop Robbertsz metselen 

25 Jan Florisz metselen 

25 Willem Smit ijzerwerk in de Dijkspoort en spijkers 

25v Lysbet Crobs 9500 stenen 

25v de opperlieden kalk opslaan 

25v - planken op de steigers 

25v meester Willem stenen slepen 

25v Adriaen Hughenz arbeid 

25v Jacop Smit spijkers 

25v Philips en Jacop zijn zoon metselen 

25v Jan Florisz arbeid 

25v Adriaen Hughenz arbeid 

25v Adriaen Hughenz 20 balken 

25v - 6 middelhouten; 5 keperhouten 

25v Adriaen Hughenz 2 middelhouten 

25v Adriaen Hughenz vanwege "eenen vuytdrager" 

25v - zagen tot planken 
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25v Willem de smid spijkers en ijzerwerk 

25v Pieter decker en anderen 5 dagen dekken 

25v Jan Florisz, Jacop Robbertsz arbeid 

26 Phillips de metselaar en Jacop zijn zoon metselen 

26 Adriaen Hughensz allerlei hout, en 6 vijzels gebruikt; arbeid 

26 Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

26 Adriaen Hughensz arbeid 

26 Pieter van Beest 6 stukken dennenhout 

26 meester Willem slepen 

26 Clement steen houwen op de Dijkspoort aan de zoldering 

26 Jan Foppensz arbeid bij Wouter Masen tuin, en schouwhuur 

26 Myntgen de karreman vervoer 

26 Mees de backer latten bij de Minderbroeders gebruikt 

26 - 
een ladder die gebroken was bij werk in de stad, waar Penyn over "gecroden" 
was 

26 Meyntgen vervoer 

26 coman Jan een schuit klei 

26 Cornelis Gheritsz 2 karren zand 

26v Syburch Ghijsbert Ghenenz 2 karren zand 

26v Phillips de metselaar en zijn zoon arbeid 

26v Jan Florisz metselen 

26v Adriaen Hughensz arbeid 

26v Adriaen allerlei hout 

26v Willem smid ijzerwerk 

26v Jan Jacobsz werk bij de Minderbroeders 

26v - een kar zand 

26v - een schouw gebruiken 

26v Meynert vervoer 

26v Lysbeth Crobs 9000 stenen 

26v Phillips en zijn zoon metselen 

26v - basten en ander gereedschap 

26v Pieter Jacobsz 14 dagen dekken 

26v Willem smid spijkers bij de Minderbroeders 

26v - 16 pond ijzerwerk en spijkers 

26v Pieter slotemaker sloten 
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26v Jacob Willemsz 15 dagen metselen bij de Minderbroeders 

26v Adriaen Hughenz arbeid; hout 

27 Jan Willemsz klei 

27 Pieter Willemsz "bauwerc" gemaakt bij de brouwerij 

27 Willem smid spijkers 

27 Adriaen Hughenz arbeid en een plank 

27 Neel Dirck Jan van Anxst een schuit klei 

27 Neel voornoemd klei vervoeren 

27 Luut de kistemaker maken van het privilegebord van het Land van Stein 

27 Willem smid spijkers en ijzerwerk 

27 Pieter slotemaker haakjes in het "contoer" en sleutels aan de brug over de IJssel 

27 Adriaen Hughensz 16 planken 

27 Adriaen Hughenz arbeid 

27 - hout zagen 

27 Phillips de metselaar en Jacop zijn zoon arbeid 

27 Gherit Aertsz een plank en 2 tobben 

27v Pieter Willemsz de stadsweg maken 

27v Adriaen Hugenz 
de zolder boven, vanwaar uit men de papegaai opricht; de brug leggen op de 
Groeneweg: hout en arbeid 

27v Willem Smit ijzerwerk en spijkers voor het genoemde werk 

27v Willem Smit spijkers 

27v Jan Gheritsz hout en balken vervoeren 

27v Ghijs Ockersz zand 

27v Adriaen Hughez timmeren 

27v Adriaen Hughez 5 planken 

27v Pieter slotemaker haakjes en sloten 

27v Dirc de crucer slepen 

27v - het Hoofd uitdiepen onder de brug 

27v Simon van Leyen 5 "scuven" 

27v Willem Smit 400 dubbele middelnagels 

27v Adriaen timmerman arbeid 

27v - vervoer 

27v Willem Smit ijzerwerk 

27v Adriaen Hughez arbeid 

28 - 4 balken, 5 grote planken en een middelhout en ander hout 
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28 Jan Gheerloffsz bestraten 

28 Sanders de sahger en gezellen zagen 

28 - 
een wetering schoonmaken in vierambacht (?) op bevel van de 
burgemeesters 

28 Willem Smit allerlei ijzerwerk 

28 Adriaen Hughenz - 

28 Adriaen Hughenz nog 3 bouten, 75 middelhouten 

28 de sleper balken slepen 

28 Phillips de metselaar, Jacop zijn zoon en de opperman arbeid 

28 - zand en stenen vervoeren 

28 Jacop Voel en zijn broer baggeren en de schouwhuur 

28 Andries de sagher en zijn maat zagen 

28 Coddesteyn glaswerk gemaakt aan de Kleiwegspoort het huisje van Onze Vrouwe 

28v Pieter van Beest 6 balken 

28v Pieter slotemaker sleutels maken 

28v Jan Gheerloffsz bestraten 

28v Adriaen Hugez - 

28v Willem de Smit allerlei soorten spijkers 

28v Phillips de metselaar en Jacop zijn zoon metselen 

28v Belie, weduwe van Jan Woutersz hout voor de valbrug van de Potterspoort 

28v Willem Jansz de decker dekken van het wachthuisje bij de Kleiwegspoort, met riet en arbeidsloon 

28v Jan Adriaensz de scoemaker omdat hij de emmers van de stad gerepareerd heeft 

28v Phillips de metselaar met zijn zoon en een opperman arbeid 

28v Pieter slotemaker 
3 nieuwe sloten aan de wachthuisjes, en nog omdat het Veerstal meer werd 
bewaakt; sloten verstellen 

28v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

28v Adriaen Hughez arbeid 

28v nog 2 mannen arbeid 

29 Adriaen Hughensz allerlei hout voor de stad 

29 Willem Willemsz de backer 900 verloren pijlen 

29 Meynert Willemzoon vervoer 

29 Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

29 - baggeren in de vesten 

29 Jan IJsbrantsz hout vervoeren 

29 Pieter hernasmaker pijlijzers 
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29 Willem Govertsz de stadsvesten schoonmaken 

29 Phillips met zijn zoon metselen 

29 - een halve ton tras 

29 Adriaen Hughenz arbeid 

29 Adriaen Hughenz planken, bouten, 2 drempels en en "boucken" plank 

29 Willem smid ijzerwerk 

29 Willem Vroesen schouwhuur 

29 Roloff de cuper de tonnen binden, waar de zwavel in was met de "bomen" 

29 Willem smits' knechten - 

29 Phillips Jan Gheerloffsz en Jacop de Voel arbeid 

29 Pieter slotemaker arbeid 

29v Adriaen Hughenz arbeid, met 4 planken, een bout, 6 keperhouten 

29v Willem smid 500 dubbele middelnagels, en 74 pond ijzerwerk 

29v Pieter van Beest hout 

29v Lysbet 3000 stenen en een kwart 

29v Simon houtcoper een balk 

29v Phillips de metselaar arbeid en tras 

29v - "zoden daermen mede decte" 

29v Adriaen Hugenz arbeid, hout, planken, bouten 

29v Willem smid 600 dubbele middelnagels en 15 pond ijzerwerk 

29v - 3 straatjes bestraten 

29v Thonis Pietersz vervoer 

29v Adriaen Hughez arbeid 

29v Adriaen Hughez 19 houten van 30 voet, 50 balken en 50 bouten 

30 Jacop de baggerman baggeren 

30 - 
het hout vervoeren, dat men nodig had buiten aan de palissaden buiten het 
slot 

30 - hout slepen buiten aan het Hoofd; zand 

30 - - 

30 - balken zagen, die gebruikt werden achter aan het hof 

30 Gherit Aertsz omdat men zijn kleischuit 6 dagen heeft gebruikt achter aan het hof 

30 Willem Smit ijzerwerk en spijkers 

30 Roel de cuper 
de zwaveltonnen, toen men de zwavel leverde in de Waag, en het waren 
haringtonnen 

30 Adriaen Hughensz arbeid 
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30 Willem de sagher de balken zagen, die men gebruikte achter aan het hof 

30 Adriaen Hugensz planken 

30 Jan Gheerloffsz bestraten; stenen die hij voorgeschoten had 

30 Jan Stevensz bij de Potterspoort 

30 coman Willem zand 

30v - 24 karren zand voeren naar de Vesten 

30v Willem Hughez zoden leggen 

30v Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

30v Phillips metselaar werk in de stad 

30v Ghijs Jan Ockersz zand 

30v Dirc de sleper slepen 

30v Adriaen Hughez arbeid; planken en bouten 

30v Willem Jansz riet; arbeid 

30v Adriaen Hughez 32 keperhouten 

30v Willem Janszoonsvrouw zand 

30v Willem Hugesz zoden 

30v - zand van de Vesten dragen 

30v Adriaen Hughez timmeren en hout 

30v Meynert vervoer 

30v Willem Jansz zand dragen 

30v Phillips de metselaar arbeid en een ton tras 

30v Willem smid 800 dubbele midden nagelen en 82 pond ijzerwerk 

30v - 43 middelhouten 

31 Simon Vranckenz balken om planken van te zagen 

31 Simon Jacobsz 2 balken in de Tiendewegspoort 

31 Jacop Phillipsz metselen 

31 Adriaen Hughenz 2 planken en een plank en een stam 

31 Willem Smit spijkers 

31 - arbeid buiten de Potterspoort 

31 Pieter slotemaker arbeid 

31 - 23 schuiten zand, dat men in de stadsmuur gebruikte 

31 Willem Jansz zand naar de Vesten voeren 

31 Adriaen Hughensz arbeid en planken en balken 

31 Willem smid spijkers en ijzerwerk 

31 Willem Jansz cleynkgen zand naar de vesten voeren 
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31 Meynert 24 karren zand vervoeren 

31 - een schip straatstenen dat gekomen was uit Brabant 

31 - stenen kruien 

31v Meeus Michielsz touwen 

31v Pieter slotemaker sloten en sleutels 

31v Phillips de metselaar metselen 

31v Adriaen Hughez timmeren 

31v Willem smid spijkers en ijzerwerk 

31v de kerkmeesters 
omdat zij de kleine klokjes haden laten "verstellen" aan het uurwerk; 
timmeren 

31v Pieter slotemaker een slot en sleutels 

31v Willem de sagher met zijn zoon zagen 

31v Roel de bode een schop en een asbord om de as naar buiten te dragen als men waakt 

31v Govert van Bielmoon (?) arbeid 

31v een bode van Delft en onze klerk een brief authenticeren 

31v Willem kruit wegen dat de stad toebehoorde 

32 - blanco 

         

8 Diversen  
32v meester Louris en de Collatiebroeders voor het schrijven van de nieuwe "valuatie" 

32v de knechten van de procureurs de kopie van de "valuatie" 

32v - de loodjes, die het gerecht heeft 

32v een bode die reisde naar de heer van Saksen, toen de schepen vastgehouden werden 

32v Pieter van Neck omdat hij de stad 3x "ghegiselt" had 

32v meester Louris een akte van Claes Meynertsz 

32v de president Hugo du Mondt, de ontvanger van Vlaanderen 16 tonnen bier, die Gobel gebrouwen had, met tonnen en singels 

32v meester Heynric op rekening van de stadsverponding (?) 

32v Jan van Anst 6 tonnen bier naar Den Haag brengen 

32v een bode voor "advertissemente", met toestemming van de burgemeesters 

32v - een verlenging van ons uitstel tot januari '97 met een "atache" van Brabant 

32v Jacop Dircxz om in Vlaanderen onze gratie te vervolgen 

32v Heyn Brouchusen omdat hij in Vlaanderen voorgeschoten had aan de baljuw van Vierambacht 

33 meester Ghijsbert Wadding geschriften over zekere processen te Leuven, door hem betaald 

33 Louris de clerck 8 brieven van "lichte" rente 

33 - bier, geschonken in Den Haag 
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33 6 mannen 
die in Haastrecht een balk uit de sluis gebroken hebben en een paal eruit 
gehaald 

33 Joest de deurwaarder 
een kopie van een bevelschrift en voor waarneming hier voor 4 dagen op 
verzoek van het gerecht 

33 meester Jacop Pimszoon(?) voor het halen van een anticipatie inzake de pachters van de korenaccijns 

33 - een bevelschrift van Jacop Claesz 

33 - een bevelschrift om getuigen voor te brengen 

33 een deurwaarder 
een kopie van bevelschriften, waarmee het gerecht gedagvaart was in Den 
Haag 

33 een deurwaarder van boven omdat hij 2 dagen onze "anticipatie" tot uitvoering bracht 

33 de getuigen van de pachters van de korenaccijns - 

33 Hubrecht de koster onkosten 

33 meester Anthonis 2 akten 

33 - 
omdat wij met Willem van Bouchout overeengekomen zijn dat hij ons 
"gewonnen" zou hebben 

33 Jacop Dircxz van Praet ons recht bewaken in Vlaanderen "van den quade plack" 

33 een deurwaarder een kopie van Gherit Dirc Hoensz 

33v - 
een akte en een executie van Gherit Dirck Hoensz en de executie uit te 
voeren 

33v - brieven opstellen 

33v onze procureur 
betaald te Colen via Pieter Hernesmaker om ons recht daar te handhaven 
[Keulen] 

33v een deurwaarder 2 sommaties van mei en oktober 

33v Aert Jansz, deurwaarder toen hij de burgemeester gijzelde, opdat men 4 of 5 dagen uitstel kreeg 

33v de gelastigden omdat de kastelein hen wat gaf, toen hij gedagvaard was vanwege de munt 

33v meester Thomaes van Medemblik 
betaald om hertog Philips te volgen van Breeda naar tshertogenbossche, om 
zekere zaak aangaande het gemeneland af te handelen 

33v Jacob Dircxz van Praet omdat hij voor Mathijs Ghijsbertsz had voorgeschoten 

33v een deurwaarder die onze gratie ten uitvoer bracht, via Jacop Claesz 

33v de deurwaarder 2 daggelden omdat hij zijn executie uitstelde 

33v Adriaen Drabbe 
geschonken een ton paling op bevel van het gerecht door meester Hughe 
voorgesteld 

34 meester Pieter Midy via meester Heynric om een supplement te maken; een bevelschrift 

34 de deurwaarder - 

34 Gherit Claesz hofstedegeld 

34 13 gezellen naar Oudewater gezonden 3 dagen 
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34 - Cornelis van Andeel te doen verdagvaarden 

34 de deurwaarder omdat Jan Aertsz en Heynric Jansz "ontslegen" moesten worden 

34 meester Pieter Midy 15 eiken planken hem beloofd, opdat hij onze zaken zou bevorderen 

34 - om brieven te zenden aan de kanselier 

34 Jan Jansz en Jan Heynricxz 
voorschotten door hen gedaan in Brussel en elders om gratie en uitstel te 
krijgen van de gemenelands renten, eerst de kanselier 2 kannen kruidenwijn 
("ypocras") met specerijen en "genghebraes" 

34 de kanselier 4 ellen fluweel 

34 de vrouw van de kanselier 13 ellen bombazijn 

34 Mertin de camerling voor nieuwjaar en zijn dienst aan de kanselier 

34 de ontvanger van Vlaanderen 4 ellen fluweel voor een wambuis 

34 de vrouw van de ontvanger een "cameloet" (= kemelsharenstof) van 13 ellen 

34v de "pape" van de ontvanger en zijn kamerling voor nieuwjaar en arbeidsloon 

34v de klerk omdat hij schreef het advies van de ontvanger 

34v - 
2 grote verzoekschriften schrijven en dupliceren "omme dat ter veel scrivens 
an was" (een groter bedrag) 

34v meester Jan Suket 
de geschriften met verzoekschrift controleren en om rapporteren aan de 
kanselier en de Hoge Raad 
[kanselier] 

34v de dienaar van meester Jan Suket drinkgeld 

34v meester Jan Longue......, secretaris 
2 kannen ypocras (= kruidenwijn) en specerijen, om hem over te halen dat hij 
de oude Amsen (?) zou laten halen naar zijn huis te Mechelen 

34v meester Jan Longue.... 

maken van de akte van gratie, de 2 adviesbrieven en alle kopieën van de 
supplementen, en de adviezen dupliceren, omdat ze "besloten" gingen naar 
de Raad van Holland, rekenkamer en rentmeester en ontvanger van 
Vlaanderen 

34v - voor het verzegelen van de gratie voor de auditeur en de klerken 

34v - 
maken van 6 authentieke kopieën van de genoemde gratie om aan de 
brouwers te leveren, in elk kwartier één, en het authenticeren 

34v meester Jan Ostruus 
maken van de schrifturen van de pachters van de korenaccijns, met de 
klerken 

35 meester Pieter Midy 
zekere akten, verzoekschriften en sommige van de geschriften van Lodewijc 
Grymmer en voor alles dat hij extra gedaan mocht hebben en loon van zijn 
dienaren 

35 de bode van de graaf van Oostfriesland "hem gesonden" door de kanselier 

35 Chaerles de latere een kopie van een mandement waar wij mee "verwonnen" waren 

35 de bode van Leuven brieven 
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35 meester Dirck van Ryn als notaris en 2 getuigen om af te lossen de rentmeester Cornelis Haesbert 

35 onze advocaat en procureur te Colen - 

35 de meters voor hun Verzworen Maandag 

35 Dirc van Necke 
een reis, door hem gemaakt naar Vlaanderen, volgens mededeling van Dirc 
Dircxz 

35 de bode van Brugge die hier de brief van loting bracht 

35 een bode van Leuven om een brief aan meester Ghijsbert Wadding te brengen 

35 meester Louris een transcriptie van een brief die ..... afgelost is 

35v - 
ons deel van de onkosten, geschriften en akten aangaande het proces van 
Dordrecht 

35v meester Jan Oostruus vanwege het proces van de pachters van de korenaccijns 

35v meester Pieter Mydy akten 

35v - verzoekschriften en andere geschriften 

35v Pieter de hertog een "relatie" (= een rapport) 

35v een bode van Utrecht en ...... - 

35v Joest de deurwaarder de executie van de koren- en bierschepen te Alphen en Haarlem; salaris 

35v Joest de deurwaarder zijn executie en daggeld 

35v - 
belasting van de Veerlaan, de nieuwe sluis, die gekort was vanwege het 
doorbreken van het water 

35v de rentmeester van '96 omdat hij ons "off corte" van de Frankrijksschilden 

35v de rekenmeesters allerlei opbrengsten 

35v Volpert Claesz vanwege mijn jonker van graesmunster (?) en van het gemeneland 

36 de erfgenamen van Heyn Backer 
via Dirck Heymansz terugbetaald het geld dat Heyn Backer zaliger 
gedachtenis in het jaar '95 de stad Gouda geleend had 

         

9 Bezoldigingen  
36v meester Louris bezoldiging voor het dienen van de weeskamer en Claes Keyser 

36v de stadsboden bezoldiging omdat zij de kamer dienen 

36v Jan Adriaensz de emmers bewaren 

36v Adriaen de waker bezoldiging 

36v de schepenen kleding en pandmaaltijden 

36v Pieter slotemaker stellen van de klok op de toren 

36v Claes Keyser bezoldiging 

36v meester Pieter Mydy bezoldiging 

36v de schutters bezoldiging op St. Jansdag 
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36v - stellen van de ommegang 

36v de klerken dienen van de kamer 

36v Dirc Claesz openen en sluiten van de Tiendewegspoort en het Doelenpoortje 

36v de bode de klok in het Sint-Joostgasthuis stellen 

36v Jan de Bruyn openen en sluiten van de Potterspoort 

37 meester Jacop Prinsz bezoldiging, verschenen op Driekoningendag 

37 Jacop Evertsz de Kleiwegspoort 

37 Jan Heynricxz bezoldiging 

37 de boogmaker bezoldiging 

37 Aelbert van Loo bezoldiging 

37 de gasthuismeesters het marktveld schoon houden 

37 Joest de deurwaarder voor nieuwjaar 

37 Willem Smit bezoldiging 

37 Jacop Leeu 
bezoldiging, omdat hij het gerecht haalde uit Den Haag volgens oude 
gewoonte 

37 Phillips, in de voorpoort voor nieuwjaar 

37 Jan de bovenpoortier bezoldiging 

37 meester Heynric stellen van de noodgodsklok 

37 Jan de Bruyn bezoldiging in de Potterspoort 

37 Heyn vader omdat hij 3/4 jaar de korenaccijns beheerd heeft 

37 Dirc Dirc Jacobsz de accijns beheren 

37 Dirc Houc bezoldiging 

37 Frans Claesz bezoldiging 

37 Jan Heynricxz maken van deze rekening naar oude gewoonte 

37v Volpert Heynricxz omdat hem toegestaan was de hoofdlieden van de schuttrs te hulp te komen 

37v Jan Loesgen vanwege hetzelfde 

         

10 Betaling van renten  
38-
50v 

- reeksen namen 

         

         

 1497 inv.nr. 1160 
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1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Jacop Mathysz en metgezellen de visserij in de Zijl aan de Peperstraat 

1 via Coppen de croen en metgezellen de vismarktaccijns 

1 Volkert Dircxz bevissen van de drie grachten 

1 - de vierde gracht 

1v Simon Jansz lakenaccijns 

1v Pieter Claesz seepsieder en Gherit Visschere vleesaccijns in de hal en de burgerij 

1v Dirck Jansz de boode zoutaccijns 

1v Dirc Ariensz de visserij in het Land van Stein 

1v Jan Aerntsz en Pieter Aerntsz de vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Wouter Jansz scoemaker en Thonis Buys de huidenaccijns van de gehoornde beesten 

1v Pieter Claesz zeepzieder en Gherit Visschere en Pieter van Beest de boter-, honing-, en olieaccijns 

1v Dirc Myncxz en Gherit Heye Geritsz de hennip-, garen-, touw en wantaccijns 

2 meester Feys Pietersz geltelubber de smaltienden in het Land van Stein 

2 Gherit Jan Willemsz, Pieter licht, Claes Jansz en Adriaen Jansz de brug met het veer over de IJssel 

2 Herman Willemsz de snier de hout- en turfaccijns 

2 Volpert Heyndricxz azijnaccijns, de wijn- en bier- met de zeepaccijns 

2 Cornelis Dircxz de haring-, bokking- en sprotaccijns 

2 Coppen de croen, Jacop Mathysz en Pieter Adriaensz meelaccijns 

2 Ellert Jansz de tienden in het Land van Stein van het Oost- en Westeinde van de Willens 

2v Ellert Jansz tienden van Dirck van der Goude blok 

2v Ellert Jansz Wouter Gherit Gheritsz blok 

2v Ellert Jansz tienden van Waggelwijk 

2v ....... Emondtsz erfpacht van de Veerlaan te Haastrecht 

2v de pachters van de waag de plaats in de hal waar de waag van de landsheer hangt 

2v broeders in het Land van Stein 
de 2 loot zilver van de erfpacht van het klooster, die men jaarlijks niet betaalt, 
omdat zij de kost hebben van de zwanen van de stad en ook de zorgen. 
Daarom hier ingeboekt als "niet" 

2v - de tijnspenning in het Land van Stein op St. Maartensavond 

         

2 Diverse inkomsten  
3 Maertin Ellertsz nakoop in het Land van Stein 

3 Pieter Arentsz zeemwerker 2 viertalen land van 10 morgen 

3 Govert Dircxz, burgemeester vanwege het poorter maken van Simon Heynricx 

3 Govert Dircxz, burgemeester vanwege het poorter maken van Willem Jansz 
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3 Govert Dircxz, burgemeester omdat hij Jan Pietersz de wever poorter heeft gemaakt 

3 Jacob Leu Jacobsz de kastelein 
vanwege de 12000 Rijnse guldens de landsheer geleend op het schoutambt 
van Gouda 

3 - vanwege de schepenbrief en de schuld, die Huuch Voppenz bekend heeft 

3 Jan Heynricxz 
vanwege 's lands rekening en het gemeneland, lening met betrekking tot 
landszaken 

3v - vakant 

         

3 Accijnzen  
4 Heye Gheritsz wijnaccijns, eerste kwartaal 

4 Heye Gheritsz wijnaccijns, tweede kwartaal 

4 Dirc Dircxz, burgemeester en Frans Claesz wijnaccijns, derde kwartaal 

4 Dirc Dircxz, burgemeester wijnaccijns, vierde kwartaal 

4 meester Chrispoffel, burgemeester en zijn metgezellen binnen- en vreemde bieraccijns eerste kwartaal 

4 Frans Claesz binnen- en vreemde bieraccijns tweede kwartaal 

4 Frans Claesz binnen- en vreemde bieraccijns derde kwartaal 

4v meester Chrispoffel binnen- en vreemde bieraccijns vierde kwartaal 

4v Heyn vader als bewaarder van de korenaccijns eerste, tweede, derde, vierde, kwartaal 

4v via Dirc Dircxz brouwaccijns, eerste, tweede, derde, vierde, kwartaal 

         

4 Diversen (renten)  

5 Jan Jansz, rentmeester in het kwartier van Gouda 
datgene dat onze G.H. uit de domeinen jaarlijks uitreikt aan de stad Gouda, 
en aflossing van de lijfrenten 

5 idem los- en lijfrenten 

5 de tresoriers lening, tot betaling van de renten te Antwerpen en Amsterdam 

5v de tresoriers inzake renten 

6 - vakant 

7 - vakant 

7v - vakant 

         

5 
Premies bij het verpachten van de stadsgoederen en 
diversen  

8 - 4 kwartalen 

8 Thomaes Buekelaer met kwitantie van Jan Stalpert, over de rest van de bede van de landsheer 

8 Thomaes Buekelaer via Jan Stalpertsz over de andere helft van deze bede 
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8 heer van Kamerik bij kwitantie van J. Stalpert 

8v Thomaes Buekelaer 
via Jan Jansz, bij verdrag, inzake de bede van onze gen. heer, n.l. deze niet 
meer te betalen dan de halve portie, volgens de "gratie" van de stad, waar 
obligatie en brieven van zijn onder Jan Heynricxz 

8v jonkheer Floris van IJsselstein 
bij kwitantie van Jan Stalpert, voor het betalen van de 10.000 "totter gildenss 
wapeninge" 

8v heer Jan van Baecx over de stads portie "bij executie van sententie ghelast" 

8v Jan Jansz rentmeester in het kwartier van Gouda geld van de accijns van de botermarkt, water, tol en vreemde bieraccijns 

8v Jan Jansz, rentmeester in het kwartier van Gouda de stadsportie van de omslag van het gemeneland 

8v Jan Stalpert 
de portie van de 5000 gulden die met de "anticipatie" betaald werden aan de 
hertog van Saksen 

8v de tresoriers afgelost een lijfrentebrief op naam van Pauwels van Amstel 

8v de tresoriers afgelost op naam van Jan Jansz 

8v de tresoriers afgelost op naam van Cornelis Dircxz Moel 

         

6 Diverse uitgaven  
9 - renten en porties van de stad 

9v - renten en porties van de stad 

10 - renten en porties van de stad 

10v - vakant 

         

7 Reizen  
11 Jan van Anxst naar Delft, Leiden, Haarlem en Amsterdam met brieven 

11 Jan de Lukenaer naar Brussel, met brieven aan Jan Heynricxz 

11 Willem Arentsz, Govert Dircxz, Gherit Heye en Jan Jansz naar Dordrecht, inzake het gemeneland 

11 Willem Aerntsz, Govert Dircxz 
naar Leiden, naar de Noordhollandse steden om de smaldeling van de renten 
en schulden van het gemeneland 

11 Gherit Stroe met Willem Arentsz en Govert Dircxz 
naar Noordwijk om te halen de vrouw van oudsier (?) van Cralingh om 
lijfrenten te verkopen 

11 Dirc Jacobsz, burgemeester en Dirc Houck Jacobsz naar Den Haag vanwege de gijzeling van de bede 

11 Jan van Anxst naar Haarlem met een brief 

11 een schuitvaarder om Willem Arentsz, kastelein, te halen 

11v Jan Heynricxz en Jan Jansz, rentmeester om te verkrijgen het advies van de heren aangaande de akte van gratie 

11v Jacop Leeu en Willem Arentsz naar Den Haag, aangaande de "redinge" van het land 

11v Jan van Anst naar Rotterdam en Schiedam met een brief inzake de rekening van de gratie 
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11v Pieter harnasmaker naar Keulen, omdat wij daar gedaagd waren 

11v Jan de Lukenaer naar Amsterdam met een brief 

11v Willem Arentsz en Jacop Leeu naar Dordrecht, inzake de smaldeling van het land 

11v Jan de Lukenaer naar Den Haag met een brief 

11v een ander gezonden naar Oudewater met een brief 

11v Willem Arentsz naar Den Haag, inzake de omslag van het land 

11v Jan Jansz, rentmeester van Brugge naar Gouda met Jan de Lukenaer 

11v Willem turckgen naar Utrecht met een brief 

12 Pieter Thoen gezonden naar Bentscoop met een paard, toen de Geldersen daar waren 

12 Turckgen de dekensknecht gezonden naar Utrecht, om de ballingen van het kerkhof te doen ruimen 

12 Pieter harnasmaker 
gezonden naar Keulen, inzake de "citatie" (=dagvaarding voor een geestelijke 
rechtbank) 

12 Pieter harnasmaker 
gezonden naar Den Haag met brieven, inzake het genoemde stuk van 
Keulen 

12 Willem Arentsz en Govert Dircxz naar Den Haag, ter gijzeling 

12 Jan Heynricxz 
naar Den Haag, om meester Willem van der Goes over te halen naar 
Mechelen te reizen inzake het beraad van de akte van gratie 

12 Jan Heynricxz 

naar Mechelen, inzake het beraad van de akte van gratie in de rekenkamer; 
verder gereisd naar Bergen naar de "wet" met aanbevelingsbrieven, en 
vandaar naar Brugge naar de ontvanger van Vlaanderen voor de "expeditie" 
van de gratie; verder naar de Hoge Raad (38 dagen) 

12 Jan Jansz, rentmeester naar Jan Heynricxz om de akte van gratie te verwerven 

12 Willem Arentsz naar Den Haag "en Dirck Jacopsz ghevolcht", met een autentieke kopie 

12 Jan Jansz, rentmeester naar Geervliet, om de schepen vrij te laten 

12v Jacop Dircxz naar Ieper, inzake de 12 met het geld te Sluis 

12v Stamme naar Den Haag naar Jan Heynricxz 

12v Pieter Harnesmaker naar Zuytphen 

12v Jan van Anst naar Den Haag met een brief 

12v Jan Heynricxz naar Den Haag, voor de betaling van de bede 

12v Claes mandemaker 
naar Oudewater (?) om het recht van de stad te verdedigen tegen de 
hoogheemraad 

12v Broeder Heynrick 
naar Utrecht gezonden, om de pastoor van opvorst naar Gouda te brengen 
om een overeenkomst te sluiten 

12v meester Dirck van Rijn 
omdat hij in Utrecht bezig was om de stad uit de ban (?) van Keulen (te 
houden?) 

12v Jan de Lukenaer gezonden naar de kanselier met een brief 
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12v Stamme 
naar Nieuwerkerk, Leiden, Haarlem en Amsterdam, vanwege de dam die 
men zou leggen bij de Gouwsluis 

12v Dirck Dircxz naar Den Haag met de penningen van de bede en van de hertog van Saksen 

12v Heynric broeder gezonden naar Bodegraven en Swammerdamme 

12v Willem Arentsz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de landsheer om zijn blijde inkomst in 
Holland 

13 Jan de Lukenaer naar Amsterdam, om te bekijken of mijn genadige heer hier zou komen 

13 Govert Dircxz 
naar Den Haag, ter dagvaart van de landsheer, en omdat deze Govert 
gegijzeld was voor de penningen van heer van Saksen 

13 Michiel Aertsz 
naar Nieuwerkerk "om de meyen te doen comen" bij de komst van de 
landsheer 

13 Dirc Nyncz, Gerit Heye Gheritsz en Dirc Jacopsz naar de goudsluis, om deze zaak te bevorderen 

13 Dirc Jacopsz naar Leiden, om te bekijken of de landsheer naar Gouda zou komen 

13 de kastelein met Heynricbroeder naar IJsselstein om een paard te bekijken voor mijn genadige heer 

13 de kastelein met Dirck Dircxz naar Den Haag, om antwoord te geven aan de landsheer inzake de bede 

13 de knecht van de kastelein gezonden naar Den Haag om de teugels te laten maken voor de landsheer 

13 Pieter de hernesmaker naar Den Haag, 2x met brieven 

13v 
Govert Dircxz met Jacop Minne, Floris Jansz, meester Claes Jansz de vette, Dirc 
Houck, Roeloff Andriesz, Heynric Brouchusen, Willem Arentsz en Jan Heynricxz 

naar Den Haag met toestemming van de vroedschap inzake de smaldeling 
van het land 

13v Pieter harnasmaker gelopen naar Utrecht naar de heren van Oudmunster met brieven 

13v Pieter harnasmaker omdat hij in het land liep om de wagens voor de landsheer 

13v meester Dirc van Rijn 
naar Utrecht, vanwege de pater van Hussen, over gemenelands zaken, en 
voor zijn procureur 

13v Willem Aerntsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, vanwege de staat van schulden van het gemeneland 

13v Dirc Jacobsz burgemeester, Jan Heynricxz en Willem Aerntsz geld bij thuiskomst 

13v Dirc Jacopsz en Jan Heynricxz naar Dordrecht, toen onze prins daar was 

13v Dirc Jacobsz zekere kanttekeningen geschreven op de artikelen en de tussenuitspraak 

13v Jan van Anxst naar Den Haag met een verzoekschrift aan Jan Heynricxz 

14 Jan de Lukenaer 
naar Gorinchem, Schoonhoven, Rotterdam, Schiedam en Den Haag, inzake 
het gemeneland 

14 Willem Arentsz en Jan Heyndricxz naar Den Haag op 26 juli inzake de omslag van het land 

14 Pieter Hernasmaker naar Haarlem met een brief, daarna ook gezonden naar Haastrecht 

14 Willem Arentsz, Govert Dircxz en Jan Heynricxz reis, inzake gemenelands zaken en renten 

14 Pieter hernasmaker naar Sparendamme en Den Haag 

14 meester Dirc van Rijn naar Utrecht, om zich in te spannen in de zaak van de pater van Hussen 

14 Dirc Jacopsz, Willem Arentsz en Jacop Leeu naar Den Haag, inzake het antwoord van de 12000 die de stadhouder 
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begeerde te hebben 

14 Pieter hernasmaker gezonden naar de "Langhe Weye" om de soldaten te doen vertrekken 

14 Willem Arentsz 
naar Den Haag, om Joest Hobbenz en Heynric Jansz die te Sparendamme 
gevangen genomen waren, vrij te krijgen 

14v Jan van Anxst naar Den Haag met een brief, om de gegijzelden vrij te laten 

14v Gheritgen de boode en de mandemaker gezonden naar de "ruters van oorloghen" om die te doen vertrekken 

14v Pieter hernesmaker 
naar Den Haag met brieven aan Aelbert van Loo inzake de pachters van de 
korenaccijns 

14v Jacop Minne naar Middelburg om een afspraak te maken tussen de schippers 

14v Michiel Arentsz gezonden naar de Langhe Weye om de soldaten te doen vertrekken 

14v Jacop Leeu 
naar Den Haag, inzake de petitie van de stadhouder en om beraad over de 
vernieuwing van de privileges om binnen en kwart mijl geen bier te tappen 
zonder accijns 

14v Govert Dircxz en Huuch Ghijsbertsz naar Den Haag om de bede te betalen 

14v Dirc Jacopsz en Floris Jansz naar Antwerpen, om daar de renten te betalen 

14v meester Dirc van Rijn 
naar Utrecht om een overeenkomst te sluiten met de pater van Hussen 
inzake de gemenelands renten 

14v meester Claes de vette en Willem Arentsz naar Den Haag, inzake de eis van de landsheer van 5000 kronen 

15 Pieter de hernasmaker naar Den Haag, voor de "executie" van de korenaccijns 

15 Jan Heynricxz en Dirck Dircxz 

naar Brussel, vanwege de bezegelde overeenkomsten inzake de staat van 
het gemeneland, en om de dagvaart, die de landsheer had uitgeschreven, uit 
te voeren; deze ging over de 50.000 met betrekking tot de oorlog van 
Gelderland. (36 dagen) 

15 Jacop Leeu, Willem Arentsz en Jan Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, inzake de antwoorden met betrekking tot de 
50.000 voor de bewapening "van" Gelderland, en andere zaken aangaande 
de landen 

15 Pieter hernesmaker 
naar Den Haag, naar Goudsluis en naar Woerden, met brieven om de 
schepen te doen vrijlaten die te Goudsluis vast gehouden waren 

15 Jacop Leeu 
naar Gorinchem, naar de hertog van Saksen of zijn raadslieden, om de 
schepen die te Gouwsluis waren vastgenomen, vrij te krijgen 

15 Jacop Leeu voor het schrijven van de brieven aan de kastelein van Woerden 

15 Jan de lukenaer 
naar Woerden en Gorinchem en Scouwenberch om de schepen vrij te 
krijgen, die te Goudsluis gevangen genomen waren en vastgehouden werden 

15v Jan Heyndricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake de gemenelands schulden en de betaling 
van de hertog van Saksen 

15v Heynricbroeder 
naar Utrecht, om de heren van Oudmunster te betalen vanwege de pacht van 
het Land van Stein 
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15v Jan Heynricxz 
naar Den Haag, om de hertog van Saksen te betalen, en om gemenelands 
zaken te behartigen 

15v Dirc Jacopsz naar Den Haag en Goudsluis om de vastgehouden schepen vrij te krijgen 

15v Dirc Jacopsz een bevelschrift en een brief te doen schrijven in de griffie 

15v Vrancken van Nesse en de deurwaarder - 

15v Dirc Jacopsz naar Den Haag, inzake de 50.000 

15v Dirc Jacobsz naar Amsterdam om de rentetrekkers te betalen 

15v Jan Lukenaer met Willem Arentsz naar Woerden 

15v Barent Heynricxz 
naar Brussel gezonden op verzoek van de landsheer, inzake de 50.000 
kronen 

16 Jan de Lukenaer naar Brussel 

16 Pieter hernesmaker naar Den Haag 

16 Jan Heynricxz 
naar Den Haag, inzake de petitie van de 50.000 kronen, die de landsheer 
wenste te hebben voor de bewapening van Gelder 

16 Jan Jansz, rentmeester naar Goudsluis en naar Woerden om de schepen vrij te krijgen 

16 Jan de Lukenaer naar Delft en Den Haag met brieven 

16 Jan de Lukenaer naar Mechelen met een brief aan de rekenkamer 

16 Willem Arentsz ter dagvaart met de andere steden aan de "putbocht" 

16 Pieter hernasmaker naar Utrecht met een brief aan de officiaal 

16 Jan Heynricxz en Willem Arentsz 
naar Den Haag ter dagvaart, inzake het leggen van garnizoenen op de 
grenzen van het land tegen de Geldersen en daarover brachten ze rapport uit 

16v meester Heynric Cornelisz 
naar Mechelen, om de rekening over te leggen over het jaar '95 en '96 
aangaande de domeinen van de landsheer 

16v Willem Aerntsz en Jan Heynricxz naar Den Haag, inzake de staat van het gemeneland en de schulden daarvan 

16v Jan Heynricxz in Den Haag gebleven op bevel om de dagvaart uit te voeren 

16v - 
2 schuiten van Gouda naar Rotterdam, omdat de kastelein van Gouda en Jan 
Janssen en anderen samen naar Den Haag gingen 

16v Jan Heynricxz alleen weer naar Gouda gekomen 

16v Barent Heynricxz en Jacop Leeu 
naar Den Haag, op schrijven van de commissarissen die waren gekomen van 
de hertog van Saksen 

16v Jan Lukenaer gekomen van Brussel, waar hij wachtte op de brief van gratie 

16v Jan Heynricxz naar Den Haag, naar de rekenkamer 

16v Barent Heynricxz en Floris Jansz naar Amsterdam om de renten te betalen 

16v Dirck Dircxz burgemeester, en Heynric Govertsz naar Antwerpen om de renten te betalen 

17 - vakant 

17v - vakant 
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8 Schenkingen  
18 de kanselier een ton hop 

18 de ontvanger van Vlaanderen een ton hop 

18 de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam 
een maaltijd ten huize van Jan Heyndricxz, toen zij hier gekomen waren ter 
dagvaart inzake de splitsing van de gemenelands schulden 

18 - 
in de eerste mis van heer Claes Meynertsz de offerande van het gerecht, met 
de boden 

18 - 
in genoemde eerste mis 4 kannen wijn en nog twee kannen wijn van de 
schutters 

18 de stad Leiden 
toen zij in Gouda waren om te onderhandelen met de renteniers 2 kannen 
wijn 

18 de kastelein van Nyeuwenburch te Alkmaar 2 kannen wijn 

18 de steden Leiden en Amsterdam 
bij hun besprekingen over de lichte renten: 2 kannen wijn, met goedkeuring 
van de burgemeester 

18 de Ridders van Hierusalem geld, op Palmzondag naar oude gewoonte 

18 - 
in de eerste mis van heer Heynric de koster de offerande van het gerecht en 
de boden 

18 de wijbisschop toen hij "vormde" 

18 3 van zijn dienaren elk een stoop wijn 

18 de kanselier 
8 tonnen maarts bier met de tonnen, toen wij de gratie verwierven om vrij te 
varen 

18 Hugo du mondt 2 tonnen maarts bier met de tonnen 

18v de ontvanger van Vlaanderen 
3 tonnen maarts bier, met de tonnen, toen wij deze gratie probeerden te 
verkrijgen 

18v 
meester Jan van Scoenhoven, Philips Ruychrok, Jan Stalpert en Robrecht 
Annoquin 

elk een ton maarts bier met de ton 

18v de wijbisschop 2 kannen wijn, toen hij "vormde" 

18v - in de eerste mis van heer Splinter, geld als offerande en 2 kannen wijn 

18v meester Jan van Scoenhoven, Aelbert van Loo, Dirc Jan Duker 
een maaltijd met wijn, omdat zij Govert Dircxz zouden helpen een schikking 
te treffen inzake het vonnis van Eeuwout Willem Thoensz, dat de stad 
verloren had 

18v - in de eerste mis bij de Collatiebroeders de offerande van het gerecht 

18v de burgemeesters van Delft 2 kannen wijn, met toestemming van de burgemeesters 

18v meester Willem van der Goes een ton "cnol" (= een soort bier) 

18v Jan Heynricxz en Jan Jansz geschonken Jan Stalpert een glas in Den Haag 
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18v - in de eerste mis bij de Collatiebroeders, een kan wijn 

18v de kanselier 
2 tonnen bier, toen Jan Heynricxz zich bezig hield met de gratie van het 
gemeneland 

18v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

18v de stad Amsterdam een kan wijn ten huize van Jan Heynricxz 

19 de "doctoer", die kwam van de pastoor 2 kannen wijn 

19 heer van IJsselstein 2 kannen wijn 

19 heer van IJsselstein 2 kannen wijn 

19 de schutters 2 kannen wijn, bij de processie van het Heilig Sacrament 

19 - in de eerste mis van Havercoopers'zoon: offerande 

19 - 
in Den Haag geschonken 7 vaten bier, toen onze prins in Den Haag kwam, 
met tonnen, vracht en "indoen" 

19 - in de eerste mis bij de Brigitten, 4 kannen wijn 

19 de burgemeesters van Leiden 
2 kannen wijn, toen zij naar Gouda kwamen om te overleggen met de 
rentetrekkers 

19 de burgemeester van Middelburg 
die kwam om een schikking te treffen tussen de schippers aldaar en onze 
poorters Jacop Leeu en Dirc Jacopsz en anderen uit het gerecht: 36 pinten 
wijn 

19 de schutters wijn, toen zij omgingen in de processie van Heilig-Sacramentsdag 

19 heer van IJsselstein 2 kannen wijn bij de Minderbroeders 

19 die van Rotterdam en Schiedam 
die hier te Gouda kwamen voor de uitrusting van het handelsschip ("crake") 
tussen hen en de stad Gouda; wijn en maaltijden 

19 de schutters in de eerste mis van Havercooper; 2 kannen wijn 

19v de schutters wijn, op St. Jansdag voor het raadhuis 

19v 
van des konings wapen de 2 "stocdragers", de deurwaarder, de trompetters, de 
bodes van de zaal; de poortier, de deurwaarders van de kanselier, de 
stalmeesters-knapen en de page van de hertog 

voor een bedrag van 26 schellingen 

19v de landsheer een hoeveelheid wijn van "oorliens" 

19v de hoogheemraad en heer van IJsselstein samen 6 kannen wijn 

19v in het Noodgodsgilde 4 kannen wijn 

19v - 
van de schutters, wijn die op de Heilige Sacramentsdag voorgeschoten was, 
elke schutter 2 pinten voor 5 en 6 schutters 

19v Machtelt Jacop Clementszoons 
omdat zij "het scoenste hadde" voor haar huis, toen hertog Philips hier was: 
een ton bier 

19v ten behoeve van de Minderbroeders geld om groente mee te kopen in de Pinkstermarkt 

19v de Heemraden van Schieland 2 kannen wijn, toen zij inspectie hielden op St.-Geroensdag 
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19v - 4 kannen wijn, in de eerste mis bij de Brigitten, van Gherit Claesz 

19v - 4 kannen wijn, in de eerste mis van heer Adriaen Pietersz 

19v - in dezelfde eerste mis geschonken via de schutters 2 kannen wijn 

19v - geschonken 3 aam en "derdalve viertael" wijn, toen de landsheer hier was 

19v de Collatiebroeders in de eerste mis in de "latermert" geofferd en wijn geschonken 

20 heer Jacop van Borssellen 3 kannen wijn 

20 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

20 de stadhouder 
een maaltijd op St.-Geroensavond ten huize van Machteld Jacop Clementsz 
met toestemming van de burgemeesters en schepenen 

20 meester Jan Bouwensz 2 kannen wijn 

20 een afgezant van de koning van Engeland 2 kannen wijn 

20 de drost van IJsselstein 20 pinten wijn, met toestemming van de burgemeesters 

20 de Minderbroeders een maaltijd op St. Franciscusdag naar oude gewoonte, met wijn 

20 - in de eerste mis van de zoon van meester Jacop Dirc Dircxz, geld 

20 Jan Stalpaert in Den Haag 
omdat hij zich inspande, dat wij van de schulden van hertog van Saksen af 
zouden komen: 2 tonnen bier en tonnen en vracht 

20 meester Pieter Midy 
een ton bier met ton en vracht, met toestemming van Dirc Dircxz en Jan 
Heynricxz 

20 meester Floris oom, raadsheer 2 kannen wijn 

20 de procureur-generaal 
een maaltijd bij Machtelt Jacop Clementsz en wijn, met toestemming van de 
kamer 

20 de vicaris van de landsheer van Utrecht een maaltijd in de Hoorne, "bij present" van het gerecht 

20 - 
in de eerste mis van meester Jacop: wijn, en de schutters wijn, samen 6 
kannen 

20v - 
in de eerste mis van heer Dirck Jacopsz: offerande en 6 kannen wijn, de 
schutters wijn daar inbegrepen 

20v - een maaltijd op het hof voor het gerecht 

20v Jan Stalpert wijn, ten huize van Jan Heynricxz, met toestemming van de burgemeesters 

20v meester Jan van Scoenhoven een glas, met toestemming van de burgemeesters 

20v de schutters op St.-Maartensavond elk 2 pinten wijn 

20v de kanselier en Hugo du Mondt 6 tonnen bier te Mechelen brengen en in Antwerpen uit de kelder halen 

21 - vakant 

21v - vakant 

         

9 Waken  
22 2 wachters waken op de toren 
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22 4 klapwakers - 

22 de 5 poortwachters met de "coorwakers" 
met 2 schuiten in de stadsgracht waken, met Dirc, die de schepen observeert 
in de IJssel, 5 x 14 dagen 

22 5 wachters op de 5 poorten elk een nacht 

22 de 5 poortwachters met de "coerwachters" 
met 2 schuiten in de stadsgracht; terwijl Dirck de schepen observeert in de 
IJssel 

22 de wachters op de 5 poorten toen de hertog van Saksen hier was 

22v de 5 poortwachters met de "koerwachters" 
met 2 schuiten in de stadsgracht terwijl Dirc de schepen in de IJssel 
observeert 

22v de 5 poortwachters met de "koerwachters" met 2 schuiten 

22v - 6 nachten het gat in de muur bewaken 

22v Lourens Goessens 3 nachten waken 

22v de 5 poortwachters met de "koerwachters" met 2 schuiten in de gracht 

22v - waken in de stadsvesten met de schuit van 2 mannen 

22v - in de IJssel waken 

22v - waken tijdens de paardenmarkt 

23 de "coerwachters" van de 5 poorten en de schuit in de IJssel 14 dagen waken 

23 Dirc den scuutvoerder 14 dagen waken 

23 - 5 poorten bewaken, 7 dagen 

23 - 14 dagen de schuit, om naar de schepen te varen 

23 - nog 14 dagen de schuit 

23 - nog 14 dagen de schuit 

23 - nog 14 dagen de schuit 

23 Dirck Stempelsz tekort gekomen bij het waken in het jaar 1497 

23 - 3x de schuit in de het Veerstal 14 dagen 

23 6 mannen die buiten de stad gewaakt hebben 59 nachten 

23 - met de schuit in de IJssel, 14 dagen 

23 Gherit Claesz, de bode omdat hij de briefjes overal om de stad plaatste inzake de bijten en de wacht 

23 Volper de koster omdat hij geluid heeft om de bijtenhakkerij aan te kondigen, 14 dagen lang 

23 6 mannen die 's nachts buiten de stad gewaakt hebben, toen het vroor, 7 dagen lang 

23 Adriaen Jacobsz bijten hakken in het gat van de haven 

23v 8 mannen die bijten hakten achter het hof 

23v Jan de Vriese 
omdat hij 10 weken lang 's ochtends en 's avonds telkens 3 uur lang op de 
Dijkspoort de wacht hield 

23v 6 mannen die buiten de stadssingel 7 nachten gewaakt hebben 

23v Dirc Heynricxz 18 nachten waken 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    474 

 

 

23v Adriaen Jacopsz 5 nachten waken binnen de nieuwe muur aan de Veerstal 

         

10 Bouwen  
24 Willem Jansz cleyntgen het puin naar de Vesten voeren 

24 Meyntgen de kerreman 24 karren puin naar de Vesten voeren 

24 Willem de smid ijzerwerk en spijkers, toen men de toren "rechtede" op het Hoofd 

24 de kerkmeesters het uurwerk "verstellen" en de kleine klokjes verhangen in de grote kerk 

24 Adriaen Hughensz, timmerman timmeren 

24 Phillips de metselaar met zijn zoon werken aan de toren op het Hoofd, 7 dagen 

24 de opperman arbeid 

24 Jan den lyndrayer, opperman arbeid 

24 Jan Florisz, opperman arbeid 

24 - kopen van 2 manden, waarmee men het puin uit de toren droeg 

24 - baggeren, toen men het verlaat zou "opdoen" op bevel van de burgemeesters 

24 Pieter Licht vervoeren 

24 Phillips de metselaar arbeid 

24 Jacop zijn zoen arbeid 

24 4 opperlieden arbeid 

24 Sanders de houtsager met z'n maat zagen 

24 gekocht van Dirc Dircxz den duytschen 1650 leien 

24v Pieter de lichte dekken op de hal 

24v Jan Claesz de scaelgedecker dekken op de hal 

24v Willem cleyngen de leidekkers helpen 

24v - 12 karren zand 

24v de kerreman Meyntgen stenen, leien en zand vervoeren 

24v Adriaen Hughensz arbeid 

24v Adriaen Hughensz 4 keperhouten en een rondhout 

24v Willem de smid spijkers en ander ijzerwerk 

24v Phillips de metselaar arbeid 

24v 5 opperlieden of metselaars werk aan de toren 

24v - metselrolen, die Phillips gebruikt heeft 

24v Dirc Jansz kalkman kalk 

24v Pieter van Beest 3 stukken kanthout, waar planken van gezaagd zijn 

24v Adriaen Hughensz arbeid 

24v Adriaen Hughensz 2 planken, een drempel met een blad wagenschot 
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24v Meyntgen vervoer 

24v Dirc Jansz kalkman kalk 

24v Pieter Licht en Jannetgen scaelgedecker 10 dagen arbeid op de hal 

24v Willem Cleyntgen hulp bij metselwerk 

24v Willem smid spijkers en ijzerwerk 

24v Phillips metselaar en Jacop zijn zoon arbeid 

25 5 opperlieden arbeid aan de toren en aan de muur, 27 dagen 

25 Dirc Coen 6 karren zand 

25 - waterputten van lood 

25 Joris Walichsz 
30 x slepen van masten, planken en andere zaken die aan de toren gezet 
werden 

25 12 mannen die de stenen van de muur schoonmaken, elk een dag arbeid 

25 Dirc Jansz den kalkman kalk 

25 - 9 karren zand 

25 Willem cleyntgen, Simon opten dam, Pieter Veenman puin in de hal kruien 

25 Pieter Licht dekken op de hal 

25 Jan Muysgen dekken op de hal 

25 Adriaen Hughenz arbeid 

25 Adriaen Hughenz 2 visbanken maken en hout 

25 Pieter slotemaker een sleutel maken aan de brug 

25 Meyntgen de kerreman en Jan zijn broer en Pieter Jansz de kerreman het puin karren in de hal tot 137 karren, en nog kalk 

25 Willem smid 
ijzerwerk en spijkers, en de grote omheining, die gemaakt wordt in het 
Veerstal 

25 Phillips de metselaar, Jacop Phillipsz arbeid 

25v opperlieden die de muur "braken", elk 5 dagen hulp bij het metselwerk 

25v Huuch de seemwercker 30 karren puin brengen naar de Vesten of in de hal 

25v Egbert Voet en Arent IJsbrantsz 2 dagen klei op het Hoofd werpen 

25v Monne de scuutvoerder "listen", die hij van Dordrecht bracht 

25v Ghijs Jan Ockersz 3 karren zand 

25v Pieter slotemaker sloten en sleutels maken 

25v Dirc Claesz, de kistenmaker 
een nieuwe kist maken op het voorste "contoer" 
[kantoor] 

25v Govert de slotemaker 
sleutels voor de nieuwe kist met de ijzeren banden en met het slotje van 
binnen in de kist aan de lade 

25v - 200 vorsten op het leiendak leggen 

25v Huuch de kerreman stenen vervoeren 
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25v Adriaen Hughez arbeid 

25v Willem smid ijzerwerk en spijkers 

25v Meyntgen 19 karren met stenen vervoeren 

25v Frans beeldesnier de engel op het Hoofd vermaken 

25v Dirc coen 9 karren zand 

25v Jan Daemsz 
ijzerwerk en het scherp maken van ijzeren "hantboomen" (=palen waarmee 
men iets kapot rammeit) 

25v Phillips de metselaar arbeid 

25v Jacop Phillipsz arbeid 

25v Govert de metselaar arbeid 

26 2 opperlieden arbeid 

26 Pieter de cleyvoe(r)der een schuit klei 

26 Claes Heynricxz kerreman met Meyntgen 12 karren puin vervoeren 

26 Willem cleinge en Simon van Dam - 

26 - stenen schoonmaken 

26 Dirc Dircxz den duytschen 20 hoet en 5 tonnen kalk 

26 - 16 karren zand 

26 Meyntgen de kerreman 20 karren zand en steen vervoeren 

26 Phillips de metselaar arbeid 

26 Jacop Phillipsz arbeid 

26 Govert de metselaar metselen 

26 3 opperlieden arbeid 

26 - 3 karren zand 

26 - 2 hoet kalk dragen 

26 - vervoer 

26 Phillips de metselaar 
geld vanwege zijn meesterschap dat hem was beloofd boven zijn daggelden 
voor het oprichten van de toren 

26 3 opperlieden 20 hoet kalk 

26 Pieter slotemaker sleutels van de toren 

26 Phillips de metselaar arbeid 

26 Jacop Phillipsz arbeid 

26 Pieter Strobbe arbeid 

26 Govert Dircxz arbeid 

26 de opperlieden arbeid 

26v een opperman arbeid 
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26v Jacop decker omdat hij de brug over de IJssel voorzag van aarde en rijshout 

26v Dirck Claesz een "tavereel" maken waar het wapen van hertog Philips in voorkomt 

26v Dirc Straetgen 3 last straatstenen 

26v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

26v Meyntgen de kerreman stenen en zand vervoeren 

26v Claes meester Goessen het wapen van Gouda verven, met de engel aan de toren polijsten 

26v - een schip zand 

26v - 413 vorsten op het leiendak 

26v - karren zand en steen 

26v Phillips de metselaar arbeid 

26v zijn zoon arbeid 

26v Pieter Strobbe arbeid 

26v Govert Dircxz arbeid 

26v 4 opperlieden arbeid 

26v Jan Daemsz de smid rampalen en ander ijzerwerk scherpen 

26v - de "scoerstocken" wegslepen 

26v Joris Walichsz hout vervoeren 

26v Jan Timansz een mast, die in stukken gezaagd werd, toen de toren opgericht werd 

26v Willem de smid ankers en ijzerwerk, die in de muur in het Veerstal gelegd waren 

26v Dirc Dircxz, den duytschen 13 hoed en 3 tonnen kalk; het sluisgeld voor kalk en schip 

27 Adriaen de poortier en zijn maat het Hoofd glad maken en de stenen schoonmaken 

27 Jacop kalkdrager kalk dragen 

27 Govertgen Dirck Straetgen helpen bij het metselen 

27 Saetgen - 

27 - kalk 

27 Pieter slotemaker 
een slot vermaken met 2 nieuwe sleutels en ook de keurmeesterstang 
vermaken 

27 Willem Cleyntgen arbeid 

27 Jan Jacopsz baggeren 

27 Adriaen Hughensz arbeid 

27 Adriaen Hugez 2 grote sparren 

27 Pieter van Beestens vrouw hout 

27 Phillips de metselaar metselen 

27 zijn zoon metselen 

27 Pieter Strobbe metselen 
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27 Govert Dircxz metselen 

27 Aertgen Strobbenz metselen 

27 Jan Florisz metselen 

27 Jacop Aelbrechtsz en Neel Boosgen metselen 

27 nog 2 mannen die de stenen schoon maakten 

27 - 2 "blocplancken" van Dordrecht naar Gouda brengen 

27 - het hout dat "ghecort" was om de muur mee te stutten 

27 Dirck Foppensz en Willem Dircxz de zijl dammen en weer opbreken en schoonmaken 

27 Louris Goessen stenen schoonmaken op het Veerstal 

27v Herman Hermansz, Simon opten dam, en Lourens Goessens 
elk 3 dagen arbeid, toen zij de klei egaliseerden en "loeden", bij het maken 
van de stadssingel 

27v Willem Joesten - 

27v Claes Hermansz, Wilem Joesten en Jan Luyt klei mennen naar de stadssingel 

27v Aelbert Baertsz klei, die hij had laten "opscieten" 

27v Willem de scipper planken 

27v Wittert kalk 

27v - zand 

27v Adriaen Hughenz - 

27v - de genoemde kalk dragen 

27v Cornelis Mattheeusz 28.000 stenen op het Hoofd brengen 

27v coman Jan 58.000 stenen halen met de schuit naar het Hoofd 

27v Jan Jansz 58.000 stenen 

27v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

27v Frans de beeldesnieder het wapen van Bourgoengen vermaken op het Hoofd 

27v - 3 karren zand 

27v Clement de steenhouder 
6 (?) schietgaten hakken en 12 stenen "keern" die gebruikt waren in de toren 
op het Veerstal 

28 Phillips de metselaar metselen 

28 zijn zoon metselen 

28 Govert Dircxz arbeid 

28 Pieter Strobbe metselen 

28 4 opperlieden hulp bij metselwerk 

28 Boudin hulp bij metselwerk 

28 Ermbout stenen schoonmaken 

28 - zand 
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28 Lysbeth Crobs 22.000 stenen 

28 Loueris Cornelisz kalk opslaan 

28 - 4 wagens hout mennen 

28 Dirc Foppensz en Willem Dircxz klei "scieten" aan de brug, naar de singel gebracht 

28 - 3000 stenen, die wij gehad hebben van Sint Oulaus kapel 

28 Willem Smit spijkers en ijzerwerk voor het Veerstal 

28 Phillips de metselaar metselen 

28 Jacop Phillipsz metselen 

28 Pieter Strobbe metselen 

28 Govert metselen 

28 4 opperlieden metselen 

28 - een schip zand "van 10 schuiten" 

28v Meyntgen de kerreman 117 karren mennen met zand, puin en stenen 

28v - 10 karren zand 

28v Willem de smid ijzerwerk, ankers en spijkers 

28v Dirc straetgen en Jan Jan Jansz bestraten en metselen 

28v Willem Willemsz arbeid 

28v meester Willem sleper 2x hout slepen 

28v Frans de beeldesnieder de leeuwen repareren 

28v Phillips de metselaar arbeid 

28v zijn zoon arbeid 

28v Pieter Strobbe arbeid 

28v Govert Dircxz arbeid 

28v Aert Strobbenz arbeid 

28v Jan Florisz arbeid 

28v Neel Boutgen arbeid 

28v Jacop Aelbertsz arbeid 

28v Boudin arbeid 

28v Phillips de metselaar oude stenen 

28v Heynric de scilder 
voor de engel die op de toren op het Hoofd staat, en voor het wapen van 
hertog Philips met de "oysoen", staande buiten op het Hoofd 

28v Jan Pietersz zand 

28v Jan Adriaensz de brandemmers maken 

28v Meyntgen vervoer 

28v Willem de opperman arbeid 
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28v Phillips de metselaar arbeid 

28v zijn zoon arbeid 

28v Pieter Strobbe arbeid 

28v Govert Dircxz arbeid 

29 4 opperlieden en nog een man arbeid 

29 Jan Reyersz een schuit klei, die gevoerd werd naar de stadsweg 

29 - een bast 

29 Pieter slotemaker 20 pond "ijserwegens" voor een raam aan het vrouwenhuisje op het Veerstal 

29 - zand 

29 Willem smid ijzerwerk en spijkers, gebruikt aan de IJsselbrug en het Veerstal 

29 Clement de steenhouder een steen, waar het vrouwenhuisje op gemaakt is op het Veerstal 

29 Meyntgen de kerreman 33 karren aarde brengen naar de goot op het Marktveld 

29 Willem de Vriese metselen 

29 Dirc straetgen bestraten 

29 - een ton, waar men de straatstenen mee "met" 

29 een opperman - 

29 Phillips de metselaar metselen 

29 zijn zoon metselen 

29 Govert Dircxz metselen 

29 Jan Florisz metselen 

29 Boudin metselen 

29 - stenen schoonmaken 

29 Foppe Jansz 
10 wagens met hout mennen, om het podium te maken, waar het spel op 
"ghespeelt" werd 

29 Jan Pouwelsz te Dordrecht planken 

29v - slepen om de overtoom te maken 

29v - 7 karren zand, waar het marktveld mee bestraat is 

29v - 4 geldzakken maken 

29v Pieter Willemsz 4 dagen werken om de overtoom en de weg van de stad te maken 

29v - rijshout en een eiken pal 

29v - de weg egaliseren en klei laden op de stadssingel 

29v Willem Oesten, Jan Luut, Claes Hermansz 42 vrachten aarde naar de stadssingel te voeren 

29v Willem de smid spijkers en ijzerwerk aan het Veerstal gebruikt en aan de brug op de haven 

29v Adriaen Hughensz timmeren aan de bruggen 

29v - 14 keperhouten en een plank van 30 voet 
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29v Adriaen Hughensz treden maken 

29v Jan Reyersz 2 schuiten klei aan de stadssingel 

29v Meyntgen stenen en zand vervoeren naar het marktveld 

29v Ghijsgen Ockersz 8 karren zand 

29v Phillips de metselaar metselen 

29v zijn zoon metselen 

29v Govert Dircxz metselen 

29v Jan Florisz metselen 

29v Bouwen metselen 

29v - 
alle namen schrijven in het "contoer" om de kwitanties van de steden daar 
aan te hangen 

29v een schipper zand op het marktveld gebracht 

29v Meyntgen de kerreman het zand en de stenen naar het marktveld brengen 

30 Adriaen Hughensz werken op het stadhuis en aan de bruggen 

30 Adriaen Hughensz hout, gebruikt op de tresorierskamer 

30 3 mannen de zijl graven 

30 Dirck straetgen 5 dagen bestraten op het marktveld 

30 - metselen aan de straat 

30 - 2 weerhanen op het Veerstal met de haken die in de tresorierskamer zijn 

30 Willem de smid ijzerwerk aan het tresoriershuisje en ijzerwerk aan het Veerstal 

30 Phillips de metselaar arbeid 

30 zijn zoon arbeid 

30 Govert de metselaar arbeid 

30 Jan Florisz arbeid 

30 Jacop Aelbertsz arbeid 

30 Bouwen arbeid 

30 - 4 hoekstenen aan de torentjes 

30 Pieter Willemsz laden en de weg maken met schelpen ("bij scilpen") en de overtoom 

30 Jan Reyersz de cleyscuutvoerder 3 schuiten klei naar de singel brengen 

30 Adriaen Hughensz loon voor het werk aan de torentjes aan het Veerstal 

30 Claes Scaeck de weg maken, die men rijdt naar Leiden, op bevel van de burgemeesters 

30 - 4500 toortsen maken met pek, en arbeidsloon 

30 Jacop Thiemsz kalkman kalk vervoeren en dragen 

30v Phillips de metselaar arbeid 

30v zijn zoon arbeid 
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30v Govert Dircxz arbeid 

30v Pieter Strobbe en Aerentgen zijn broer en Wouter arbeid 

30v Jan Florisz arbeid 

30v Jacop Aelbertsz arbeid 

30v Bouden arbeid 

30v Geerloff arbeid 

30v - 6 "renelsse" (of "revelsse") stenen 

30v Claes Willemsz 8 "renelssche" stenen, die gelegd waren op de zijde op het marktveld 

30v Simon Dircxz - 

30v Willem Smit ijzerwerk en spijkers 

30v Clement de steenhouder en Frans beeldesnieder 
9 dagen arbeid aan onze vrouwe en andere beelden staande voor het 
stadhuis 

30v Meynert de kerreman stenen, mortel en puin vervoeren 

30v Adriaen Hughensz 
6 beuken planken en een plank van 30 voeten en een berkje, nog 2 palen 
met het hout dat op de s...e in het marktveld ligt 

30v Adriaen Hughensz arbeid 

30v Govert Andriesz arbeid 

30v Kersgin van Remunde het stadhuis witten 

30v Ghijsbert Ockersz 27 karren zand 

30v Jan Borre lood 

30v meester Willem hout slepen 

30v Jan de ketelboeter 
17 pond koper, waar de weerhanen op het Veerstal en de weerhanen voor 
het stadhuis van worden gemaakt 

31 de 2 vrouwen die het stadhuis schoonmaakten en wasten, toen de landsheer zou komen 

31 Pieter slotemaker 4 weerhanen maken voor het stadhuis en ook 2 sleutels maken 

31 Franck Heynricxz arbeid 

31 Dirc Ros arbeid 

31 Willem Willemsz arbeid 

31 Claes meester Goessen 
de gouden kroon van onze vrouwe voor het stadhuis vergulden (of: de 
gouden kroon maken en vergulden) 

31 - een plank zagen, die men in de boom van de zijl legde op het marktveld 

31 - de balk, waar men de boom van de zijl mee maakte op het marktveld 

31 Phillips de metselaar metselen 

31 zijn zoon metselen 

31 Aertgen Strobben metselen 

31 Pieter Strobbe metselen 
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31 Govert metselen 

31 Jan Florisz metselen 

31 Jacop Aerntsz arbeid 

31 Bouwen arbeid 

31 Dirc Dircxz den duytschen kalk 

31 Meynert de kerreman 94 karren puin vervoeren; kalk en nog 70 karren straatstenen vervoeren 

31 Pieter slotemaker de keuringstang en 2 sleutels maken 

31v Jan de baggerman arbeid, met de schouw 

31v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

31v Adriaen Hugenz arbeid 

31v Adriaen Hugenz een plank en een balk; die op het stadhuis zijn gebruikt 

31v Jan Borre lood 

31v Gherit Gheritsz de straatstenen naar binnen gooien 

31v - 4 karren zand 

31v Clement de steenhouder en Frans de beeldsnijder 8 dagen werken aan de leeuwen op het stadhuis en aan de pilaren 

31v Dirck Ros de straat opbreken 

31v Willem Willemsz arbeid 

31v Dirc straetgen bestraten 

31v Jan Doenz arbeid 

31v de opperman arbeid 

31v Louris Font een schuit straatstenen, en die op het land gooien 

31v Bouden, opperknecht arbeid 

31v Jan Dircxz zand 

31v Monne de scuutman 
leien van zeven bundels "coverdack" en waar de torens mee gedekt waren 
op het Veerstal 

31v Meynaert de kerreman stenen, zand en kalk vervoeren 

31v Phillips de metselaar arbeid 

31v Pieter Strobbe en Aerntgen zijn broeder arbeid 

31v Jan Florisz hulp bij metselwerk 

31v coman Gherit Bouden beiden 5 dagen arbeid 

32 Jan de baggherman baggeren 

32 Phillips 2 tonnen tras 

32 Dirc Jansz kalkman kalk 

32 Gherrebrant van Stoelwijck de weg egaliseren 

32 Gherit de scheepmaker 2 sprieten en 8 tobben en een plank voor Phillips de metselaer 
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32 Pieter slotemaker 
4 vuurpannen repareren en een raam aan het vrouwenhuisje op het Veerstal, 
wegende 10 pond 

32 Ghijsbert Ockersz 3 karren zand 

32 Willem de smid 2534 pond ijzerwerk en spijkers 

32 Adriaen Hughez 
8 sparren en 5 keperhouten en een lat en nog 16 stukken hout, die in de 
muren steken, waar de banken op liggen vòòr in het stadhuis 

32 Adriaen Hugenz arbeid 

32 - 2 "pruse" delen, die gehaald waren voor Heyn Winckel 

32 Dirck van Bochoven 2 tobben en 4 emmers, en hoepen aan te leggen 

32 Jan Borre 12 pond lood 

32 Clement de steenhouder ijzers in de vensters zetten en solderen 

32 Dirc straetgen en Jan zijn maat arbeid 

32 Willem Willemsz en Dirck straetges arbeid 

32v Gansman 7 karren zand 

32v Jan Reyersz een schuit klei op de Singel 

32v Meynert kerreman zand en aarde vervoeren 

32v Willem smid ijzerwerk en spijkers 

32v Phillips de metselaar arbeid 

32v Jacop Phillipsz metselen 

32v Jan Florisz metselen 

32v Boudin metselen 

32v Foytgen metselen 

32v Phillips de metselaar - 

32v Dirc gheritsz een dag stenen schoonmaken 

32v Gherit IJsbrantsz - 

32v IJsbrant Gheritsz 13 voeten oud glas en 12 voeten nieuw glas 

32v Willem Willemsz arbeid 

32v Dirc straetgen bestraten 

32v Neeltgen metselwerk 

32v Dirck straetgen een schip stenen schuren 

32v - 8 sparren, en die doorzagen 

32v - een grote plank, nog een kastje op Verlorenkost, nog een ladder 

32v - een plank 

32v Adriaen Hughensz arbeid 

32v - 2 rasters 
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33 Pieter slotemaker 2 hengsels, en een slot vermaken 

33 Pieter leydecker en Jan Claesz arbeid 

33 Cleyntgen hulp bij metselwerk 

33 - de Goudsluis uitdiepen toen men die repareerde 

33 Pieter Licht en Jan Claesz dekken 

33 Willem Cleyntgen hulp bij metselwerk 

33 Willem Cleyntgen het marktveld egaliseren 

33 Phillips de metselaar, Jacop arbeid 

33 Jan Florisz metselwerk 

33 - spijkers, die gebruikt zijn aan het huisje aan de Noodgods 

33 Phillips de metselaar een halve ton tras, gebruikt aan het stadhuis 

33 Jan de baggerman baggeren, met de schouw 

33 - kalk dragen 

33 - 9 karren zand 

33 Jan Borre lood, gebruikt aan de torens op het Veerstal 

33 - 8000 leinagels, gebruikt aan het Veerstal 

33 Jan Volkertsz kraangeld voor de wijn, die men de hertog van Saksen schenkt 

33 Lysbeth Crobs 41000 stenen, en nog 5000 klinkers 

33 meester Heynric de clerc omdat hij de timen (?) geschreven heeft, toen men de singel maakte 

33v Willem de smid ijzerwerk en spijkers 

33v Clement de steenhouder arbeid aan het stadhuis en aan het Vrouwenhuisje op het Veerstal 

33v IJsbrant Gheritsz 3 raampjes maken in het Vrouwenhuisje op het Veerstal 

33v Dirc Jansz kalkman kalk 

33v Adriaen Hughenz arbeid, en nog een valdeur in de zijl bij meester Hughen 

33v coman Jacop Ghijsbertsz bast, kaarsen en andere zaken die Phillips de metselaer gehaald had 

33v de slotemaker 2 hengsels 

33v - vracht van de wijn en het kraangeld, die men hertog Philips schonk 

33v - vervoer van stenen en mortel 

33v Phillips de metselaar, Jacop Phillipsz, Jan Florisz, Jacop Aelbertsz arbeid, kalk 

33v Jonge Jan de metselaar en knecht en opperman voor het verzetten van de ramen ("casinen"), waar hertog Philips verbleef 

33v Willem smid ijzerwerk en spijkers 

33v - een ton bier 

33v de koster de klok luiden, toen hertog Philips hier was 

33v Hughen Gheritsz 28 karren puin vervoeren 

33v Jan Volkertsz wijn in de kelder brengen en nog 2 pijpen salpeter onder het stadhuis leggen 
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34 de Leprozen toortsen, toen hertog Philips hier was 

34 Arentgen Strobben metselen 

34 Adriaen Hughensz een bout van 3 planken en een plank van 30 voeten en arbeid 

34 - pek en teertonnen, toen de hertog Philips hier was 

34 - de wijn slepen en 6 blokplanken vervoeren 

34 Pieter van Beest een plank, die gezet werd onder de uiterste brug bij het hof 

34 Jan Pouwelsz van Dordrecht 6 blokplanken van tesamen 1234 voeten, ook vracht brengen naar Gouda 

34 - de toortsen maken, een ton pek en een ton teer 

34 Claes meester Goessen 
omdat hij onze vrouwe, hertog Karel en zijn vrouw aan het stadhuis, de 
leeuwen en de banieren geverfd heeft 
[beelden] 

34 Allert de molenaer 2 tonnen salpeter slepen onder het stadhuis 

34 Willem Smit spijkers gebruikt aan de brug 

34 Adriaen Hughensz werk aan de brug 

34 de kerk te Haastrecht leien om de kleine torens mee te dekken op het Veerstal (en het aantal?) 

34v Phillips de metselaar, Jacop Phillipsz arbeid 

34v Jan Florisz hulp bij metselwerk 

34v Adriaen Hughenz 
66 kerksparren en 2 houten van 30 voeten, nog 50 rasters, nog 25 dubbele 
sparren, nog 4 palen, 8 beukenplanken 

34v Simon de houtcoper een dakpan ("scael") die gelegd werd op de Noodgodsmuur 

34v de wagenaar het hout naar de markt vervoeren, toen onze prins hier was 

34v Adriaen Hugensz arbeid 

34v Adriaen Hughenz 8 planken, een middelhout, nog een paal en nog een plank 

34v Adriaen Hughenz 7 stukken hout, die liggen onder in de muur in de nieuwe bogen 

34v Phillips de metselaar arbeid 

34v Willem de smid spijkers en ijzerwerk voor de brug 

34v Adriaen Hughensz timmeren, en hout gehaald 

34v Dirc Foppensz 8 periodes klei schieten 

34v Meynert de kerreman vervoer 

34v de slotemaker een slot maken en 3 sleutels 

35 Meynsen dwermoeswyff omdat zij goed vond, dat men de zijl legde door haar huis 

35 Adriaen Hughensz arbeid 

35 Willem smid ijzerwerk, spijkers en de w.c. van de school (het gemak) en de brug 

35 - de ramen maken in het Vrouwenhuisje op het Veerstal 

35 - 6500 stenen op het Veerstal gemetseld 
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35 - 4 banden die aan de nieuwe kist aan de hoeken geslagen zijn 

35 Willem smid ijzerwerk, dat men nodig had bij de Potterspoort 

35 meester Louris omdat hij het rieten dak "screeff" met Adriaen Hughensz de timmerman 

35 Dirc Jansz kalkman kalk 

35 Phillips de metselaar, Jacop Aelbertsz metselen, hulp bij het metselen 

35 - 2 tonnen tras 

35 Phillips de metselaar een gat stoppen bij mijn jonkers toren en een schouw 

35 Cornelis Jacopsz metselaar metselen bij de minderbroeders 

35 Meynert kerreman vervoer 

35 - huur van een ketel, waarin men pek smolt 

35v Pieter slotemaker sleutels en een slot veranderen 

35v Phillips de metselaar het wedde van een schoeiing voorzien 

35v de opperman metselwerk 

35v Pieter de cuper 3 karren zand 

35v Adriaen Hughenz arbeid 

35v meester Louris een dag, waarop hij "ommeginc" toen men het rieten dak ... (ontbreekt) 

35v Adriaen Hughensz 5 dagen werk aan het gemak in de school 

35v Adriaen Hughenz 6 wagenschotten, die gebruikt zijn aan de luifel bij het raadhuis 

35v - nog 6 wagenschotten, nog een half blad wagenschot 

35v Adriaen Hughenz 2 planken van 30 voeten 

35v - schouwhuur voor Adriaen Hugez 

35v Willem Smit 
ijzerwerk en spijkers, aan de brug(gen) en aan het gemak van de school 
gebruikt 

35v Phillips de metselaar arbeid, en de huur van 2 schouwen 

35v Pieter de slotemaker het ijzerwerk aan het hekwerk van onze vrouw aan het stadhuis 

35v Jan Pouwelsz 6 blokken planken en "houden" 1233 voeten 

35v Meynert de kerreman vervoer 

36 Pieter Dammasz 4 "ryest" naar Leiden en naar Dordrecht vracht en leveren 

36 Willem smid spijkers gebruikt aan de bruggen overal in de stad 

36 Adriaen Hughensz arbeid, en 5 palen 

36 Pieter slotemaker arbeid 

36 Lysbet Crobs 2500 stenen 

36 Adriaen Hughenz het hout, waar mee de sluizen gemaakt waren bij de Clarissen 

36 - puin kruien naar de stadsvesten 

36 Adriaen Hughensz arbeid 
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36 meester Louris en Adriaen Hugenz omdat zij het rieten dak gingen meten, achterstallig 

36 Willem smid spijkers 

36 - het puin vervoeren naar de vesten 

36 Pieter slotemaker omdat hij allerlei sloten, hengsels en andere dingen gemaakt heeft 

36 - sloten en krammen van het hek aan het verlaat voor Gillis de backer 

36 - 6 dagen dekken op het Veerstal 

36 Pieter Licht 6 dagen dekken 

36 Willem smid 3000 leinagels, nog 600 spijkers en ander ijzerwerk 

36 Willem cleyntgen hulp bij werk op het Veerstal van de leidekkers 

36v - het hekwerk maken van ijzerdraad, en loon 

36v - 
83 pond lood en 6 pond soldeer, dat gebruikt was aan de torens op het 
Veerstal 

36v Adriaen Hugensz 8 dagen lang alle bruggen repareren 

36v Adriaen Hugensz 2 palen en 2 houten van 30 voeten 

36v Adriaen Hugensz 10 dubbele sparren doorgezaagd 

36v Meyntgen de kerreman vervoer 

36v meester Willem hout slepen 

36v Jan Borre 22 pond lood, gebruikt op het Veerstal 

36v Willem smid 72 pond ijzerwerk en spijkers 

36v Adriaen Hugensz arbeid 

36v Adriaen Hugensz 3 keperhouten, en een kraan die hij gebruikte aan de uiterste brug 

36v - 
een dikke balk van 40 voeten waar het "windaes" (lier) van gemaakt is buiten 
de Potterspoort 

36v Pieter Licht en Jan Claesz arbeid 

36v Willem Cleyntgen metselwerk 

36v Dirc Jansz kalkman - 

36v Willem Claesz een lange lei, die gelegd wordt op de brug bij de Potterspoort 

36v Adriaen Hugez arbeid en schouwhuur 

37 Adriaen Dircxz 
het hout van de draaiboom, die staat achter het hof op de stadssingel, en 
planken, die Adriaen Hughensz hersteld heeft aan de brug 

37 Heynric de leidekker en opperman de Minderbroederskerk dekken 

37 Willem de smid leinagels en spijkers 

37 Willem de smid 57 pond ijzerwerk, gebruikt aan de bovengenoemde draaiboom 

37 Gherit van Leyden 2 palen, die aan de draaiboom staan 

37 Pieter van Beest hout, waar men de Vismarkt mee maakt, en elders 
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37 meester Willem slepen van het hout en de planken, die aan de bruggen gebruikt waren 

37 Claes meester Goessens weduwe 
vernissen van de borden aan het Veerstal, en verven van de hekken 
("tralien") 

37 Pieter slotemaker sleutels en sloten 

37 Meyntgen aarde vervoeren 

37 - vracht van 300 delen 

37 - zagen van de planken voor de bruggen 

37 Willem smid spijkers en 65 pond weggen 

37 Adriaen Hughensz arbeid 

37 Adriaen Hughensz arbeid 

37 Adriaen Hughensz 2 knechten, die hielpen heien voor de haven 

37v Adriaen Dircxz 3 planken 

37v - het "scoer" aan de visbrug gemaakt 

37v - 2 balken met een dwarshout die achter het Tolhuis geheid worden 

37v - 2 planken, waar brugplanken van gezaagd waren 

37v - nog 3 brugplanken 

37v Jan Loesgen 2 palen 

37v Adriaen Hugensz bast 

37v 6 mannen die hem hielpen heien aan het tolhuis 

37v Jacop Jacopsz 
een schuit met klei, die in de IJssel gezonken was, weg te halen en "op te 
vloyen" 

37v meester Willem de kraan en het hout slepen, toen men de palen voor de haven erin heide 

37v Dirck Straetgen werken met een helper 

37v Willem smid ijzerwerk en spijkers 

37v Willem smid ijzerwerk en spijkers gehaald 

37v Adriaen Hughensz arbeid, en een balk 

37v Willem de smid deknagels, ijzerwerk en haken, waar men bijten mee hakte 

37v Adriaen Hughensz 50 dubbele sparren, waar men de haken in stak 

37v Adriaen Hughensz en knechten arbeid; de knechten staken de haken erin 

37v Adriaen Hughensz en knechten een blad wagenschot 

37v Willem smid ijzerwerk, en 33 haken, en spijkers 

38 Adriaen Hughensz 4 palen, die gesteld waren voor de zijl aan de Kleiwegspoort en arbeid 

38 Adriaen Hughensz levering van 33 sparren, waar men haken van maakte 

38 Adriaen Hughensz 
28 dubbele sparren en 20 palen, die in de stadsgracht geplaatst zijn bij het 
hof en daaraan de 5 bouten, en arbeid 
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38 Adriaen Hughensz een stuk hout gebruikt aan de Doelenbrug 

38 Willem de smid 75 pond ijzerwerk, gebruikt aan het Veerstal; nog 35 haken 

38 Willem de smid nog spijkers en deknagels bij het Veerstal 

38 meester Willem 11 wagenhouten vervoeren 

38 Willem Cantere van Amsterdam 300 delen, die men op het Veerstal dekte 

38 Pieter de slotemaker een slot veranderen 

38 Adriaen de houtcooper 2 planken 

38 Adriaen Dircxz 
"althout", dat gebruikt is aan de muur op het Veerstal en tussen de "couden" 
toren en waar het oude werk aan de Dijkspoort mee gemaakt is 

38v Adriaen Hughensz 
het werk te maken op het Veerstal langs de muur en de poort ook te 
timmeren; 56 wagendelen 

38v Pieter van Beest een plank, gebruikt buiten aan de lier bij de kalkoven 

         

11 Diversen  

39 Turcgin 
een arrest uivoeren op een persoon, op wie de stad een rentebrief wilde 
lossen 

39 een deurwaarder uit het hoge hof 
2 daggelden, inzake onze gijzeling 
[Hoge Raad] 

39 Jan de Lukenaer 
in Den Haag gegeven voor een kopie van een "uitgeleide" in Vlaanderen te 
reizen 

39 - 
een kopie van het vonnis en bevelschrift jegens ons inzake een poorter van 
Haarlem, inzake de gemenelands renten 

39 Huelman de accijns om te roepen 

39 Willem van der Goes onkosten, die hij te Mechelen had, inzake het advies van de gratie 

39 de griffier en een rekenmeester om het advies te rapporteren 

39 een klerk van Brugge om in Brussel te halen de geschriften van de koren accijnsmeesters 

39 meester Gheraert de Pleynes alle adviezen van de gratie rapporteren 

39 Maertin de kamerling en de page van de kanselier inzake de gratiebrief 

39 de kanselier een zilveren kan wegende 5 mark en 3 ons, vanwege de gratie 

39 de auditeur 
het zegel van de gratiebrief met het recht van de secretaris meester Jan 
Longueville 

39v - 7 kopieën schrijven uit de principale gratiebrief en die laten authenticeren 

39v Bertelmees Willemsz 
omdat hij "solliciteren" zou bij de kanselier het recht van de 
korenaccijnsmeesters 

39v Jacop Dircxz van Praet 
heeft betaald in verband met de 12.... gelde inzake Mathijs Ghijsbertszoons 
proces inzake de consultatie en de "faulte" aan de advocaat 
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39v - 
vanwege de bezegelde overeenkomst van de landsheer van Utrecht om 3 
karren vrij in het Sticht te mogen voeren 

39v de retorikers 
toen hun toestemming was gegeven door de kamer dat zij zouden spelen het 
spel van de 7 weeën van Onze Lieve Vrouw 

39v Ghijsbert van der Poel een kopie van de uitvoering 

39v - 
omdat de stad geabsolveerd was uit de ban inzake pater van Hussens 
gemenelandse renten 

39v noesten, deurwaarder een kopie 

39v Gherit Claesz omdat hij de schutters gediend heeft gedurende 2 of 3 jaren 

39v Dirc de boode van Lueven 
omdat hij een brief bracht van meester Ghijsbert Wadding inzake het proces 
van meester Claes Roolofsz 

39v - 
4 authentieke kopieën inzake een gratie om vrij te mogen varen van de 
gemenelandse renten 

39v - 
breidels en ander gereedschap dienende voor de paarden, die de landsheer 
geschonken waren 

40 - 
2 ellen fluweel, aan Den Haag gegeven met toestemming van de 
burgemeesters 

40 - 
een kopie van het bevelschrift waarmee de stad gedagvaard was door 
Remmerswaal 

40 - 
voor het vergulden van de tonnen die men hertog Philips schonk met de 
paarden 

40 - de haver die de paarden aten die men de hertog Philips schonk 

40 de dienaars van de heer omdat hen toegestaan was door de kamer het geld in de paardenmarkt 

40 Haes Comans 
5 ellen rood laken, dat lag onder het vergulde laken, toen hertog Philips 
gehuldigd werd (de el 23 stuivers) 

40 Hieronimus de raadsheer in het proces om te rapporteren over het proces van de korenaccijnsmeesters 

40 - 
toen de uitspraak gedaan was over de korenaccijnsmeesters voor Ypocras 
de kanselier, geschonken de maaltijd van de procureur en de advocaten 

40 meester Jan Greynier en Bertelmees, zijn knecht vanwege het vonnis 

40 - 
het bevelschrift met supplement om Lieven Lens baljuw van de 
vierambachten te ontslaan voor de Raad van Vlaanderen 

40 - voor de geschriften van het proces van Dordrecht met kopieën 

40v een man van Den Briel 
die men gemeenlands renten afgekocht zou hebben om ons beraad op zijn 
kosten 

40v - 
accijns op een ton bier die de wagenaars hebben gedronken, toen hertog 
Philips hier was 

40v een bode van Utrecht omdat hij bericht bracht van de dood van een lijfrentenier 
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40v 4 gezellen 
gezonden naar Oudewater, toen het gerucht ging dat de Geldersen daar 
waren 

40v - 
een wagen, waarmee de schout van Nieuwerkerk bestelde de meibomen, 
toen onze prins hier was 

40v Jacop Aerntsz met de stadsheemraden verteerd, toen zij gingen kijken bij de stad Sluis 

40v - 
een geleidebrief, dat onze poorters veilig mogen varen naar Sinte Maertins 
dijck 

40v - 
2 bevelschriften en bezegelde akten dat Jonge Dirc Dircxz burgemeester 
gemaakt was 

40v een bode 
die met de gratie reis de naar Veurne in Vlaanderen om Allaert Willemsz, die 
aldaar gevangen zat vrij te laten gaan 

40v Kerstiaen deurwaarder 
omdat hij reisde naar Sparendam om vrij te laten Heynric Jansz en Joest 
Hobbenz 

40v Kerstiaen duerwaarder "compulsorie" en dingtalen op schrift te stellen 

40v - 
16 wagens van Nieuwerkerk die de meibomen brachten, toen onze prins hier 
was 

40v Jan van Amstel legale kosten die hij had "gedaan" op Jan Jansz de smid 

41 Dirc Dircxz, burgemeester 
vanwege de ampliatie van het advies daarover inzake de stadsvrijheid en ook 
inzake de reigers van de schutters 

41 de "audiencier" om authentieke kopie van de staat te krijgen 

41 - een verzoekschrift van Dirck van Necke, inzake Biervliet 

41 de vroedschap als overeengekomen 

41 - in september om een paard te kopen voor de stadhouder 

41 de palfrenier van de kastelein 
omdat hij 3 weken lang de paarden, die de landsheer geschonken waren, 
bewaard had 

41 Jan Heynricxz 
staten van de gemenelands renten, bevattende elk 32 bladen en die te laten 
authenticeren 

41 Jacop Voppez 
onkosten, doorhem gemaakt in Den Haag tegen Willem van Reymmerswale 
inzake het "kenierscep", door de vroedschap hem toegestaan 

41 de bode van Lueven brieven brengen van meester Ghijsbrecht Wadding, onze procureur 

41 een bode een dagvaarding 

41 via Jan Heynricxz 
om te doen verkondigen onze staat in Vlaanderen en Brabant over onze 
portie in de gemeenlandse renten 

41 - een doodbrief boodschap 

41 een deurwaarder 
4 dagen gedurende welke hij diende om de baljuw van vier ambacht te 
ontslaan voor de Raad van Vlaanderen om stadszaken 

41v - handgeld voor de paarden die gekocht waren voor de landsheer 
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41v - 14 wagens, die onze prins begeleidden naar Krimpen 

41v Pieter Daemsz, de dijkgraaf over de IJssel 
onkosten, die gemaakt waren in de sluis te Haastrecht om de bodem uit te 
diepen, door de kamer toegestaan 

41v - 
geschriften betreffende het proces van Jacop Foppensz tegen Willem van 
Reymmerswale 

41v - een kopie van de dagvaardingen van de rekening van de domeinen 

41v meester Heijnric, de stadsklerk 
omdat hij verschillende schrifturen van de gemeenlandse zaken opgesteld 
had op bevel van Jan Heynricxz, hem toegestaan bij burgemeesters en 
schepenen 

41v Claes Willemsz de dam vermaken bij het verlaat op bevel van de burgemeesters 

41v Jasper de vrient 
omdat Jan Loes "gearresteerd" was van gemeenlands renten en werd 
"ghelicht" door 2 deurwaarders 

41v Jaspar de vrient omdat hij naar Brugge reisde om de stadsrenten te betalen 

41v Adriaen de poortier en Bulgen met zijn zoon een stuk uitdiepen in de haven 

41v meester Henric van Scoenhoven, procureur in het hof van Holland 
via Jan Heynricxz, vanwege de regeling voor de Raad van Holland tegen de 
andere steden in Holland inzake de gemenelands schulden die onze poorters 
in Vlaanderen betaald hadden, en anderszins 

42 meester Heynric Cornelisz 
omdat hij te kort kwam bij de opbrengsten van de domeinen in de 
rekenkamer te Mechelen 

42 - in 2 gedeelten bijten hakken, waarin dat nog niet gebeurd was 

42 de meters voor Verzworen Maandag, met toestemming van de kamer 

42 een deurwaarder omdat hij de stad 2 x gijzelde om de bede van de landsheer 

42 Louris en de Keyser 
vanwege hun "weergelde", omdat dat in de weeskamer niet genoeg binnen 
kwam 

42 een bode 
die de tijding bracht van Gherit Dirc Willemsz, als overleden zijnde, die renten 
op deze stad had 

42 Jacop Minne 
omdat hij "tegelen bracht" uit Vlaanderen, met toestemming van de 
burgemeesters, om de poorters tevreden te stellen omdat er van geen enkele 
plaats enige kwamen 

42 - 
om een gratiebrief te verkrijgen op degenen, die gratie op ons hebben, gelijke 
gratie te gebruiken 

42 Jacop Dircxz 
zijn daggelden, omdat hij 2 processen tot het einde gevolgd had, t.w. het ene 
betreffende de 12 met het geld, en het andere betreffende de tol van Hulst 

42 Jacop Dircxz 
om te lossen de "reprosen" uit handen van de griffier en zijn reis gedurende 2 
dagen 

42 Jacop Dircxz aan de procureur voor het maken van de begroetingen en de reprosen 

42v Jacop Dircxz de geschriften maken van de 12 met het geld 
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42v - om de geschriften te "lossen" uit handen van de partijen 

42v - een akte van de landsheer van Beveren inzake de 12000 

42v - 
een bevelschrift, en voor de deurwaarder met het verzoekschrift inzake de 
gemeenlands renten, die onze poorters betaald hadden 

42v een deurwaarder die met de gemeenlands staat uit geweest is in Brabant en vlaanderen 

42v - 4 verzoekschriften opstellen inzake de IJssel 

42v een bode die gezonden was naar alle plaatsen aangaande de IJssel 

42v Willem de latere 
daggelden, en schrijven van kopieën, omdat hij te Leiden en Haarlem was 
met onze laatst gekregen gratie 

42v - 2 akten inzake de renten, die onze poorters hadden voorgeschoten 

42v de deurwaarder voor de kopie van de evaluatie 

42v Gherit Jansz 
voor schepen uit de IJssel halen door middel van bijten hakken in de winter, 
met toestemming van de kamer 

42v Gherit Jansz en Pieter de Licht 

omdat de stad haar aarde voerde over de brug om de singel mee te maken; 
nog voor paarden die over de brug reden, waar de burgemeesters "niet off 
ghenomen en wouden hebben", daarom was besloten door de kamer dat 
men hen zou "ofslaen" 

42v de lazarussen toortsen maken 

43 Thomaes Buekelaer 
met toestemming van de burgemeesters aangaande de dienst gedaan bij de 
gratie van de stad, een stuk stof van kameelhaar 

43 de griffier maken van de adviezen, met de klerk 

43 de griffier die adviezen rapporteren aan de stadhouder en de raad 

43 - 2 brieven schrijven, inzake het advies met de kopie van het verzoekschrift 

         

12 Bezoldigingen  
44 meester Louris, de stadsklerk het bewaren van de weeskamer 

44 Claes de Keiser (?) het dienen van de weeskamer 

44 Jan Adriaensz bewaren van de brandemmers en ze bij elkaar houden 

44 de 4 roedragers bezoldiging 

44 Roloff de boode stellen van de klok in het St. Joostgasthuis 

44 Claes Keyser dienen van de tresoriers 

44 meester Pieter Midy, procureur in de Hoge Raad bezoldiging 

44 Jacop Evertsz de kleiwegspoort openen en sluiten 

44 Pieter de slotemaker de grote klok en het uurwerk stellen 

44 Dirc Claesz de Doelen- en de Tiendewegspoort openen en sluiten 

44 Jan de Lukenaer voor zijn tabbert, hem toegestaan door burgemeesters en schepenen 
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44 - de kleding van de schepenen 

44 - de 4 pandingen en de 4 vrededagen 

44 Jan Jansz bewaken van het Vlamingspoortje 

44 Jan Heynricxz voor de salarissen als klerk voor het dienen van de pronkkamer 

44 de schutters betaling op St. Jorisdag bij Willem Hughez 

44 Jan de Vriese de Dijkspoort open en dichtdoen 

44v meester Ghijsbert Waddinge, procureur te Leuven 
bezoldiging, ook voor het daar bewaren van de geschriften van onze 
processen 

44v Jacop Jansz, boochmaeker bezoldiging 

44v Jan Heynricxz, onze secretaris bezoldiging 

44v de gasthuismeesters een half jaar de straat schoon houden voor het stadhuis 

44v meester Jacop Pijnsz, advocaat bezoldiging 

44v Aelbert van Loo, procureur van de stad bezoldiging 

44v Dirc Dirc Jacobsz ontvangen van de 4 stuivers van de brouwerij, hiervoor bezoldiging 

44v meester Heynric berbier de nootgodsklok stellen 

44v - hofstedegeld van de school, van het stadhuis en van het Minderbroederserf 

44v meester Jan Ostrius omdat hij de stadsadvocaat is, bezoldiging 

44v Jacop Leeu 
bezoldiging voor het halen van het gerecht uit Den Haag, naar oude 
verordening 

44v Joest de deurwaarder voor nieuwjaar 

44v de messagiers (= boden) uit Den Haag voor nieuwjaar 

44v de schutters voor Verzworen Maandag met toestemming van het gerecht 

44v Adriaen de boomsluiter voor nieuwjaar 

45 Willem de smid omdat hij de artillerie en het boskruit bewaart 

45 Jan Camerling, poortier in Den Haag voor nieuwjaar 

45 de binnenportier voor nieuwjaar, via Barent Heyndricxz 

45 Phillips inde voorpoort voor nieuwjaar 

45 de knechten van de procureur in Den Haag voor nieuwjaar 

45 de Coralen van de kapel voor nieuwjaar 

45 Jan Heynricxz de pijpers van Delft voor nieuwjaar 

45 Heyn vader salaris, voor het bewaren van de korenaccijns 

45 Dirc Dircxz bewaren van de 4 stuivers van de brouwerij 

45 de voerlieden het marktveld schoonmaken 

45 meester Jacop Pijnsz via Dirc Jacopsz zijn bezoldiging 

45 Dirc Jacopsz de 4 stuivers bewaren 
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45 Frans Claesz 4 plakken overhandigen 

45 Jan Heynricxz vanwege deze rekening te minuteren, grosseren en verdubbelen 

         

13 Betaling van renten  

46 - 

Omdat veel lijfrenten en losrenten "veraftert" waren vanwege de afgelopen 
oorlog en kwade "neeringhen", die al opgeschreven en in gedrukte registers 
elk op zijn naam en jaar te boek gesteld zijn, hebben de tresoriers vele en 
verschillende personen betaald, er hierna beschreven inzake de 
achterblijvende en verlopen renten 

47-
59 

- lijsten met namen 

         

         

 1499 inv.nr. 1162 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Dirck van Bochoven visserij in de zijl in de Peperstraat 

1 Jacob Pietersz, Willem broer, Dammas Cornelisz en Pieter Willemsz de vismarkt 

1 Harman Claesz die backere visserij in de 3 grachten 

1 Dirck Dirc Jacobsz visserij in de vierde gracht 

1 ..... Heynrick Aertsz Broechuysen en Jan W..... - 

1v Wil....., ..... Gherit Aertsz, Pieter Dircxz van Beest..... zeemwercker vlees 

1v ..... coman IJsbrant ..... rantsz, Jacob Meusz en Jacob Jansoen zout 

1v br.......der die viscoper, Dammas Cornelisz en Adriaen Matheusz visserij in het Land van Stein 

1v Willem Dircxz, Gherit Aertsz, Pieter van Beest en Jan Aertsz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Jan Dircxz, overscout, Cornelis Jansz, Dirck Cornelisz huiden van de hoornbeesten 

1v Pieter Claesz, Pieter van Beest en Gherit visschere boter-, honing en olieaccijns 

1v Huych Hugesz en Jan Dircxz hennep, garen, touw en want 

2 meester Feys smaltienden in het (Land van Stein) 

2 Gherit Jan..... Zymonsz, Claes Fransz en Vrederick A...... de brug met (het veer) .....en te Haastrecht 

2 Pieter Claesz, Pieter van Beest en Gherit Visschere azijn en zeep 

2 Pieter Claesz, Willem bontwercker en Jacob Cornelisz hout en turf 

2 Jan Heinricxz ..... en Jan Dircxz gezouten en verse bokking haring en sprot 

2 Jacob Harmansz, Jacob Mathysz en Gherit Dirc Lambertsz meel 
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2 De tienden van de stad  
2v .....rde van Reyer van Vloyeten, Dirck....., .....ck Govertsz Oost- en Westeinde van de ..... (Willens) 

2v ..... Jansz Wouter Gheritszoons blok ..... 

2v Ellert Jansz Dirck van der Gouwen blok 

2v Harman Jansz Waggelwijk 

2v - tijnspenning in het Land van Stein 

2v - het klooster in Stein, erfpacht 2 loot zilver van de broeders 

2v Gherit Emoutsz de Veerlaan in het Land van Stein, erfpacht 

3 - pacht van de p..... ..... hal van de Waag te hangen van ... 

3 Jan Loos een viertal nakoop in het Land van ..... van de Pater St. Katrinen van 

         

3 Accijnzen  
4 Gerit Heye go... en Baernt Heinricxz eerste kwartaal wijnaccijns 

4 Claes Gheritsz, Dirck Stempelsz Gherit Heye en Jan Jansz wijnaccijns, tweede kwartaal 

4 Claes Dircxz, Dirc Dirc Jacobsz, Jan Dircxz en Maertijn Aelbertsz wijnaccijns, derde kwartaal 

4 Dirck Stempelsz wijnaccijns, vierde kwartaal 

4v ..... Dircxz Bachuyt, Jan Dircxz, Dirck ..... ..artijn Aelbertsz en Ghijsbert Jacobsz bieraccijns, eerste kwartaal 

4v Dirck Jan Lambertsz, Claes Gheritsz en Willem Jan bieraccijns, tweede kwartaal 

4v Dirc Dircsz, Frans Claesz, Jan Heinricxz, Claes Dircxz bieraccijns, derde kwartaal 

4v Dirc Stempelsz en metgezellen bieraccijns, vierde kwartaal 

5 Jonghe Dirc Dirc Ja...... (brouwaccijns), eerste kwartaal 

5 Jonghe Dirc Dirc Jacobsz brouwaccijns, tweede kwartaal 

5 Dirc Dircxz brouwaccijns, derde kwartaal 

5 Dirc Dirc Jacopsz brouwaccijns 

6 de deurwaarder van de landsheer ... via Jan Jansz rentmeester 
renten... verder mee betaald te worden de renten..... voor de landsheer 
voornoemd ..... volgens de brieven daarover portie losrenten 

6 de genoemde rentmeester voor een andere portie losrenten 

6 Jan Jansz die rentemeester voor een portie losrenten 

6 de voornoemde rentmeester portie verschenen ..... 

6 Jan Jansz voornoemd om het pennegeld van de renten mee te betalen 

6v - blanco 

         

4 Renten verkocht binnen de stad  
7 - renten verkocht binnen deze stad 
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7v-8 namen - 

         

5 Gelden voor de bede van Mijnheer  
9 - opgelegde gelden bij het verhuren van de stadsgoederen 

9v Jan Stalpert speldegeld voor onze genadige vrouwe 

9v Jan Stalpert onze portie van de stad van de schulderkenning van de landsheer 

9v Jan Jansz, rentemeester in het kwartier van Gouda 
de omslag van het land, inzake de lossing van de hertog van Saksen, los- en 
lijfrenten 

9v Jan Jansz van de landsheer voor de botermarkt, water, tollen en de vreemde bieraccijns 

9v de pater van Huessen in het land van Cleve de gemeenlandsrenten 

10 heer Reyer, pastoor van Voerst vanwege Pieter van steynbergen, gemeenlandsrenten 

10 
meester Jacob Bouwensz, meester Simon pensionaris, en Jan Heynricxz als 
gecommitteerden van 's landswege 

om zich bezig te houden met zekere processen van het land en de 
commissarissen uit de Hoge Raad te Leuven 

10 Adriaen Crosinck via Claes Jansz de Jonghe renten 

10 het kantoor en de tresoriers van 1498 lening van de tresoriers van 1499 

10 - losrenten 

10 via Jan Jansz Loos 
lossing van renten te Nieuwpoort, van Cornelis van de Cliehoven (?), te Sluis 
van Bartelmeus Jan en Tanne van den Neede en Adriaen Ghijs 

         

6 Renten  
10v - geleende en verkochte renten en achterstallige betalingen 

         

7 Reizen  
11 Jan die Lueckenaer naar Dordrecht en Den Haag voor zaken van mr Claes Bazijn 

11 meester Dirck van Rijn 
naar Schoonhoven, inzake "het zesse" van Bazijn, en van Schoonhoven naar 
Utrecht 

11 - brieven gezonden naar Utrecht aan de proost en de officiaal van tsesse 

11 Dirc Jacobsz en Floris Jansz, burgemeesters naar Den Haag voor zaken van Bazijn 

11 Heinrick broeder 
naar Utrecht, naar het kapittel van Oudmunster om verlof te krijgen en om 
een sluis te leggen in het Land van Stein 

11 de heren van Oudmunster 
de schuit huur, toen ze heen en weer gingen om de sluis te bekijken achter 
het hof 

11 meester Dirc van Rijn 
naar Utrecht, om een kopie te halen van de bul, die uit Rome gekomen was, 
betreffende het huis van Adriaen Gherit Woutersz 

11v Jan Heinricxz naar Brussel ter dagvaart bij de gemene staten inzake de munt het land van 
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Frankrijk en andere zaken; naar de Rooms Koning te Antwerpen en verder 
naar Leuven naar meester Hubrecht van Bochout om een overeenkomst te 
sluiten 

11v Jan Heinricxz 
naar Rensburch (= Rijnsburg ?) naar Buyser met andere gedeputeerden van 
Bazijn en tresse van de kerken 

11v Dirck Jacobsz en Floris Jansz, burgemeesters naar Den Haag, inzake de korenaccijns, en "tres" 

11v een bode 
naar Utrecht om te halen meester Willem Buyser, en een kopie van de tafel 
van het pennegeld 

12 Dirc Jacobsz burgemeester 
naar Rijnsburg, naar de deken van het kapittel en naar meester Willem 
Buyser inzake tsesse 

12 Heinric broeder naar Utrecht naar het kapittel van Oudmunster 

12 Pieter die harnasmaeker naar Utrecht, Dordrecht, Delft en Leiden 

12 Pieter die harnasmaeker naar Utrecht, en naar Leiden met een brief 

12 Heinric broeder naar Utrecht, inzake Claes Bazijn om zijn geld te betalen 

12 Floris Jansz, burgemeester, met Heye Gheritsz en Dirc Mynardzoon om de uitspraak tussen de stad en de korenaccijnsmeesters te vernemen 

12 een bode 
naar de officiaal, om inlichtingen te krijgen over de bul van Adriaen 
Geritszoons huis 

12 Jan die Lueckenaer 
naar Leuven, en verbleef in Brussel, wachtend op het verzoekschrift van de 
gratie 

12v Dirck Jacobsz, burgemeester, met Jan Heinricxz naar Den Haag, in verband met Claes Bazijn, en de dijk te maken bij Alkmaar 

12v Dirc Jacobsz, burgemeester naar Den Haag, inzake de eis van 100.000 (?) 

12v meester Claes de Vet burgemeester, en Willem Aertsz kastelein (te Oudewater) 
naar Den Haag inzake de dijk "hontsborss" en om te overleggen met die van 
Dordrecht 

12v Dirc Jacobsz, burgemeester 
naar 's-Hertogenbosch op dagvaart inzake het antwoord, te geven op de 
petitie die was gedaan door de Rooms koning 
[Maximiliaan van Oostenrijk] 

13 Jan Heinricxz 
naar Leuven, om te betalen meester Hubrecht van Bochent voor zijn renten 
voor de burgemeesters en tresoriers, die hij verkregen had "tot inden ban"(?) 
en verder naar Suolch vanwege de gratie van de stad(?) 

13 Jan Heinricxz met Willem Aertsz 
ter dagvaart van de graaf van Oost-Friesland en Niclaes Bazijn, voor overleg 
over de gratie 

13 meester Claes de Vet, burgemeester met Jan Heinricxz 
naar Den Haag, voor raadpleging met de raadsheren over veroordeling van 
Jacob Lev (?) van het schoutambt 

13 een bode 
gezonden naar Amsterdam met een brief, om te komen naar Den Haag, 
inzake die van Dordrecht 

13 een bode naar Woerden met een brief aan meester Joos Connevyn 

13v Dirck Jacopsz, burgemeester, met Willem Aertsz naar Den Haag 
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13v ook Dirc Jacobsz naar Den Haag 

13v Heinric broer naar het kapittel van Oudmunster met brieven betreffende de sluis 

13v Dirc Jacob Heinricxz, burgemeester naar Den Haag 

13v Baernt Heinricxz, burgemeester 
naar Brussel, naar de staten van alle landen, inzake de petitie van de 
Roomse koning 

13v Jan van Anxt gezonden naar Oudewater met een brief 

13v Dirc Jacobsz naar Den Haag, inzake Claes Bazyn 

14 Jan de Lueckenaer naar Den Haag met een brief 

14 meester Claes, burgemeester naar Den Haag, inzake de petitie van de Roomse Koning 

14 meester Dirc van Rijn 
naar Utrecht, naar de deken van Oudmunster, met de bul (oorkonde) 
gekomen uit Rome 

14 meester Dirck 
met het bewijs na "uwtwisinghe" van het verzoek vervat in de bul en met 
toestemming van de Collatiebroeders en rectoren van de Noodgodskapel 

14 Pieter Harnasmaker reiskosten 

14 Jan Heinricxz 
naar Den Haag, naar meester Joos Connevijn inzake de IJssel, en ook ter 
dagvaart 

14 Dirc Dircxz en Jan Heinricxz naar IJsselstein 

14 meester Dirc van Rijn naar Utrecht 

14 meester Dirc van Rijn 
naar Utrecht, moest terug komen van Montfoort, vanwege de "ruters" 
(soldaten) 

14 Dirc Jacobsz naar Den Haag 

14v Dirck Jacobsz, burgemeester, met Adriaen Gheritsz, Dirc Stempelsz - 

14v 
meester Claes de Vet, burgemeester, met de kastelein Hughe Ghijsbrechtsz en 
Heye Gheritsz 

naar Atrecht, inzake de munt 

14v Pieter Harnasmaker naar Den Haag 

14v Pieter Harnasmaker naar Antwerpen 

14v Pieter Harnasmaker naar Den Haag met een brief 

14v Jan Heinricxz 
3x naar Den Haag, om te "bewaren" de dagvaart van Claes Bazijn en de 
dagvaart van de munt 

14v 
Floris Jansz, burgemeester en meester Claes, burgemeester, Hugo Ghijsbrechtsz 
en Heye Geritsz, schepenen, meester Chrispoffel als tresorier 

naar Den Haag 

14v Jan de Lueckenaer naar Den Haag met een brief inzake de munt 

15 Baernt Heinricxz, burgemeester 
naar Den Haag met een brief inzake het beschrijven van die van Delft en 
Leiden van de munt en Claes Bazijn 

15 Baernt Heinricxz ter dagvaart in Den Haag met onze andere poorters inzake de munt 

15 meester Claes, burgemeester, Dirc Hoeck Jacopsz, Jan Heinricxz, meester naar Rotterdam 
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Chrispoffel Florisz 

15 Jan Heinricxz en Dirc Hoec Jacobsz verder naar Den Haag om te betalen de rentmeester 

15 Dirc Jacobsz, burgemeester naar Den Haag 

15 Willem Aertsz, kastelein te Woerden (of naar Woerden?) 

15 Pieter die harnasmaker naar Wijck met een brief 

15 Jan Heinricxz met Dirck Hoeck Jacobsz naar Den Haag, om de bede te betalen 

15v Jan Heinricxz 
ter dagvaart op 6 augustus inzake het schrijven van de landsheer over de 
petitie van 10.000 kronen 

15v Dirc Jacopsz, burgemeester, en Willem Aertsz - 

15v Jan van Anxt naar Den Haag met een brief 

15v Dirc Jacobsz, burgemeester en Baernt Heinricxz, burgemeester, Jan Heinricxz 
naar Den Haag inzake de munt en de petitie van mijn genadige heer van de 
20.000 kronen 

15v Jan de Lueckenaar naar Schoonhoven met een brief 

15v Frans Cornelisz naar Den Haag, te paard, toen men Bentscop verbrandde 

15v Dirc Jacobsz, burgemeester 
naar Oudewater, voor de eerste mis van de commissaris van St. Anthonius 
en heeft geofferd enig geld 

15v meester Dirc van Rijn naar Utrecht inzake Adriaen Gheritszoons huis 

16 Jan Heinricxz naar Den Haag, inzake Roffert 

16 Jan Heinricxz naar Den Haag 

16 Jan de Lueckenaer naar Den Haag met een brief 

16 Jan de Lueckenaer naar Den Haag en Schoonhoven 

16 Dirck Jacobsz, burgemeester met de kastelein en Dirc Dircxz en Jan Heinricxz naar de Nieuwendam, inzake het onderhoud van de IJssel 

16 Jacob Leu, kastelein en Jan Heinricxz 
gezonden naar Rotterdam naar meester Joost Connevyn commissaris, 
inzake Willem van Reymerswale 

16 Jan Heinricxz, met meester Joost Connevijn naar Rotterdam, voor dezelfde zaak 

16 Jan de Lueckenaer 
naar Dordrecht, Delft, Leiden en Rotterdam met brieven; ook nog naar 
Amsterdam 

16 Jan van Anxt naar Den Haag, en naar Oudewater; nog naar Den Haag 

16v Jan de Luekenaer naar Utrecht 

16v Jan Heinricxz 
naar Den Haag, op het beschrijven van de bede van 22.000 via Roelant de 
Feure, met andere zaken van het land 

16v Jan Heinricxz naar Den Haag 

16v Jan Heinricxz naar Schoonhoven, om inlichtingen te vragen over de makelaardij 

16v Jan de Luekenaer naar Montfoort met een brief 

16v Heinrick broer naar Utrecht, om te betalen de pacht van het Land van Stein 

16v Pieter harnasmaecker naar Rotterdam met een brief om antwoord te krijgen 
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16v Pieter de harnasmaker naar Den Haag, met geld 

16v meester Dirc van Rijn naar de proost inzake Adriaen Gheritszoons huis 

16v Pieter harnasmaker met "amsen" van de brouwerij te Brugge aan Jan Heinricxz 

17 Jacob Leu en Willem Aertsz naar Den Haag, inzake Brugge en "den oesterlinck" 

17 Jacob Leu en Willem Aertsz 
reis inzake de munt en inzake de "oesterlinck", en inzake de graaf van 
Overeem 

17 Willem Aertsz naar Den Haag, om het advies van de brouwerij te krijgen 

17 de kastelein 2x naar Den Haag, inzake de stapel 

17 Dirc Jacops Heinricxz naar Den Haag, op het beschrijven van de pater van Huessen 

17 Dirc Stempelsz naar Dordrecht, met brieven 

17 Dirc Jacobsz, burgemeester naar Amsterdam, om te betalen 

17v Dirc Jacopsz, burgemeester naar Rotterdam, om te onderhandelen 

17v Jan die Leuckenaer naar Dordrecht met een brief 

17v Jan Heinricxz 

naar Brabant, Leuven, omdat de stad voor het gerecht gedaagd was aldaar, 
op verzoek van meester Hubrecht en Willem van Bochout inzake hun renten, 
verder naar Brussel, Gent en Brugge om de makelaardij, de IJssel en de 
brouwerij te bespreken 

17v Jan Heinricxz naar Den Haag, inzake de omslag van kerstavond 

17v Jan Heinricxz in de heilige kerstdagen, over deze omslag 

17v Pieter die harnasmaecker naar Utrecht met een brief aan meester Anthonis Pot 

18 Jan de Lueckenaer naar Leuven met een brief aan meester Ghijsbrecht Waddinck 

18 Jan Heinricxz 
naar Utrecht, om daar te overleggen met de pater van Huessen over de 
gemeenlands renten om een proces te voorkomen 

18 Jan Heinricxz naar Den Haag om de bede van mijn genadige heer te betalen 

18 Pieter die harnasmaker 
naar Utrecht met een brief inzake de pater van Huessen, en om renten te 
betalen 

18 Jacop Minne en Jan Jansz, rentmeester 
naar Dordrecht, voor de beslaglegging van Ghijs de roe Leu, en vanwege de 
munt 

18 Adriaen Gheritsz en Jan Heinricxz naar Antwerpen, om daar betaling te verrichten in februari 1500 

18 meester Frederick Sweym 
van Utrecht naar Gouda om de stad op de hoogte te stellen van hetgeen hij 
besproken had met Claes Bazijn 

18v Dirc Jan Lambrechtsz 

naar Den Haag, met toestemming van de kamer om raad te vragen aan enige 
heren van de raad in de kwestie die bestond tussen Jan Adriaenszoons 
weeskinderen en Aeff Hoeven, en omdat men de privileges geregistreerd 
wilde hebben in Den Haag 

19 - blanco 
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19v - blanco 

         

8 Schenkingen  
20 de officiaal van Utrecht bij meester Dirc van Rijn, vanwege "tzesse" van Bazijn: geld 

20 Roeland de feure, tresorier een vat hop 

20 de heren van Oudmunster 
bij Henrick broeder, met toestemming van de burgemeesters, vanwege de 
sluis achter het hof: wijn 

20 - bij de eerste mis van de zoon van Jan Jansz Kos: geld en wijn 

20 enige heren van Oudmunster bij Heinric broeder, vanwege de sluis achter het hof: gouden penningen 

20 - 
14 vaten bier, in de "maerte" gebrouwen, naar het hof te Brussel te brengen, 
vracht en andere onkosten 

20 - 4 tonnen, te zenden naar "teemseecke" (?) 

20 meester Joos Connevyn en meester Rytsaert 
3 maaltijden en wijn, ten huize van Jan Heinricxz geschonken door de 
burgemeesters het gerecht en de tresoriers, en de wagenhuur toen zij naar 
Oudewater geweest waren 

20 
de kanselier Hughe de Mont, Roelant de Feure en meester Joos Connevijn, de 
meesters van de rekenkamer, Thomas Buekelaer, Jan Stalpert 

23 vaten bier - het vat een Rijnse gulden - met 14 lege tonnen, die achter 
bleven 

20v 
meester Jacob Ruycssch, meester Jacob van Almonde, meester Jan van 
Schoenhoven en meester Joos Connevyn 

elk een ton bier, omdat zij zich bezig hadden gehouden met de zaak van de 
IJssel 

20v de generaal van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

20v Kaerl die procureur 2 kannen wijn 

20v meester Joos Connevyn geld 

20v Jan van Outhuesden geld 

20v de heren van Oudmunster 
toen zij in Gouda waren ter zake van de sluis achter het hof te leggen: een 
maaltijd en wijn 

20v de schout van Amsterdam 2 kannen wijn 

20v - nog 6 kannen wijn, toen men verpachtte ten zijnen huize 

20v - 4 kannen wijn, bij de eerste mis van Jan Fransz Cos'zoon 

20v raadsheren en op de rekenkamer en de griffier elk 12 tonnen bier, slepen en de tonnen uitladen, vracht 

20v Thomas Bueckelaer de rentmeester 2 tonnen bier, gezonden naar Dordrecht 

20v - 5 tonnen bier in Den Haag 

20v Thomas Bueckelaer nog 2 tonnen bier van 12 hem beloofd door Jan van Anxt de 19e augustus 

21 de Clarissen 2 kannen wijn op St.-Clarendag 

21 de heemraden van Schieland 2 kannen wijn 

21 de heer van IJsselstein 4 kannen wijn, toen de hertog van Saxen hier was 

21 - een kan wijn, gehaald bij de weduwe van Michiel Jacop Clementsz, toen men 
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aan het verpachten was 

21 meester Gherit van den Mye 2 kannen wijn 

21 de heer van IJsselstein 4 kannen wijn, toen hij in Gouda was met de graaf van Benthem 

21 Roelant de feure een maaltijd 

21 de stad Rotterdam en Schiedam 4 kannen, toen zij in Gouda waren inzake het handelsschip 

21 de stad Hoorn 16 pinten wijn 

21 de heer van Saxen een okshoofd wijn, gekocht van Gheerloff Gheritsz 

21 Jan van Anxt 2 tonnen, naar Delft gebracht 

21 Thomas Buekelaer 2 tonnen bier, op 3 oktober 

21v meester Heinrick van de Graeff doctor 2 kannen wijn, met toestemming van de kamer 

21v meester Willem van Berendrecht en meester Floris oom, raadsheren 2 kannen wijn 

21v de procureur-generaal 2 kannen wijn 

21v de tresorier Roelant de Feure een licht maaltijd met wijn 

21v - en dit is geschied ten huize van Machelt Jacop Clementsz 

21v meester Joos Connevyn kost en wijn, toen hij vertrok naar Brabant in oktober 

21v de tresorier Roelant le feure met zijn gezelschap 
7 maaltijden 's middags, en 's avonds met enigen van die van het gerecht 13 
maaltijden, aan wijn: 8 kannen most en 9 kannen wijn 

21v meester Joost Connevijn 
met toestemming van de kamer, toen hij in Den Haag was, met tonnen en 
vracht 

21v de heren van Oudmunster toen zij in Gouda waren in verband met de moord in Kort Haarlem: geld 

21v de stad Rotterdam geld 

21v meester Joost Connevijn 3 kannen rode wijn 

21v de kastelein een maaltijd bij hem thuis, toen zijn huisvrouw in de kraam lag 

22 de rentmeester 2 tonnen bier, met toestemming van de kamer 

22 Jan van Anxt vracht van 4 tonnen 

22 Wouter van Outhuesden, rentmeester 2 kannen wijn, met toestemming van de burgemeesters 

22 in Onze Vrouwe gilde 4 kannen wijn 

22 
meester Claes Pottelberch, de president van Vlaenderen, en meester Cornelis 
Bolyn 

elk een ton bier 

22 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen 

22 de meters 
geld, op Verzworen Maandag naar oude gewoonte en met toestemming van 
de kamer 

22 de Minderbroeders een maaltijd op St.- Franciscusdag, met wijn, groente en vis 

22 Thomas Bueckelaer een ton bier, met toestemming van de kamer 

22v - blanco 
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9 Waken  
23 Pieter Willemsz die "cruysser" bewaken van de Potterspoort en openen en sluiten 

23 de poortwachter 
de Dijkspoort, het Veerstal en de boom in de Haven bewaken en openen en 
sluiten 

23 de 5 poortwachters bewaken van de poorten 

23 de 4 klapwachters waken bij nacht 

23 2 torenwachters waken bij nacht 

23 Pieter Willemsz die cruysser overdag waken 

23 Dirc Heinricxz waken overdag en een nacht in de rondte 

23 Adriaen die poortier de Dijkspoort bewaken 

23 Michiel waken in de Kleiwegspoort 

23 Dirc Claesz de Tiendewegspoort bewaken 

23v een man een nacht waken 

23v Dirc Claesz waken 's nachts 

23v 2 mannen 2 nachten buiten waken 

23v meester Adriaen barbier voor 3 mannen, die de wacht hielden 

23v 15 mannen die de wachthielden, toen de soldaten "waren binnen renen" 

23v Dirc Claesz 22 dagen 

23v Pieter die cruysser 22 dagen 

23v Michiel Dircxz 4 weken 

23v Adriaen poortier 7 weken de Veerstalpoort bewaken 

23v Dirc Henricxz 7 weken de Dijkspoort bewaken 

23v Pieter Cruyser 29 dagen de Potterspoort bewaken 

23v Michiel 28 dagen de Kleiwegspoort bewaken 

24 - blanco 

24v - blanco 

         

10 

Bouwen 
Het woord ijzerwerk kan verwijzen naar het wegen van 
spijkers enz., en zou dan vertaald kunnen worden als 
"ijzerwerk". 

 

25 Pieter die sloetemaecker sleutels aan de kerktorens 

25 Jan die baggerman baggeren 

25 Willem die smid 8 pond ijzers en 600 dubbele middelnagels 
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25 Willem Ellertsz een kar zand 

25 Pieter Jansz 9 karren zand vervoeren 

25 Adriaen Hugez timmeren 

25 Adriaen Hugez timmeren 

25 Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

25 Willem Heinricxz, die sager een wilg zagen 

25 Adriaen Hugez timmeren 

25 Willem die smid spijkers en ijzerwerk 

25 Pieter die sloetemaecker 2 sleutels in die vierschaar en nog één van de hal 

25 - een wilg en een eik 

25 - hout slepen naar de Noodgodskapel en naar Honskoop 

25 Adriaen timmerman werk aan de Noodgodsbrug en de Honskoopbrug 

25 Willem die smid 82 pond ijzerwerk 

25v - 600 dubbele middelnagels en 100 middelnagels en 100 lasijzers 

25v de houtzager hout, gebruikt aan de bruggen 

25v Pieter van Beest hout, gebruikt aan de bruggen bij de Noodgodskapel en elders 

25v Phillips werk aan het watertje bij de Doelen 

25v Adriaen Hughez arbeid aan de Veerstals palen 

25v Gherit Gheritsz de kraan brengen naar het Veerstal en weer naar huis; hout vervoeren 

25v Willem die smid 7 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

25v Phillips arbeid aan de stad en tras 

25v Gherit Gheritsz de kraan naar huis brengen en halen, palen slepen, en ander hout 

25v - 
2 kleine schuitjes, gebruikt gedurende 9 dagen om de palen te heien voor het 
Veerstal 

25v Jan Stevensz ijzerwerk gebruikt aan de Honskoper brug 

25v Adriaen Dircxz hout, gebruikt aan het Veerstal 

25v Pieter van Beest hout, gebruikt aan het Veerstal en elders 

25v de heiers aan het Veerstal - 

26 Adriaen Hugez hout, arbeid, de kraan, en het heiblok 

26 Willem Smit 86 pond ijzerwerk en spijkers 

26 Aert Allertsz metselwerk 

26 - 6 bast "tot tonnen Jacob ende tonnen ghijs" 

26 Govert Ewoutsz bestraten 

26 Adriaen Hugez arbeid op de brug over de IJssel, met een knecht, 3 dagen lang 

26 Adriaen Hugez hout 
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26 Willem Smit spijkers en ijzerwerk 

26 Adriaen Dircxz hout gebruikt aan de IJsselbrug 

26 Adriaen Hughez en knecht en nog een timmerman werk aan de IJsselbrug, 11 .....dagen 

26 Adriaen Hugez hout gebruikt aan de IJsselbrug en elders 

26 Pieter van Beest hout, gebruikt aan de Honskoperbrug 

26 Willem die smid 82 pond ijzerwerk en dubbele middelnagels, gebruikt aan de IJsselbrug 

26 Gherit Gheritsz 9 balken slepen op de IJsselbrug en bij het St.-Anthonisgasthuis 

26v Huge die karreman arbeid op het marktveld 

26v Huge die karreman - 

26v Huge die karreman - 

26v Aert Alertsz heien aan de IJsselbrug 

26v Adriaen Hugez arbeid 

26v Willem smid ijzerwerk 

26v Govert Ewoutsz arbeid 

26v Dirck Voppesoen Neleman en nog iemand de dijk verhogen bij Jacob Deckers 

26v Neleman Jacobsz de dijk aan de brug maken; rijshout en riet in de nederweg 

26v Pieter die sloetemaecker - 

26v - de weg maken "nae leyen te rijen" 

26v Willem smid ijzerwerk 

26v Jan Stevensz 54 pond ijzerwerk en spijkers 

26v Adriaen die timmerman arbeid 

26v - schouwhuur 

26v Phillips en 2 knechten arbeid 

26v - schouwhuur 

26v - een halve kar zand 

26v Pieter die smid een sleutel in de Tiendewegspoort 

26v Lijsbet stenen 

27 Gherit Gheritsz hout slepen naar de Honskoopsebrug Tiendewegs 

27 Willem smid 24 pond ijzerwerk en andere spijkers 

27 Adriaen Hugez hout en arbeid 

27 Hughe die karreman vervoer 

27 Dirck Voppez neleman en Tijs Willemsz de wangen maken aan de IJsselbrug 

27 Willem Smit ijzerwerk 

27 Jan die baggerman - 

27 Adriaen Hugez arbeid 
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27 Phillips die metselaar arbeid 

27 - 1500 stenen 

27 - kalk opslaan, en een schouw 

27 Dirc Jansz kalk 

27 Adriaen Hugez arbeid; 3 vijzels 

27 Willem die smid 
26 pond ijzerwerk gebruikt aan de school en aan de bruggen; 400 dubbele 
middelnagels 

27 Phillips die metselaar arbeid, stenen en kalk, zand 

27 Volpert Jacobsz timmeren 

27 Pieter die sloetemaecker een slot gemaakt aan het raadhuis van de achterste kelder 

27v Jacob Coddestein glazen gemaakt bij de Minderbroeders 

27v Pieter de leidekker en Jan Claesz arbeid aan de Minderbroederskerk (10 dagen) 

27v Phillips die metselaar met Florisz en Jacob Robbertsz werk aan de zijl in de Simon Judenstraat en aan de stadsvesten 

27v te Haastrecht 2000 stenen 

27v - een schouw 

27v Willem smid 38 pond ijzerwerk, 1200 dubbele middelnagels en 100 middelnagels 

27v Willem Heinricxz sager, met zijn zoon arbeid 

27v Huge die karreman vervoer 

27v Dirck Jansz kalk 

27v de sleper hout, gebruikt aan de brug in de Peperstraat en aan het Veerstal 

27v Adriaen Hughez arbeid 

27v - een rondhout 

27v - 
de zijl in de Simon Judenstraat uitbaggeren en onder de brug in de 
"Comijnsteege" 

27v Willem smid ijzerwerk, gebruikt bij de Minderbroeders 

27v Dirc van Beest planken, gebruikt bij de Minderbroeders 

27v Zymon Franckez van balken planken afzagen 

28 Pieter van Beest balken 

28 Willem Heinricxz balken, waar hij planken van zaagde 

28 Pieter Willemsz de weg maken bij de "lazarus" en arbeid 

28 Baert Ellertsz 300 klinkers 

28 Willem smid 77 pond ijzerwerk en spijkers 

28 Adriaen Hugez arbeid 

28 - gezaagde sparren en een raster en een dubbele spar 

28 Jan Gheritsz vervoer 
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28 Jan Gheerlofsz straat maken 

28 Aert Allertsz metselwerk 

28 - zand 

28 Simon Jacobsz balken 

28 Neel die voel zand 

28 Aernt Aertsz zand 

28 Adriaen Hugez arbeid 

28 Adriaen Hugez 6 sparren 

28 Willem Smit 7 pond ijzerwerk 

28 - 300 dubbele middelnagels 

28 Dirc Straetgen stenen, die de kerkmeesters niet wilden betalen 

28 - kalk 

28 - dragen 

28v Phillips arbeid 

28v Jan Gheerlofsz arbeid 

28v Willem Smit 14 pond ijzerwerk en 850 dubbele middelnagels 

28v Lysbet op het Veerstal stenen 

28v Adriaen Hugez arbeid 

28v Aert Aertsz 8 karren zand om kalk mee op te slaan 

28v Aert Aertsz kalk opslaan 

28v Hughe 9 karren zand vervoeren en 2 karren puin 

28v - een touw aan de boom van de Potterspoort 

28v Pieter die leydecker dekken op de toren(s) 

28v Willem smid ijzerwerk 

28v Johannes die schilder - 

28v Jan Gheerlofsz bestraten 

28v Phillips en zoon en hulp werk aan de stadsmuur, met een schouw 

28v Adriaen Hughez arbeid 

28v - een schouw 

28v Lysbet Wouters stenen, gebruikt aan de Vesten, 3500 en 100 

28v 3 mannen een dag diepen onder de brug bij de Collatiebroeders 

28v Jan die baggerman baggeren op de Gouwe voor Sint Joest 

28v Aert Allertsz metselwerk 

28v Dirck Jansz kalk 

29 Hughe die karreman vervoer; 2 karren puin 
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29 Willem smid 17 pond ijzerwerk en 200 dubbele middelnagels 

29 Huge die karreman - 

29 - 
uitdiepen onder de bruggen achter de Minderbroeders en de Groeneweg 
("die groenwech") 

29 Willem die smid 16 pond ijzerwerk en 600 dubbele middelnagels 

29 Pieter die sloetemaecker 6 sleutels 

29 Willem smid 7 pond ijzerwerk en 250 dubbele middelnagels 

29 Adriaen Hughez arbeid 

29 Adriaen Hughez 4 rondhouten 

29 Willem Dircxz ijzerwerk 

29 gekocht te Dordrecht 18500 leien om het Veerstal mee te dekken 

29 - vracht 

29 - om "tboet" te maken 

29 Willem die smid 54 pond ijzerwerk en 600 dubbele middelnagels 

29 - baggeren onder de brug op de Molenwerf 

29 Meyngen straatstenen vervoeren naar de Tiendewegspoort 

29 Hughe 27 karren zand en 2 karren stenen vervoeren 

29v - 13 karren zand 

29v - planken vervoeren 

29v Tijs Willemsz en Neleman Jacob Deckersz klei lossen en glad maken aan de dijk 

29v Willem Jansz cleintgen arbeid 

29v 2 mannen pannen opleggen 

29v Meyntgen vervoer 

29v Dirc Straetgen 33 hardstenen, gebruikt in de Tiendewegspoort 

29v Dirc Straetgen - 

29v Dirc Straetgen arbeid 

29v Aert Allertsz arbeid 

29v een jongen 5 dagen hulp bij metselwerk 

29v Dirc Adriaensz een blok planken 

29v Pieter die sloetemaecker sloten vermaken en nieuwe sleutels 

29v gekocht te Schoonhoven leinagels 

29v 
Pieter die Licht en Jan Muysgen en Heyn van den Bosch en Aertgen van 
Schoenhoven 

gezamenlijk leidekken 41 dagen lang op het Veerstal, de man een schelling 
per dag 

30 Cleyntgen metselwerk aan het Veerstal 

30 Willem die smid 18 pond ijzerwerk, 1100 dubbele middelnagels en 600 middelnagels 
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30 Willem die smid 2800 spijkers van bepaalde soort 

30 Adriaen Hugezoen arbeid bij St.-Anthonisbrug en buiten het Doelenpoortje en de Vlamingspoort 

30 Adriaen Hugez hout, gebruikt aan het Veerstal toen men dekte met leien 

30 Jan Gheritsz balken en planken slepen voor het stadhuis 

30 Pieter Licht en Heyn van den Bosch arbeid aan het Veerstal 

30 Cleyntgen operman arbeid 

30 Pieter die sloetemaecker het slot van de boom vermaken 

30 Adriaen Hugez 2 blokken planken 

30 Adriaen Hugez arbeid aan de IJsselbrug en aan het Veerstal 

30 Adriaen Hugez een rondhout, gebruikt door hem aan het wed 

30 Willem die smid 
7 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels, 300 middel nagels, 600 lasijzers 
en 1000 "schosspijckers" 

30 Simon Vranckez hout, gebruikt aan het wed. 

30v Jan boern 200 pond lood en 36 pond gebruikt in het Veerstal 

30v Jan Borren de stads wijnkannen herstellen 

30v Pieter die Licht en Heyn van den Bosch arbeid aan het Veerstal 

30v Cleyntgen operman metselwerk 

30v Adriaen Hughez arbeid 

30v - planken maken tot voetlatten 

30v een sleper hout gebracht naar het Veerstal 

30v Meyntgen vervoer 

30v Willem smid 
14 pond ijzerwerk en 400 dubbele middelnagels, 200 middelnagels, 600 
lasijzers en 100 "scos spijckers" 

30v Phillips die metselaar arbeid 

30v bij de sloetemaecker de "tancker" van de waardin vermaken 

30v - 
een blaasbalg in het accijnshuis en een "teycken" (penning) maken, waarmee 
men accijns betaalt 

30v Cleyntgen werk aan het Veerstal 

30v Comen Jaep op het Veerstal, bast en olie die men gebruikt heeft op het Veerstal 

31 Jan die baggerman arbeid in het wed. 

31 Phillips die metselaar metselen aan de stadsmuur bij het Vlamingspoortje 

31 Lysbet mit die crop 
3000 stenen, gebruikt in de Tiendewegspoort en aan de stadsmuur, (de 
duizend 21 stuivers) 

31 Adriaen Hughez arbeid 

31 Adriaen Hughez 2 planken, waar men voetlatten van maakte 

31 Adriaen Hughez 2 balken gebruikt aan het bruggetje in de Vogelesang 
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31 - een balk zagen, en 2 keperhouten 

31 - hout slepen naar de bruggen, waar men ze mee maakte 

31 Willem die smid 
6 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels, 200 middelnagels, 600 
lasijzers en 2000 "scos spijkers" 

31 Meus die lijndraier 
2 loden repen aan het muurwerk op de kerktoren, wegende 36 pond en 
onkosten 

31 Dirck Straetgen 9 schuiten en 5 karren zand, gebruikt op de Tiendeweg aan de straat 

31v Dirck Straetgen 
18 voet "taselments", gebruikt in de Zijl bij de hal. (heeft iets te maken met 
een gemak?) 

31v Dirck Straetgen - 

31v Dirck Straetgen bestraten 

31v coman Ghijs de zijl voor het Veerstal schoonmaken 

31v Meynert die karreman stenen en zand vervoeren naar de Tiendeweg 

31v Phillips die metselaar met zoon en helper metselen 

31v Cleyntgen metselen aan het Veerstal, en dekken 

31v Pieter die Licht en Hein van den Bossch dekken op het Veerstal 

31v Willem die smid 
56 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels, 300 middelnagels, lasijzers en 
1500 "schos spijckers" 

31v Adriaen Hugez arbeid aan de St. Jansbrug 

32 Adriaen Hugez een plank, gebruikt op het Veerstal 

32 Pieter Dircxz van Beest 2 planken van een opkoper, gebruikt aan de bruggen 

32 - een Deventer hout 

32 - een balk 

32 - 4 Deventer planken 

32 Aert Allertsz hulp bij metselen 

32 Dirc Straetgen een lijst aan de Tiendewegspoort 

32 Willem Smit 24 pond ijzerwerk, en spijkers gebruikt aan de Noodgodsbrug 

32 Jan Borre lood, gebruikt in het Doelenhuis 

32 Phillips die metselaar arbeid in de Doelen, aan de Tiendewegspoort, aan de Noodgods en elders 

32 Hughe vervoer 

32 de leidekkers 12 dagen arbeid aan het Veerstal 

32 de operman 12 dagen 

32 Lijssbet Wouters 7500 stenen 

32 Adriaen Hughez arbeid, vijzels, sparren 

32v - planken aan het Veerstal 

32v - 2 palen, zagen 
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32v Jan Borre lood, gebruikt op het Veerstal 

32v Jan Braichgen hout slepen 

32v Jan Braichgen en Cornelis balken brengen naar het stadhuis 

32v - Balken gekocht "tegens" Jan IJsbrantsz 

32v Pieter en Hein van den Bosch arbeid 

32v Cleintgen arbeid 

32v Willem die smid 16 pond ijzerwerk en spijkers gebruikt om mee te dekken op de Dijkspoort 

32v Adriaen Hugez arbeid 

32v Adriaen Hugez de zijl op de Korte Tiendeweg 

32v Adriaen een hout van 30 voet, en 2 balken 

32v Meus Michielsz een klokketouw 

32v Jacop Jacobsz zagen 

32v Jan Gheritsz slepen 

32v Hughe zand, stenen en puin vervoeren 

32v Dirc Jansz 2 tonnen kalk 

32v Pieter die sloetemaecker een slot maken op het erf bij Gherit Dircxz, met sleutels 

33 Pieter Harnasmaecker vorsten, gebruikt bij het Veerstal 

33 Vop die sleper balken slepen op de brug over de IJssel 

33 Adriaen Hugez arbeid 

33 - keperhouten zagen, gebruikt aan de stadsbruggen 

33 - een raster zagen; nog een half blad wagenschot 

33 - 7 balken 

33 - 16 rasters, gebruikt aan het erf, waar de stads "steyn" ligt 

33 - 
24 rasters, waar mee men "steygerde" aan het Veerstal (= klimmen, steigers 
maken?) 

33 - 17 kerksparren 

33 Allert Jansz vervoer 

33 Willem die smid 87 pond ijzerwerk 

33 Willem die smid 
800 dubbele middelnagels, 4000 middelnagels, 300 lasijzers, 1000 
scosspijckers 

33 Dirc straetemaecker 22 voet bestraten 

33 Phillips die metselaar met Jacop zijn zoon arbeid 

33 Jacob Robbertsz metselen aan de stadsbruggen en muren 

33v Cleintgen een hoeveelheid stenen uit de IJssel vissen 

33v Pieter van Beest 106 nieuwe planken 
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33v Willem die smid 74 pond ijzerwerk, 1000 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

33v Adriaen Hugez 5 dagen timmeren aan de IJsselbrug 

33v Adriaen Hugez een knecht 5 dagen gehuurd 

33v Pieter Loycksoen 150 vorsten gebruikt aan het Veerstal 

33v Pieter Loycksoen dekken 

33v Jan Gheritsz planken en hout slepen 

33v Willem die smid leinagels, waarmee men dekte op het Veerstal 

33v Cleyntghen arbeid 

33v Pieter die sloetemaecker een slot dat hangt aan de Potterspoort 

33v Pieter die sloetemaecker oude sloten aan de stadspoorten vermaken 

33v Pieter Braichgen een haak, waarmee men de boom in de Potterspoort ophaalt 

34 Meynert die karreman vervoer 

34 - 9 geldzakjes 

34 Adriaen Hugez timmeren 

34 een knecht die Adriaen een dag hielp 

34 Willem die smid 6 pond ijzerwerk en 500 dubbele middelnagels 

34 Lysbet den crop stenen, gebruikt aan het Veerstal en op de Tolbrug 

34 Pieter van Beest een balk 

34 Adriaen Hugez "opsetten" de zijl van Bloemendaal, 2 dagen werk 

34 Willem Smit 300 dubbele middelnagels, 26 pond ijzerwerk, 1100 dubbele middelnagels 

34 Pieter die sloetemaecker sloten gemaakt in de Doelen en aan het raadhuis en sleutels 

34 Willem smid 
22 pond ijzerwerk, 700 dubbele middelnagels, 100 middelnagels, 200 
lasijzers 

34 Willem smid reparaties bij de Minderbroeders, het gehele jaar door 

34 Adriaen arbeid overal; hout 

34 Pieter die leydecker arbeid 

34v Coddestein de glazen bij de Minderbroeders repareren het gehele jaar door 

34v Cornelis Willemsz de "valuatie" "zetten in hout" 

34v - 2 karren zand 

34v Jan Gheritsz hout slepen 

34v Dirc Straetgen arbeid in de Kleiwegspoort 

34v - voor 3 kozijnen hout zagen 

34v Heinric Aertsz Broeckhuysen planken, van hem gekocht, gebruikt aan de bruggen 

34v Coddestein een glas te "verloden" achter in het raadhuis 

34v Coddestein 100 ruiten stoppen en 8 in het raadhuis en de weeskamer en in de raadkamer 
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34v Engel Zymonsz de brug opknappen en de weg effenen, het gehele jaar door 

34v - zand, gebruikt voor de Doelen, toen men de straat maakte 

34v - bestraten, gedurende een heel jaar, van de straten van de stad 

35 - vakant 

35v - vakant 

         

11 Diversen  
36 meester Dirc van Rijn een akte, en kopieën van het hoger beroep inzake "tzesse" van Bazijn 

36 een bode die een brief van Gent bracht aan de stad 

36 meester Dirc van Rijn 
in de naam van meester Jan Knijff, officiaal te Utrecht, om de bul die van 
Rome gekomen was om van Adriaen Gheritszoons huis een steeg te maken 

36 IJsbrant die wielmaecker een kruiwagen 

36 heer Jan Florisz 3 kopieën 

36 dienaar van de advocaat in het hoge hof - 

36 meester Claes Roelofsz te Leuven rechtelijke kosten 

36 meester Ghijsbrecht Waddinck kosten gemaakt te Leuven, bij het verkrijgen van onze rechten 

36 meester Ghijsbrecht Waddinck getaxeerde wettelijke kosten van meester Hubrecht van Bochout 

36 - 
een maaltijd voor rechters in verband met de zaak van meester Hubrecht van 
Bochout 

36 Olivier, dienaar van de commissaris 
naar de IJssel geweest om de informatie in het net te schrijven op 20 bladen 
papier 

36 de barbier en page van de kanselier diensten bewezen aan de gedeputeerde(n) 

36 - een verzoekschrift en een gesloten brief, gezonden naar Leuven 

36 - 2 verzoekschriften om uitstel van onze renten te krijgen 

36v - artikelen, voorgesteld aan de staten van de Rooms koning te Antwerpen 

36 - 
het uittreksel van de privileges geschreven door onze klerk meester Heinrick 
en gezonden naar Utrecht 

36 - de weg maken buiten de Potterspoort 

36 - een brief, gekomen van Jan Heinricxz, die in Mechelen is, aan de stad 

36 meester Heinrick, onze klerk een akte 

36v Machel Bouts, via meester Chrispoffel pijlen van hem gekocht 

36v Dirc Jacobsz, burgemeester 2 kopieën, inzake Claes Bazijn 

36v de sluiswachters de straatstenen 

36v Jan van Anxt vrachtkosten voor bier gebracht naar Den Haag 

36v de griffie te Leuven 2 brieven 
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36v de griffier in Den Haag via Jan Heinricxz, voor het advies van de gratie van de stad 

36v de klerken van de griffie - 

36v meester Joos Connevijn, raadsheer uit het hoge hof 
daggelden, gedaan op de IJssel en voor het ter audiëntie zitten op "die 
verlancte" van onze gratie, met meester Ritsaert en zijn klerken 
[Hoge Raad] 

36v - heien 

36v - 
om een opdracht te krijgen van het schoutambt op provisie op de naam van 
Jacob Voppez 

36v meester Louwerens een brief gezonden aan de heren van Oudmunster inzake de tijnspenning 

36v Marcelis Willemsz 
het "spul" (= spel, vertoning) op te zetten op Sint-Jansdag en bij de 
ommegang 

37 een deurwaarder 2 bevelschriften kopiëren inzake de munt 

37 Jan van der Moete schrifturen, gemaakt van Claes Bazijns "anleggen" 

37 - geldzakjes maken 

37 - emmers oplappen 

37 - vervoer 

37 - kalk 

37 - balken slepen 

37 Adriaen Hugez - 

37 - het bord van het uurwerk 

37 Willem Smit vanwege de Minderbroeders 

37 - 
de kopie van de bul, gekomen uit Rome en de certificatie met goedkeuring 
van de stad 

37 een deurwaarder uit het hoge hof 
een kopie van de munt 
[Hoge Raad] 

37 Jan van Anxt omdat hij in Den Haag vastgehouden was vanwege de gemeenlands renten 

37 - 83 emmers om mee naar de brand te lopen, (9 stuivers per stuk) 

37 de Minderbroeders groenten, gekocht op de markt 

37 Pieter harnasmaecker omdat hij met een paard naar Polsbroekerdam geweest was 

37 Jan Borre lood, gebruikt aan het uurwerk 

37 - een kopie inzake de vrouwe van Rabais 

37 - 
2 kopieën vertalen van het "duytsch" in het "Walch", inzake ons privilege van 
het schoutambt, (= van het Hollands in het Frans ?) 

37v Claes de Mol, procureur te Gent de kosten taxeren van het proces in verband met de vrouwe van Rabais 

37v Jan Heinricxz 
4 brieven gekregen van mijn genadige heer en de graaf van Nassouwe aan 
de landsheer van Utrecht 
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37v - verloren schiettuig 

37v Evert die soes de ommegang, en een ton bier en accijns 

37v Jan Pietersz koeien en paarden afroepen 

37v de soldaten 2 tonnen bier op 17 juli 

37v een notaris 
"kennis te draghen" van de presentatie gedaan meester Hubrecht van 
Bochout om zijn renten te lossen 

37v meester Willem bier en "bossen" slepen 

37v Pieter die sloetemaecker de "bossen" maken 

37v - 4 karren zand 

37v Jan Heinricxz bier in Den Haag, te voeren gegeven op rekening 

37v - het bier opslaan en daarna te brengen waar het geschonken wordt 

37v Jacop Cornelisz geld wisselen 

37v Willem Willemsz de backer verloren schiettuig 

37v - voor de absolutie tegen Claes Bazijn 

37v een bode gekomen van meester Rytsaert Barradot met een brief van uitstel 

37v - zilveren geld wisselen, toen men in augustus de bode betaalde 

38 Aecht, weduwe van Claes Ghoesens de kannen bewaren 

38 Jan de Bruyn zand 

38 Keyser voor de kermis 

38 - 
een kopie van de rechtszitting en het vonnis van de makelaardij van het hele 
proces 

38 - een gesloten brief in de rekenkamer 

38 Jan die Witte heeft betaald wettelijke kosten in Brugge gemaakt tegen Jan van Riebeecke 

38 in de registerkamer om een kopie te hebben van het sluiten van de nieuwe dam bij IJsselstein 

38 Joest de deurwaarder de kopie van het bevelschrift van de munt 

38 Jan Hoec het kruis rechtzetten 

38 meester Louwerens en meester Heinrick 2 kopieën, schrijven inzake de munt 

38 Wonne Gheritsz geld naar Dordrechtgebracht 

38 in Den Haag 
uit de tresorie, van het privilege van het land, om 3 kopieën inzake de 
IJsseldam en de Lekdijk, per stuk 2 Rijnse guldens 

38 - nog een kopie van het vonnis en de overeenkomst van de makelaardij 

38 de klerk van meester Joos Connevijn voor de geschriften van "Reymerswale" 

38 meester Gherit Storm omdat hij betaling deed te Utrecht aan Claes Bazyn vanwege onze portie 

38v de knecht van Aelbert van Loo geschriften 

38v - 2 kopieën van de absolutie van de munt 



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    518 

 

 

38v meester Heinric die clerc een notariële brief opstellen en die zenden naar Leuven 

38v meester Heinric die clerc nog een brief tegen meester Hubrecht van Bochout 

38v Pieter kistemaecker 2 borden maken, waar de valuatie op gepubliceerd werd 

38v - salarispenningen "tegens" meester Hubrecht van Bocholt 

38v - 
2x de school schoonmaken omdtat de paarden van de hertog van Saksen er 
in stonden 

38v een bode die kwam van Gent met een brief 

38v Wout van Outhuesden 
zijn salaris, met toestemming van de kamer, toen hij naar de stad kwam 
inzake de munt 

38v de heren van de raad in Den Haag vanwege het advies over het rapportgeld 

38v de klerk van de griffie - 

38v de griffier voor het verkrijgen van het advies van de brouwerij 

38v meester Heinrick die clerck 
3 kopieën van de makelaardij en het concept van het verzoek "om te leveren 
in de financiën van mijn genadige heer" 

38v - 
2 uittreksels van de adviezen van het land van Holland, aangaande het 
Goudse bier 

39 - een kopie van de overeenkomst van "leyen", inzake de pater van Huessen 

39 - gezonden naar Dordrecht naar de Munt 

39 - 
slechte munten ("haech munte") om daar getaxeerd te worden, geld om te 
halen, waaraan verloren werd aan de genoemde slechte munten 

39 de bode te Rotterdam om de "rentiers" bij elkaar te halen 

39 - 
de kopie van de munt "off gelesen kersavont den doerwaerder" (= door de 
deurwaarder voorgelezen op kerstavond?) 

39 Jan Heinricxz 
adviezen inzake de brouwerij, meester Hubrecht die cock, en in de griffie van 
Vlaanderen en de geschriften van Jan van Riebeecke 

39 de ontvanger van Vlaanderen 
139 paar boompjes ("enten") en 197 appelboompjes ("appelenten") en 
onkosten. Dit vanwege zekere diensten aan de stad bewezen inzake de 
brouwerij en vanwege zekere kosten voor de stad gemaakt te Rijssel 

39 Dirck Stempelsz omdat hij in Dordrecht was voor de gewichten en patronen van de munt 

39 de klerken te Gouda 
om te schrijven de kopieën van de bevelschriften inzake de munt, 
voorgelezen op kerstavond 

39 Jacob Minne Jacobsz 
gouden kronen om naar de wissel te brengen, voor de som van 48 nieuwe 
kronen en 45 oude kronen, en daar werd een bedrag dus aan verloren 

39v te Utrecht 
toen men overlegde tegen pater van Huessen over de portie van de stad van 
de verlopen gemeenlands renten; kosten van wijn en andere zaken 

39v - een kopie van de omslag van kerstavond Anno 1499 
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39v de broeders in Stein voor 2 schepel haver voor de zwanen 

39v Gherit Claesz hofstedegeld van het raadhuis en de Minderbroeders 

39v Dirc Stempelsz 
omdat zij geen uitstel gaven in de accijns "ende was overdraghen" door de 
kamer 

39v Adriaen Gheritsz en Jan Heinricxz 
naar Antwerpen gereisd om te betalen, wij gaven hen allerlei licht goud mee, 
waaraan verloren werd in de Munt te Antwerpen 

39v Hughe Ghijsbrechtsz de deurwaarder omdat 2x gegijzeld "waren" in Den Haag 

39v Hein Vaer een jaar de korenaccijns bewaren 

39v een advocaat te Leuven die "in hulp was van" meester Ghijsbrecht Waddinck 

39v meester Jacob Mourisz verteringen tijdens zijn reis naar Antwerpen 

39v - 
verloren aan het geld dat voorgeschoten was te Antwerpen om meester 
Hubrecht van Bochout te "lossen"; "brieff om te maecken ghelt van 
ghewichte" 

40 Coddestein 
het glas maken te Antwerpen met goedkeuring van de vroedschap, en het 
was 270 voet gebakken en 300 vierendeel, nog 180 voet met lijsten en 30 
vierendeel. onkosten om daarheen te reizen en te "setten" 

40 van Dirck Claesz van Crimpen gekocht 
bij de "bool" (= boedel?) een erf, waar men de kiezelstenen op legt, met 
toestemming van de kamer 

40 - als "pennegelt" verschillende bedragen over verschillende jaren 

40 Claes mandemaecker geld 

40 die van Blomendael als bode 

40v - blanco 

         

12 Bezoldigingen  
41 Claes Gherit en Louwerens Baerntsz de weeskamer bewaken 

41 meester Jan Anstruycx, advocaat in het hoge hof 
bezoldiging 
[Hoge Raad] 

41 Steven de klok in het St.-Joostgasthuis stellen 

41 Jan Adriaensz de brandemmers van de stad bewaren 

41 Jan Heinricxz geld voor de klerken die de kamer bewaken 

41 Jan die Lueckenaer zijn stadskleding 

41 de boden bezoldiging omdat zij in de kamer uitrusten en "bewaren" 

41 Claes Gheritsz bezoldiging 

41 Jacob Evertsz vanwege de Kleiwegspoort 

41 Pieter die smid de klok stellen 

41 Dirc Claesz de Tiendewegspoort bewaken 
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41 meester Pieter Midi bezoldiging 

41 Claes Gheritsz bezoldiging 

41 Jan die doot het Vlamingspoortje bewaken 

41 Jonghe Dirc Dircx Jacobsz het eerste kwartaal bewaren de 4 stuivers van de brouwerij 

41 Frans Claesz geld 

41 meester Jacop Pijnsz bezoldiging 

41v Joost de deurwaarder geld voor nieuwjaar 

41v Jan Heinricxz bezoldiging 

41v Jacob die boechmaecker bezoldiging, goedgekeurd door de vroedschap 

41v Claes Gheritsz geld 

41v Jonge Dirc Dirc Jacobsz bezoldiging tweede kwartaal 

41v Frans Claesz het overgeven van het boek waar men de 4 stuivers uit maant 

41v Claes Gheritsz, onze bode bezoldiging 

41v het gerecht de kleding 

41v - voor de poortpanding 

41v - het bewaken van de schietstukken 

41v meester Ghijsbrecht Waddinck, onze procureur te Leuven bezoldiging 

41v de kastelein het gerecht halen in Den Haag 

41v de geschutdragers geld 

41v Claes Gherits bezoldiging 

41v de kamerheer van de stadhouder geld 

41v de knechts van de procureurs geld 

41v meester Heinrick, onze procureur in Den Haag bezoldiging 

41v meester Heinrick barbier stellen van de Noodgodsklok 

41v Dirc Dirc Jacobsz derde kwartaal van het manen van de 4 stuivers 

41v Dirc Dirc Jacobsz het boek uitschrijven, waarmee Dirc de 4 stuivers maande 

42 Claes Gheritsz die bode omdat hij ons "nae" gediend heeft 

42 Joost Pietersz, deurwaarder in Den Haag voor nieuwjaar, naar oude gewoonte 

42 Dirc Dirc Jacobsz vierde kwartaal 

42 Frans Claesz het boek overleveren van het vierde kwartaal van de hopaccijns 

42 Jan Heinricxz 
minuteren, maken, en in het net schrijven van deze twee rekeningen, naar 
oude gewoonte (2 pond) 

42v - blanco 

         

13 Betaling van renten  



GOUDA                             stadsrekeningen 1477 – 1499                                                                                                                                    521 

 

 

43 - renten 

43v - blanco 

44-
45v 

- blanco 

46-
56 

- lijsten met namen 

57 - blanco 

 
- 

tekeningetjes 
---schutblad beschadigd 

 


