
 

 

GOUDA -- stadsrekeningen 1501 – 1535 

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

         

         

 1501 inv.nr. 1163 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Jacob Harmansz visserij in de Zijl in de Peperstraat 

1 Jan Pietersz, gansman accijns van de vismarkt 

1 Groete Velckert de 3 grachten bevissen 

1 Dirck Dirck Jacobsz in erfpacht de 4e gracht bevissen 

1 via Pieter seepsier lakenaccijns 

1v Bouwen Gheritsz vleesaccijns 

1v Dirck Jansz de bode zoutaccijns 

1v Broer die viscoper visserij in het land van Stein 

1v Pieter Aertsz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Cornelis Dircxz huidenaccijns, en die van de hoornbeesten 

1v Pieter Claesz seepsier boter-, honing- en olieaccijns 

1v mr. Huych Huygenz kennip-, garen-, touw- en wantaccijns 

1v mr. Feis Gheltelubber de smaltienden in het land van Stein 

2 Dirck Stempelsz van de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 Heinrick Govertsz azijn- en zeepaccijns 

2 Aernt Daemsz hout- en turfaccijns 

2 Coppen die croen verse en gezouten haring, bokking en sprot- accijns 

2 Wouter Hermansz die bakker meelaccijns 

         

2 De tienden van de stad  
2v Jacob Leu Jacobsz oost- en westeinde van de Willens 

2v Cornelis Willemsz Wouter Gheritsz' blok 

2v Heinrick Govertsz Dirck van der Gouwen blok 

2v Claes Simonsz Waggelwijk 
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2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v het klooster in Stein 2 lood zilver, dat zij alle jaren moeten betalen 

2v Gherit Emondsz van de Veerlaan te Haastrecht, in erfpacht 

2v degenen die hem nu in pacht hebben de plaats in de Hal, waar de waag nu hangt 

         

3 Inzake gemenelands renten  
3 Dordrecht - 

3 Haarlem - 

3 Delft - 

3 Leiden - 

3 Alkmaar - 

3 van de rentmeester te Gouda - 

3 Huuch Voppez - 

3 de onderdanen van Bloemendaal vanwege de bede, waartoe men hen elk jaar zal manen 

3v blanco - 

         

4 Accijnzen  
4 Cornelis de Vlaminck wijnaccijns 1e kwartaal 

4 Claes Backuyt wijnaccijns 2e kwartaal 

4 Jan Loos wijnaccijns 3e kwartaal 

4 Aelbert Minne Jansz wijnaccijns 4e kwartaal 

4v Willem Airtsz bieraccijns 1e kwartaal 

4v Cornelis Raes bieraccijns 2e kwartaal 

4v Willem Airtsz bieraccijns, 3e kwartaal 

4v Claes Backuyt bieraccijns 4e kwartaal 

5 Dirck Dircxz brouwaccijns 1e kwartaal 

5 Dirck Dircxz brouwaccijns 2e kwartaal 

5 Dirck Dircxz brouwaccijns 3e kwartaal 

5 Dirck Dircxz brouwaccijns 4e kwartaal 

5v Heyn Vaer korenaccijns 1e kwartaal 

5v Heyn Vaer korenaccijns 2e kwartaal 

5v Heyn Vaer korenaccijns 3e kwartaal 

5v Heyn Vaer korenaccijns 4e kwartaal 

6 de rentmeester 
van de domeinen van de landsheer te Gouda, de renten die de steden vroeger 
voor hem hebben afgesproken 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        3 

 

 

6 - losrenten en lijfrenten 

         

5 Diversen  
6v Jan Lambrechtsz in Den Hoorn huishuur 

6v Willem Aertsz omdat hij de stad de volle betaling schuldig was 

6v Gherit Claesz die bode omdat hij ontvangen had van de brouwers die in Amsterdam brouwen 

6v mr. Claes de Vet rietdak, stammen, en van "theerscap verleck" 

6v de tresoriers van '99 geld 

6v via mr. Claes de Vet en Willem Dircxz goudsmid 
geld, waarmee ze de wissel onderhielden met toestemming van het gerecht, met 
de winst waarvan men de renten zou lossen 

6v Bouwen Willemsz, Aelbert Gheritsz zwager geld, van zijn "exsi.." 

6v genoemde wisselaars 
wat zij van de stad gaven van de winst die ze met het geld van de stad in de 
wissel hielden boven hun daggelden, waarmee de renten gelost zijn 

7 Dirck Hoecken (Hiecken?) 
als correctie, waar de stad toe geordineerd was om glazen te maken achter in de 
raadkamer van het stadhuis 

7 Engel die molenaar omdat hij "bekuert" was van de meelaccijns 

7 
Jacob Leu Jacobsz via Claes Korff, rentmeester in het kwartier van 
Friesland 

inzake het schoutambt in mindering van meerdere sommen, waarvan mr. Jacob 
Mouwerisz de akte heeft 

7 de tresoriers geld 

7 mr. Claes de Vet vanwege het rieten dak 

7 de tresoriers overgebleven geld 

7 - 
geld waarmee wij overeenstemming bereikten met de weduwe van mr. Hubrecht 
van Bockhout te Leuven, een huis van mr. Ghijsbrecht Waddinck 

7 - nog een som 

         

6 
Opgelegde gelden inzake de bede van de 
landsheer en gemenelandszaken  

8 - 1e kwartaal 

8 - 2e kwartaal 

8 - 3e kwartaal 

8 - 4e kwartaal 

8 mr. Jacob Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland de bede van de landsheer 

8 mr. Jacob Goudt, rentmeester- generaal van Noord-Holland het speldegeld van onze landsvrouwe 

8 mr. Jacob Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland inzake de ordonnantie van de munt, voor ons deel 

8v Jan Heinricxz, de barbier van de kanselier zijn eerste helft en de portie van zijn gratuïteit 
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8v mr. Jacob Goudt, rentmeester geld voor de reis van de landsheer 

8v mr. Jacob Goudt, rentmeester van de lopende bede 

8v mr. Jacob Goudt, rentmeester speldegeld voor onze landsvrouwe 

8v mr. Jacob Goudt, rentmeester de reis van Spanje 

8v mr. Jacob Goudt, rentmeester watertollen, botermarkt en vreemde bieraccijns 

8v de meesters van de rekenkamer en de tresoriers speldegeld 

8v Jan Jansz, rentmeester de portie van de stad Gouda vanwege de staat van het gemene land 

9 Jan Jansz, rentmeester de portie van de stad Gouda vanwege de staat van het gemene land 

9 - 
uitgegeven en gelost een losrentebrief van heer Jacob Aerntsz van Amstel, met 
verschil in geldwaarde 

9 - losrentebrief voor Pieter Biscop te Rotterdam 

9 - een losrentebrief voor Aelbert Dircxz 

9v - blanco 

         

7 Reizen  

10 Willem Aertsz en Jan Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake de 100.000 Andriesguldens voor de reis naar 
Spanje heen en terug 

10 Jan de Luyckenaar naar Alkmaar, voor de aflossing aan Claes Corff van de achterstallige renten 

10 Pieter Harnasmaker naar Delft 

10 Willem Aertsz, Dirck Dircxz en Gherit Heye Gheritsz naar Amsterdam inzake de brouwers 

10 mr. Jacob Hobbe, Wouter Maes en Huych Ghijsbertsz 
huur van de schuit die hen bracht naar Boskoop op schriftelijke uitnodiging van de 
heemraad van Rijnland 

10 Meynert die scoelapper naar Den Haag met een brief aan de burgemeesters 

10 Jacob Leu en Willem Aertsz naar Den Haag, na schrijven van de stadhouder en de Raad 

10 Jacob Leu en Willem Aertsz naar Den Haag, inzake het verlangen van de landsheer 

10 
Dirck Dircxz en mr. Chrispoffel Florisz naar Utrecht, naar de heren 
van Oudmunster inzake de betaling van het land van Stein, met 
geleide en vergadering met het kapittel 

- 

10 Dirck Dircxz 
naar de Jaarsvelder dijk met de hoogheemraad van de Krimpenerwaard, met de 
stad Schoonhoven om voorzieningen te plegen aan de genoemde dijk 

10 Pieter die harnasmaker met een gesloten brief aan de stad Dordrecht aangaande de stapel 

10v Jan Heinricxz met Frans Claesz naar Den Haag inzake de hopaccijns en tegen de rentmeester mr. Jacob Goudt 

10v Willem Aertsz en Jaep Leu naar Den Haag, inzake de wens van de landsheer om antwoord te geven 

10v Jan die Luyckenaar naar Utrecht met een geloten brief 

10v Jan Heinricxz met Gherit Heye naar Gorinchem, naar de stadhouder en Joncker Floris 

10v Dirck Dircxz en Willem Aertsz naar Den Haag, om antwoord te geven op de eis van de 100.000 om te reizen 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        5 

 

 

naar Spanje 

10v Willem Aertsz en mr. Jacob Hobbe naar Dordrecht, om daar te confereren voor de schikking en de stapel 

10v Dirck Dircxz, burgemeester, en mr. Cornelis naar Leiden, om te praten met de gedeputeerden van Cales 

10v Pieter Harnasmaker naar Utrecht, met 2 brieven aan de stad en aan het capittel 

10v Willem Aertsz, met mr. Jacob Hobbe naar Amsterdam om met de stad te onderhandelen over de brouwers van Gouda 

11 
Jan Heinricxz met Adriaen Gheritsz, Huych Jacobsz en Jan Aerntsz, 
brouwers 

naar Brugge en "in dat quartier" om te vernemen over zekere lasten en bezwaren 
die men daar "gestelt" heeft op het Goudse bier 

11 Dirck Dircxz en Ellert Jansz 
naar Utrecht, naar de heren van Oudmunster om te antwoorden inzake de koop 
van het land van Stein 

11 mr. Pieter Winckel, onderpastoor, en Dirck Dircxz, burgemeester 
naar Amsterdam, vandaar naar Leiden om te spreken met de bisschop van 
Doorinck om het Roomse aflaat te verkrijgen 

11 Floris Jansz en Dirck Dircx Jacobsz naar Amsterdam, om daar zekere renteniers te betalen 

11 Pieter Harnasmaker naar Dordrecht inzake de stapel, om de dagvaart te verlangen 

11 Jan de Luyckenaar naar Liesveld, 2 keer 

11 Pieter Harnasmaker 
naar Brugge, Sluis en Middelburg om te vernemen hoe het met het bier in 
Vlaanderen gesteld was 

11 Willem Aertsz met mr. Cornelis doctoer naar Den Haag, vanwege de landsheer 

11 Willem de stadsklerk naar Dordrecht, om het aflaat te verlangen en te halen 

11v Willem Aertsz en Gherit Heye Gheritsz naar Dordrecht, inzake de stapel 

11v 
Jacob Voppenz en mr. Chrispoffel Florisz naar de Lekdijk, naar de 
heemraad 

- 

11v 
Jan Heinricxz en Baernt Heinricxz en Jan Jansz, rentmeester, en 
Adriaen Gheritsz 

naar Middelburg, om daar ten uitvoer te leggen de voorziening van de landsheer 
en de nieuwe regeling van het voorschrift opgesteld in Vlaanderen jegens het 
Goudse bier 

11v mr. Jacob Hobbe met Floris Jansz naar Antwerpen, om de renten te betalen 

11v Jan die Luyckenaar naar Leuven 

11v Willem Aertsz en mr. Cornelis doctoer naar Den Haag, op schrijven van Jheronimus Lauris 

11v Willem Aertsz naar Den Haag, inzake de omslag en "zalasert" 

11v Jan Heinricxz en Baernt Heinricxz 

naar Brugge en Nieuwpoort en boven (?) met mr. Hagebaert, commissaris, om 
informatie te krijgen over de nieuwe regels inzake het Goudse bier en de 
voorziening van de stad ten uitvoer te leggen in genoemde steden en genoemd 
ambacht 

11v Jan de Luyckenaar naar Liesveld met een gesloten brief aan de ontvanger van Vlaanderen 

12 Willem Aertsz en Jacob Minne 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder en de heren van de raad 
inzakede "voyage van spaengen" 

12 Willem Aerntsz en Jan Heinricxz naar Den Haag, naar Jheronimus Louris, toen hij de eerste keer in Den Haag 
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gekomen was om de ambten te verpachten, om met hem te spreken over de 
brouwerij in Vlaanderen 

12 Willem Aertsz en Jan Heinricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder en de raden, inzake petyt 
zalazaart en andere zaken 

12 Jan Heinricxz en Heinrick Goudtsz 
naar Den Haag, naar de meester van de rekening, om een termijn van de 
hopaccijns te ontvangen en om te spreken met hen over het gebruiken van onze 
gratie bij de voyage 

12 Jan die Luyckenaar naar de schout van Dendermonde om Jacob Zegersz schip los te krijgen 

12 Pieter Harnasmaker naar Amsterdam met een gesloten brief 

12 Willem Aertsz en mr. Cornelis doctoer naar Den Haag, inzake de reis naar Spanje 

12 Pieter Harnasmaker 
naar Brussel, naar Jan Heinricxz en verder naar Rupelmonde, om Jacob Zegersz 
schip los te krijgen 

12 Jan Heinricxz, burgemeester 

inzakeke het brouwersproces in Vlaanderen, om de "nyeuwicheit" "in gherechte" te 
stellen voor de kanselier zelf, waar mr. Bouwen Hagelbaert mee bezig was 
geweest op "provisie" van de stad; eerst naar Brugge, Gent, Brussel en verder 
naar Leuven vanwege de betaling van de erfgenamen van mr. van Bochout en 
Wouter van de Woestinen 

12v Jan Heinricxz met mr. Cornelis doctoer 
naar Brussel, als gedeputeerde met de staten van het land op schrijven van de 
landsheer 

12v mr. Cornelis doctoer en Jan Heinricxz 
naar Brussel, op generale dagvaart inzake de Spaanse reis "mits" horende de 
petitie van onze prinses van de 20.000, en de "contumatie" (of: continuatie) van 
het speldegeld van hertogin Margaretha van Savoye en andere zaken 

12v Dirck Dircxz en mr. Cornelis doctoer 
naar Den Haag, om het antwoord te geven op het voorstel van de weigering van 
onze landsvrouwe en van het voorstel gedaan door de prinses van Castilië 

12v mr. Cornelis doctoer naar Den Haag, inzake de reis naar Spanje 

12v Dirck Dircxz, burgemeester met mr. Cornelis 
naar Den Haag, verder naar Brussel, inzake de reis van Spanje en om antwoord 
te geven van koningin Johanna en hertogin Margaretha van Savoye, inzake haar 
beider bede 

12v 
Jan Jansz en mr. Jacob Mouwerinz naar Den Haag, op schrijven 
over de reis van Spanje 

- 

12v 
Willem Aertsz, mr. Jacob Mouwerinz naar Den Haag, inzake de bede 
van 6000 voor de reis naar Spanje 

- 

12v Heinrick Broer van 't land van Stein 
naar Utrecht, om de heren van Oudmunster te betalen de 6 gouden guldens 
aangaande het land van Stein 

13 Jan die Luyckenaar naar Utrecht met een brief 

13 Willem Aertsz en Dirck Dircxz naar Den Haag, op schrijven van Joncker van IJsselstein 

13 Jan van Anxt naar Den Haag met een brief 
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13 
mr. Jacob Mouwerinz naar Mechelen en Leuven inzake het proces 
tussen Brugge, Nieuwpoort, Voorne en Voorne-ambocht, inzake het 
Goudse bier en ook om te betalen enige krediteuren van Leuven 

- 

13 Floris Jansz naar Amsterdam, om de renteniers te betalen 

13 Pieter Harnasmaker 
naar Den Haag, met 3 gesloten brieven aan de Raad, die betroffen Willem van 
Loen te Haarlem 

13 Jan die Luyckenaar 
naar Utrecht, om daar zekere renten te betalen, waarvoor Comen Heyn 
Wermoesman en Cornelis die warmoesman voor gearresteerd waren 

13 Comen Heyn 
omdat hij naar Utrecht reisde om hem zelf en zijn borgen vrij te krijgen van het 
genoemde "arreste" 

13 mr. Jacob, pensionaris 
naar Den Haag, vanwege de privileges van de tollen, en om te spreken met de 
kamer van de rekening 

13 Baernt Heinricxz en mr. Jacob 
naar Den Haag, inzake de omslag van het gemene land, en ter dagvaart te 
Leiden, inzake de stapel van Brugge 

13 Pieter Harnasmaker naar Mechelen met een brief aan mr. Pieter Mydy 

13v Huych Ghysbertsz naar Oudewater om een brief te lossen 

13v Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz 
naar Antwerpen en Leuven voor betaling van stadsrenten en om tot een vergelijk 
te komen met de weduwe van wijlen mr. Hubrecht van Bochout te Leuven 

13v Jan Aertsz 
naar Brugge, omdat hij daar aangehouden en gevangen gezet was vanwege de 
renten van Margriete Jan Tomasdr 

14 - blanco 

         

8 Schenkingen  
14v de vicarius van de Minderbroeders 2 kannen wijn, met toestemming van de burgemeesters 

14v de hoogheemraad 2 kannen wijn 

14v de stad Hoorn 
2 kannen wijn, ten huize van Gherit Gheerlofsz met toestemming van de 
burgemeesters 

14v de stad Sluis 
2 kannen wijn, ten huize van Gherit Gheerlofs, met toestemming van de 
burgemeesters 

14v de rentmeester mr. Jacob Goudt 4 kannen wijn, ten huize van Ael Willem Hugesz 

14v de ridders op Palmzondag, ten huize van Machel Jacob Clementsz' weduwe 4 kannen wijn 

14v heer Jacob van Borsselen met zijn zoon, onze nieuwe kastelein een maaltijd met de wijn, ten huize van Machel Jacob Clementsz' weduwe 

14v - 4 kannen wijn bij de eerste mis van Gherit Douwen 

14v Jacob ketelboeter, ontvanger van Vlaanderen door Jan Heinricxz en Baernt Heinricxz geschonken 6 volle vaten bier 

14v de schout te Delft ten huize van Huych Voppez met toestemming van de burgemeester 

14v de bisschop van Doorninck 4 kannen wijn, ten huize van Dirck Jacob Heinricxz, toen men het aflaat 
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binnenhaalde 

14v mr. Bouwen Hagebaert 
2 vaten Gouds bier, geschonken door Jan Heinricxz, om zekere "instructie" en 
dienst die hij de stad bewezen heeft 

15 mr. Bouwen Hagebaertz' vrouw door Jan Heinricxz geschonken: 2 kazen 

15 Adriaen Drabbens vrouw door Jan Heinricxz geschonken: 2 kazen 

15 Jan die Wittens vrouw door Jan Heinricxz geschonken: 2 kazen 

15 Betgen Pruymboems door Jan Heinricxz geschonken: 2 kazen 

15v mr. Jacob van Almonde 
ten huize van Jan Heinricxz een maaltijd met wijn, voor hem en Heinrick van 
Alendorp, kastelein van Vianen, met 6 personen, met toestemming van Willem 
Aertsz en Baernt Heinricxz 

15v mr. Pieter Mydy's vrouw via Jan Heinricxz: 2 kazen 

15v de stadhouder ten huize van Machel Jacob Clemmentsz' weduwe 8 kannen wijn 

15v de heer van IJsselstiyn 
4 kannen wijn bij genoemde Machel, bij de paardenmarkt, in aanwezigheid van 
Jacob Leu, Willem Aerntsz en mr. Cornelis doctoer 

15v de heemraad van Schieland naar oude gewoonte, op donderdag voor St. Jan 2 kannen wijn 

15v de heemraad van Schieland 2 kannen wijn, bij de schouw van St.-Pietersdag, naar oude gewoonte 

15v 
heer Jacob van Borsselen, de kastelein, zijn zoon Adriaen, elk met 
zijn vrouw 

een maaltijd bij Machel Jacob Clementsz' weduwe, met toestemming van de 
burgemeesters 

15v "die vrouwen broeders" 4 kannen wijn, toen zij hun gilde dronken 

15v de Minderbroeders 
op Sint Franciscusdag voor een maaltijd, te weten: schelvis, snoek, wijting, karper, 
een aantal haringen, brood, groente, paling 

15v de Minderbroeders groente, naar oude gewoonte 

15v - 
een maaltijd op het Hof toen de vrouw van de kastelein in 't kraambed lag, en de 
tresoriers en het gerecht daar waren 

15v de schutters van de stad op Verzworen Maandag, verteringen bij Machel Jacob Clementsz' weduwe 

16 de vicaris bij de Minderbroeders 2 kannen wijn 

16 heer Jacob van Borsselen 2 kannen wijn 

16 - 
op de bruiloft van de dochter van Roelant de Fevere (?), "die Jan van Zweten 
heeft 5 gouden guldens", met toestemming van de burgemeesters 

16 de muzikanten of de priesters 
die de getijden zingen op hun Verzworen Maandag; 4 kannen wijn, met 
toestemming van de kamer 

16 de baljuw van Schieland wijn, met toestemming van de kamer 

16 - blanco 

         

9 Waken  
17 de 2 torenwachters waken 
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17 de 4 straatwakers die met de klap gaan over straat 

17 de schoutsknechten, wel 14 een nacht waken 

17 Dirck, mijn Joncker, en Dirck Heinricxz 2 nachten waken op de IJssel met een schuit 

17 Sander die houtzager en Karspel nachtwaken 

17 nog een man die op de IJssel waakte 

17 2 wachters op de Kleiwegspoort 

17 2 wachters op de Dijkspoort 

17 2 wachters op de Potterspoort 

17 2 wachters op het Doelenpoortje 

17 Piet de cruyser op de Potterspoort, toen de heidenen voor de poort waren 

17v - blanco 

         

10 Bouwen  
18 Pieter van Beest 6 leien van 40 voeten lengte het stuk; en nog 6 balken 

18 Pieter van Boscoop graven aan 't Hoofd 

18 Louris Goessensz arbeid 

18 Harmen Harmansz arbeid 

18 Pieter die clomme graven 

18 Aernt Baerntsz graven 

18 Adriaen Hugez timmeren aan 't Hoofd 

18 Willem smit 
17 pond inzakerwerk, 500 dubbele middelnagels, een schop voor beslaan met 
inzaker 

18 Huych die karreman puin op 't Hoofd gebracht 

18 Jan Gheritsz hout slepen 

18 Zaris die houtzager 4 planken zagen, elk van 40 voeten, en nog een balk zagen, gebruikt aan 't Hoofd 

18 - de haard maken in het "sijs"-huisje 

18 Adriaen Dircxz 6 balken 

18 Pieter Boscoop graven aan 't Hoofd 

18 Willem Joosten graven 

18 Willem de smit 84 pond inzakerwerk, 800 dubbele middelnagels, en 100 lasinzakers 

18 Adriaen Hugez arbeid 

18 Huych die karreman vervoer van 3 karren met stenen, en puin, en mortel 

18 Jan Adriaensz 100 brandemmers van nieuwe hengsels voorzien 

18 Phillips die metselaar en Jacob zijn zoon metselen 

18 Pieter van Boscoop graven aan 't Hoofd 
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18 3 gravers graven 

18 Adriaen Hugez timmeren aan 't Hoofd 

18v Willem smit inzaker en spijkers 

18v Willem smit 2 "pijpen" 

18v Pieter slotenmaker 17 sleutels maken en 4 sloten vermaken 

18v - 2 balken, gebruikt aan 't Hoofd 

18v Pieter Boscoop graven aan 't Hoofd 

18v Willem Joost graven aan 't Hoofd 

18v Willem smit 214 pond inzakerwerk:, 900 dubbele middelnagels 

18v Jan die bleycker 14 karren zand, gebruikt bij het Vlamingspoortje 

18v Adriaen Dircxz 6 "delen", gebruikt aan het Raadhuis 

18v Meus Jansz 3 schuiten klei halen uit het gat van de Haven 

18v Adriaen Hugez timmeren 

18v Meynert die karreman 27 karren zand vervoeren 

18v Frerick Jansz klei op 't Hoofd brengen 

18v Gherit Claesz zand en zijn schuit 

18v Pieter slotenmaker 
2 sleutels maken in de achterkamer; nog 6 hengsels veranderen; nog een slot aan 
de deur van het Raadhuis 

18v Willem die smit 
85 pond inzakerwerk, 700 dubbele middelnagels, 100 lasinzakers, 200 "scos" 
spijkers 

18v Dirck Reyersz 2 kastjes maken in de achterkamer van het hout 

18v Adriaen Hugez en Heinrick die coster timmeren aan 't Hoofd 

18v Pieter Boscoop en Willem Joost klei opschieten uit de IJssel op 't Hoofd 

18v Neel Roobol klei opschieten op 't Hoofd 

19 Phillips die metselaar en zijn zoon metselen 

19 Jacob Aelbertsz hulp bij 't metselwerk 

19 Dirck straatgen 3 roeden straten maken; nog 2 voeten bij het Vlamingsbruggetje, de roe 15 gulden 

19 - nog 13 karren zand 

19 één opperman arbeid 

19 Huych die karreman vervoer 6 karren stenen en 5 karren kalk 

19 - een turfmand in het accijnshuis 

19 Pieter Sloeten arbeid en aarde afleveren 

19 Huuch die kerreman stenen en mortel, die gebruikt waren bij de Potterspoort 

19 Adriaen Hugez arbeid en planken 

19 Heinrick Heinricxz een groot wijnvat, dat gebruikt was aan het hoofd op de IJssel 
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19 Willem smit inzakerwerk en spijkers, aan het hoofd gebruikt 

19 Phillips die metselaar en Jacob zijn zoon arbeid en schouwhuur en hout slepen 

19 mr. Willem een plank slepen en hout vervoeren 

19 Jan Borren 26 pond lood, gebruikt op de goot van het Doelenhuis 

19 Pieter Loycxz en Heyn van den Bos dakdekken op de Kleiwegspoort en op het Doelenhuis 

19 Cleyntgen hulp bij metselwerk 

19 - 8 vorsten, gebruikt op het Doelenhuis 

19 Huych die karreman 16 keer vervoer 

19 Huych die karreman 3 karren zand 

19v Dirck Jansz kalcman kalk, gebruikt bij de Kleiwegspoort en het Doelenhuis 

19v Adriaen Hugez 
timmeren aan de bruggen van de stad; 9 uitgedroogde planken gebruikt aan de 
bruggen; 7 balken nog 4 keperhouten, nog 4 wagenschotten, gebruikt bij de 
Doelen 

19v Willem smit 
74 pond inzakerwerk, het pond een grootje; 800 dubbele middelnagels, 5 groten 
per 100; nog 700 lasinzakers; 2000 "scos" spijkers, 1 st. per 1000 

19v Lysbet mit die crop 3500 stenen, 11 st. p. 1000 

19v Lysbet mit die crop 500 klinkers, nog 200 stenen 

19v Willem Joost partij klei opschieten op het Hoofd en arbeid 

19v Pieter Boscoop hoeveelheid klei 

19v Jan Gherit Emontsz hout vervoeren en slepen overal in de stad 

19v Ghijsbert Dircxz 500 pannen ("tegelen"), gebruikt op de Kleiwegspoort 

19v Sander die houtzager zagen van 4 sneeën wagenschot 

19v Sander die houtzager 6 sneeën balken 

19v Adriaen Hugez timmeren aan de bruggen van de stad en planken 

19v Gherit Boot en Sander die houtzager 431 planken in de kelder doen 

19v Maerten Coot latten, gebruikt op de Kleiwegspoort en op het Doelenhuis 

19v Pieter Adriaensz 485 planken 

19v - kalk en dragen 

20 2 mannen de singel glad maken 

20 1 man aarde op de wagen laden 

20 Adriaen Hugez arbeid 

20 Willem smit inzakerwerk en spijkers aan de Kleiwegsbrug 

20 Willem die sleper 14 wagens planken vervoeren 

20 Huuch karreman 
stenen en zand vervoeren; en omdat hij zelf 3 karren zand betaalde van de stenen 
brug te Bloemendaal ( moet zijn Groenendaal?) 

20 Aernt Sijtges 64 vrachten aarde brengen op de singel 
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20 een man die één dag hielp de wagens te laden 

20 Willem smit inzakerwerk en spijkers aan de IJsselbrug en de Kleiwegspoort 

20 Coddesteyn glazen maken in het voorste kantoor van de tresorie 

20 Adriaen Hugez arbeid 

20 Gherit van Leyen 23 balken, waarmee men de bruggen maakte achter de stad 

20 Jan Gheritsz planken en balken slepen naar de IJsselbrug en de Kleiwegsbrug 

20 Willem Joost "placken" (=planken?) lossen 

20 Adriaen Hugez arbeid en 2 keperhouten 

20 Willem smit inzakerwerk en spijkers aan de bruggen 

20 Dirck Aelbertsz 31 voet stenen houwen, gebracht en gebruikt aan de stenen brug te Gronendaal 

20 Thijs Ghijsbertsz 500 pannen 

20 Griet Heinrick Florisz 1500 pannen - 

20 Allert die scoersteenvegher een haak, waarmee men diepte in de Gouwe en in de stadswateren 

20v Gherit Gheerlofsz 5 wijnvaten 

20v - zand vervoeren, stenen, puin naar de Groenendaal 

20v - huur van de schouw, waar men de stenen brug mee maakte in de Groenendaal 

20v Dirck stratenmaker 5 roeden bestraten in de Korte Groenendaal 

20v Govert Woutersz metselwerk 

20v Dirck straatghen vervoer 

20v Dirck straatghen 31 voet stenen, volgens geijkte maat 

20v Adriaen Hugez werken aan de IJsselbrug; nog 2 keperhouten, en nog een plank 

20v 
Phillips die metselaar en Jaep zijn zoon, Comen Goris, Cornelis die 
zeelaar, Jan Florisz, Claes Ruut (of Runt?) Kerspel de opperman, 
Jaep Aelbertsz, Jacob Dammasz 

metselen (allen) en kalk opslaan 

20v - planken voor de bruggen, hout slepen 

20v Phillips die metselaar tras 

20v Phillips die metselaar en Jaep zijn zoon metselen aan de stadsbruggen 

20v Lijsbet mit die crop 9500 bakstenen, nog 2500 klinkers 

20v Adriaen Hugez timmeren en 4 sparren 

20v Willem Allertsz 4 karren zand 

20v Willem die smit 
64 pond inzakerwerk, 200 dubbele middel nagels, 2 haken, waarmee men de 
Gouwe uit diepte, en 4 pennen 

21 Jan Adriaensz, die schoenmaker 25 nieuwe brandemmers, à 9 st. per stuk 

21 Huuch die karreman 12 karren zand 

21 Pieter die leydecker en maat en opperman 9 dagen dekken en 9 dagen de opperman bij de Minderbroeders 
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21 - 4000 leinagels, gehaald bij de Minderbroeders, om te dekken 

21 - 41 pond lood, gehaald bij Jan Borren 

21 Jan die baggerman de Gouwe uitdiepen 

21 Pieter Maertsz de Gouwe uitdiepen 

21 Gherit Wacht diepen 

21 Dirck Voppez 
hoeveelheid aarde schieten en rijshout in de laan van de brug over de IJssel, en 
die aarde op de dijk schieten 

21 Willem die smit 
18 pond inzakerwerk en 500 dubbele middelnagels, en 100 middelnagels en 200 
lasinzakers 

21 Adriaen Hugez werken aan de bruggen in de stad 

21 Adriaen Hugez knecht werken aan de bruggen 

21 Claes Dircxz 50 karren aarde vervoeren naar de singel 

21 Adriaen Hugez arbeid en sparren 

21 Willem smit 300 dubbele middelnagels, gebruikt aan de bruggen, en nog 14 pond inzakerwerk 

21 Dirck Jansz kalckman kalk 

21 Willem die smit 28 pond inzakerwerk, 800 dubbele middelnagels 

21 Huuch die karreman zand, kalk en vervoer 

21v Adriaen Hugez en zijn leerknecht arbeid 

21v Adriaen Hugez 3 balken 

21v Dirck straatgen 1½ roede bestraten 

21v Borwout Jacobsz die scilder 25 brandemmers verven 

21v - een buidel van 8 buidels 

21v Willem Ros 40 vrachten aarde brengen naar de singel 

21v Simon Roelofsz 20 vrachten aarde naar de singel brengen 

21v Willem die smit 450 dubbele middelnagels, 17 pond inzakerwerk 

21v Broer Cornelis 4 glazen die in de raadkamer van de collatiebroeders staan 

21v Huuch Voppez 2 grote "pijpen", die gebruikt zijn aan 't hoofd 

21v Pieter slotenmaker een slot gemaakt aan het stadhuis 

21v Adriaen Hugez arbeid 

21v - een "hout", waar een "leen" (of "leer" ?) van gemaakt was door Gillis die backer 

21v Willem Smit 73 pond inzakerwerk, en spijkers 

21v Willem van Ros, Cornelis Pietersz en Willem Roel 89 vrachten aarde vervoeren naar de singel 

21v Huuch die karreman zand, stenen en straatstenen en klinkers 

21v - een glas stoppen in het "Sijshuys" 

21v Adriaen Hugez timmeren aan de stadsbruggen 
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21v Willem Smit 26 pond inzakerwerk, 1000 dubbele middelnagels 

21v Jan Gheritsz hout slepen naar de bruggen en die te maken 

22 Govert Ewoutsz de singel egaliseren 

22 Willem smit 43 pond inzakerwerk, en spijkers gebruikt aan de Potterspoort 

22 
Phillips die metselaar en Jan Florisz metselen, 3 tonnen tras en 
schouwhuur 

- 

22 Lijsbet mit die crop 1150 klinkers en 1000 stenen 

22 Adriaen Hugez arbeid, en 3 keperhouten 

22 Dirck Braeichgen 
30 vrachten aarde brengen naar de singel, en werk op de stadsvesten buiten de 
Potterspoort 

22 Aernt Allertsz arbeid 

22 - de Gouwe uitdiepen, het deel voor de stad 

22 Huuch die karreman zand en stenen vervoeren 

22 Claes Dircxz 9 vrachten aarde brengen naar de stadsvest buiten de Potterspoort 

22 Adriaen Hughez arbeid, 6 balken, een balk, een raster 

22 Willem smit 6 pond inzakerwerk, 300 dubbele middelnagels 

22 Evert Reyersz 4000 bakstenen 

22 Cornelis die vool schouwhuur 

22 Huuch die karreman vervoer naar het Marktveld 

22 Huuch die karreman 5x vervoer; 1½ kar zand 

22v Adriaen Hugez timmeren 

22v Adriaen Hugez 
4 houten of aanmaakhout, waarmee men het vuur voor het stadhuis op (aan) 
maakte bij het huwelijk van Hertog Karel, nog een bout en 2 sparren; nog een rad, 
waarop men "Justicie dede"; timmeren bij de Minderbroeders 

22v Willem die smit 45 pond inzakerwerk, 500 dubbele middelnagels 

22v Adriaen Hugez 
arbeid aan 't Verlaat in de Peperstraat; nog arbeid, toen hij de huizen mat op de 
Gouwe; 5 middelhouten 

22v Jan die baggerman uitdiepen in de Gouwe en in de Haven 

22v Adriaen Hugez timmeren 

22v Adriaen Hugez en Heinrick die coster en Jan Jansz timmeren aan de bruggen buiten Potterspoort 

22v 8 mannen die heiden 

22v - 3 basten 

22v Dirck straatgen bestraten achter de stad 

22v Govert Ewoutsz metselwerk 

22v Jan Gheritsz balken slepen en planken vervoeren 

22v Evert Reyersz 12000 stenen 
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22v Pieter van Beest balken, gebruikt aan de brug buiten de Potterspoort 

22v Ghys die Voel 12000 stenen uit de steenplaats vervoeren voor het stadserf 

22v Phillips die metselaar kalk, die wij kochten "teghens" heer Ghijsbert 

22v Willem smit 150 pond inzakerwerk en 38 pond, nog 1500 dubbele middelnagels 

23 Adriaen Hugez 
timmeren aan de brug buiten de Potterspoort; 8 balken, nog 3 rasters, en 2 
keperhouten 

23 Jan IJsbrantsz 6 houten slepen buiten de Potterspoort 

23 Cornelis Karstantsz huur van de schouw, gebruikt aan de brug buiten de Potterspoort 

23 Pieter Licht en Jan Muysgen en Heyn die leydecker dekken op de Hal 

23 Willem Jans Hulp bij metselwerk 

23 Jan van Anxt 
hout slepen en planken vervoeren naar de brug over de Gouwe buiten de 
Potterspoort 

23 Adriaen Hugez de bruggen opknappen 

23 Adriaen Hugez een middelhout en een keperhout 

23 Willem smit 
37 pond inzakerwerk, nog 400 dubbele middelnagels, 800 lasinzakers, 2000 
scosspijckers en 3000 leinagels 

23 Willem smit 14 pond inzakerwerk, nog 500 dubbele middelnagels 

23 Coddesteyn 2 ramen vermaken in de school, en spijkers 

23 Janneken bleeckers 1½ kar zand 

23 Lysbet Wouters weduwe 750 klinkers, gebruikt aan de Visbrug 

23 Pieter de Licht, Jan Muysgen en Heyn van den Bossch arbeid 

23 Cleyntgen den opperman hulp bij 't werk 

23 Pieter slotenmaker sloten vermaken op het raadhuis en in de school 

23 
Heinrick van den Bossche en Jan Muysgen en Pieter Licht en 
Cleyntgen 

dakdekken 

23v Adriaen Hugez timmeren 

23v Adriaen Hugez 8 planken 

23v Adriaen Hugez 2 grote balken, 5 keperhouten, nog een balk 

23v Willem smit 
6 pond inzakerwerk voor de Kleiwegspoort, 600 dubbele middelnagels, 200 
middelnagels, 400 lasinzakers, 2000 "scosspijkers", 5000 leinagels, gebruikt aan 
de bruggen en aan de Hal 

23v Simon Vranckez hout, gebruikt aan de brug buiten de Potterspoort 

23v Quae Jaep 24000 stenen, en de stenen op het land zetten 

23v Jan van Anxstenz 6x hout slepen 

23v Adriaen Hugez timmeren aan de stadsbruggen; 2 balken gebruikt aan de bruggen 

23v Huuch die karreman zand, stenen, leien vervoeren 
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23v Engel Simonsz rijshout, "en dat hij die brugghe an gheworff ende ghelapt heeft" 

23v Meynert die karreman 9x vervoer naar het werk in de stad 

23v Jan van Anxt 2 wagens met planken vervoeren naar de "houte steech" 

23v Meyntgen die karreman 47 karren zand brengen en 8 karren stenen naar Pieter Hugezoons toren 

23v Dirck straatgen 39 karren zand, klinkers, aarde; nog 6 roeden en 4 voet bestraten 

23v Huych die karreman zand en stenen vervoeren naar de straat bij Pieter Hugezoons toren 

23v Adriaen Hugez 
een halve deur van de waag maken, en 3 brandhaken en de nieuwe brug 
oplappen, nog 2 houten deeltjes; 3 "revelsche" sparren; 1 middelhout, 1 keperhout 
en arbeid 

24 Willem smit 
68 pond inzakerwerk, gebruikt aan de branthaken; 300 dubbele middelnagels, 150 
lasinzakers 

24 Pieter slotenmaker 
een slot van de school vermaken, en een sleutel; nog een sleutel maken aan de 
brug, nog het slot vermaken op de voorzolder op het Raadhuis met nog 2 sleutels 

24 Jan Adriaensz de 23 emmers vermaken 

24 Phillips die metselaar werk bij Pieter Hugez muur 

24 Willem die smit en Coddesteyn de glazen maken 

24 Pieter slotenmaker sloten en sleutels maken "ghelijck tot" de Minderbroeders 

24 Comen die scuytevoirre 1000 leien en arbeid 

24 Phillips die metselaar arbeid 

24 Jacob Robbertsz metselwerk 

24 Aeltgen Dirck Coenens vrouw 7 karren zand 

24 Adriaen Hugesoon 
arbeid aan vele verschillende bruggen; nog 8 balken, 2 keperhouten, een bout, 6 
planken, gebruikt aan de winterdijkstoren en aan de bruggen 

24 Willem smit 15 pond inzakerwerk, 500 dubbele middelnagels 

24v - blanco 

         

11 Diversen  
25 Jan Rijft omdat hij rondging om de haring- en bokkingaccijns te peilen 

25 - een kopie op de Rekenkamer met betrekking tot de tollenaars 

25 een deurwaarder een verzoekschrift afkondigen inzake de IJssel "te met (of: "niet") te gaen" 

25 een bode van Gent waarbij hij publiceerde de vrijdom van hun markt, met toestemming van de kamer 

25 een deurwaarder een bevelschrift ten uitvoer leggen aan die van Woerden 

25 - 
een kopie van een bevelschrift, volgens het welk het onze watermolens verboden 
was te malen 

25 - 2 tonnen hop, naar Utrecht vervoerd naar mr. Anthonis Pot 

25 de deurwaarder Jan Aertsz omdat hij een deurwaarder de "hant sluyten soude", die de stad geginzakeld had 
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25 - 2 kopieën van bevelschriften 

25 - een kopie van een vonnis, dat Jacob Potsz vroeger als bierslijter gekregen had 

25 gekocht van Willem Willemsz te Middelburg 
een zilveren watervat, geschonken aan de kanselier om de genoemde voorziening 
van het bier in Vlaanderen te verkrijgen, wegende 36 ons en een Engelsche, (en 
de prijs) 

25 gekocht van Willem Willemsz te Middelburg 
2 hoge zilveren zoutvaten geschonken aan Jeronimus Laurijn, om dezelfde zaak 
van het genoemde bier, wegende 17 ons en 2½ Engelschen 

25 een bode die tijding bracht, dat onze landsvrouwe bevallen was van een dochter 

25 Coddesteyn de glazen maken in het boogmakershuis 

25 mr. Ritsaert een bevelschrift van de voorziening hiervoor genoemd, en zegelgeld, en zijn klerk 

25 de kamerling en de klerk van de "gron." thesaurier geld 

25 geschonken aan de koning van de boogschutters de landsheer een Phillips clinckaert 

25 - een verzoekschrift maken en andere geschriften opstellen 

25v de secretaris van het Vrije in Vlaanderen 
brieven schrijven om de nieuwe regeling te herroepen en ba..iliwen van de Vrien 
(?) 

25v de collatiebroeders 2 boeken in hout binden 

25v mr. Bouwen Hagebaert 

21 dagen "gevaceert" in de dienst van de stad als commissaris op de nieuwe 
regeling van het Goudse bier, gemaakt in Vlaanderen, te Brugge, in het Vrije, te 
Nieuwpoort, in Veurne-ambacht en te Sluis, en wel voortvloeiend uit zijn opdracht 
tot uitvoering. Knecht, onkosten van geschriften dienende tot informatie 

25v mr. Heinrick van de Graeff doctoer 
begerende van de stad een Rijnse gulden voor zijn preken die hij hield binnen de 
stad in de maand augustus 1501, hem toegestaan door 2 burgemeesters 

25v een bode 
die de tijding bracht van het huwelijk van onze jonge prins en de dochter van 
Frankrijk 

25v een bode die een brief bracht van de stads-advokaat van Brussel 

25v Griete Hercken 
een hoeveelheid kneppelhout om een vuur te maken, toen wij bericht gekregen 
hadden, dat Hertog Karel in het huwelijk was getreden 

25v Jan Heinricxz aan de knecht van mr. Bouwen Hagebaert voor de instructie van de nieuwe regeling van het bier 

25v mr. Jan Anstruys de instruktie vertalen in het Diets 

25v via Jan Heinricxz 
voor het verzoekschrift en het bevelschrift van de kastelein van Rupelmonde en 
Pieter Colpot om de schepen vrij te laten, daarvoor alle kosten en een authentieke 
kopie te maken van de regeling van de brouwers 

25v Philpo, mr. Pieter Mydiens knecht geschriften, via Jan Heinricxz 

25v - een staak, waar de moordenaar op zat 

26 de grote tresorier Jeronimus Laurens te Gent 
15000 bakstenen gezonden (eerste koop), nog brengen van de (steen-) plaats tot 
aan de schepen, nog van de vracht te brengen naar "der Noes" (= Terneuzen), en 
van "der Noes" naar Gent 
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26 Claes Scaeck 
met toestemming van de burgemeesters: geld om de weg maken om naar Leiden 
te rijden 

26 Harman die Snier omdat hij de lakenaccijns opschreef, omdat die niet verpacht was 

26 Dirck van Neck 
geld, met toestemming van de vroedschap, omdat hij een proces had tegen die 
van Biervliet inzake het bier 

26 Jan Hoick 
zekere schulden en achterstalligheden te innen en te ge....ren(?) van de 
stadsgoederen 

26 
betaald door mr. Jacob Mourinz voor de opstandigheid tegen de wet 
door die van Nieuwpoort 

- 

26 een deurwaarder een kopie schrijven inzake het bevelschrift hoe zilversmeden zilver moeten maken 

26 Jan die Lukenaar 
omdat hij moest geven te Utrecht van geschriften, die men moest lossen inzake 
het arrest van Anthonis van de Weede 

26 de secretaris van de commissarissen inzake de commissies van de tollen, de tekst kopiëren 

26 een deurwaarder een kopie schrijven inzake de struikrovers, gasthuisboeven moordenaars 

26 de broeders in Stein 2 schepel haver, waarmee men de zwanen gevoerd heeft 

26 - 
voor de onkosten van de Veerlaan, omdat zij moesten betalen ten behoeve van de 
molen en de omloop 

26 Claes mandemaker omdat hij het geld van die van Bloemendaal ophaalde 

26v - blanco 

         

12 Bezoldigingen  
27 Claes Gheritsz van Heemste dienst aan de weesmeesters 

27 Jan Adriaensz die schoenmaker een jaar de emmers bewaren, waarmee men naar de branden loopt 

27 Pieter die crucer (?) de Potterspoort openen en sluiten en de Vlamingspoort sluiten 

27 mr. Lauris dienst aan de weesmeesters 

27 Steven die Wever de klok stellen in de St. Joostkapel 

27 de burgemeesters en schepenen voor 't jaar 1501 voor hun schepentabbaarden 

27 
Adriaen Goessensz, Jasper van der Moer, Gherit Claesz en Michiel 
Aertsz 

geld 

27 Jan die Luykenaar bezoldiging 

27 Adriaen Jacobsz de boom openen en sluiten, ook van de Dijkspoort, het Veerstal en het Tolhuis 

27 Claes Gheritsz van Heemste bezoldiging en nog voor St.-Jacob en Allerheiligen, idem voor Lichtmis 

27 Pieter slotenmaker de klok stellen in de kerk 

27 Dirck Claesz de Tiendewegspoort openen en sluiten, en het Doelenpoortje 

27 Claes Evertsz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

27 Jan Heinricxz bezoldiging voor het klerk-ambt 
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27 mr. Adriaen barbier het Marktveld schoonmaken, een heel jaar 

27 Cornelis Willemsz en Evert die soos de ommegang organiseren en leiden 

27 Albert van Loo bezoldiging 

27v Jan Heinricxz, secretaris bezoldiging 

27v mr. Ghijsbrecht Waddinck bezoldiging voor zijn dienst als procureur van de stad te Leuven 

27v mr. Jan Anstruys bezoldiging als advokaat 

27v mr. Pieter Mydy bezoldiging als procureur 

27v de stadsboogmaker bezoldiging 

27v Jonghe Dirck Dircxz bewaren van de 4 "placken" 

27v Dirck Dircxz het boek overnemen 

27v de schepenmeesters Dirck Myncxz en Jacob Minne de vier poortpandingsmaaltijden en vredemaaltijden 

27v Willem die smit bezoldiging voor het bewaren van de artillerie 

27v Gherit Claesz, die bode hofstede-geld, op het Raadhuis, op de school en op het Minderbroeders-erf 

27v Jacob Leu omdat hij het nieuwe gerecht haalde in Den Haag 

27v Jan van Arkel, die boede in Den Haag 
omdat hij ons bericht van de vrede bracht tussen de koning van Rome en de 
koning van Frankrijk 

27v Jan van Arkel, die boede in Den Haag voor de boden in Den Haag voor nieuwjaar 

27v de meters van het koren op Verzworen Maandag, naar oude gewoonte 

28 de kamerheer van de stadhouder voor nieuwjaar 

28 de voorportier in Den Haag - 

28 de binnenportier in Den Haag - 

28 de deurwaarders in Den Haag voor nieuwjaar 

28 de procureursknecht - 

28 de baljuwsknecht in Den Haag - 

28 de koorzangers in Den Haag - 

28 mr. Heinrick van Schoonhoven, procureur in Den Haag bezoldiging 

28 Heyn vaer de korenaccijns bewaren 

28 mr. Louwerens en Willem 
maken en minuteren, en in het net schrijven van deze twee rekeningen, naar oude 
gewoonte 

28v blanco - 

         

13 Renten  
29 lijsten namen - 

         

14 Slot  
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40 blanco - 

40v - meer uitgegeven dan ontvangen; 2 pond 5 stuivers 8 penningen 

         

         

 1503 inv.nr. 1164 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Dirck van Bockhoven visserij in de zijl van de Peperstraat 

1 Jacob Pietersz vismarkt 

1 Willem Jan de 3 grachten bevissen 

1 Dirck Dirck Jacobsz de 4e gracht bevissen 

1 Willem die bontwerker lakenaccijns 

1 Claes Backuyt vleesaccijns 

1v Coppen die soutman zoutaccijns 

1v broer die viskoper de visserij in het land van Stein 

1v Pieter van Raemborch vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Cornelis Dircxz accijns van de huiden en de hoornbeesten 

1v Dirck Claesz boter-, honing-, en olieaccijns 

1v Bouwen Gheritsz kennip-, garen-, touw-, en wantaccijns 

1v Wout Heinricxz smaltienden in het land van Stein 

1v Gherit Jan Willemsz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 Dirck Straetgen azijn- en zeepaccijns 

2 Harmen Willemsz hout- en turfaccijns 

2 Coppen die Croen accijns van de verse en gezouten haring, bokking en sprot 

2 Wouter Harmansz meelaccijns 

         

2 De stadstienden  
2v Ellert Jansz het oost- en westeinde van de Willens 

2v Ellert Jansz Wouter Gheritsz' blok 

2v Heinrick Govertsz Dirck van der Gouwen blok 

2v Willem Gheerlofsz Waggelwyck 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v Gerit Emontsz 
de Veerlaan te Haastrecht, die hij 20 jaren in pacht heeft van de stad Gouda, het 
eerste jaar 
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2v de broeders in Stein 2 lood zilver 

2v per Cornelis Airtsz voor de plaats in de Hal 

3 die van Bloemendaal hetgeen de stad elk jaar ontvangt 

3 Pieter Gherbrantsz die poorter gemaakt is, via Govert Dircxz 

3 Airt Govertsz die poorter gemaakt is, via Govert Dircxz 

3 nog een genaamd Gherit Jansz - 

         

3 
Voorgeschoten renten van het gemeneland, die 
men elk jaar ontvangt, gedurende 22 jaren, elk 
jaar een 22e deel 

 

3v Dordrecht - 

3v Haarlem - 

3v Delft - 

3v Leiden - 

3v Alkmaar - 

3v de rentmeester te Gouda verschillende bedragen 

4 - saldo 

4v - blanco 

         

4 Accijnzen  
5 Aert Daemsz wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Gherit Gheerlofsz wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Tomas Jacobsz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Jan Jacob Voppez wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Aelbert Minne Jansz bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Willem bontwercker bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Dirck Stempelsz bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Frans Claesz bieraccijns, 4e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 1e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 2e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 3e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 4e kwartaal 

6v Heyn Vaer korenaccijns, 1e kwartaal 

6v Heyn Vaer korenaccijns, 2e kwartaal 
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6v Heyn Vaer korenaccijns, 3e kwartaal 

6v Heyn Vaer korenaccijns, 4e kwartaal 

7 - 
de rentmeester van de domeinen van de landsheer te Gouda, de renten die de 
steden vroeger hadden afgesproken: losrenten en lijfrenten 

         

5 Diversen  

7v Bartout Ellertsz te Nieuwpoort 
Via Gherit Ellertsz, zijn broer om zijn geweten te ontlasten vanwege het feit, dat hij 
in zijn jeugd op het stadhuis placht met ballen te gooien, waarbij hij dikwijls de 
ramen kapot sloeg. (8 schellingen) 

7v broeder Pieter Buys van een die hij niet wilde noemen, die de stad een schuld bekende 

7v - 50 vorsten, die de rentmeester heeft gebruikt op het Slot 

7v de erfgenamen van Cornelis Suermont - 

7v de tresoriers rente, te Antwerpen betaald, van een lening 

7v Huych Voppez' weduwe geld 

8 - saldo 

8v - blanco 

         

6 
Opgelegde gelden inzake de bede van de 
landsheer en gemenelands zaken  

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 1e kwartaal 

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 2e kwartaal 

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 3e kwartaal 

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 4e kwartaal 

9 mr. Jacob Goudt de bede van de landsheer 

9 mr. Jacob Goudt de bede van de landsheer 

9 Jan Jansz, rentmeester gemeenlands rente 

9 mr. Jacob Goudt, rentmeester vanwege de watertollen, botermarkt en vreemde bieraccijns 

9 aflossing een losrente-brief op naam van Adriaen Wiggersz 

9v lening van 1503 aan 1504 

9v Jan Jansz, de rentmeester omgeslagen renten van het gemene land 

9v lening van het kantoor van 1503 aan het kantoor van 1504 
volgens overlevering van Jan Jacob Voppez en Huych Voppez' weduwe, hetgeen 
de tresoriers uit een erfenis ontvangen hebben 

9v aflossing een losrente-brief van Dirck Dircxz 

         

7 Reizen  
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10 Govert Dircxz en Dirck Dircxz naar Den Haag, voor de verdeling van de gemeenlandse renten 

10 Jan die Luyckenaar naar Boskoop, naar de heemraad met een brief 

10 Pieter Harnasmaker naar Den Haag met een brief aan mr. Jan van Duvoert 

10 Govert Dircxz en Dirck Dircxz naar Den Haag, inzake de smaldeling en de gemeenlandse renten 

10 Govert Dircxz en Dirck Dircxz naar Den Haag, vanwege de smaldeling, en naar de rekenkamer 

10 Jan die Luyckenaar naar Haastrecht 

10 mr. Feys Gheritsz en mr. Jacob pensionaris 
naar Mechelen om te gebruiken de gratie van de reis van Spanje, en inzake de 
IJssel 

10 mr. Feys en mr. Jacob 
naar Mechelen, op de generale dagvaart van alle landen, vanwege het feit, dat de 
Rooms-Koning 100.000 eiste, en inzake de nieuwe paardenmarkt 

10 Jacob Minne Jansz 
naar Amsterdam om het geld te halen van Coen Jansz van de rest van het 
schoutambt en om een rentenbrief af te lossen van Jan Clementsz, die de stad 
zou verzegelen, waaraan de stad een bedrag zou winnen 

10v Gherit Heye en mr. Cornelis doctoer 
naar Dordrecht, na schriftelijke oproep van de Roomse Koning "wat hem beliefde" 
en de commissarissen van de koning "en mochten daer niet comen van de ijsse" 

10v Willem Airtsz en mr. Jacob naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder 

10v Pieter die harnasmaker naar Den Haag, naar de stadhouder 

10v Jacob Leu, mr. Feys en Dirck Dircxz naar Montfoort om met de heer van Montfoort te spreken over de IJssel 

10v Govert Dircxz en mr. Jacob 
naar Den Haag, omdat de Roomse Koning van Holland wenste te krijgen 1000 
pond, en om te overleggen met de andere steden om de landsheer tegemoet te 
rijden in Spanje 

10v Pieter Harnasmaker omdat de burgemeesters hem naar Waddinxveen zonden 

10v mr. Chrispoffel en mr. Jacob 
naar Den Haag om antwoord te geven op de petitie van de Roomse Koning en 
inzake het tegemoet reizen van de landsheer 

10v Govert Dircxz en Dirck Dircxz 
naar Waddinxveen en Zevenhuizen, en om de weg te bekijken waarlangs men 
makkelijk zou reizen naar Den Haag 

10v mr. Chrispoffel en mr. Jacob 
naar Den Haag, en de Roomse Koning begeerde dat men hem zou volgen, en ook 
om te vereffenen de lijfrenten op de domeinen 

10v mr. Chrispoffel 
naar Den Haag, voor de smaldeling en inzake Danszycke en de bisschop van 
Munster 

11 Wouter Heinricxz naar Amsterdam met een brief aan de stad 

11 Jan die Luyckenaar 
naar Mechelen met een brief aan mr. Pieter Mydi en aan Loyck Grimmert inzake 
de veroordeling van joffrouw Grimmers 

11 Jan naar Utrecht met een brief aan de heren van Oudmunster 

11 mr. Jacob naar Den Haag, inzake het geschil van die van Dordrecht en inzake de smaldeling 

11 Jan die Luyckenaar naar Den Haag met een brief aan de procureur en advokaat 
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11 Pieter Harnasmaker 
naar Mechelen met een brief aan de kanselier, nog naar Oudewater om te 
informeren naar de Geldersen 

11 Jacob van Borselen 
naar Haarlem naar de houtvester om met hem te spreken over sluizen, die hij in 
de venen gelegd had 

11 mr. Chrispoffel en mr. Jacob 
naar Den Haag om Lodewijck Grimmer betaling te doen van achterstallige renten, 
waartoe de stad veroordeeld was, en verder om te vereffenen het verschil tussen 
de stad en mr. Jacob Goudt 

11 mr. Feys Heyez 
naar Montfoort, om te spreken met de heer van Montfoort over de kwestie van de 
IJssel, twee keer 

11 mr. Jacob Mouwerisz 
naar Mechelen, om een "relevement" van het appel inzake de steenplaatsen van 
Vrerick Adriaensz, Huych Gijsbrechtsz, en de hunnen 

11 een bode die gezonden was, naar de heuvel in het veen, om te kijken naar de sluis 

11v Jacob Leu en mr. Jacob naar Den Haag, en met de pastoor 

11v Pieter Harnasmaker een dag met de pastoor 

11v Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Amsterdam, om de rente aldaar te betalen 

11v Pieter Harnasmaker naar Rotterdam met een brief 

11v mr. Chrispoffel en mr. Claes de Vet naar Rotterdam om het beslag door Willem Biscop gelegd op te heffen 

11v Zijvert die turffman omdat hij een man zond op de heuvel op bevel van de kamer 

11v Jan die Luyckenaar gezonden "in de glee" bij de tollenaar met een brief (3 dagen uit) 

11v Jan naar de procureur in Den Haag met een brief 

11v Dirck van Neck naar de tollenaar in de glee op bevel van de kamer (2 dagen uit) 

11v mr. Jacob Mouwerisz en Jacob Leu naar de rekenkamer inzake de vaart van de heuvel ("de hille") 

11v mr. Jacob naar Mechelen, inzake de steenovens, en om een nieuwe gratie te krijgen 

11v Jan die Luyckenaar naar Woerden, naar de kastelein heer Dirck van Zwieten 

11v Pieter Harnasmaker naar Leiden 

11v Marcel Willemsz gezonden naar de glee 

11v Jan die Luyckenaar naar de kanselier met een brief 

11v Wouter Maes en Willem Woutersz 
naar Den Haag, om te getuigen vanwege de stad en Lambert Gerritsz' kinderen 
inzake het baljuwschap van Gouda 

11v Willem Aertsz en mr. Jacob 
naar Den Haag, op schrijven van de bisschop van Vienne en andere raadsheren 
en commissarissen inzake de lening van de Roomse koning 

12 Jacob van Borselen en Willem Aertsz met mr. Jacob 
naar Mechelen naar de proost van Atrecht, in de zaak van de steenovens en om 
te krijgen nieuwe gratie van respijt 

12 Jan die Luyckenaar naar Mechelen, met gesloten brieven "die antwoordt hielden" 

12 Jan Jansz en Gherit Heye 
naar Rotterdam om af te handelen 't "arrest" door Willem Biscop gedaan tegen de 
poorters van Gouda 
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12 Jan die Luyckenaar naar Oudewater en IJsselstein met gesloten brieven 

12 Pieter Harnasmaker naar Stolwijk om een brief te brengen 

12 Willem Aertsz naar onze kastelein in Den Haag met een brief 

12 Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Antwerpen, om de renten daar te betalen 

12 Jan die Luyckenaar naar Den Haag, naar de klerk van jonker Floris 

12 Jan die Luyckenaar naar Den Haag met een gesloten brief aan Jacob van Borsselen, kastelein 

12 mr. Jacob Mourisz 

naar Mechelen, om een nieuw privilege te krijgen van vrouw Jacob aangaande de 
tollen, verder naar Atrecht naar de proost om te "recommenderen" aan de 
landsheer de gerechtelijke "submissie" die dezelfde gedaan heeft inzake Vrerick 
Ariensz c.s. 

12 Jan die Luyckenaar 
naar Haarlem, Amsterdam en Utrecht met een brief aan de Heren van 
Oudmunster 

12 mr. Jacob 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad, over de vraag hoe de landsheer 
welkom te heten en ook om te klagen over Jan Aelbertsz tollenaar, en "om 
rekeninck particulier te doen" met mr. Jacob Goudt over de gratie 

12v Pieter Volpertsz en mr. Jacob 
naar Den Haag, om te verdedigen Jan Claesz die lange, die aangeklaagd was 
door de baljuw van der Goes, en verder om te doen dagvaarden Jan Aelbertsz, 
tollenaar; mr. Feys heeft een gedeelte van de tocht meegemaakt 

12v Pieter Harnasmaker naar de hille, om te vernemen of er enige schepen door voeren 

12v Pieter Harnasmaker naar Den Haag, met een gesloten brief aan de procureur 

12v Jan die Luyckenaar naar Den Haag, om de geschriften van de makelaardij te halen 

12v Dirck Dircxz en mr. Jacob, met Lodewijck Grimmer naar Mechelen, op schrijven van de landsheer, toen hij gekomen was uit Spanje 

12v Pieter Harnasmaker naar Den Haag, met brieven aan de procureur en de rekenkamer 

12v Jan die Luykenaar naar Den Haag, om zekere instructies van de makelaardij 

12v Jan Duyst bracht een brief naar Den Haag 

12v Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Amsterdam, om daar de renten te betalen 

12v Pieter Harnasmaker naar Dordrecht met zekere brieven aan de stad 

12v Pieter Volpertsz met mr. Jacob naar Brussel naar de Raad en naar onze pastoor, inzake de makelaardij 

12v Turck den deeckens knecht omdat hij de brief van de tienspenning naar Utrecht bracht 

12v Jacob Leu en Willem Jan naar Dordrecht inzake de hille 

12v Jan die Luyckenaar naar Den Haag 

13 Pieter Harnasmaker naar de Baljuw van Assene met een brief, inzake de brouwerij 

13 mr. Chrispoffel naar Den Haag inzake de gemenelands schulden 

13 mr. Jacob 
naar Den Haag, naar de rekenkamer om te "intrineren"(?) de nieuwe 
paardenmarkt en om met mr. Jacob Gout te spreken over de makelaardij 

13 Jan die Luyckenaar naar Brussel met een paard dat de pastoor geschonken was (11 dagen uit, 
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daggeld kosten van 't paard en de schiphuur) 

13 Ceel die voorspraeck 
naar Den Haag en naar diverse dorpen om de briefjes voor de kerken en de 
poorten op te spijkeren, inzake de nieuwe paardenmarkt 

13 Wouter Heinricxz de bode in Rijnland 
naar Woerden en Leiden en elders om diezelfde briefjes op te hangen voor de 
poorten 

13 Pieter Harnasmaker 
naar Montfoort, IJsselstein, Culemborg, Asperen, Leerdam, Gorinchem, 
Geertruidenberg en door heel Zuid-Holland met diezelfde briefjes van de nieuwe 
paardenmarkt 

13 Jan die Luyckenaar 
naar Kennemerland, Schagen en in Friesland met diezelfde briefjes voor de 
kerkdeuren betreffende de paardenmarkt 

13 Dirck Dircxz 
naar Den Haag, om rekening te doen, en om bewijs te krijgen van de rekenkamer 
van het feit dat de stad voorgeschoten had 185 Rijnse guldens van joffrouw 
Pieroene Alferts 

13 Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz 
naar Antwerpen om de renteniers daar betaling te doen, met 3 of 4 "borghers", die 
meereisden, t.w. mr. Chrispoffel, Dirck Govertsz, IJsenout Claesz en Pieter van 
Beest 

13v - saldo 

         

8 Schenkingen  
14 Jheronimus Lauris 2 zwanen, te Mechelen voor zijn feest 

14 de financier en enigen van de Hoge Raad 
via mr. Feys en mr. Jacob pensionaris : geld om des te beter te komen tot onze 
gratie aangaande de voyage van Spanje, door de kamer geschonken 

14 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

14 - in de eerste mis van Dirck Ouwerkercxz wijn, geld en offerande 

14 Dirck Ouwerkercxz 2 kannen wijn, geschonken door de schutters bij diens eerste mis 

14 de bisschop van Cambrai 2 kannen wijn, ten huize van Baernt Heinricxz 

14 mr. Lucas van Teylingen, mr. Cornelis die Jonge 

4 tonnen bier, omdat zij de stad behulpzaam zouden zijn om gerembourseerd te 
worden bij het betalen van 100 Rijnse guldens, die Pieter Plumion van de stad 
moest krijgen vanwege een rekening, waar de stad op betrapt was, en die mr. 
Jacob Goudt moest betalen als rentmeester van Gouda 

14 de heer van Schagen 2 kannen wijn 

14 de heer van IJsselstein 1 kan wijn 

14 de pastoor van Gouda 

toen hij voor 't eerst binnen Gouda kwam, met toestemming van het gerecht, als 
welkom voor hem en zijn "huysgesin" en voor 9 paarden of muildieren alle kosten 
die hij verteerde met paarden en muildieren ten huize van Machel Jacob 
Clemmentsz en wel vanwege zekere diensten die hij de stad bewezen heeft en 
nog bewijzen zal voor de landsheer, met 10 of 11 mannen van zijn "huysgesin" 
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gedurende 6 dagen 

14 de stads-schutters geld, op Sint-Jorisdag, met toestemming van de kamer 

14v de gildebroeders 6 kannen wijn, op Palmzondag, ten huize van Gherit Geerlofsz 

14v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

14v Tomas Bueckelaar 2 kannen wijn, bij de Claeren susteren 

14v de schutters 
wijn op H. Sacramentsdag; en op Sint-Jansdag, omdat zij ter processie geweest 
waren en op het stadhuis kwamen: 38 pinten wijn 

14v de houtvester 
een maaltijd met wijn, ten huize van Machel Jacob Clemmentsz, met toestemming 
van de kamer, omdat de stad hem hiertoe uitgenodigd had 

14v het Noodgodsgilde 4 kannen wijn 

14v de Cellebroeders geld, toen zij kapittel hielden met toestemming van de kamer 

14v de Claeren susteren een maaltijd op Sinte Claerendag naar oude gewoonte 

14v Phillips van Amsterdam 
geld, toen hij naar Gouda kwam om een "perse" te maken van de Goudse 
"laekenen" 

14v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn, bij de schouw van Petrus ad Vincula 

14v 
de burgemeester van Antwerpen, mr. Willem Draeck en de 
kasteleinsbroeder 

4 kannen wijn 

14v de Minderbroeders een maaltijd met wijn op St.-Franciscusdag 

14v 
mr. Jacob Ruys, mr. Jacob van Almonde, mr. Jan Boudinsz, mr. Jan 
van Scoenhoven, mr. Jacob Goudt rentmeester en de procureur-
generaal 

elk een ton bie, om ons behulpzaam te zijn inzake de makelaardij en bij de zaak 
van de "moelenairinne" 

14v de kanselier 6 tonnen bier 

14v Jheronimus Lauris 2 tonnen knols-bier 

14v de pastoor 2 tonnen 

14v de procureur- generaal 2 tonnen 

14v mr. Pieter Appostoil een ton 

14v mr. Ritsaert een ton 

14v de griffier van de financiën een ton knols 

14v - en dit alles om het privilege van de nieuwe paardenmarkt te verkrijgen 

14v Pieter van Teylingen een ton bier, met de vracht naar Mechelen en Den Haag 

15 de Minderbroeders groenten 

15 de stad Amsterdam geld, bij Machtelt Jacob Clemmentsweduwe 

15 Pieter van Teylinghen 
1 ton bier, omdat hij de stad behulpzaam zou zijn bij de rekenkamer bij zaken die 
de stad daar mee te doen had 

15 mr. Jacob Goudt, rentmeester geld, ten huize van Ael Willem Hugez, met toestemming van de burgemeesters 

15 de gildebroeders van O.L. Vrouwe-gilde toen zij hun gilde dronken: 4 kannen wijn 
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15 de stads-schutters 
elk 4 pinten wijn, omdat op St. Jansdag en H. Sacramentsdag in het harnas beide 
dagen in de processie liepen (400 pinten wijn) 

15 de heer van Gaasbeek 2 kannen wijn, toen hij te Gouda was 

15 de heer van Gaasbeek 6 kannen wijn, toen hij met Robbert van Aernenborch te Gouda was 

15 de priesters die "in de ghetijen sitten" op de Verzworen Maandag: 4 kannen wijn 

15 mr. Jacob Goudt 
een maaltijd met wijn met die van het gerecht, toen hij in de stad was in de 
commissie aangaande de makelaardij 

15v - blanco 

         

9 Waken  
16 de torenwachters - 

16 de klapwakers bij de straten - 

16 Jan die Luyckenaar met Pieter Harnasmaker 's nachts waken met z'n achttienen 

16 Jan die Luyckenaar met Pieter Harnasmaker met 18 gezellen 's nachts waken, en kaarsen 

16 Jan die Luyckenaar met z'n twintigen 2 nachten waken 

16v - blanco 

         

10 Bouwen  
17 Claes Harmansz hout en planken slepen 

17 Adriaen Huyghez met zijn maats arbeid aan de IJsselbrug en aan zekere andere bruggen (16 dagen) 

17 Huych die kerreman 5x vervoeren 

17 Willem Smit 18 pond ijzerwerk, 3 haken, en 500 dubbele middelnagels 

17 Adriaen Hugez c.s. timmeren aan de IJsselbrug (4 dagen) 

17 Adriaen Dircxz 
een balk en een Deventerhout, 8 Deventer "spoeren", 1 plank, alles gebruikt aan 
de IJsselbrug 

17 de dekkers van de Noodgods 12 planken, gebruikt aan de stadsbruggen 

17 Claes Harmansz 10x hout slepen 

17 Adriaen Huygez timmeren aan de IJsselbrug (11 dagen) 

17 Willem Smit 500 dubbele middelnagels, en grote haken vermaken 

17 20 mannen die de stadsmuur uit de stadsgracht "wonnen" 

17 3 mannen 4x diepen in het gat van de haven 

17 - huur van 2 klei-schuiten 

17 Huych die kerreman zand, stenen en kalk vervoeren 

17 Claes Harmansz 8 "spoeren" slepen naar de IJsselbrug en ander hout vervoeren 

17 Adriaen Hugez timmeren aan de IJsselbrug (11 dagen) 
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17 Willem Smit 45 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels 

17 Claes Harmansz 9x hout brengen naar de IJsselbrug 

17v - 3 Deventer "spoeren" zagen die gebruikt zijn aan de IJsselbrug 

17v Willem Smit 100 pond ijzerwerk en 8 pond; 1400 dubbele middelnagels 

17v Adriaen Dircxz 3 Deventer "spoeren", gebruikt aan de IJsselbrug 

17v Adriaen Hugez timmeren aan de IJsselbrug (17 dagen) 

17v Vrerick die scuytevoirrer 3 weken schuithuur 

17v Adriaen Hugez timmeren aan de IJsselbrug (5 dagen) 

17v Willem Smit 35 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels en 1000 "scos" spijkers 

17v Huych karreman 6x puin karren 

17v Broer die sleper een balk slepen 

17v Jan die Vries 9 planken, die gebruikt zijn aan de IJsselbrug 

17v Pieter Loicxz en Jan Claesz en een opperman leidekken op het stadhuis en het Veerstal (elk 10 dagen), met de turf 

17v Jan Borre 12½ pond lood en 6½ pond soldeer 

17v Jan Rutgersz 8 schuiten zand aan de muur die omgevallen was en schouwhuur 

17v Cornelis Karstansz schouwhuur, gebruikt aan de stadsmuur 

17v Adriaen Huyghez en Harmen Meusz en Andries Jansz timmeren aan de IJsselbrug (6 dagen) 

17v Willem Smit 
73 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 300 lasijzers, 700 "scos" spijkers, 
en 4000 leinagels 

17v Phillips die metselaar 17 hoed kalk en 2 tonnen en vracht 

18 
Phillips en Jacob zijn zoon, Jan Florisz, Pieter Dirck Kers, Wouter 
van Kessel, Jaep Aelbertsz, Lambert, Ghijs, Jan Feys, Cleyn 
Neeltgen, mr. Aert 

metselen, en hulp bij 't metselwerk 

18 Phillips 
5 tonnen tras; "dit is al gedaan" aan de muur, die omgevallen was tussen de 
Kleiwegspoort en de Potterspoort 

18 Coemen Heyn scuytevoerrer 1000 leien en vracht 

18 Jan Ponssen 2 glazen op het stadhuis stoppen 

18 de kerkmeesters zekere planken, gebruikt aan de stadsbruggen 

18 Claes Harmansz hout slepen naar de IJsselbrug 

18 Dirck Jansz kalk 

18 Jacob Harmansz en Willem Govertsz en Meyntgen Karreman kalk vervoeren, dragen en opstapelen 

18 Pieter Willemsz van Dordrecht kalk vervoeren 

18 Sander die houtsaegher en Jan Harmansz, zijn maat zagen 

18 Jan Vallick met zijn maat 2 Deventer sparren zagen 

18 Adriaen Dircxz, die houtcoper 
een aantal balken, die gebruikt waren aan de IJsselbrug en verzaagd om met die 
planken de bruggen op te lappen 
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18 Jacob Jansz de Doelen maken en repareren 

18 Jan Ockersz te Dordrecht kalk en de bemiddeling 

18v Pier Licht en Jan Claesz metselen 

18v Cleyntgen hulp bij 't metselwerk 

18v Willem Smit 
84 pond ijzerwerk, 1300 dubbele middelnagels, 200 middelnagels, 200 lasijzers, 
1000 leinagels en 500 "scos" spijkers 

18v - turf, voor 't stadhuis verbrand 

18v Adriaen Hugez timmeren met z'n drieën aan de IJsselbrug 

18v Govert den opperman werk aan de stadsmuur 

18v Jacob Harmansz kalk dragen, kalk vervoeren uit de toren en dragen naar de vesten 

18v Meynert die karreman stenen en zand vervoeren naar de Potterspoort 

18v Phillips die metselaar werken aan de muur aan de vesten 

18v 
Jacob zijn zoon, Jan Florisz, Pieter Dircxz, Wouter van Kessel, Jacob 
Aelbertsz, Cleyn Neeltgen, Aert Allertsz 

hulp bij metselwerk 

18v - 6 tonnen tras, schouwhuur, en "treckvisels" te huren 

18v Willem Smit 31 pond ijzerwerk, 700 dubbele middelnagels 

18v Jacob Harmansz met Willem zijn maat kalk dragen 

18v Adriaen Hugez, Harmen Meusz en Andries Jansz timmeren aan de stadsbruggen (13 dagen) 

18v Adriaen Hugez 15 dubbele sparren, nog 4 kerksparren, gebruikt aan de muur, die omgevallen was 

18v Vrerick Jansz 4 weken huur van de schuit die gebruikt is bij de IJsselbrug 

19 Dirck Straetgen 
bestraten bij de Honskoperbrug, bij de brug bij de Vuilsteeg, en de Willem 
Aelbertsz' brug en 46 karren zand, gebruikt in de zelfde straten en bij de 
stadsmuur 

19 Aert Allertsz hulp bij 't werk aan de genoemde straten, ook elders in de stad 

19 Huych die karreman zand en stenen vervoeren 

19 Willem Allertsz 9 karren zand gebruikt aan de stadsmuur 

19 Pieter Smit ijzerwerk aan de valdeur in de Potterspoort gebruikt 

19 Cornelis Sceepmaker schouwhuur 

19 Claes Harmansz hout slepen 

19 Phillips die metselaar metselen 

19 
Jan Florisz, Wouter van Kessel, Pieter Dircxz, Jaep Aelbertsz en 
Lambert, Cleyn Neeltgen 

hulp bij 't metselwerk, alles aan de stadsmuur 

19 Phillips 
4 tonnen tras, en vijzels gebruikt om de muur te rechten; touwen, waarmee men 
de steigers bond 

19 Een schipper van Amsterdam een boot, waar men de boom in het gat van de haven mee open en dicht deed 

19 Willem Allertsz een kar zand 
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19 Pieter slotenmaker sleutels en sloten maken aan de deuren van de stad 

19 Willem Smit 118 pond ijzerwerk, en 1100 dubbele middelnagels 

19 Gerit Sceepmaker een schuit, gedurende 21 weekdagen gebruikt bij de IJsselbrug 

19 Adriaen Dircxz 10 planken, gebruikt aan de stadsbruggen 

19 Adriaen Hugez, Harmen Meusz en Andries Jansz elk 3 dagen timmeren aan de IJsselbrug 

19v Aert Allertsz metselen aan de stadsmuur 

19v 
Phillips die metselaar Jaep zijn zoon, Jan Florisz, Pieter in den 
Raem, Wouter van Kessel Jaep Aelbertsz en Lambert, Cleyn 
Neeltgen 

arbeid en ½ ton tras, metselen, hulp bij metselwerk, alles aan de stadsmuur 

19v Willem Claesz een klei-schuit, door de timmerlieden gebruikt aan de IJsselbrug 

19v Willem Smit 14 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels 

19v Sander die houtzager met z'n maat hout en planken zagen 

19v Adriaen Hugez, Harmen en Andries timmeren aan de stadsbruggen en aan de IJsselbrug (5 dagen) 

19v Jan die baggerman baggeren in de Gouwe en in de haven 

19v Adriaen Dircxz 1½ Deventer "spoer" en planken, gebruikt aan de stadsbruggen 

19v Jan Borre gewicht, dat de opzichters lieten maken om de lakens mee te wegen 

19v Dirck straatemaker 
20 karren zand, gebruikt in de straat bij Pieter Hugezoons toren, nog een dag 
bestraten, met hulp van mr. Aert, van dezelfde straat 

19v Claes Harmansz hout en planken slepen naar de IJsselbrug en de stadsbruggen 

19v Huych die karreman 20 karren zand, stenen en tras vervoeren 

19v Jan die bleycker 5 karren zand 

19v Willem die smit 74 pond ijzerwerk; 700 dubbele middelnagels 

20 Adriaen Hugez 
10 dagen timmeren aan de stadsbruggen; 2 planken, die gelegd zijn op het 
Veerstaldak; 8 kerksparren 

20 Adriaen Hugez touwen, kraan en windassen, die hij gebruikte aan de IJsselbrug 

20 Claes Harmansz hout slepen 

20 Pieter slotenmaker 
2 sloten en 3 hengsels aan het kastje van de opzichters en aan de haken van de 
vensters 

20 Jan die baggherman baggeren in de Gouwe 

20 Gherit Jansz 7 karren zand 

20 Phillips die metselaar arbeid 

20 Jan Florisz arbeid 

20 Jaep Aelbertsz en Lambert hulp bij metselwerk 

20 Phillips 3½ ton tras, gebruikt aan de stadsmuur 

20 Neeltgen Sceepmaker 15 dagen schouwhuur 

20 Willem Allertsz zand 
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20 Dirck straatemaker 5 roeden en 4 voet bestraten bij Pieter Hugezoons toren 

20 mr. Aert hulp hierbij 

20 Dirck 7 voeten hoekstenen 

20 Govert Ewoutsz 2 dagen hulp bij het werk 

20 Phillips die metselaar metselen 

20 Jacob zijn zoon, Jan Florisz, Piertgen - 

20 Jaep Aelbertsz en Lambert en Cleyntgen hulp bij 't metselwerk 

20 Lucas steenhouwen en ijzers scherpen 

20 Phillips 5½ ton tras dit alles gebruikt aan de Tiendewegsbrug 

20 Jan die baggerman en Pieter Maertsz baggeren in de stadsgracht bij het Slot en de schouw 

20v Claes van Sloten aarde vervoeren naar de brug buiten Potterspoort 

20v Claes Harmansz hout slepen 

20v Huych die karreman en Meyntgen stenen, zand, kalk en tras vervoeren naar de uterschen brug 

20v Willem smit 43 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

20v Floris Heinricxz een schip zand, gebruikt in de straat bij Pieter Hugezoons toren 

20v Adriaen Hugez en Hermen timmeren aan de Hofbrug, ieder 3½ dag 

20v Ewout Jansz 
4 houten van 30 voeten, gebruikt toen men vierde dat de jonge zoon in Spanje 
geboren werd 

20v Zaris die houtzager hout zagen 

20v Neeltgen Cuper een ton maken, waar men de kiezelstenen mee meten (?) moet 

20v Jan die baggherman en Pieter Maertsz baggeren 

20v Lysbet mitte crop 2000 klinkers 

20v Dirck Straetemaker 12 roeden bestraten bij de Tiendewegsbrug 

20v Aert Allertsz en Govert Ewoutsz hulp daarbij 

20v Dirck Straetemaker 22 karren zand 

20v de jonge Adriaen 1500 klinkers 

20v Adriaen Dircxz hout, gebruikt aan de Vlamingsbrug 

20v Zaris die houtzager planken zagen 

20v Claes Harmansz slepen 

21 Adriaen Hugez en knecht 
timmeren aan de Kleiwegsbrug (11 dagen) en aan de Hofbrug en met 3 helpers 
aan de Uwterste brug; 9 rasters gebruikt aan de Kleiwegspoort; 4 sparren 

21 Willem Smit 54 pond ijzerwerk, 700 dubbele middelnagels 

21 Meyntgen Karreman en Huych zand en stenen vervoeren naar de Tiendewegsbrug 

21 Ghijs Jansz Moelen scippers zand van een andere schipper 

21 Huych die karreman aarde op het Marktveld voeren 
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21 Simon Vranckez 7 stukken hout, aan de Uterstebrug gebruikt 

21 Jan Gheritsz aarde schieten op het Veerstal 

21 Willem Allertsz zand 

21 Neel die Vool schouwhuur 

21 Adriaen Hugez timmeren aan de Kleiwegspoort; 10 sparren, 13 planken, een boom, (7½ dag) 

21 Willem smit 26 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 200 middelnagels en 200 lasijzers 

21 3 baggeraars en Pieter Maertsz 8 dagen baggeren achter het Hof 

21 Janne Bleyckers zand 

21 Phillips die metselaar en Jacob zijn zoon, Jan Florisz metselen 

21 Jaep Aelbertsz hulp bij 't metselen 

21 - 4 tonnen tras, waarmee men de stadsmuren "stoyde" 

21 Jan Adriaansz 3 brandemmers 

21 Huych die karreman kalk, zand en stenen vervoeren en de plaats schoonmaken 

21v 15 mannen 2 palen in de IJssel heien om de schepen aan te meren 

21v Pieter Maertsz baggeren op de weg bij de brouwerij 

21v Willem Vroesen planken en schouwhuur 

21v Adriaen die zeelaar 13 schuiten klei uitdiepen voor het Veerstal 

21v Jacob die wielmaker een hout, dat men gebruikte op de IJsselbrug 

21v Claes Harmansz hout slepen 

21v Willem Smit 67 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels, 400 middelnagels 

21v Adriaen Hugez en knecht 8 dagen timmeren 

21v Zaris die houtzager 14 sneeën hout zagen 

21v Adriaen Hugez arbeid in de stad 

21v Willem Smit 9 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels 

21v Adriaen die zeelaar 6 schuiten klei diepen voor het Veerstal 

21v Dirck straatemaker en Aert Allertsz bestraten 

21v Simon Vranckez 9 planken, 2 balken en ander hout 

21v Simon Vranckez 2 stijlen 

21v Willem Smit 9 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

21v Adriaen Hugez arbeid 

21v Claes Harmansz hout slepen 

21v Gherit Claesz 500 stenen 

21v Adriaen Dircxz planken en ander hout, aan de stadsbruggen gebruikt 

22 Adriaen die zeelaar 6 schuiten aarde diepen uit het Veerstal 

22 Comen Heyn 1000 leien en onkosten en vracht 
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22 Jan Adriaensz 22 brandemmers lappen en vermaken 

22 Pieter Maertsz en Jan baggerman baggeren 

22 Dirck straatemaker 3 roeden bestraten aan de houten steeg, met hulp van Aert Allertsz 

22 Gherit die gansman 23 karren zand 

22 Meynert die karreman zand, puin en leien vervoeren 

22 Adriaen zeelaar 6 schuiten aarde diepen voor het Veerstal 

22 Jan die baggerman met Pieter z'n maat baggeren in de Gouwe 

22 Claes sloetgen 7 ladingen aarde brengen bij de lazarussen 

22 Pieter leydecker en Jan Muysgen 10 dagen dekken op de stadstorens en de poorten, met hulp van Cleyntgen 

22 Jacob Jacobsz baggeren in de Doelen 

22 Willem Aertsz zand 

22 Lysbet mitter crop 1500 stenen 

22 Adriaen Hugez timmeren aan de stadsbruggen 

22 Claes Splintersz een weegschaal om de lakense stoffen mee te wegen op de "paersse" (=pers?) 

22 Willem smit 
8 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 500 middelnagels, 600 lasijzers, 700 
"scos" spijkers en 4000 leinagels 

22 Adriaen zeelaar schuiten aarde diepen voor het Veerstal 

22v Jan 
eikenhout voor een 64 voet houten vloer, gebruikt aan de Tiendewegsbrug (de 
voet 7 groten) 

22v Jacob Jacobsz 22 sneeën hout zagen, en 2 Deventer houten zagen 

22v Willem smit 
150 pond ijzerwerk, 18 pond dubbele middelnagels, 300 middelnagels, 500 
lasijzers, 600 "scos" spijkers, 2000 leinagels 

22v Claes Harmansz hout, overal slepen 

22v Huych kerreman en maat zand en stenen vervoeren 

22v Adriaen Hugez en Harmen Meusz 
timmeren in de stad; hout, 3 keperhouten, 3 bouten, 3 rasters, 12 balken waarvan 
planken gezaagd zijn 

22v Pieter Loycxz en Jan Muysgen dekken met hulp van Willem Jansz 

22v Adriaen Dircxz kanthouten, gebruikt aan de Potterspoort 

22v Wouter van Kessel metselen aan de Potterspoort 

22v Jan Claesz arbeid 

22v Adriaen die zeelaar 7 schuiten aarde diepen voor het Veerstal 

22v - schuithuur voor het stadswerk 

22v Jacob die houtzager 41 sneeën hout zagen 

22v Lysbet Jans 18000 bakstenen 

22v Adriaen die cruyer baggeren onder de brug van de Molenwerf 

23 Phillips die metselaar arbeid bij de Brigitten aan de stenen brug, en de muren rechten 
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23 
Jacob zijn zoon, Jan Florisz, Jaep Aelbertsz Kers van Remunde, 
Gherit Koecken 

metselen 

23 Jan die bruyn 14 elzen om deze brug mee te funderen 

23 Gherit IJssbrantsz 10 elzen; 4 tonnen tras 

23 Pieter Loycxz arbeid 

23 Jan Muysgen 
arbeid in het stadswerk met hulp van Cleyntgen, en 150 pannen, gebruikt op de 
Potterspoort 

23 Huych die karreman zand, stenen en kalk vervoeren naar de brug bij de Brigitten 

23 Adriaen Hugez en zijn knecht arbeid en de rondhouten aan het stadswerk 

23 Adriaen zeelaar 10 schuiten klei schieten 

23 Janneken bleyckers 7 karren zand 

23 Jan Borre 5 pond lood 

23 Willem die smit 
40 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels, 600 middelnagels, 400 lasijzers en 
600 "scoss"spijkers 

23 Cornelis Karstansz schouwhuur 

23 Pieter Daemsz 16000 stenen 

23 Gijsbert Pietersz 
42 pond ijzerwerk aan 2 touwen op het stadhuis en aan de klok, en om "die 
anginen" (=enginen) op en af te winden 

23 Coemen Heyn 2000 leien en vracht 

23 Pieter Licht en Jan Muysgen 
dekken van het privaat bij de Potterspoort en aan de torens, met hulp van 
Cleyntgen. Ook 5000 leinagels 

23 Huych die kerreman stenen, zand en leien vervoeren naar de Brigitten 

23v Jacob die houtzager 11 sneeën hout zagen, en nog 6, een spar zagen 

23v Adriaen Hugez en knecht timmeren aan de IJsselbrug (5 dagen) met 4 balken en 8 keperhouten 

23v Willem Smit 
6 pond ijzerwerk, 1100 dubbele nagels, 750 middelnagels, 100 lasijzers, 600 
"scos"-spijkers, gebruikt aan de IJsselbrug en elders 

23v Adriaen die zeelaar 9 schuiten klei baggeren 

23v Kers van Remunde baggeren bij de Brigittenbrug 

23v Pieter Licht en Janneken, leidekkers dekken op de toren van Jan Claesz, met hulp van Cleyntgen, en 1500 leinagels 

23v Jacob die houtzager 28 sneeën hout zagen uit 4 balken 

23v Adriaen Hugez en knecht arbeid, en 6 houten van 30 voet en 2 keperhouten 

23v Willem Smit 8 pond wegens, 500 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 200 lasijzers 

23v Adriaen seelaar 7 schuiten klei uit het Veerstal schieten 

23v Simon Jacobsz planken, gebruikt aan de IJsselbrug (30 st.) 

23v Claes Harmansz hout slepen 

23v Adriaen die zeelaar 2 schuiten aarde schieten 
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23v Willem Smit 300 dubbele middelnagels en 400 middelnagels 

24 Dirck straatemaker 22 voet straat maken, met hulp van Aert Allertsz 

24 een steenhouwer arbeid en 3 karren zand 

24 Adriaen Hugez timmeren; 9 houten van 30 voet 

24 Adriaen Hugez en een knecht 
timmeren aan de IJsselbrug en aan de vuilnisputten, nog 8 stukken hout, voor 
deze putten gebruikt, en nog 4 planken aan de brug 

24 Cornelis Aertsz 16000 stenen vervoeren en opstapelen 

24 Willem Smit 34 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 400 middelnagels 

24 Ewout Jansz 18 stukken kanthout 

24 Pieter slotenmaker 2 sleutels maken en ijzerdraad om een venster mee te "becleeden" 

24 Jan Gheritsz en Claes Harmansz hout slepen naar het Marktveld 

24 Coddesteyn een glas in het stadhuis maken 

24 Jan Ponssen alle glazen op het stadhuis repareren boven en beneden 

24 Pieter Maertsz baggeren voor de Minderbroeders en voor 2 stenen bruggen 

24 Jacob Aertsz 17000 stenen 

24 
Phillips die metselaar, Jacob zijn zoon, Jan Florisz, Jaep Aelbertsz, 
Jan die goede 

arbeid, ½ ton tras en vracht van stenen en een haak 

24 Huych die karreman zand, zandstenen en kalk vervoeren 

24 Adriaen Hugez arbeid aan de stadsbruggen; 7 planken, 2 "scaelen" en een middelhout 

24v Willem Smit 8 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 100 middelnagels 

24v Jacob die houtzager 2 balken zagen tot bruggeplanken 

24v Adriaen Hugez 
5 dagen werken aan de IJsselbrug en de vuilnis-putten; 6 planken, 2 houten en 2 
sparren 

24v Claes Harmansz slepen 

24v Willem smit 74 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

24v Pieter slotenmaker sleutels, sloten en andere zaken vermaken 

24v Pieter Maertsen en Claes die vool baggeren in de Gouwe 

24v - een trap maken in Pieter Hugezoons toren 

24v Borwout die scilder 32 wapens maken op de brandemmers 

24v Jacob die wielmaker een plank, waar van men de ophaalbrug maakte 

24v Gherit prat een tonnetje, dat de tresoriers gebruikten 

24v Adriaen Hugez 5 dagen timmeren 

24v Willem smit 18 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 100 middelnagels 

24v 
Phillips die metselaar, Jacob Phillipsz, Jan Florisz, Comen Gherit, 
Jacob Aelbertsz, Jan die goede 

arbeid 

24v - elzenbomen 
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24v Willem Joost 
"dammen up te nemen", en 2 tonnen tras, gebruikt aan de stenen brug in de 
Vogelezang 

24v Willem smit 44 pond ijzerwerk, 700 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

25 Adriaen Hugez en Harmen 8 dagen arbeid elk; 6 balken, 4 middelhouten, 9 sparren, 6 keperhouten, 5 planken 

25 2 mannen die Adriaen Hugez hielpen, alles geschied op het stadswerk 

25 Willem Aelbertsz 2 karren zand 

25 Pieter Maertsz 7 dagen baggeren voor de Minderbroeders en aan de zijde 

25 Claes Harmansz het heiblok naar het Veertstal brengen en weer naar huis 

25 Dirck die calcman kalk 

25 Willem die kerreman 15 karren zand, stenen en kalk vervoeren en nog 3 karren zand 

25 Huych die karreman 7 karren zand; zand en stenen vervoeren 

25 Adriaen Hugez 
7 dagen werken aan de steiger te Haastrecht en in de Doelen; 5 planken, 9 
keperhouten, 2 "sitborden" 

25 Gherit sceepmaker huur van de schuit waarmee men palen in de IJssel heide 

25 Willem Claesz, sceepmaker omdat zijn schuit gebroken was bij het heien van de palen 

25 Jacob die houtzager 11 sneeën zagen; een wagenschot 

25 Willem smit 
14 pond ijzerwerk, 20 haken onder de luifels; 400 dubbele middelnagels, 600 
"scos"-spijkers 

25 Dirck Gheritsz straatmaker 1½ roe bestraten in de Vogelezang met hulp van Aert 

25 Gherit sceepmaker 
2 tonnen pek; een oud zeil; teer, "mos" en arbeid om de luifels met pek te 
besmeren 

25 Willem smit 
300 pond ijzerwerk en 15 pond; 300 dubbele middelnagels, 400 lasijzers, gebruikt 
aan de Tiendewegsbrug 

25v Phillips die metselaar 
metselen aan de bruggen in de stad, ½ ton tras, een kar zand, alles met hulp van 
Gerit Koeckgen 

25v Adriaen Hugez 
6 dagen werken aan 't Veerstal en de vensters die hij maakte op het stadhuis; 6 
planken, een kanthout, 2 keperhouten, een spar en een balk 

25v Dirck die calckman kalk 

25v Adriaen Hugez 6½ dag timmeren aan het stadswerk; 7 balken, 2 planken, 4 keperhouten 

25v Willem smit 8 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels 

25v Pieter slotenmaker 2 hengsels en 2 sleutels van de toren en van het stadhuis 

25v Willem van Alcmaer 1½ hoed kalk en het dragen 

25v Willem Allertsz zand 

25v Willem smit 228 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels, 200 lasijzers 

25v Claes Harmansz hout slepen 

25v Adriaen Hugez en knecht 10 dagen werken aan het privaat bij de Tiendewegspoort; 11 planken, 10 balken 
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en 4 keperhouten 

25v Phillips die metselaar, Comen Gherit, Jaep Aelbertsz arbeid aan de zijl achter de Doelen en de Tiendewegspoort 

25v - 3 planken, kalk en een kar zand 

25v Coddestein 3 glazen maken, waar men de kaarsen in zet op het stadhuis 

25v Huych die kerreman stenen, zand en kalk vervoeren naar de Doelen en de Tiendewegspoort 

25v Adriaen Hugez en knecht 
10 dagen werken; 8 balken, 8 planken, een hout van 30 voet, 12 middelhouten, 5 
keperhouten, 4 sparren en 22 planken, alles gebruikt voor het huisje bij de 
Tiendewegspoort 

26 Willem smit 94 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 800 middelnagels 

26 Lysbet Wouters 500 stenen 

26 Phillips die metselaar, Comen Gherit, Jaep Aelbertsz werken aan de Kleiwegspoort en 2 tonnen tras 

26 Huych die karreman stenen en kalk vervoeren naar de Tiendewegspoort bij de Doelen 

26 Adriaen die cruyer baggeren bij het verlaat in de Peperstraat 

26 Jan Pons vermaken van de lantaren voor het stadhuis 

26 Cornelis sceepmaker schouwhuur 

26 Dirck straatemaker bestraten in de Kleiwegspoort met hulp van Aert Allertsz; 1½ kar zand 

26 Huych die karreman zand, stenen en kalk vervoeren, 2 tonnen kalk, zand en stenen 

26 Adriaen Hugez werken aan de bruggen; 2 rasters, 1 plank 

26 Willem smit 32 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 100 middelnagels 

26 Pieter Licht arbeid aan de Tiendewegspoort, met hulp van Cleyntgen 

26 Phillips die metselaar, Jaep Aelbertsz arbeid, metselen, ½ ton tras 

26 Dirck straatemaker zand, kalk en dragen 

26 Adriaen Hugez 
timmeren; 3 balken, 5 planken, 4 keperhouten, een "eynde" van een wilg, 2 rasters 
en een blad van een wagenschot, gebruikt in de stad 

26 Willem smit 46 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels 

26 Jaep die houtzager 6 sneeën zagen, en ander hout zagen 

26v Pieter smit sleutels en sloten voor het stadswerk 

26v Borwout die scilder 
een bordje, dat hij maakte dat altijd hangt voor de deur van de pachters van de 
vleesaccijns 

26v Dirck straatgen zand 

26v Huych die karreman zand voor het stadhuis brengen toen men recht sprak en elders 

26v Dirck die calckman kalk 

26v Jacob die houtzager 12 sneeën zagen uit 2 balken 

26v Willem smit 38 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels, gebruikt aan de wisselbrug 

26v Adriaen Hugez 
werken aan de wisselbrug; 2 planken op de Noodgodsbrug, een ladder op het 
stadhuis 
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26v Phillips die metselaar, Jaep Aelbertsz werken aan de wisselbrug, metselen, een halve ton tras 

26v Claes Harmansz planken slepen naar de wisselbrug en ander hout naar de Kleiwegspoort 

26v Willem smit 
400 dubbel middelnagels, 100 middelnagels, 400 lasijzers, 8 "scos"-spijkers, alles 
gebruikt aan de wisselbrug en aan het privaat bij de Tiendewegspoort 

26v Adriaen Hugez 
werken aan de stadsbruggen, nog 4 houten van 30 voet per stuk, een middelhout 
en 4 keperhouten, nog een plank 

26v Pieter slotenmaker 4 sleutels aan de boom aan het Veerstal 

26v Adriaen Hugez 
4 dagen werken aan de IJsselbrug en in de school; 5 middelhouten, 3 planken, 
een ladder die in de school staat en 4 sparren 

26v Willem smit 
18 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 100 middelnagels, 400 "scos"-
spijkers, gebruikt allemaal aan de IJsselbrug 

27 Pieter Licht en Jan Muysgen 
dekken (elk 4 dagen) aan het privaat aan de Tiendeweg, met hulp van Cleyntgen; 
200 leinagels 

27 Jacob die houtzager 10 sneeën zagen uit een balk 

27 Huych karreman stenen, kalk en leien vervoeren 

27 Kers van Remunde 1 dag werken aan de zijl op het marktveld 

27 Jacob Gheritsz een balk brengen aan de IJsselbrug 

27 Adriaen Hugez 
1 dag timmeren aan de brug op de Gouwe; 2 planken om de leuningen van te 
maken 

27 Jan Muysgen 
dekken, met hulp van Cleyntgen; leien, en die zijn gebruikt op het zakkendragers-
huisje 

27 Kersgen van Remunde de zijl schoonmaken tussen Willem Benne en mr. Huych 

27 Dirck straatemaker 
3 voet houten vloer, 6 voet trappen, 1 kar zand en nog 2 dagen werken aan 
dezelfde zijl 

27 Willem smit 14 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, gebruikt aan de brug op de Gouwe 

27 Adriaen Hugez 
3 dagen timmeren aan de Doelenbrug en aan 't Veerstal en aan andere bruggen; 
een kozijn plaatsen in de toren van Borre; 1 rondhout, 2 planken en 4 keperhouten 

27 Willem smit 36 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

27 Aert Allertsz hulp bij metselwerk 

27 Jacob die houtzager 6 sneeën zagen uit een balk 

27 Willem smit 
94 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels, 200 middelnagels en 36 bijthaken 
om het ijs mee te breken 

27v Adriaen Hugez en knecht 
elk 9 dagen werken aan de IJsselbrug; 10 houten van 30 voet per stuk 8 sparren; 
een kraan huren 

27v 13 mannen die de balken van de IJsselbrug in heiden 

27v Claes Harmansz het heiblok en de kraan brengen naar de IJsselbrug, en ander houtwerk slepen 
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27v Cornelis Jaep Deckersz de brugweg over de IJssel maken met rijshout en aarde 

27v Jacob die houtzager zagen 

27v Pieter slotenmaker een sleutel van de Tiendewegspoort en een "spille" voor het Sint-Joostgasthuis 

27v Heyn Haghen 1100 kleine nagels, waarmee men brieven aan de kerkdeuren spijkerde 

27v Adriaen Hugez 
30 sparren, waar men haken van gemaakt heeft om het ijs mee te breken; en 
arbeid 

27v Willem smit 14 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

27v Ghijs Moel touwen, waar men mee heide 

27v Ewout die houtcoper kanthout, waar men planken van zaagde, vertimmerd aan de steiger te Haastrecht 

27v Dirck van Bockhoven de Zijl aan het Veerstal uitdiepen 

27v Gherit Jansz en Gherit Gheerlofsz "daer zyluyden die haven mede diepten"; onkosten op bevel van de kamer 

27v - 
voor een heel jaar straatstenen, die de stad gebruikt heeft aan de stadsbruggen 
en straten 

28 - saldo 

28v - blanco 

         

11 Diversen  
29 Pieter Dircxz 25 brandemmers; en vracht en het schilderen van de wapens daarop 

29 een deurwaarder 
3 kopieën van verzoekschriften, het ene van mr. Jacob Jonghe Jacobsz, het 
andere van een "compulsorie" van een vonnis te Gouda 

29 - 
een privilege van de nieuwe paardenmarkt te Gouda; voor het zegel, voor de 
secretaris, het rapport te maken, en de klerken 

29 - nog een kopie schrijven uit een brief gezonden door de Roomse Koning 

29 mr. Pieter Mydi 
een proces ondersteunen tegen die van Brugge en het Vrije inzake het Goudse 
bier, waarvan mr. Jacob de kwitantie heeft 

29 de sluiswachters omdat zij de sluis "doer ghewonden" hebben om de haven mee uit te diepen 

29 een "bosse drager" die tijding bracht van de jonge koning geboren in Spanje 

29 - een hoeveelheid hout verbrand toen deze tijding kwam 

29 - 3 kopieën met betrekking tot het tegemoet rijden in Spanje van de landsheer 

29 Jan die Wit van Brugge 
omdat hij bericht bracht van een vrouw uit Brugge, die gestorven was: geld met 
toestemming van de burgemeesters 

29 Antonis die Bel, deurwaarder in de Hoge Raad 
omdat hij een executie had van "nustal" op de stad inzake de veroordeling van de 
oude renten 

29 - een kopie van een bevelschrift, dat Gijsbert Jacobsz had op de stad 

29 - een kopie, inzake de visserij en de staken te plaatsen 

29v - een uittreksel inzake de rekening van Lodewijck Grimmer op de renten van het 
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gemeneland, en een gesloten brief van de landsheer, gezonden aan de 
rekenkamer 

29v Jaep Haen 
geld voor de verteringen van de trompetters, toen zij door de stad aangenomen 
waren 

29v een deurwaarder uit het Hoge Hof een kopie aangaande de steenplaatsen 

29v een bode die zekere brieven aan de stad bracht van de graaf van Nassau 

29v Heyn myn Raet de weg maken tussen Gouda en Leiden 

29v de secretaris van de landsheer een overhandiging met de rekwesten tot stand te brengen 

29v Aertgen Pieter Jansz een brief gebracht aan de stad 

29v - een kopie van de regeling betreffende de steenovens 

29v mr. Jan Anstruys de eis gedaan voor de raad over de steenovens 

29v mr. Gherit Bogaert 
een bevelschrift te pakken krijgen en de verzoekschriften overgeven tegen Willem 
Biscop van Rotterdam, die onze poorters arresteerde; nog geld voor de 
ordonnantie van de domeinen 

29v 6 gezellen 
die het schip, met "rogghe" van Haastrecht terug haalden, dat die van 
Schoonhoven binnen de vrijheid van Gouda gehaald hadden en dat thuis hoorde 
te Dordrecht; nog een wagen, waarop de burgemeesters reden naar Haastrecht 

29v 18 gezellen die mee het koren haalden 

29v 3 wagens "die d'r mede reeden" 

29v Louwe Gherit Emontsz bier, dat de gezellen aldaar opdronken 

29v bij Marri Joosten ½ vat bier 

29v bij Heyn Feysz 3 vaatjes 

29v de trompetters omdat zij op St.-Jansdag voor 't Heilig Sacrament speelden 

30 de wijbisschop te Utrecht toen hij het vormsel toediende met zijn 3 dienaren 

30 Pieter Plumyon 

een rest van de rekening, waar de stad in "bevonden" werd door de rekenkamer in 
het jaar 1501 en het andere jaar. Toen bleek, dat de stad wel betaald had (en 
daarvan ligt de kwitantie in het "contoer"), hebben wij Pieter Plumyon het verschil 
betaald 

30 Heyn Smout de publicatie van de nieuwe paardenmarkt 

30 - een executie van de steenovens 

30 Jan Duyst een executie jegens ("op") heer Dirck van Zwieten 

30 zekere raadsheren omdat zij de burgemeesters hoorden met betrekking tot de steenplaatsen 

30 mr. Heinrick Cornelisz 
om een verklaring af te leggen tegenover een deurwaarder in de zaak van 
Ghijsbert Wemmersz en die van het gerecht 

30 Gherit van Loo, deurwaarder gezonden met een mandement jegens Willem Biscop 

30 Willem Stevensz het register van de renten van de stad te Antwerpen overschrijven 
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30 Jan Adriaensz 32 brandemmers maken 

30 een bode die tijding bracht van de landsheer 

30 mr. Thomas van Medenblick 
omdat hij als commissaris in de stad zekere getuigenissen hoorde inzake de 
steenplaatsen 

30 bij Griet van Berch 10 "basten" garen en touw ten behoeve van de stad 

30 - 2 leren "boyggen" en buidels om het geld van de stad in te stoppen 

30 Willem Stevensz zekere getuigenissen inzake de steenplaatsen opschrijven 

30v Jan Anstruys zekere geschriften, te weten van processen, collationeren 

30v zijn knecht 
verdubbelen van 2 verslagen van 2 privileges inzake de jurisdictie van deze stad; 
met een verzoekschrift dienaangaande 

30v - nog een brief en advies inzake het privilege van Jacoba van Beieren 

30v - 
gesloten brieven gezonden aan Jan Aelbertsz, en het bevelschrift waarmee hij 
gedagvaard was 

30v - nog een persoonlijke rekening met een duplikaat aangaande mr. Jacob Goudt 

30v Coppen die graefmaker een graf maken voor een man die "gherecht" was 

30v de Minderbroeders ("die bervoete broers") geld voor bouw ("timmeringe") van hun klooster 

30v Lodewijck Grimmer van Mechelen 

een vonnis, waarbij de stad veroordeeld was, inzake de schikking van renten 
bezegeld door vrouwe Jacoba en heer Jan van Beieren, op de naam van 
Dorothea Odolien. Door de rekenkamer is bepaald dat wij de bezoldiging van de 
rentmeester mr. Jacob Goudt zouden ontvangen, met dien verstande dat wij hem 
alle brieven met de kwitantie daarvan moeten leveren 

30v Lodewijck Grimmer onkosten te Mechelen, en kosten voor het halen van zijn geld in de stad 

30v Goesen, die bode uit Den Haag vanwege de geschriften, die hij hier bracht, aangaande de makelaardij 

30v 4 gezellen 
die op de "hille" met 4 andere gezellen lagen om de schepen op te wachten en 
daar te "scutten" 

30v Steven Pietersz een hoeveelheid hout verbrand, toen de landsheer uit Spanje kwam 

30v de pastoor 
een paard, omdat hij de stad zou helpen ter zake van de makelaardij, met 
toestemming van de vroedschap 

30v Pieter die bode 
omdat hij bericht bracht van een priester die gestorven was, en die renten op de 
stad had 

30v Pieter Mydi in het Hof betaling boven zijn bezoldiging voor diensten aan de stad gedaan 

31 - 
geschriften van de makelaardij met een advies-brief inzake het verzoek 
aangaande hetzelfde 

31 Frans Willemsz, deurwaarder voor nieuwjaar voor de deurwaarders 

31 de "coormeters" voor nieuwjaar 

31 Jacob van Borsselen om het nieuwe gerecht uit Den Haag te halen op nieuwjaarsdag 
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31 Willem Airtsz en Willem Jan, pachters van de bieraccijns 
geld, met toestemming van de kamer, omdat Willem Trompersz over de IJssel 
"getapt" had van zijn accijns 

31 de boden in Den Haag voor nieuwjaar 

31 - 
een bevelschrift, gericht op die van Rotterdam, vanwege het feit dat onze poorters 
daar gevangen genomen waren; het exploit van een deurwaarder dienaangaande 

31 mr. Jacob Goudt 
een rekening tussen hem en de tresoriers over het jaar 1500 inzake de kapelaan 
op het Hof 

31 - een afschrift van de rekening van de schulden van het gemene land 

31 Dirck straatemaker met toestemming van de vroedschap 

31 Phillips die metselaar de zijl, die gemaakt is door Bouwen Gheritsz' erf 

31 Katrijn Gherit Vrericxz hun losrenten-brief, een geringer bedrag is hen betaald, omdat dat hen toekwam 

31 de Collatie-broeders 800 briefjes drukken ("prenten") inzake de paardenmarkt 

31 Gherit Claesz hofstede-geld van het stadhuis en van de Minderbroeders 

31 
de kamerling van de stadhouder, de baljuwsknechts, de 
procureursknechts, de 4 koorzangers, de voorportier, de achterportier 
in Den Haag 

geld 

31 een vrouw die de kussens maakte, die in de achterkamer liggen 

31v - 
in de Rekenkamer om in te voeren de nieuwe paardenmarkt; en een 
verzoekschrift inzake Willem Biscop van Rotterdam 

31v de bode van Utrecht tijding aangaande renten, die afgestorven zijn te Utrecht, op deze stad 

31v Willem Stevensz de briefjes te schrijven en op te hangen, in de stad, toen men bijten hakte 

31v Claes Heinricxz tollenaar 
omdat hij met Gherit Geerlofsz in Den Haag was, om de vaart op de Hille te niet te 
doen, waarover de stad een acte van het Hof had gekregen 

31v - 
een bevelschrift aangaande het proces van Willem Lambert Gheritsz, "erffm." van 
het baljuwschap te Gouda 

31v zekere commissarissen getuigenissen te horen en de boeken van de recessen door te kijken 

31v - 
de geschriften in het net schrijven; memories in het net schrijven van een proces 
dat de stad tegen de procureur-generaal voerde inzake de makelaardij 

31v - 
een bevelschrift inzake het feit, dat heer Dirck van Zwieten zekere onderdanen 
gevangen genomen had van Montfoort in de vrijdom van de markt te Gouda 

31v - 
een bevelschrift, verworven tegen Jan Aelbertsz tollenaar, en dat in werking 
stellen; nog een akte 

31v op de Rekenkamer pennegeld, staande op 's Heren domeinen 

31v de pachters van de bieraccijns t.w. Willem Jan en Dirck Stempelsz 
een laken, dat zij gekocht hadden en dat ligt in het belasting-huisje, waar men het 
geld optelt 

31v Willem Stevensz 
een boek afschrijven van de oude leningen en van de verhoging van de losrente, 
die stonden een penning 12 en zijn nu verhoogd tot den penning 16 
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31v de hoofdmannen van de schutterij voor Verzworen Maandag, met toestemming van de kamer 

31v mr. Jacob Goudt, rentmeester daggeld, toen hij lid was van de commissie van de makelaardij 

32 Willem Stevensz deze rekening in het net schrijven, minuteren en maken 

32 Heyn Vaer een jaar lang bewaren van de korenaccijns 

32 Dirck Dircxz het bewaren van de 4 stuivers van elk brouwsel 

32 Frans Claesz 
omdat hij overgeleverd heeft een heel jaar lang, van wat de brouwers hadden 
gebrouwen 

32 mr. Heinrick Claesz een akte maken inzake de steenplaatsen; dit deed het gasthuis 

32v - blanco 

         

12 Bezoldigingen  
33 Claes Gherit Eemsz op de weeskamer letten 

33 Pieter Cruycer de Potterspoort en het Vlamingspoortje openen en dichtdoen 

33 Jan Adriaensz de brandemmers bewaken 

33 mr. Louris bezoldiging voor het bewaken van de weeskamer 

33 Jan die Luyckenaar bezoldiging 

33 Adriaen Jacobsz 
de Dijkspoort, Veerstalpoort, de poort naast het tolhuis en de boom van de haven 
openen en sluiten 

33 mr. Heinrick de klok in de Noodgods stellen 

33 Steven die wever de klok van Sint-Joost gasthuis stellen 

33 de kamerling van de kanselier voor nieuwjaar, via mr. Jacob Mouwerisz 

33 de 4 boden bezoldiging 

33 mr. Louweris en Willem Stevensz bezoldiging van het klerkambt 

33 Claes Gherit Eemsz bezoldiging voor het bewaken van de tresoriers 

33 de schepenmeesters de kleding van het gerecht 

33 mr. Aelbert Verlo de stadsadvocaat - 

33 de schepenmeesters hun eerste poortpandingsmaaltijd 

33 Jacob Evertsz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

33 de broeders in Stein de haver die de zwanen gegeten hebben 

33 Pieter Vrericxz de klok stellen 

33v mr. Adriaen barbier het marktveld schoon houden 

33v Dirck Claesz de Tiendewegspoort openen en sluiten 

33v de griffier omdat hij een andere schepen haalde voor Dirc Nijncxz; via de kastelein 

33v Marcelis Willemsz bezoldiging voor het regelen van de ommegang 

33v mr. Pieter Mydi, procureur in de Hoge Raad bezoldiging 
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33v mr. Jan Anstruys, advocaat in de Hoge Raad bezoldiging 

33v de schepenmeesters de 2e poortpandingsmaaltijd 

33v de boechmaker bezoldiging, met toestemming van de vroedschap 

33v Willem smit bezoldiging voor het bewaken van de artillerie-kamer 

33v de schepenmeesters hun 3e en 4e poortpandingsmaaltijd 

33v mr. Jacob Mourisz bezoldiging 

         

13 Renten  
34 - renten en saldo 

34v - blanco 

         

14 Betaling van renten  
35 - lijsten met namen 

46 - blanco 

         

         

 1504 inv.nr. 1166 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Dirck van Bockhoeven visserij in de zijl in de Peperstraat 

1 Jacob Pietersz de vismarkt 

1 Frans Claesz visserij in de 3 grachten 

1 Dirck Dircxz visserij in de 4e gracht, erfpacht 

1 Simon Jansz laken 

1v Jan Jacob Voppez vlees 

1v Anxt Jacobsz zout 

1v Jacob Pietersz visserij in het land van Stein 

1v Pieter Airtsz vellen, van de zeemwerkers 

1v Cornelis Jansz huiden en hoornbeesten 

1v Dirck Claesz boter, honing en olie 

1v Gherit Geerlofsz kennep, garen, touw en want 

1v mr. Feys Geltelubber smaltienden in het land van Stein 

2 Anxt Jacobsz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 Frans Claesz azijn en zeep 
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2 Jacob Leu Jacobsz hout en turf 

2 Jacob Pietersz verse en gezouten haring, bokking en sprot 

2 Anxt Jacobsz meel 

         

2 De stadstienden  
2v Reyer van Vloeten het oost- en westeinde van de Willens 

2v Willem Gheerlofsz Wouter Gheritsz blok 

2v Jacob Simonsz Dirck van der Gouwen blok 

2v Harmen Jansz Waggelwijk 

2v - de tienspenningen in het land van Stein 

2v Gherit Emontsz de Veerlaan te Haastrecht in erfpacht 

2v Cornelis Airtsz de plaats in de hal 

2v Jan J. Hoeck de bewoners van Bloemendaal 

3 het klooster in Stein via de procurator 2 loot zilver 

3 Goesen up Kort Haarlem nakoop van 5 morgen land die hij kocht van Jan Claesz de Lange 

3 Marritge, de vrouw van Cornelis de backersz exue 

3 Willem Geerlofsz nakoop van 3½ viertel 

3 Frans Willemsz nakoop 

3 Dirck Heymensz nakoop 

3 de Collatie-broeders nakoop 

3 Sint-Margrieten klooster nakoop 

3 Saers in het land van Stein - 

3v - blanco 

         

3 Voorgeschoten renten van het gemeneland  
4 Dordrecht - 

4 Haarlem - 

4 Delft - 

4 Leiden - 

4 Alkmaar - 

4 de rentmeester van Gouda - 

4 joffrou Pieroene Alferts rente 

4 Pieter Plumyon inzake zekere rente 

4 heer Bertelmees zekere restitutie 

4 Dirck Gijsbertsz schuld aan het kantoor, via Dirck Dirc Jacobsz 
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4 via Huych Voppez' weduwe rente 

4v de tresoriers lening waarmee zij de bede van de landsheer betaalden 

4v de tresoriers, via Huych Voppez' weduwe geld 

4v de tresoriers geld 

         

4 Accijnzen  
5 Anxt Jacobsz wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Gherit Gheerlofsz wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Allert Willemsz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Gherit Gheerlofsz wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Dirck Dircxz bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Gherit Gheerlofsz bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Jan Dircxz van Crimpen bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Dirck Stempelsz bieraccijns, 4e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 1e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 2e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 3e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 4e kwartaal 

6v Dirck Stempelsz korenaccijns, 1e kwartaal 

6v Frans Claesz korenaccijns, 2e kwartaal 

6v Jan Dircxz korenaccijns, 3e kwartaal 

6v mr. Heinrick Jansz korenaccijns, 4e kwartaal 

         

5 Diversen  

7 mr. Jacob, rentmeester 
de renten die de steden voor de landsheer vroeger hadden afgesproken: los- en 
lijfrenten 

         

6 Opgelegde gelden etc.  
7v - blanco 

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 1e kwartaal 

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 2e kwartaal 

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 3e kwartaal 

9 opgelegde gelden bij de verpachting van de stadsgoederen 4e kwartaal 

9 de pater van Huessen geld vanwege een rentebriefkwestie 

9 Ghijs Roeleu een erf dat de schutters van de handboog gekocht hadden met toestemming van 
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de vroedschap 

9v - 
de bede, renten, gemenelandsrenten, erfpachten, botermarkt en watertollen, 
brouwaccijns, tresoriersrekeningen en leningen van tresoriers 

         

7 Reizen  
11 Jan de Luyckenaar naar Schoonhoven, naar de burgemeester met een brief 

11 Jan de Luyckenaar 2 keer naar Den Haag 

11 Jan de Luyckenaar naar Brussel en naar Mechelen met brieven 

11 Jacob Voppez, burgemeester reizen 

11 Pieter die harnasmaker gestuurd naar de ontvanger van Vlaanderen, op bevel van de burgemeesters 

11 mr. Jacob Mourisz en Heinrick Airtsz Broeckhuysen 

naar Axel, om "of te doen" de nieuwe maatregel van het bier "te proeven", en 
verder vanwege de zaak van de makelaardij gereisd naar de landsheer om 
brieven te verkrijgen van bevel inzake de Raad van Holland om niet verder in de 
zaak te procederen 

11 mr. Heinrick Cornelisz naar Utrecht, naar de officiael en de proost met geloofsbrieven inzake het kapittel 

11 Jan de Luyckenaar naar de Hoge Raad met bier 

11 Jan de Luyckenaar naar Tiel, 3 dagen, om te bekijken of Dirck Airtsz van Bock nog leefde 

11 Jacob Voppez en mr. Jacob 

2 keer naar Den Haag, aangaande de zes Hanzesteden, met betrekking tot het 
bestand tussen Holland, Zeeland en Friesland, dat eeuwig zal duren, binnen de 
Munster; ook nog over die van Danzig en de zaak van de heer van Egmond en 
andere zaken 

11v Jan de Luyckenaar naar IJsselstein en Dordrecht met brieven 

11v Willem Aertsz en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, op schrijven van mr. Joos Quevin, aangaande de reis naar 
Munster inzake de zes Hanzesteden 

11v Pieter harnasmaker 
met een brief aan de landsheer, en bracht een antwoordbrief mee terug (14 
dagen) 

11v Wouter Heinricxz naar Den Haag, met een brief aan mr. Frans Cobel 

11v mr. Jacob Mouwerisz en Jaep Minne naar Dordrecht, inzake de overtoom bij Delft op de Hille 

11v Dirck Dircxz naar Utrecht 

11v Jacob Leu, schout, met mr. Jacob Mouwerisz 
naar Brugge, om te verhinderen ("of te doen") dat de lage landen geen "neringhe" 
van brouwen zouden doen 

11v Floris Jansz en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, om een bevelschrift te krijgen jegens Pieter Michielsz en Frans 
Pietersz om Floris Jansz te ontslaan van een arrest dat zij gemaakt hadden te 
Gent 

11v Jan de Luyckenaar naar Den Haag met een brief aan de Raad 

11v Jacob Minne naar Amsterdam om de rente te betalen 
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12 Willem Aertsz, mr. Chrispoffel, Jacob Voppez en Willem Jan om de nieuwe weg te zoeken, die men rijden zou naar de Rijn 

12 Dirck Pelle 
naar Mechelen en naar Dendermonde om een som geld te brengen aan de mr. 
van de artillerie 

12 Willem Airtsz en mr. Jacob naar Den Haag, voor stadszaken 

12 
Willem Airtsz en mr. Chrispoffel, Claes Jansz de Jonge, Floris Jansz, 
Dirck Pelle, Heinrick Govertsz 

reis om de weg te zoeken om van de Rijn af naar Gouda te komen (1 schelling 
voor wagenhuur en onkosten) 

12 Pieter harnasmaker 
naar Polsbroek, om te vernemen van zekere "ruters", die daar waren, waarheen zij 
wilden gaan 

12 Heyn mitterhant 
naar Polsbroek, om naar de Geldersen te vernemen die in Benschop brand 
stichtten 

12 Jan de luyckenaar naar Mechelen, en naar IJsselstein 

12 Heyn den Ouwen en Gherit Claesz op reis, elk een dag, om te informeren naar de Geldersen 

12 Jan de luyckenaar naar de kastelein met een brief 

12 Jacob Voppez en mr. Jacob naar Den Haag, vanwege de komst van onze heer, en om zijn petitie te horen 

12 mr. Jacob 
bleef daar alleen, om het rapport van de gedeputeerden die in Munster geweest 
waren, te horen 

12 mr. Chrispoffel, Jacob Voppez en mr. Jacob naar Den Haag, ter dagvaart 

12 Willem Airtsz, en Dirck Dircxz naar Den Haag, naar de Raad 

12v 
mr. Chrispoffel, Willem Airtsz, mr. Jacob Heinrick Broeckhuysen, mr. 
Claes de Vet, Heinrick Govertsz mr. Jacob Voppez 

ter dagvaart, om de bede toe te staan, en inzake de makelaardij, en andere zaken 

12v Willem Airtsz, Jacob Voppez en mr. Jacob "aldaar noch naderhandt bleven legghen" 

12v De schoutsknechts naar Amsterdam "mit eenen dullen man" 

12v Willem Airtsz, Jacob Voppez en mr. Jacob Mourisz naar Den Haag, om antwoord te geven op de petitie door de landsheer gedaan 

12v Heinrick Airtsz, mr. Claes de Vet en Heinrick Govertsz nagezonden, inzake dezelfde kwestie 

12v Willem Airtsz en mr. Jacob nog een dag gebleven 

12v mr. Jacob alleen 2 dagen tevoren uitgezonden 

12v Jacob Voppez en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Mechelen, inzake de kwestie van de Spanjaarden, en verder om het proces 
van Brugge te bevorderen 

12v Willem Airtsz mr. Jacob Mourisz en Jacob Voppez naar Den Haag, inzake de Hanzesteden 

12v Jacob Voppez en mr. Jacob 
daar gebleven, verschillende tijden, inzake de makelaardij en de rekening van 
1503 

13 Pieter harnasmaker naar Dordrecht met een brief 

13 Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Antwerpen om daar de renten te betalen 

13 Jan de Luyckenaar naar Woerden met een brief 

13 Jan de Luyckenaar naar Utrecht, om de pacht van het land van Stein te betalen, 4 schilden 

13 Dirck Pelle naar Den Haag, om antwoord en instruktie op de eis van de stad Rotterdam 
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13 Jan de Luyckenaar 
"ten bos" met een brief en "in 't heer" aan jonker Floris, ook met een brief naar 
Montfoort, en Oudewater 

13 Pieter Harnasmaker naar Dordrecht met een brief, en kreeg antwoord 

13 Wouter die bode 
omdat hij reisde in de buurt van Schoonhoven om te informeren naar de 
Geldersen 

13 Gherit die bode gezonden naar het land van Stein 

13 mr. Cornelis Jacobsz naar Leiden, om met de stad te spreken 

13 Jan de Luyckenaar naar Utrecht, met mr. Adriaen 

13 Jan de Luyckenaar naar Schoonhoven 2 keer met een paard om te informeren naar de Geldersen 

13 mr. Adriaen 
naar Utrecht, om een verklaring over te leggen voor de officiaal van Utrecht, 
inzake het land van Stein tegen de heren van Oudmunster, met een aanvulling 
voor de reiskosten door de kamer 

13 Dirck Dircxz 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder en de Raad om de grenzen te 
bezetten tegen de Geldersen 

13v Jacob Mynne en mr. Jacob 
naar Gent, naar de landsheer, om de zaak van de makelaardij voort te zetten en 
om het zegel te verkrijgen aangaande de gratie, die de stad heeft van de 2500 
Rijnse guldens 

13v Jacob Minne alleen naar Gent, naar mr. Jacob 

13v Dirck Dircxz en Claes Gheritsz naar Den Haag, om antwoord te geven over het bewaken van de grenzen 

13v mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag naar de Rekenkamer en naar de Rentmeester aangaande de 
makelaardij 

13v Airt Pieter Feysz 
voor de huur van een paard, waarmee Wouter die bode reed om te informeren 
naar de Geldersen 

13v Jacob Minne en Heinrick Govertsz om de renten te Amsterdam te betalen 

13v mr. Jacob Mouwerisz en Gherit Geerlofsz naar Den Haag, om die van Rotterdam te antwoorden inzake de vaart van de Hille 

13v Dirck Dircxz en mr. Jacob met Willem Airtsz 
naar Den Haag, inzake het aan de grenzen legeren van 300 soldaten op 's lands 
kosten, en ook inzake de omslag van het land; ook naar Leiden inzake een 
rekening 

13v Jan de Luyckenaar 
gezonden naar Friesland en Waterland, en Airtgen Luyckenaar naar Zuid-Holland, 
om de nieuwe paardenmarkt af te kondigen. 17 dagen uit, samen en de kosten 
van de spijkers waar ze de briefjes mee opspijkerden 

13v Wouter Heinricxz naar Rijnland, inzake de paardenmarkt 

14 Heyn den ouwen naar IJsselstein om te informeren naar de Geldersen 

14 Willem Airtsz naar Den Haag, inzake de makelaardij, en om onze halve gratie te gebruiken 

14 5 mannen die reisden naar het klooster van Stein om zekere soldaten te zoeken 

14 Corte Ceel 
naar Zeeland, overal om daar de briefjes op te spijkeren aangaande de 
paardenmarkt 
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14 een "bossedrager" 
die van IJsselstein kwam om ons te waarschuwen, dat de Geldersen "upte been" 
waren 

14 Jan de Luyckenaar 
naar Den Haag met een brief aan de stadhouder en Raad, inhoudende dat de 
Geldersen gesignaleerd waren 

14 Gherit Claesz 
met een paard naar IJsselstein om te informeren naar de Geldersen, waar zij naar 
toe wilden gaan 

14 Jan de Luyckenaar naar Den Haag met een brief aan de stadhouder en de raad 

14 Reyntgen sackedrager omdat hij een brief bracht aan de baljuw van Schieland 

14 Jacob Minne en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Brussel, op schrijven van de koning inzake de begeerte van 400.000 
Philippusguldens, die hij eiste over al zijn landen 

14 Louweris Adriaensz met een brief naar IJsselstein 

14 Heinrick Govertsz en Adriaen Gheritsz naar Antwerpen, om daar de renten te betalen 

14v - saldo 

         

8 Schenkingen  

15 mr. Jan Sucket 
4 kannen wijn, ten huize van Machel Jacob Clemmentsz in aanwezigheid van de 
kastelein en Dirck Dircxz 

15 de kanselier 6 tonnen bier 

15 de president 3 tonnen bier 

15 de tresorier 2 tonnen bier 

15 de procureur-generaal 2 tonnen bier 

15 mr. Phillips Wielant een ton bier 

15 mr. Pieter Lapostelli een ton bier 

15 mr. Ridzaert een ton bier 

15 de "audiencier" 2 tonnen bier 

15 de procureur in Den Haag 2 tonnen bier 

15 mr. Jacob Goudt 2 tonnen bier 

15 mr. Jacob van Almonde 2 tonnen bier 

15 mr. Jacob Ruys 1 ton bier en vracht 

15 mr. Jan Boudijnsz 1 ton bier en vracht 

15 heer Willem Jan Govertsz 
bij zijn eerste mis: geld dat het gerecht offerde en 4 kannen wijn, en vracht en 
tollen, terwijl men alles thuis bracht 

15 de schutters 
geld, op Sint Jorisdag bij Machtelt Jacob Clemmentsz nog 2 kannen wijn, die zij 
offerden in genoemde eerste mis 

15 de officiaal van Utrecht 3 kannen wijn 

15 de heer van Gaasbeek 44 pinten wijn, bij Gerit Geerloffsz in tegenwoordigheid van de kastelein Jacob 
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Voppez en Dirck Dircxz 

15 de vicaris van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

15 de vicaris van Utrecht 2 kannen wijn 

15 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

15 Jan Stalpert een ton bier 

15 mr. Jacob van Almonde 2 tonnen bier 

15 
mr. Willem van Berendrecht de griffier, de procureur, mr. Jacob 
Pijnsz, mr. Jan Boudijnsz, mr. Lucas, Jan Stalpert 

elk een ton bier 

15 de trompetters geld, omdat zij de trompet bliezen voor het H. Sacrament 

15v de grote tresorier 3 tonnen bier 

15v de bisschop van Atrecht 1 ton bier 

15v Jan Stalpert 1 ton bier 

15v de koning van de voetboog (schutters) 4 kannen, toen hij het derde "mael" gaf 

15v 
mr. Jacob van Almonde, mr. Jacob Ruys, mr. Jan Bouwensz en Jan 
Stalpert 

elk een ton bier 

15v de koning 10 tonnen buskruit; het geld darvoor is gegeven in handen van de artilleriemeester 

15v de officiael van Utrecht 2 kannen 

15v mr. Jacob van Almonde wijn en de maaltijd 

15v de kastelein 
een maaltijd op het slot, toen zijn vrouw in het kraambed lag, en het gerecht met 
de tresoriers daar ook waren, de schepenmeesters betaalden een derde deel van 
het maal, de stad de rest 

15v de Hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

15v 
de kanselier, de bisschop van Atrecht, de grote tresorier, mr. Joost 
Connevin en Jan Stalpert 

elk een ton bier 

15v in Den Haag nog 2 tonnen bier, en de vracht 

15v de trompetters omdat zij voor het heilige Sacrament trompet speelden 

15v Jan Volckertsz 4 kannen wijn bij zijn eerste mis, en de schutters offerden 2 kannen wijn 

15v mr. Luycas van Teylingen 2 kannen wijn 

15v de Minderbroeders op St.-Franciscusdag wijn en vis en alles dat zij nodig hadden 

16 
de procureur en heer Willem van Bosschuysen en de schout uit Den 
Haag 

6 kannen wijn 

16 mr. Jacob Goudt, mr. Willem en de houtvester elk 2 kannen wijn 

16 de schutters 
op H. Sacramentsdag en op St.-Jansdag, omdat zij in de processie in het harnas 
gingen, elke dag 2 pinten wijn per schutter, dus elke schutter krijgt 4 pinten 

16 het Noodgodsgilde 4 kannen wijn naar oude gewoonte toen zij hun gilde dronken 

16 het O.L. Vrouwengilde 4 kannen in de kerk 
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16 mr. jonker van Zevenbergen en de kastelein van Woerden elk 4 kannen wijn 

16 de oude schutters geld op Verzworen Maandag, naar oude gewoonte 

16 de muzikanten 4 kannen wijn, op Verzworen Maandag 

16 
de heer van Schagen, heer Jan van Baecx, mr. Floris Oom, mr. 
Frans Coebel 

elk 2 kannen wijn 

16v heer van Schagen en mr. Floris Oom elk 2 kannen wijn 

16v - blanco 

         

9 Waken  
17 de drie trompetters op de toren waken 's nachts 

17 de 4 straatwakers 's nachts waken, in de winter elk een stuiver per nacht, in de zomer elk een blank 

17 Gherit Claesz die bode omdat hij 3x de wacht van de schutters stelde 

17 - 14 dagen en 3 nachten waken 

17 13 mannen 3 nachten waken 

17 2 mannen 6 nachten waken 

17 Zaris die houtzager de Veerstalpoort bewaken 

17 Claes coopal de Tiendewegspoort bewaken 

17 Jan die Vries de Potterspoort bewaken en de Dijkspoort 

17 Claes Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

17 Dirck mijn Joncker waken 

17 12 mannen waken, toen het vroor 6 nachten 

17 11 mannen bijten hakken, turf en kaarsen 

17 8 schoutsknechts 
omdat zij zich op de paardenmarkt begaven met hellebaarden en 's nachts de 
wacht hielden, gedurende 3 dagen 

17 Pieter harnasmaker 's nachts waken, met kaarsen 

17 Willem Smit 's nachts waken met z'n drieën 

17 Jan die Luyckenaar met 12 gezellen gewaakt op het raadhuis, met kaarsen 

17 Jan die Luyckenaar met 12 gezellen waken 2 nachten 

17 Jan en Pieter omdat zij de wacht regelden 

17v 15 mannen 's nachts de wacht houden 

17v Dirck Claesz de Tiendewegspoort bewaken 

17v Pieter cruycer de Potterspoort bewaken 

17v Claes Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

17v Jan de Vries de Dijkspoort bewaken 

17v Pieter cruycer waken in de Potterspoort 
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17v Dirck Claesz waken in de Tiendewegspoort met een koord, waarmee men de boom dichttrok 

17v Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

17v Pieter cruycer waken in de Potterspoort 

17v Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

17v Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

17v Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

17v Dirck Claesz waken in de Tiendewegspoort 

17v Pieter Cruycer waken in de Potterspoort 

17v Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

17v Pieter cruycer waken in de Potterspoort 

17v Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

17v Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

17v Dirck Claesz waken in de Tiendewegspoort 

17v Pieter cruycer waken in de Potterspoort 

17v Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

17v Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

18 Pieter cruycer waken in de Potterspoort 

18 Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

18 Dirck Claesz waken in de Tiendewegspoort 

18 Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

18 Dirck Claesz waken in de Tiendewegspoort 

18 Pieter cruycer waken in de Potterspoort 

18 Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

18 Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

18 Zaris die houtzager waken in de Veerstal 

18 Joncker Dirck met de schuit naar de schepen in de IJssel varen 

18 Claes coopal waken in de Tiendewegspoort 

18 Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

18 Zaris die houtzager waken in de Veerstalpoort 

18 Claes Jansz waken in de Kleiwegspoort 

18 Claes Kerssen waken in de Potterspoort 

18 Joncker Dirck, Adriaen Jacobsz en Adriaen 't Zeutgen bijten hakken in het gat van de Haven, 8 dagen lang 

18 Tonis die messemaker 72 nachten waken op het slot, toen de Geldersen op de been waren 

         

10 Timmeren  
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19 Willem smit 200 dubbele middelnagels, 64 haken om mee bijten te hakken 

19 Adriaen Hugez 72 stokken, die men in de haken stak en arbeid 

19 Adriaen Hugez 
nog een blad wagenschot, waar men bordjes van maakte om de voormannen van 
het bijten hakken "daar an te stellen" 

19 Claes Harmensz planken en hout vervoeren 

19 Pieter slotenmaker een hoepel en een nieuw ijkteken waarmee men de tonnetjes ijkt 

19 Ewout Jansz 4 balken om de Noodgodsbrug mee te maken 

19 Jaep houtzager 7 sneeën zagen 

19 Jaep Harmansz hout slepen 

19 Willem smit 88 pond ijzerwerk, 42 haken om bijten mee te hakken, en dubbele middelnagels 

19 Adriaen Hugez 
timmeren aan de Noodgodsbrug, 46 sparren, waarvan men de haken maakte voor 
het bijten hakken 

19 Adriaen Hugez arbeid; nog een rondhout, een keperhout en bouten 

19 Willem smit 34 pond ijzerwerk en 500 dubbele middelnagels 

19 Adriaen Hugez arbeid en hout om de visbanken te maken 

19 - inkt en rijgsnoeren waar men de kwitanties aan rijgt 

19 Huych karreman 8 karren puin vervoeren 

19 een man stenen schoonmaken 

19 Claes Harmansz hout vervoeren naar de IJsselbrug 

19 Jan Pons de lantaren voor het Raadhuis repareren 

19 Huych die karreman 9 karren zand naar de muur vervoeren en dragen 

19v Claes Harmansz 3 wagens hout vervoeren naar de IJsselbrug 

19v Phillips die metselaar, Pieter Strobbe en Airtgen Strobbe arbeid 

19v Maerten Coet 1500 stenen 

19v - kalk 

19v Willem smit 
144 pond ijzerwerk, gebruikt aan de IJsselbrug en het tolhuis, 1000 dubbele 
middelnagels, en 200 middelnagels 

19v Adriaen Hughez 11 dagen arbeid, 10 planken, 10 houten, gebruikt aan de IJsselbrug 

19v Jaep houtzager 8 bladen wagenschot en ander hout zagen 

19v Zaris Jacobsz, Willem Claesz en Cornelis Jacobsz arbeid 

19v Adriaen Hughez arbeid; 16 planken, 10 sparren en een hout, gebruikt aan de school 

19v Willem smit 11 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

19v Pieter slotenmaker het uurwerk in St.-Joost verstellen, en een sleutel 

19v de Collatiebroeders briefjes, waar de kwitanties aan hangen 

19v Adriaen Hughez timmeren; een rondhout, 5 keperhouten, 4 planken, 3 sparren 
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19v Willem smit 8 pond ijzerwerk, 4 hengsels en 600 dubbele middelnagels 

19v Dirck straatemaker bestraten en 4 karren zand 

19v Claes Harmansz hout slepen 

19v Jaep Aelbertsz metselen; kalk opslaan 

19v Huych de karreman 5 dagen arbeid met zijn kar, en een kar zand brengen in de Vogelenzang 

20 Pieter slotenmaker een slot en sleutel en nog een slot in de school 

20 Ewout Jansz 
8 houten, waar men 2 verlaten van maakte, één aan het kerkhof en één in de 
Peperstraat 

20 Jan de baggerman baggeren in de Gouwe 

20 Huych die karreman met de kar vervoeren 

20 Adriaen Hugez en knecht timmeren 

20 Claes Harmansz hout slepen 

20 Willem smit 9 pond ijzerwerk en 600 dubbele middelnagels 

20 Neel sceepmaker schouwhuur 

20 Adriaen Huygez 6 rondhouten, 3 planken en zagen 

20 mr. Adriaen 5 dagen helpen aarde te laden 

20 IJsenout Claesz zand voor reparatie van de Doelen 

20 Adriaen Hugez 10 dagen timmeren aan 2 sluizen; hout dat hij gebruikt heeft 

20 Willem smit 15 pond ijzerwerk en 400 dubbele middelnagels 

20 Ewout Jansz 13 balken, gebruikt aan het Veerstal 

20 Jan die baggeraar baggeren 

20 Ewout Jansz 6 stukken hout en een balk 

20 Adriaen Hugez met z'n drieën aan 't Veerstal gewerkt, 11 dagen lang 

20 Saeris die houtzager en maat 19 sneeën hout gezaagd 

20 Louweris Scoutenz, Willem Walichsz baggeren aan het Veerstal 

20 Adriaen Jansz baggeren 

20 Claes Harmansz - 

20v Willem smit 38 pond ijzerwerk, 100 dubbele middelnagels 

20v Pieter slotenmaker 2 oude sleutels vermaken 

20v Adriaen Hugez 3 dagen met z'n vieren timmeren aan 't Veerstal 

20v Claes Harmansz een balk en 3 wagens met hout slepen naar het Veerstal 

20v Saris en Kersgen 20 sneeën hout en nog 2 kleine sneeën 

20v Willem smit 214 pond ijzerwerk en 100 dubbele middelnagels 

20v - kalk, aan 't Veerstal gemetseld 

20v - 6 tonnen tras 
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20v Phillips de metselaar en Joris, opperman metselen 

20v Huych die karreman zand, stenen en kalk vervoeren 

20v Coppen die boechmaker zand in de Doelen kruien en de Doelen maken 

20v - kalk 

20v - deze kalk opdragen 

20v Zaris die houtzager 10 sneeën zagen 

20v - klei opschieten op 't Veerstal 

20v Dirk straatemaker 32 karren zand 

20v Lysbet mit die crop 1500 stenen 

20v Claes Harmansz hout vervoeren 

20v Adriaen Hugez 9 dagen timmeren aan 't Veerstal 

20v Willem smit 54 pond ijzerwerk en 100 dubbele middelnagels 

20v Lambert van Gorcom 19½ hoed kalk opslaan 

20v Dirck Willemsz 21 karren zand vervoeren 

20v Ewout Jansz 
5 balken, gebruikt aan 't Veerstal, met nog meer ander hout aan 't Veerstal 
gebruikt 

22 Zaris die houtzager 5 sneeën hout zagen en 18 sneeën 

21 Willem smit 118 ijzerwerk en 600 dubbele middelnagels 

21 Adriaen Hugez en knecht 19 dagen werken aan 't Veerstal 

21 Adriaen Hugez en knecht 7 dagen timmeren aan de stadsbruggen; 5 planken; 7 sparren 

21 Willem smit 86 pond ijzerwerk en 600 dubbele middelnagels 

21 - 4 hardstenen, 7 voet gootstenen en hoekstenen en 22 karren zand 

21 Dirck Jansz calckman kalk 

21 Dirck Willemsz stenen, zand en kalk vervoeren 

21 Pieter baggerman baggeren achter de Minderbroeders 

21 Phillips metselen 

21 Jacob Phillipsz, Goris, Jaep Aelbertsz en Willem Wagez metselen 

21 - 13 tonnen tras 

21 - een plank; en steenhouwen 

21 Willem smit 36 pond ijzerwerk en 200 dubbele middelnagels 

21 Adriaen Hugez en de houtzager timmeren 

21 Ewout Jansz hout, aan de stadsbruggen vertimmerd 

21 - 32 karren en vervoeren 

21 Jacob Harmansz kalk 

21 - 4 sneeën zagen; kalk 
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21 Adriaen Hugez timmeren en hout 

21v Claes Harmansz hout slepen 

21v Willem smit 14 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels 

21v Willem Allertsz 42 karren zand 

21v Dirck Willemsz stenen, zand en tras vervoeren naar diverse plaatsen 

21v Janne biersack schouwhuur 

21v - 5 sneeën hout; kalk en 6 tonnen 

21v - schouwhuur 

21v Comen Dirck Willemsz 7 karren zand 

21v Huych de karreman 32 karren zand vervoeren en nog 24 karren met stenen 

21v 
Phillips de metselaar, Jacob Phillipsz, Goris, Adriaen Jacobsz, Jacob 
Aelbertsz, Willem 

metselen, hulp bij 't metselen 

21v - kalk opslaan 

21v - horden huren 

21v Jacob Phillipsz, Goris, Pier Strobbe, Jaep Aelbertsz metselen 

21v - 10 tonnen tras 

21v - 16 karren zand en 6 karren 

21v Dirck van Bonen 11 karren met stenen vervoeren, 8 karren zand en 4 karren klei 

21v Adriaen Hugez en knecht timmeren, en hout 

21v Willem smit 16 pond ijzerwerk en 200 dubbele middelnagels 

21v - 50.000 bakstenen 

21v Dirck Boen 3000 stenen vervoeren 

21v Huych de karreman 8 karren zand vervoeren en 10.000 bakstenen, nog 16 karren zand 

22 
Phillips die metselaar, Jaep zijn zoon, Goris, Pier Strobbe, Jacob 
Aelbertsz, Willem Walichsz 

arbeid, hulp bij mestelwerk 

22 - 6 tonnen tras; wilgen en 5 planken 

22 Dirck Straetgen 23 roeden en 4 voeten; nog 58 voeten hoeksteen, hardsteen, trappen 

22 een opperman hulp bij 't metselen 

22 mr. Airt arbeid en 9 karren zand 

22 Claes Harmansz hout vervoeren 

22 Goesen die waghenaar kalk 

22 Jan Willemsz die karreman vervoer 

22 Adriaen Huyghez timmeren en hout 

22 Willem smit 4 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels en een vorm 

22 Jan van Eyckhout 200 voet deksel; nog 200 voet kanthout gebruikt aan de stadsbruggen; 
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opstapelen; sluisgeld 

22 - schouwhuur 

22 - kalk 

22 Lysbet mitter crop 1000 stenen 

22 Dirck straatgen 13 karren zand en vervoer 

22 een opperman 5 roeden straten 

22 - 48 karren zand en nog 7½ kar kalk vervoeren 

22 Adriaen Hugez arbeid; 14 planken 

22 Willem smit 6 pond ijzerwerk, 50 dubbele middelnagels 

22 Phillips metselen; 3000 bakstenen, 1 ton tras 

22 de opperman metselen 

22 de kalkman kalk 

22v Jan die baggerman met een man 2 dammen leggen in 2 dagen 

22v Jan Willemsz stenen en zand vervoeren 

22v Claes Harmansz hout vervoeren 

22v Adriaen Hugez arbeid; 6 planken middelhout en keperhout 

22v Willem smit 9 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels 

22v Jan de baggerman baggeren 

22v - 48 karren zand 

22v - 10½ roede bestraten, 2 dagen straten; een opperman 11 dagen 

22v Huuch de karreman 32500 stenen en 35 karren zand 

22v 
Phillips, Goris, Willem Walichsz, Jaep Phillipsz, Jaep Aelbertsz, Dirck 
Jansz 

metselen 

22v - 9 tonnen tras 

22v Phillips, Jacob, Goris, Jaep Aelbertsz, Willem metselen 

22v - 9 tonnen tras; de brug vochtig maken 

22v Dirck Jansz kalk 

22v Lysbet crops 4000 bakstenen 

22v Heinrick die wielmaker 6 wielen, waar de vuurroeren op liggen 

22v Jan Valck 6 sneden hout zagen 

22v Claes hout vervoeren 

22v Willem smit 200 dubbele middelnagels 

22v Adriaen Hugez arbeid; hout 

22v een kalkman van Alkmaar 8 hoed kalk en 6 tonnen; en opdragen 

23 Phillips die metselaar metselen aan de stadsbrug bij mr. Pieter Winckel 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        60 

 

 

23 Jaep Phillipsz, Goris, Willem Walichsz, Jaep Aelbertsz opperen 

23 Phillips tras 

23 Dirck straatemaker 11 voeten trappen en hardstenen 

23 mr. Airt en Dirck Gheritsz opperen 

23 Huuch de karreman 14 karren zand en 9 karren met stenen en 13 karren zand vervoeren 

23 de vrouw van Neel de Voel 11 dagen schouwhuur 

23 Jan de baggerman baggeren met de schouw 

23 Jan Willemsz 5 karren puin en 6 karren met stenen vervoeren, nog een kar tras en 2 karren kalk 

23 Pieter slotenmaker een slot vermaken aan het stadhuis 

23 Adriaen Hugez 
timmeren; 11 planken, keperhout, middelhout, rondhouten, en een ladder die in de 
Doelen is 

23 Willem smit 14 pond ijzerwerk en 400 dubbele middelnagels 

23 Comen Heyn 2000 pannnen 

23 Jan Adriaensz 80 emmers vermaakt 

23 Huych de kerreman 27 karren zand vervoeren, nog 17 karren met stenen en nog 4 karren zand 

23 Gherit Jansz te Haastrecht 18.000 stenen 

23 - 21 elpen, waarmee men de brug bij Vrerick Adriaensz fundeerde 

23 Goris die glaesmaker 9 pond lood 

23 Phillips de metselaar metselen 

23 Jaep Phillipsz, Goris, Jaep Aelbertsz, Willem Walichsz opperen 

23 Phillips 3½ ton tras 

23v Airent Heyn te Haastrecht 30.000 stenen 

23v Jan die baggerman baggeren met de schouw 

23v Lijsbet Wouters 1500 stenen 

23v Dirck van Bonen zand en stenen vervoeren 

23v Willem smit 327 pond ijzerwerk 

23v Adriaen Hugez timmeren, en hout in de school 

23v Dirck Willemsz zand en puin vervoeren 

23v Adriaen Hugez 
timmeren aan de stadsbruggen en in de school; rasters, 2 middelhouten, een 
plank 

23v Dirck Dircxz 3 planken 

23v Willem smit 700 dubbele middelnagels; 438 pond ijzerwerk, gebruikt op de stenen bruggen 

23v IJsbrant die glaesmaker 38 voeten glas in de school maken; spijkers 

23v Phillips metselen aan de stenen bruggen, de "ijsers" leggen, 3 tonnen tras; lood 

23v Jaep Aelbertsz opperen 
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23v Jaep Phillipsz en Goris metselen aan de school 

23v Comen Heyn 
2000 leien uit Dordrecht hier naar toe brengen; en geld dat hij in Dordrecht heeft 
voorgeschoten 

23v Ewout Jansz hout, gebruikt aan de vismarkt, waar de korven aan hangen 

23v Dirck straatemaker een roe bestraten achter de school, en nog een dag bestraten 

23v mr. Airt opperen 

23v Dirck 8 karren zand 

23v Huych de karreman 13 karren zand en stenen vervoeren 

23v Pieter slotenmaker 3 sleutels van de Kleiwegspoort en een nieuw slot 

24 Willem smit 27 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels 

24 Adriaen Hugez timmeren aan de Kleiwegspoort en de Doelenpoort; hout 

24 Willem Boem 5000 stenen, 6 karren zand en 4 karren kalk vervoeren 

24 Pieter slotenmaker sloten en blakers maken bij de Minderbroeders, gedurende een jaar 

24 Claes Harmansz sleper hout slepen 

24 Huych karreman 11 karren zand, en vervoer nog, 500 klinkers 

24 - een hoed kalk en een schouw 

24 Phillips metselen 

24 Jaep Phillipsz, Goris, Cleyn Neeltgen, Galleyn opperen 

24 - 6 tonnen tras 

24 Willem Joost wilgen, en dammen 

24 Phillips metselen 

24 Jaep Phillipsz, Goris, Galleyn, Cleyn Neeltgen opperen 

24 Adriaen Hugez en knecht arbeid; hout 

24 Willem smit 72 pond ijzerwerk en 700 dubbele middelnagels 

24 Willem van Boenen 16 karren en 7 karren kalk vervoeren; nog 9 karren puin en 3 karren zand 

24 Dirck straatemaker een steen, nog 15 karren zand, nog 10 karren; opperen; 3 roeden bestraten 

24 - kalk 

24 Adriaen Hugez arbeid aan de school en de Tiendewegsbrug; hout 

24 Willem smit 24 pond ijzerwerk 

24 Willem smit 
ijzerwerk bij de Minderbroeders "in 't oude werck gemaect", met toestemming van 
de burgemeesters 

24v Coddesteyn repareren van alle glazen bij de Minderbroeders 

24v Phillips de metselaar, Goris, Willem metselen aan de stadsmuren, opperen, 9 tonnen tras, kalk 

24v Adriaen Hugez timmeren aan de stadsbruggen; hout 

24v Willem smit 27 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels 
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24v Pieter Vrericxz slootwerk gemaakt in de school en het accijnshuisje 

24v - kalk, 8 karren met stenen, zand, stenen, tras en puin vervoeren 

24v - kalk 

24v Claes Harmansz hout en planken vervoeren, schouwhuur 

24v Adriaen Hugez en Harmen Meusz timmeren 

24v Ewout Jansz hout en planken, gebruikt aan de stadsbruggen 

24v Phillips metselen 

24v Jaep zijn zoon, Goris, Jaep Aelbertsz, Cleyn Neeltgen opperen, 4 tonnen tras 

24v Willem smit 27 pond ijzerwerk, 8 stampers in de haakbussen en 500 dubbele middelnagels 

24v Jan Claesz en knecht stoppen aan het Raadhuis; 7 pond soldeer; 2 pond lood; turf; 500 leinagels 

24v Pieter baggerman baggeren 

24v - kalk en dragen 

25 Jan Willemsz 15 karren zand en stenen vervoeren 

25 Pieter slotenmaker oude sleutels verstellen en nieuwe maken 

25 Adriaen Hugez en knecht 
timmeren; hout, dat aan de galg gemaakt was; planken, keperhout, 5 sparren; 
zagen 

25 Willem smit 68 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels, 300 lasijzers 

25 Jan Claesz en knecht arbeid aan het raadhuis (1 dag); soldeer, turf en 100 leinagels 

25 Pieter Mairtsz baggeren en schouwhuur 

25 Phillips metselen 

25 Cleyn Neeltgen opperen, 2 tonnen tras 

25 Lysbet Wouters 4000 klinkers 

25 Jan Willemsz 9 karren zand en vervoer; 4000 stenen, 4 tonnen straatstenen en kalk vervoeren 

25 Joost Mateusz (of: "Matensz" ?) en Huych Willemsz baggeren bij de Dijkspoort 

25 Claes Harmensz rijshout vervoeren, en "bossen" in de poorten gebracht 

25 - schouwhuur 

25 Adriaen Hugez en knecht arbeid; hout; masten, waarvan een boom gemaakt is aan de Potterspoort 

25 Willem smit 145 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

25 Pieter slotenmaker 
een slot met 2 hengsels; sloten verstellen, hangende aan de torens en sleutels 
maken 

25 Dirck straatemaker 2 roeden bestraten en 3 voet aan de brug bij de Agnieten 

25 Galleyn opperen, en 3 karren zand 

25v Joost Matensz (of: "Mateusz" ?) baggeren 

25v Huych Willemsz baggeren in de stadsgracht; schouwhuur 

25v - een kar zand 
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25v Claes Harmensz hout vervoeren 

25v Pieter Mairtsz baggeren in de gracht; en schouw 

25v Phillips metselen aan de Tiendewegspoort 

25v Neeltgen opperen 

25v Jaep Aelberts kalk opslaan 

25v Adriaen Hugez en Harmen Meusz timmeren; planken gehaald van de kerk 

25v Adriaen Dircxz hout en 7 keperhouten 

25v Willem smit 127 pond ijzerwerk en 800 dubbele middelnagels 

25v Heinrick Willemsz een wagen, waar men de metalen vuurroeren oplegde 

25v - 
de zijl uitbaggeren achter Claes Jansz die Jonge, waar de stad de rentmeester bij 
te hulp kwam 

25v Pieter Mairtsz baggeren 

25v Comen Pieter omdat hij een ton buskruit uit Amsterdam hier bracht 

25v Jacob den drossert over de IJssel een schip naar boven halen dat in de IJssel aan de grond gelopen was: hijsen 

25v Willem Claesz 
omdat hij de kalk uit dit schip haalde en in de kleischuit deponeerde; loon en huur 
van de kleischuit, en het ophijsen 

25v Jan Willemsz stenen en zand vervoeren 

25v Pieter Mairtsz baggeren en schouwhuur 

25v Adriaen Hugez timmeren 

25v Adriaen Dircxz hout 

25v Ewout Jansz hout, pek "mos" en teer, gebruikt voor de goten naast het Raadhuis 

25v Adriaen Hugez 7 keperhouten en een plank 

25v Heyn houtzager zaagwerk 

25v Willem smit 88 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 200 middelnagels, 400 lasijzers 

25v Sceel Piertgen baggeren 

25v - 2 wachthuisjes dekken met riet 

25v Willem Jansz en Jan Muysgen de goten aan het stadhuis helpen ophangen 

25v Jaep Aelbertsz kalk en zand dragen 

25v - 7 schuiten zand 

26 Willem smit 308 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels en 300 middelnagels 

26 Pieter Kist een nieuwe tafel in de raadkamer maken en een oude tafel vermaken 

26 Adriaen Claesz hengsels 

26 Adriaen Hugez, Harmen Meusz, Andries Jansz arbeid; hout 

26 Ewout Jansz hout 

26 Cornelis de Vool planken 
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26 Adriaen Hugez 6 keperhouten 

26 Claes Harmansz hout vervoeren; 2 horden 

26 Neel de Vool schouwhuur 

26 Lysbet Wouters 3000 klinkers 

26 Dirck Willemsz en zijn maat steen en zand vervoeren 

26 Pieter Mairtsz baggeren 

26 Clemment Joosten 5 voet hoekstenen 

26 Pieter slotenmaker diverse sloten aan de torens vermaken 

26 Adriaen Hugez arbeid en hout 

26 Adriaen Dircxz hout 

26 Jaep die wielmaker en Ewout Jansz hout 

26 Willem smit 64 pond ijzerwerk en 600 dubbele middelnagels 

26 Claes Harmansz slepen, 4 karren zand, schouwhuur 

26 Adriaen Hugez arbeid; planken, keperhouten en middelhouten; zaagwerk 

26 Willem smit 67 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels 

26 Phillips metselen 

26 Jacob zijn zoon, Wouter van Kessel opperen, stenen, 3 tonnen tras 

26 Bouwen Meusz van Mechelen 110 voet dekstenen 

26v Jan Borre 122 pond lood om serpentijn-kogels van te gieten 

26v Pieter Vrericxz sloten en sleutels maken 

26v Jan Willemsz stenen, tras, kogels vervoeren naar de Dijkspoort 

26v Adriaen Hugez timmeren; 1 plank, 4 keperhouten, 4 bladen wagenschot; 4 laden maken 

26v Willem smit 238 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels en 200 "scos" spijkers 

26v Jan Ponssen de glazen in het Doelenhuis stoppen 

26v Jan van Eyckhout 71 voet hoekstenen 

26v Ghijs de decker 100 zoden leggen op de wachthuisjes 

26v Dirck straatemaker 
12 karren puin en 20 karren zand, waarmee de stadsvesten bij Pieter Hugezoons 
toren gemaakt worden, en vervoer 

26v Cleyntgen met zijn maat kruien 

26v Willem smit 218 pond ijzerwerk en 300 dubbele middelnagels 

26v Phillips de metselaar metselen 

26v Jacob zijn zoon, Jaip Aelbertsz opperen, 3 tonnen tras 

26v - 500 bakstenen 

26v Heyn die steenhouder grijze stenen houwen 

26v Jan Willemsz 3 karren stenen vervoeren 
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26v Neel straatmaker bestraten 

26v Adriaen Hugez en Harmen Meusz arbeid 

26v Adriaen Dircxz, Simon Mol en Adriaen Hugez hout 

26v Pieter Vrericxz 4 nieuwe vuurpannen, sloten en sleutels 

26v Adriaen Willemsz timmeren aan het Doelenpoortje 

26v Pieter Vrericxz 
6 sleutels maken aan de stadstorens; sloten maken van de kisten waar men het 
buskruit in doet 

27 9 mannen ongeveer 2 wakken bijten, wat de gemeente had laten liggen 

27 Adriaen Hugez, Hermen Meusz en Andries Jansz timmeren; 141 sparren waar men bijthaken van maakte 

27 Adriaen 10 stuks wagenschot, gebruikt voor het wachthuisje in de Potterspoort 

27 - 2 banken staande in de raadkamer 

27 - 2 palen, waarop men de vuurroeren afschiet 

27 - 6 rasters 

27 Simon Vranckez hout 

27 - hout; wilgen waar een valdeur van gemaakt is; 6 laden waar men buskruit in doet 

27 Willem smit 
8 pond ijzerwerk; 3 krukhengsels; 148 haken waarmee men bijten hakt; 400 
dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 600 lasijzers en 600 "scos" spijkers 

27 Ghijs de decker een wachthuisje dekken in de Potterspoort met riet en latten 

27 Jacob Woutersz 
een kap die hij maakte; en koop van het laken, waar men op de toren mee zou 
waken 

27 Heynrick Hagen 
spijkers, waarmee men de briefjes over de paardenmarkt voor de poorten door het 
land spijkert 

27 Janni Aussta 200 voet blauwe dekstenen 

27 Coddesteyn een glas maken op de Tiendewegspoort 

27 Dirck de zijl uitbaggeren in de Peperstraat 

27 Engel Simonsz omdat hij de IJsselbrug "dede maecken ende den dijck an te werven" 

27v - 
straatstenen, gebruikt een jaar lang door de hele stad, te weten aan de 
stadsbruggen en straten, die de stad in onderhoud heeft voor een jaar 

         

11 Diversen  
28 Willem Stevensz de "flappert" maken 

28 
Bruyn Jaip Airtsz, Jacob Willemsz, Adriaen Jansz en backer die 
scuytevoerre 

omdat zij zekere paarden haalden van Alphen naar Gouda voor de eerste nieuwe 
paardenmarkt 

28 Jacob Wielandt, deurwaarder 
een dagvaarding op de deken uitbrengen, inzake het verkopen van de goederen 
van de deken, vanwege heer Claes Meynertsz, omdat de proost de kerk "in cessie 
leggen wilde", zodat de deurwaarder op wens van het gerecht hier 2 of 3 dagen 
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bleef; kopieën 

28 Dirck Stempelsz bijten hakken in de IJssel, opdat de schepen uit en in konden varen 

28 heer Jan de cappelaen met Jan de Luyckenaar naar Utrecht gezonden om met de proost te overleggen over de deken 

28 Jacob Wielandt omdat hij te Gouda verbleef vanwege Wouter Claesz 

28 de heidenen geld opdat zij niet naar Gouda zouden komen 

28 Claes Heinricxz, tollenaar 

om het proces tegen de heer van Montfoort voort te zetten, inzake de overtoom bij 
Delft, waar hij zich beklaagde over zijn tollen en over de sluis van de landsheer, 
die daarbij beschadigd waren. Uit 27 dagen, wagenhuur, verzoekschriften, akten, 
geschriften en andere zaken 

28 mr. Heinrick Cornelisz 

een akte aangaande mr. Gijsbert Aelbertsz; 2 gesloten brieven aan de landsheer, 
de ontvanger van Vlaanderen en aan de officiaal om voorzieningen te krijgen van 
zekere artikelen aangaande de poorterij en de deken, en nog een brief van 
aanbeveling 

28 een bode gekomen uit het hoge Hof met brieven aan de stad 

28 - 
een bevelschrift met een verzoekschrift maken inzake de makelaardij, gezonden 
aan de Raad van Holland 

28v - 

betreffende het rentmeesterschap in het kwartier van Gouda en Rotterdam, dit op 
naam te stellen van mr. Jacob Mourisz opdat vanwege het overlijden van Jan 
Jansz geen vreemde benoemd zou worden in diens plaats; mr. Jacob heeft geld 
gekregen, om te beginnen voor het zegel in de "audiencie" en voor bodeloon 

28v - lossing van een rentebrief op naam van Dirck van Bock te Tiel 

28v - 
zekere briefjes, gezonden overal in Vlaanderen en in Zeeland inzake de nieuwe 
paardenmarkt 

28v Evert die soos omdat hij de processie geleid heeft, naar oude gewoonte 

28v Pieter die bode omdat hij drinkgeld bracht van iemand die gestorven was 

28v - 
een bevelschrift en kopie en een verzoekschrift en een executie inzake een arrest 
jegens Floris Jansz te Gent uitgevoerd door Pieter Michielsz en Frans Pietersz 

28v zekere schuitevoerders die in de IJssel voeren 

28v mr. Heinrick een akte opstellen inzake de makelaardij, en een kwitantie 

28v voor Floris Jansz omdat hij te Gent gevangen zat, als gevangenisgeld, en als borgsom ("nantisacie") 

28v de Minderbroeders groenten en andere dingen naar oude gewoonte 

28v de trompetters 
omdat zij op H. Sacramentsdag en op St.-Jansdag in de processie de trompet 
bliezen 

28v - een ton haakbussen-kruit 

28v mr. Louweris een akte inzake renten op claes van Beck te Antwerpen 

28v mr. Jacob Goudt 
een advies over de makelaardij, en omdat hij reisde naar diverse steden in 
Holland om informatie te krijgen of men in andere steden "makelairdie gaff", op 
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bevel van de burgemeesters 

29 mr. Gherit de ple..ys, raadsheer in de Hoge Raad om te rapporteren de informatie over de makelaardij, en de adviesbrief 

29 - 
een bevelschrift van hoger beroep tegen de executie jegens Jacob Voppez 
gedaan vanwege de Spanjaard 

29 de deurwaarder 
het "relevement" tot executie te brengen, hetgeen de stad Jacob Voppez met de 
vroedschap beloofd heeft te zullen doen 

29 - een overeenkomst inzake de gratie van de 2500 gulden 

29 - 
2 verzoekschriften inzake deze gratie, en die 4x over te schrijven; en een 
verzoekschrift aangaande de zaken van Jacob Voppez 

29 - 
een kopie, inzake zekere artikelen van belofte door de landsheer, bij het 
toestemmen in de bede 

29 zekere personen 
die men niet mag noemen, omdat zij de stad buitengewoon "profyteerden" inzake 
de makelaardij, en wel via Pieter Volpertsz en mr. Jacob en met toestemming van 
de vroedschap 

29 - 

met toestemming van de vroedschap om gratie te verkrijgen van de bede van 
2500 gulden, die de stad verkreeg met hulp van jonker Floris van IJsselstein, 
hetgeen hem beloofd was als hij het voor elkaar kreeg, "alsoe hij deede" (33 pond, 
6 schellingen, 8 duiten) 

29 de procureur en de Hoge Raad en de advocaat van Arras vanwege de zaak van Jacob Voppez; een kopie authentiseren 

29 - 
vanwege zekere noodzaken van de makelaardij en om de consultatie in Leuven te 
halen 

29 Jan Borre 48 pond lood om kogels voor de vuurroeren van te gieten 

29 een bode hierheen gezonden door de rekenkamer met een brief 

29 de Leprozen en Claes van Yperen toortsen maken, die men brandde bij de schutterij 

29 de schoutsknechts omdat zij een dolle man naar Utrecht brachten 

29 - 
een akte van een eis, die die van Rotterdam stelden aan de stad, en een 
verzoekschrift over te geven bij de akte inzake de houtvester 

29v Pieter Rommersz een ton buskruit 

29v Lobbe Verdeel 292 pond buskruit 

29v Willem Stevensz 4 kopieën schrijven inzake de heerlijkheid van het land van Stein 

29v mr. Jan de Vrees omdat hij naar de stad kwam om de IJssel te inspecteren 

29v mr. Heinrick Cornelisz brieven, die gezonden waren naar Oudmunster, met 2 kopieën van akten 

29v - 400 pijlpunten, in Utrecht gekocht 

29v - een akte, gemaakt "op" de heren van Oudmunster, inzake het land van Stein 

29v de notaris en de getuigen toen men hen de 6 gouden guldens presenteerde 

29v - bij de bespreking om te krijgen brieven en bezegelde akte van de gratie van de 
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2500 gulden die wij nu hebben, te weten in de eerste plaats bij de bespreking 
betaald 6 pond etc., de secretaris van de financiën met de deurwaarder 3 pond 
etc., en nog de kapelaan van de proost van Atrecht 

29v - 
voor het vertalen van de informatie door mr. Jacob Goudt in de zaak van de 
makelaardij; nog voor de adviesbrief aan de Rekenkamer met betrekking tot de 
makelaardij 

29v Floris Jacobsz 
wettelijke kosten van een proces inzake de brouwerij, dat hij "sustineerde" te 
Brugge en Mechelen 

29v Roelof Jacobsz drinkgeld vanwege 1 pond "of gesturven" op de naam van Aernt van Scaftenburch 

29v mr. Heinrick Cornelisz 18 kwitanties schrijven van renten, en een brief 

29v Gerit Claesz hofstedegeld op de Minderbroeders, op het stadhuis en op de school 

29v mr. Heinrick 2 privileges schrijven en autenticeren, en een bewijsstuk 

30 een man 
die drinkgeld eiste van 3½...... die "of gesturven" waren, waar de stad nieuwe 
renten over betaalde (?) 

30 de Collatie-broeders 1000 briefjes drukken voor de 2e paardenmarkt 

30 Willem Stevensz brieven en kwitanties schrijven 

30 10 mannen van een "homanscap" bijten hakken in de stadsgrachten 

30 Claes van Yperen en de Leprozen 1100 toortsen 

30 Adam sijsman 
omdat hij de burgemeesters gijzelde voor de gewone bede en de buitengewone 
bede die aan de landsheer waren toegestaan 

30 de dijkgraaf met de heemraad van Lekkerkerk 

vanwege de stad 2 of 3 keer geweest op de sluis bij Haastrecht, want die van 
Schoonhoven wilden de sluis nauwer en lager maken dan die tevoren was opdat 
er geen haverschepen door zouden kunnen; en ze hebben de sluis gekort zo hoog 
en breed als zij eerst was. Hiervoor de onkosten aan hen betaald 

30 Jan Heinricxz en mr. Heinrick in Den Haag diverse geschriften en processen verdubbelen 

30 - 
een kopie, inzake de 6680 Rijnse guldens, de rentmeester te korten, voor ons 
aandeel 

30 Dirck Cos als kapitein met 25 soldaten 

gezonden naar IJsselstein, om het platteland te beschermen en de Geldersen te 
helpen tegenhouden ("scutten"), die in groten getale in "die bilt" waren. En deze 25 
soldaten lagen te IJsselstein een maand lang (min 2 dagen). Het geld dat ze 
hiervoor krijgen komt ten laste van de Rekenkamer, volgens een akte die de stad 
daarover heeft 

30 Huych van Sommerdyck de IJssel baggeren 

30v Pieter de bode van Utrecht drinkgeld brengen van iemand die gestorven was 

30v Gherit Heinricxz 650 verloren gegane pijlen met ijzeren punten en 350 zonder ijzeren punten 

30v - 
een kopie uit een bevelschrift inzake het feit dat mr. Floris Oom onze poorters 
renten tot Leiden toe "geslaegen" had 
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30v Willem Stevensz het register van de renteniers te Amsterdam uitschrijven 

30v Jan mr. Heynrick procureur in de Hoge Raad 
zekere processen onderhouden tegen Willem Biscop; akten, verzoekschriften, 
bevelschriften kopiëren; hogere beroepen "interponeren" voor een heel jaar 

30v 25 krijgsknechten 

gezonden naar IJsselstein, met toestemming van de vroedschap, om deze landen 
herwaarts te beschermen, beginnend op de 16e januari 1505, voor de duur van 
een hele maand, waarop de koning de stad heeft vergoed zekere penningen, in 't 
kantoor ontvangen in 1505, waar zij rekenschap van zullen geven. Hierbij een akte 
uit het Hof daarover bestaande 

30v Willem Jan 
heeft met toestemming geld gekort dat hij voorschoot uit zijn accijns, waar men 
een paard van kocht om te schenken aan de baljuw van het bierambacht, dat de 
brouwers hem zouden teruggeven, maar daarbij te kort kwamen 

30v Gherit Geerlofsz 

hem is door het gerecht van 1506 kwijtgescholden zijn vlees- en spek accijns, en 
wel om de volgende reden: de landlieden hadden hun spek in veiligheid gebracht 
binnen de stad en men zei dat het spek, dat binnen de stad kwam gedurende de 
nacht accijnsplichtig was, maar de landlieden hadden vergunning gekregen hun 
spek en vlees vrij zonder accijns weer naar huis te brengen omdat het in veiligheid 
gebracht was in de oorlog tegen Gelre 

30v Willem Stevensz deze 2 rekeningen in het net schrijven en minuteren 

31 - saldo 

31v - blanco 

         

12 Bezoldigingen  
32 de klerk bezoldiging voor het bewaken van de kamer 

32 mr. Aelbert van Loo, advocaat in Den Haag bezoldiging 

32 mr. Heinrick van Scoenhoven, procureur bezoldiging 

32 Pieter Willemsz de Potterspoort en de Vlamingspoort openen en sluiten 

32 Jan Adriaensz de brandemmers bewaren gedurende een jaar 

32 mr. Louweris en Keyser de weeskamer bewaken 

32 Willem Jan en Claes Gheritsz, schepenmeesters kleding 

32 Steven de klok in het St.-Joostgasthuis stellen 

32 Jan de Luyckenaar bezoldiging 

32 de 4 boden de kamer bewaken 

32 mr. Heinrick de klok in de Nootgods stellen 

32 Adriaen Jacobsz de boom Dijkspoort Veerstalpoort en bij het Tolhuis opendoen 

32 Daem Claesz het Doelenpoortje open en dicht doen 

32 mr. Adriaen het Marktveld schoon houden 
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32 Pieter Harnasmaker het stadhuis bewaken 

32 Claes Keyser omdat hij de tresoriers gediend heeft 

32 mr. Jan die scoelmeester 
door de vroedschap hem toegestaan, dat men goede schoolmeesters zou hebben 
opdat de kinderen goed onderwezen zouden worden, en bij gebreke hiervan "tot 
wederseggen" van het gerecht 

32v Pieter slotenmaker de stadsklok stellen 

32v Jacob Evertsz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

32v de schutters toen zij met elkaar de papegaai schoten 

32v mr. Pieter Mijdi, onze procureur te Mechelen bezoldiging 

32v mr. Jan Andriessen, advocaat te Mechelen bezoldiging 

32v Coppen die boechmaker bezoldiging 

32v Willem smit de geschutsstukken bewaren 

32v de schutters 
boven hun bezoldiging 8 pond groten, toen zij naderhand verteerden bij de 
schutterij, toen ze de papegaai schoten, met toestemming van de vroedschap 

32v die van het gerecht 4 poortpandings- en vredemaaltijden 

32v de bosdragers in Den Haag voor nieuwjaar 

32v de kastelein om het nieuwe gerecht in Den Haag te halen 

32v mr. Jacob pensionaris bezoldiging 

32v de deurwaarders voor nieuwjaar 

32v de procureursknechts in Den Haag voor nieuwjaar 

32v Dirck Jacobsz de 4 stuivers in te manen 

32v Dirck Jacobsz het boek te schrijven, waarmee Dirck de 4 stuivers maande 

32v Dirck Claesz de Tiendewegspoort openen en sluiten 

33 - saldo 

33v - blanco 

34 - saldo 

34v - blanco 

         

13 Los- en lijfrenten  
35 - reeksen namen 

         

         

 1505 inv.nr. 1167 
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1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Anxt die backer visserij in de Zijl in de Peperstraat 

1 Geryt Mateusz vismarkt 

1 Jan Zeeds de 3 grachten bevissen 

1 Jacob Florisz de 4e gracht bevissen 

1 Jan Hoeck lakenaccijns 

1v Gherit Geerlofsz vlees 

1v Coppen Zelaar zout 

1v Willem Geritsz visserij in 't land van Stein 

1v Pieter van Raemburch vellen, van de zeemwerkers 

1v Cornelis Jansz Smoer huiden en hoornbeesten 

1v Dirck Claesz boter, honing en olie 

1v Dirck Pieter Feysz hennip, garen, touw en want 

2 Wouter Heinricxz smaltienden in het land van Stein 

2 Jan Aertsz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 Heinrick Govertsz azijn en zeep 

2 Anxt de backer hout en turf 

2 Jacob Pietersz verse en gezouten haring, bokking en sprot 

2 Allert Willemsz meel 

         

2 De stadstienden  
2v Huych Jansz Wouter Gheritsz blok 

2v Willem Gheerlofsz Dirck van der Gouwenblok 

2v Adriaen Willemsz Waggelwijk 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v Geentgen buten Thiendwechspoort nakoop van een viertel land 

2v Huych Gijsbertsz nakoop van 3 viertel land in Kort Haarlem en 2 viertel in het land van Stein 

2v Gherit Emontsz de Veerlaan te Haastrecht in erfpacht 

3 broeder Frans 2 loot zilver 

3 Dirck den bril de plaats in de Hal 

3 de mensen uit "blomendail" geld 

3v - blanco 

         

3 Voorgeschoten renten van het gemeneland  
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4 Dordrecht - 

4 Haarlem - 

4 Delft - 

4 Leiden - 

4 Alkmaar - 

4 de rentmeester van Gouda - 

4 de rentmeester Jacob Goudt 
voor de terugbetaling van zekere soldaten, die de stad te IJsselstein en te 
Oudewater had gelegerd om die steden te helpen bewaken tegen de Geldersen 

4 - de rest, die "onthouden was" toen Heyn Vaer de korenaccijns bewaarde 

4 Adriaen Hugez in mindering van de koop van de huizen de Wissel en daarnaast 

4 bij lening van de tresoriers 1504 waarmee wij de ordonnantie van de bede betaald hebben 

4 bij lening waarmee wij de landsheer bede betaalden 

4 van dezelfde tresoriers om de bede van de landsheer mee te betalen 

4 van dezelfde tresoriers vanwege de pacht van de Waag 

4v - 
geld om los- en lijfrenten te verkopen, waarmee men zou aflossen de accijns van 
de botermarkt, watertollen en het vreemde bier van de landsheer 

         

4 Accijnzen  
5 Gherit Heye Geritsz wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Jan Jansz Loes wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 mr. Heynrick Jansz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Jan Jansz Loes wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Willem Jan bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Dirck Dircxz bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Heynrick Govertsz bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Jan Rommersz bieraccijns, 4e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 1e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 2e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 3e kwartaal 

6 Dirck Dircxz brouwaccijns, 4e kwartaal 

6v mr. Henrick Jansz korenaccijns, 1e kwartaal 

6v Gherit Heye korenaccijns, 2e kwartaal 

6v Claes Back korenaccijns, 3e kwartaal 

6v Jan Dircxz korenaccijns, 4e kwartaal 
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5 Renten  

7 mr. Jacob, rentmeester 
de renten, die de steden voor de landsheer vroeger hadden afgesproken: los- en 
lijfrenten; en andere renten 

7v - blanco 

         

6 Opgelegde gelden etc.  
8 - bij de verpachting van de stadsgoederen, 1e kwartaal 

8 - bij de verpachting van de stadsgoederen, 2e kwartaal 

8 - bij de verpachting van de stadsgoederen, 3e kwartaal 

8 - bij de verpachting van de stadsgoederen, 4e kwartaal 

8 Jacob Goudt, de rentmeester 
5 termijnen, in verband met de gratie van de stad, bij Kerstmis en St.Jan in 1502, 
1503, 1504 

8 - geld in verband met de gewone bede en de buitengewone bede 

8 via Heinrick Govertsz restanten van de rekening 

8v 
via Dirck Pelle, Willem Goudt, mr. Jacob Mouwerisz en Jan Jansz, 
burgemeester, mr. Jacob Goudt, tresoriers 

de beden, renten, gemene lands-renten erfpacht, botermarkt en watertollen, 
Pinkstermarkt, etc. 

9 
Jan Jacobsz, tinnegieter, Willem Dircxz goudtsmit en Govert 
Thomasz 

betalingen inzake de huizen staande bij de Horen, genaamd de Wissel en 
daarnaast 

9 onze konings domeinen de botermarkt, watertollen, en het vreemde bieraccijns 

9v - blanco 

         

7 Reizen  
10 Jan de Luyckenaar naar IJsselstein met een brief 

10 Jan de Luyckenaar naar Den Haag met een brief 

10 Jan van Anxt naar Den Haag met een brief 

10 Jan Pietersz 
omdat hij met een slee van Amsterdam kwam om de stad te waarschuwen voor de 
Geldersen 

10 Wouter Heynricxz omdat hij "in de snelle" liep om de mensen daar te laten waken 

10 Dirck van Stollick omdat hij naar Woerden ging met een brief 

10 Heyn mitter hant omdat hij in Benschop en in Polsbroek de landlieden ging waarschuwen 

10 Heyn den Ouwen naar IJsselstein met een brief 

10 Jacob Jansz een brief van Woerden hierheen brengen 

10 Claes van Yperen 1000 toortsen maken en in de pek zetten 

10 Corte Ceel omdat hij naar Benschop liep met een brief van de drost 

10 Heynrick Govertsz burgemeester naar Den Haag, op wens van de 100.000 aangaande de 400.000 Phillippus- 
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guldens, en verder inzake de gijzeling van de rentmeester en andere zaken 

10 Jan de Luyckenaar met een paard naar Haastrecht 

10 mr. Jacob en Adriaen Geritsz 
naar Den Haag, op wens van de koning inzake de 400.000 over al zijn landen, en 
ook met betrekking tot de gijzeling van de rentmeester inzake het gebruik van 
onze gratie 

10 Jacob Voppesz voor een bode die van IJsselstein kwam om de stad te waarschuwen 

10 een bode uit Den Haag gezonden door de tollenaar naar de stad 

10v Claes mandemaker 
naar Leiden, naar de hoogheemraad van Rijnland om te ordonneren een weg om 
de paarden te leiden naar de paardenmarkt ("te leen"); en Claes gaf de heemraad 
een wijngelag 

10v Pieter de harnasmaker 
naar Oudewater en IJsselstein om schriftelijke verzekering te krijgen van de 
kastelein 

10v mr. Gerit Bogert, Adriaen Geritsz en mr. Jacob Mouwerisz naar Den Haag, ter zake van de koning aangaande de wens van de 400.000 

10v mr. Gerit Bogert, mr. Chrispoffel en mr. Jacob Mouwerisz voor de zelfde zaak volgens het besluit van de vroedschap 

10v Dirck Dircxz naar Den Haag 

10v Claes mandemaker naar de baljuw en heemraad van Rijnland 

10v Pieter harnasmaker naar Mechelen met een brief aan de burgemeester Willem Aertsz 

10v Willem Airtsz, burgemeester en mr. Jacob Mouwerisz ter generale dagvaart voor het hele land inzake de genoemde 400.000 

10v Corte Ceeltgen naar de Hil bij de commissarissen 

10v een bode die een brief bracht uit Den Haag over de veroordeling van de tollenaars 

10v 
Dirck Dircxz, Heynrick Govertsz, mr. Chrispoffel met Claes 
mandemaker 

naar Alphen, om te spreken met de heemraad van Rijnland over de mogelijkheid 
om de kade van de Goutsluis tot Bruynsloeter kade te maken tot een weg om te 
berijden en een gelag aldaar 

11 Willem Airtsz, burgemeester, mr. Jacob Mouwerisz naar Den Haag, ter dagvaart over de 400.000 

11 mr. Jacob voornoemd gezonden om de pastoor te begeleiden naar "Sinte Geertenberge" 

11 Jan de Luyckenaar 
naar Den Haag, om aan mr. Heynrick het hoger beroep te brengen en andere 
bewijsstukken aangaande de veroordeling van de halve portie van de bede 

11 Pieter harnasmaker naar Woerden met een brief aan de kastelein 

11 
Dirck Dircxz en Heynrick Govertsz, Pieter Volpertsz, Huych 
Gijsbertsz, Gillis Willemsz en Claes Gerytsz 

naar Den Haag, vanwege de gijzeling, gedaan door de rentmeester, "van" de 300 
soldaten en de omslag van kerstavond 

11 Meynert de scoelapper naar Utrecht met een brief aan het kapittel te Utrecht 

11 
mr. Geryt Bogert, mr. Claes de Vet, mr. Feys Gheritsz, Pieter 
Volpertsz, Heyn Winckel 

aangaande de gijzeling in Den Haag "up ten budel" 

11 Barent Heynrickz, mr. Jacob 
naar Breda, naar de kanselier en raad, om af te doen de gijzeling van Den Haag 
aangaande de 300 mannen 

11 mr. Jacob gebleven in Breda om verder te gaan met de kanselier om de ordonnantie van de 
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tollen te krijgen 

11 Willem Aertsz, mr. Gerit Bogaert en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, ter dagvaart aangaande de 100.000, en ook aangaande de 
genoemde gijzeling 

11 mr. Gherit en Willem Aertsz in Den Haag gebleven een dag 

11v Gherit Aertsz cuper een brief brengen naar Woerden aan de kastelein 

11v Heinrick Govertsz, mr. Jacob Mouwerisz 
naar Woerden, naar de kastelein, vanwege het maken van een nieuwe weg 
tussen Gouwsluis en Gouda 

11v 
Dirck Dircxz, burgemeester, mr. Feys Geritsz, Henrick Broeckhuysen 
en mr. Gerit Bogaert 

reis 

11v Pieter de harnasmaker naar Den Haag, om een brief te brengen aan de burgemeesters 

11v Claes Geritsz naar Den Haag, om raad te vragen over een man die gevangen genomen was 

11v een bode 
die gekomen was met een brief aan de stad, en teruggezonden een bode naar 
Mechelen naar mr. Jan Bazijn met een brief 

11v 
Dirck Dircxz burgemeester, mr. Geryt Bogaert en mr. Jacob 
Mouwerisz 

reis, op schriftelijke uitnodiging van mr. Joost Connevyn 

11v mr. Gerit Bogaert naar Den Haag, inzake de gijzeling 

11v Jacob Minne naar Mechelen met een bevelschrift aan mr. Jan Bazijn, inzake onze gratie 

11v Dirck Dircxz, burgemeester, mr. Jacob naar Den Haag, om antwoord te geven op het voorlopig onderpand ("nanticipatie") 

11v Dirck Dircxz nog een dag voor dezelfde zaak 

11v Willem Airtsz, Dirck Dircxz en mr. Feys Heyez naar IJsselstein, op schrijven van het kapittel van Oudmunster 

12 Claes mandenmaker 
naar Spaarndam, om te spreken met de heemraad van Rijnland om een weg te 
maken langs de Kromme Gouwe 

12 Reyntgen de scoelapper naar 's-Hertogenbosch naar mr. Jacob Mouwerisz met een brief 

12 Jan de Luyckenaar naar 's-Hertogenbosch met geld voor mr. Jacob 

12 mr. Geryt Bogaert naar Dordrecht, inzake de hil en de overtoom tussen Delft en Leiden 

12 Dirck Dircxz burgemeester met Willem Jan naar Leiden inzake het voorlopige onderpand van de bede van Kerstmis 

12 Jan de Luyckenaar naar Utrecht met een brief aan het kapittel van Oudmunster 

12 Claes Zay naar 's-Hertogenbosch met brieven aan de gedeputeerden van de stad 

12 
Willem Airtsz, Jacob Voppesz, mr. Jacob Mouwerisz en Huych 
Gijsbertsz met mr. Feys 

naar Oudewater "up ten budel" tegen de heren van Oudewater en schonken deze 
heren de maaltijd 

12 mr. Jacob Mouwerisz en Claes Geritsz 
naar 's-Hertogenbosch naar de koning om een handelingsbevoegdheid te 
verkrijgen tot het verkopen van renten, en ook om de artikelen van de bede van de 
400.000 te krijgen 

12 mr. Jacob Mouwerisz en Claes Geritsz dienst gedaan 8 dagen 

12 mr. Jacob daar nog alleen gebleven 7 dagen lang 

12 Willem Airtsz, mr. Mouwerisz met mr. Feys Geritsz naar Schoonhoven, inzake het land van Stein 
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12v Claes Zay naar Den Haag met brieven 

12v mr. Jacob Mouwerisz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om de bede te betalen, en om te "bekennen met" mr. Jacob 
Goudt 

12v Dirck Dircxz 
naar Turnhout, naar de kanselier, inzake de "anticipatie" en inzake de 400.000, en 
de 300 gezellen (16 dagen) 

12v Jan de Luyckenaar naar Den Haag met brieven aan mr. Frans Cobel 

12v Heinrick Govertsz en Willem Jan naar Den Haag, om te overleggen met de andere steden aangaande de tollen 

12v Claes mandemaker naar de heemraad van Rijnland om de eerder genoemde weg te maken 

12v Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, op aanschrijven van de stadhouder en de Raad inzake het maken 
van een blokhuis voor Bommel met 700 knechten op 's lands kosten 

12v Pieter Volpertsz en Jacob Minne naar Amsterdam, om de renten te betalen 

12v Claes Geritsz en Claes Dircxz 
naar Leiden, om te spreken met de hoogheemraad van Schieland over het maken 
van de genoemde weg 

12v mr. Gerit Bogaert 
naar Gent, aangaande de zaak van Dirck Govertsz en Jan Leenaertsz, Dirck 
Jacob Florisz en Vop Zijbrantsz, over de "nyeuwicheit" van het bier 

13 Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om te antwoorden op de wens van de koning en de Raad, inzake 
het legeren van de 700 knechten voor Zaltbommel om blokhuizen te "slaen" 

13 mr. Jacob Mouwerisz 
naar 's-Hertogenbosch naar de kanselier en de proost van Atrecht om de derde 
paardenmarkt te verkrijgen en de bezegelde bevestiging van het privilege van 
Jacoba van Beieren inzake de tollen 

13 mr. Jacob Mouwerisz 
doorgereisd naar Mechelen, om te bevorderen het proces van de 1557 pond 40 
groten "tpst" tegen de koning 

13 Jan de Luyckenaar 
naar Zutphen en naar de jonker van IJsselstein om berichten te brengen aan de 
stad en die van Zutphen hadden "hem genomen 12 stuivers" 

13 Claes Say 
naar 's-Hertogenbosch, naar de proost met een brief, nog een keer naar 's-
Hertogenbosch om te kijken of de proost gekomen was, nog naar Den Haag, naar 
de griffier 

13 Corte Ceeltgen 
gereisd op de vaart en naar IJsselstein, om te informeren naar de Geldersen, of 
die op de been waren 

13 Heinrick Govertsz en Gillis Willemsz 
naar Den Haag, op aanschrijven van de advokaat van het land mr. Frans Cobel 
om op schrift te hebben de ordonnantie van de tollenaars, en vanwege de 
oosterlingen 

13 Claes Say met onze proost naar 's-Hertogenbosch 

13v Heinrick Govertsz, mr. Jacob Mouwerisz 
naar Haarlem, naar de procureur-generaal, om met hem te beraadslagen in de 
zaak van de "condempnatie" van de 1557 Rijnse guldens 

13v Willem Airtsz, Heinrick Govertsz en mr. Jacob Mouwerisz naar Dordrecht, om met hem te spreken over de zaak van de Hil 

13v Jan Jansz, rentmeester naar Den Haag, om degenen die in gijzeling waren te bevrijden 
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13v mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, om een poorter te verdedigen, van wie een tollenaar tolgeld wilde 
hebben; en verder naar de rekenkamer 

13v Gerit Gerlofsz naar Den Haag, om zijn advies te geven inzake de Hil en de overtoom 

13v Dirck Pelle naar Den Haag met de penningen van de bede 

13v Dirck Pelle 
naar Den Haag, om te "solliciteeren" de rekening van de gezellen, die vanwege de 
stad te IJsselstijn gelegerd waren 

13v Marcelis Willemsz 
gezonden naar Haastrecht om te laten omroepen of er iemand was, die "den bot 
dragen" wilde, waar "die buysen" zouden liggen 

13v mr. Feijs naar de dam, "voorbode geven" om die te onderhouden 

13v mr. Jacob Mouwerisz 
naar Brussel naar de kanselier en de tresorier om een overeenkomst te sluiten 
over de 1557 guldens, waartoe de stad veroordeeld was door de Raad van 
Holland; en om te bevorderen het werk van de makelaardij 

14 Heinrick Govertsz en mr. Jacob 
naar Den Haag, naar de Rekenkamer, om te helpen een ordonnantie van de tollen 
te maken, en ook vanwege de koop van de renten op de domeinen 

14 Claes Say 
naar Brussel met 14 tonnen bier die geschonken waren aan de kanselier, de 
proost van Atrecht en de grote tresorier 

14 Claes Say naar Den Haag, met een brief aan mr. Frans Cobel 

14 
Heinrick Govertsz, burgemeester, mr. Jacob Mouwerisz en Gerit 
Gerlofsz 

naar Den Haag, om met de andere steden de artikelen aangaande de tol te 
onderzoeken en die te corrigeren en advies daarover te geven met de heren van 
de rekening 

14 mr. Adriaen Willemsz 
naar Utrecht, om de 6 gouden guldens te betalen voor de pacht van het land van 
Stein aan de heren van Oudmunster en geld aan de notaris en de getuigen, en 
nog geld om het kapittel bij een te roepen 

14 Barent Heynricxz burgemeester, en mr. Jacob Mouwerisz naar Leiden, ter dagvaart om daar te spreken over het heil van het land 

14 Baernt Heinricxz met mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, ter dagvaart op aanschrijven van de koning inzake de 
weerstrevende houding bij de lopende bede, en ook inzake de lening van de 800 
pond 

14 Jan de Luyckenaar naar Leuven om de renteniers te betalen 

14v Jacob Minne en Huych Ghijsbertsz naar Antwerpen om de renten te betalen 

14v Willem Airtsz en mr. Geryt Bogaert 
naar Den Haag, om antwoord te geven aan de gedeputeerde van de koning, en 
om de brief van de domeinen af te lossen 

14v Claes Say naar Den Haag, naar de burgemeester 

14v Dirck Dircxz, mr. Feys Geritsz , mr. Adriaen Willemsz naar Utrecht, naar het kapittel van Oudmunster 

14v mr. Adriaen Willemsz 
naar Utrecht, naar het kapittel van Oudmunster om te betalen de erfpacht van het 
land van Stein, "ende deselfde heeren en wildese niet ontfanghen" (6 dagen uit) 

14v Dirck Pelle 
gereisd uit Den Haag naar Gouda om de penningen te halen van de koop van de 
domeinen; verder reisde hij van Leiden naar Gouda, vandaar naar Dordrecht 
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14v Jan de Luyckenaar van Gent naar Gouda 

14v Pieter harnasmaker reis van een dag, en spijkers 

14v Willem Airtsz en mr. Gerit Bogaert 
naar Den Haag, om "provisie" te krijgen tegen die van Hoorn inzake de brouwerij; 
nog een gesloten brief voorgeschoten 

14v mr. Adriaen Willemsz 
naar Utrecht, naar het kapittel van Oudmunster om hen antwoord te brengen "van 
dat hem bij den camer belast was" inzake het land van Stein 

14v Jan de Luyckenaar naar Den Haag 

14v Claes Saij naar Gent 

15 Claes Geritsz en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Mechelen, om het afscheid bij te wonen van de koning bij het vertrek naar 
Spanje; en verder om antwoord te geven op de wens van de bede 

15 Claes Geritsz thuis geweest, 3 dagen onderweg zijnde 

15 mr. Jacob 
gebleven in Mechelen en naar Gent gereisd voor de zaak van de makelaardij en 
de 3e, nieuwe paardenmarkt 

15 Barent Heinricxz en Jacob Minne en mr. Jacob voor dezelfde zaken op reis, vele dagen 

15 Barent en Jacob reizen 

15 Heinrick Govertsz en Claes Jansz naar Den Haag, tegen die van Hoorn en Coen van Bosschuysen 

15 mr. Jacob Mouwerisz nagezonden door hen, vanwege de zaak van de "continuatie" van de bede 

15 Claes Say naar Rotterdam, om te kijken of de staten van de landen daar waren 

15 Wouter Heynricxz naar Ouderkerk 

15 mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, om met de staten van de landen eindelijk een besluit te nemen 
aangaande de wens van de koning inzake de "continuatie" van de bede, en verder 
over de omslag van Kerstmis 

15 Heinrick Govertsz en Jacob Minne naar Amsterdam, om de renten aldaar te betalen (o.a. slee-huur) 

15v - saldo 

         

8 Schenkingen  
16 mr. Heinrick van Schoonhoven 2 kannen wijn 

16 de heer van IJsselstein 4 kannen wijn 

16 heer van Moerkercken 2 kannen wijn 

16 de heer van IJsselstein 3 kannen wijn 

16 mr. Joost Connevyn 2 maaltijden met wijn 

16 de heer van Oudmunster 2 kannen wijn 

16 de ridders van Jherusalem 6 kannen wijn op palmzondag 

16 onze pastoor alle kosten met de wijn, toen hij hier was 

16 de kastelein van Woerden 
omdat hij naar de stad gekomen was op aanschrijven van deze stad vanwege het 
ordonneren van een weg van de Gouwsluis tot aan Gouda: geld 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        79 

 

 

16 mr. Joost, pensionaris van Delft 2 kannen wijn 

16 mr. Pieter van Teylingen omdat hij gekomen was om onze koninklijke domeinen te verkopen: geld 

16 de schutters op St.-Jorisdag: geld 

16 de procureur-generaal mr. Jan Rosseur een glas, vanwege zekere dienst die hij aan de stad gedaan had in vele zaken 

16 Symon van Lonensz wijn bij zijn eerste mis 

16 de kanselier 4 tonnen bier ("knols") 

16 de grote tresorier 4 tonnen 

16 de pastoor 4 tonnen 

16 mr. Jacob Connevyn 3 tonnen 

16 mr. Jacob van Almonde een ton 

16 mr. Jacob Ruys een ton 

16 mr. Floris Oem een ton 

16 mr. Jan Bouwensz een ton 

16 mr. Lucas een ton 

16 mr. Jan Stalpert een ton 

16 mr. Frans Crosing een ton 

16 Pieter van Teylingen een ton 

16 mr. Jacob Goudt een ton 

16 de procureur een ton 

16 mr. Jacob Goudt 2 kannen wijn 

16 de hoogheemraad 2 kannen wijn 

16v de vicarius van Utrecht 2 kannen wijn 

16v de procureur-generaal 2 kannen wijn 

16v mr. Willem van Berendrecht en Jan van Sovender 2 kannen wijn 

16v mr. Joost Connevyn 4 kannen wijn 

16v Simon van Loven(s) 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

16v Simon van Loven(s) 2 kannen wijn voor de schutters bij dezelfde eerste mis 

16v de oude schutters 
wijn, omdat zij op H. Sacramentsdag en op St.-Jansdag in het harnas in de 
processie liepen 

16v de jonge schutters wijn, omdat ook zij in dezelfde processie liepen 

16v mr. Jan Bazijn 2 kannen wijn bij Barent Heinricxz 

16v het Noodgods-gilde 4 kannen wijn 

16v mr. Jan Bouwensz 2 kannen wijn bij Barent Heinricxz 

16v Willem Goudt 2 kannen wijn 

16v de koning van de handboogschutters 4 kannen, toen het gerecht bij de koning at ("adt") 
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16v mr. Pieter Lapostelle 4 kannen wijn 

16v mr. Jan Hey en mr. Antonis van Utrecht 2 kannen wijn 

16v de heemraad van Schieland 2 kannen wijn 

16v de proost van Atrecht 
op het Hof een maaltijd met spijs en wijn waar het gerecht bij hem kwam eten en 
de tresoriers, om buitengewone diensten die hij de stad dagelijks doet 

17 dezelfde proost 
met toestemming van het gerecht en de vroedschap nog iets geschonken (een 
maaltijd ?) met wijn en de onkosten die de kastelein vergoed kreeg voor zijn 
moeiten toen "hij up huys lach" 

17 de heer van Schagen 2 kannen wijn 

17 mr. Pieter Lapostelle en de griffier 8 kannen wijn 

17 de Minderbroeders op St.-Franciscusdag een maaltijd, en nog groenten gedurende het hele jaar 

17 
de kanselier en de proost van Atrecht en de grote tresorier te 
Mechelen 

13 tonnen bier, met de tonnen 

17 mr. Lucas van Teylingen 1 kan wijn, ten huize van Barent Heinricxz 

17 - 

om de zaak van de makelaardij voort te zetten, die "God dancke" tot een eind 
gekomen is, waarvan de stad documenten van zegels voorzien bezit, door 
toedoen van Barent Heinricxz burgemeester, Jacob Minne en mr. Jacob 
Mouwerisz, zijn de kosten, met zegels, in totaal geweest 108 ponden, 13 
schellingen, 11 duiten 

17 de muzikanten bij de kamer 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 

17 O.L.V.-gilde 4 kannen wijn, in de kerk, toen zij hun gilde dronken 

17 heer Floris van IJsselstein 3 kannen wijn 

17 de stad Gorcom 2 kannen wijn 

17 de vicarius van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

17 de Collatiebroeders van Delft 2 kannen wijn 

17v - saldo 

         

9 Waken  
18 Pieter Pietersz waken om de bussen te schieten in de "koele...." (?) 

18 Andries Heinricxz waken 's nachts 

18 Dirck Dircxz de smit waken 's nachts 

18 Gherit Pietersz waken 's nachts 

18 Joncker Dirck waken 's nachts 

18 Adriaen Meesz waken 's nachts 

18 Claes de droechscerier waken 's nachts 

18 Claes Willemsz waken 's nachts 
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18 Pieter Strobbe waken 's nachts 

18 Claes de wever waken 's nachts 

18 Zaers de houtzager waken 's nachts 

18 Gerit de coster "de byt te luyen" 

18 Dirck mijn Joncker waken in de IJssel met een schuit 

18 Claes van Yperen een ton pek, waar toortsen van gemaakt zijn 

18 Claes coopal waken 

18 Saers de houtzager waken 

18 Dirck Stempelsz 5 mannen, die elk in een poort zaten 

18 Jan de Vries in de Dijkspoort 

18 Claes Jansz in de Kleiwegspoort 

18 - in de Potterspoort 

18 
Claes coopal, Saers de houtzager, Jan de Vries, Claes de 
droechscerier en Claes Jansz 

de 5 poorten bewaken 

18 Dirck mijn Joncker met de schuit in de IJssel waken 

18 
Claes coopal, Saers de houtzager, Jan de Vries, Claes Jansz, Claes 
de droechscerier 

de 5 poorten bewaken 

18 Dirck mijn Joncker waken met de schuit in de IJssel 

18v de 3 trompetters een jaar waken 's nachts 

18v de 3 straatwakers met de klap een jaar 

18v Claes Cluten dochter het Doelenpoortje openen en sluiten 

18v 4 wachters die in de 4 poorten gesteld waren, 8 dagen lang tijdens de Sint-Jacobsmarkt 

18v Adriaen Jacobsz de Veerstalpoort bewaken, 7 dagen, tijdens de Sint-Jacobsmarkt 

18v Jan de Luyckenaar en Adriaen de cruyer 3 nachten waken 

19 - blanco 

19v - blanco 

         

10 Timmeren  
20 Jan van Anxtensoen 2 wagens met hout, sparren en rasters mennen 

20 Pieter slotenmaker 
sloten aan de wachthuizen; nog een slot "rat" maken met een sleutel; 6 pijpen 
maken 

20 Willem smit 
34 haken; 12 oorlogs-hengsels; 8 stampers in de vuurroeren, 200 dubbele 
middelnagels, 400 middelnagels, 200 lasijzers en 700 "scos" spijkers 

20 Adriaen Hugensz arbeid 

20 Adriaen Hugensz 9 rasters 
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20 Adriaen Hugensz 6 kerksparren 

20 Jan Willemsz vervoer van 1500 stenen, en kalk en zand 

20 Adriaen Hugensz 
arbeid; 42 sparren, waarvan de haken gemaakt waren; een balk om planken van 
te zagen 

20 Willem de smit 75 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels 

20 Jan Claesz kogels in de kamers van de geschutsstukken ("serpentijnen") slaan 

20 Claes Harmansz 6 sleeën met hout slepen 

20 Gijs de decker 4 wachthuizen vermaken aan de vesten: arbeid, riet en latten 

20 Dirck van Leyen de hekken tussen de Gouwsluis breken en maken 

20 de oude tresoriers voor de straatstenen, aan ons geleverd 

20 Phillips de metselaar arbeid 

20 Jan Aelbertsz arbeid 

20 Phillips kalk gehaald bij Dirck Jansz 

20v - tras 

20v Willem Airtsz zand 

20v Adriaen Hugensz 
arbeid aan de Tiendewegsbrug en vuurroeren, en achter in de stadskamer; hout 
gebruikt in het Raadhuis 

20v Willem smit 38 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels en 100 middelnagels 

20v Claes Harpertsz hout slepen 

20v Pieter slotenmaker de hengsels van 6 ramen maken achter in de raadkamer met 3 sleutels 

20v Dirck Willemsz stenen vervoeren en tras naar de nonnen op de Gouwe bij de brug 

20v Jan Muysgen met Faes Maertsz en de opperman arbeid, dekken op de Dijkspoort 

20v Dirck straatgen 16 karren zand 

20v Adriaen Hugensz arbeid 

20v Willem smit 
26 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels, 300 middelnagels, 400 lasijzers, 
2000 leinagels, 800 "scos"spijkers 

20v een schoorsteenveger 
de "tonge" uit de schoorsteen breken en schoonmaken met een kleed dat om de 
schoorsteen hangt 

20v 
Pier Strobbe, Wouter van Kessel, Jacob Dirck Aelbertsz, Claes de 
Bruyn, Aert Cornelisz, Goris Willemsz, Pieter in den Raem 

18 dagen gewerkt aan de muur die gevallen was 

20v 
Jan Stevensz, Hans de Ruter, Jan de Goede, Jan Feysz, Cleyn 
Neeltgen, mr. Airt, Bartgen 

hulp bij het metselwerk aan genoemde muur 

20v Phillips de metselaar en Jacob Phillipsz en Jan Florisz metselen aan de nieuwe muur 

20v Jacob Aelbertsz hulp bij het metselwerk aan de nieuwe muur 

21 Phillips de metselaar 12 tonnen tras 

21 Harmen Aelbertsz 60 elzen en vervoer 
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21 Dirck Jansz de kalckman 25 hoed kalk 

21 Phillips 3 schuiten zand 

21 Huych Gijsbertsz 12.000 stenen en vracht 

21 Jacob Harmansz 25 hoed kalk dragen 

21 Jan Willemsz zand, steen en puin vervoeren naar de nieuwe muur 

21 Jan Musgen en Faes Maertsz arbeid 

21 Cleyntgen hulp bij metselwerk 

21 Lijsbet mit die crop 3500 stenen 

21 Pieter slotenmaker 4 sleutels met holle schacht en een slot met 2 hengsels in het Raadhuis 

21 Adriaen Hugez arbeid aan de Vismarkt en aan de bruggen; hout 

21 Willem smit 
38 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels, 200 middelnagels, 200 lasijzers, 
2000 leinagels, 800 "scos"-spijkers 

21 Neeltgen scepmaker schouwhuur 

21 Dirck straatgen 16 karren zand; 3 basten en zeilgaren 

21 Jan Claesz en Faes arbeid 

21 Willem Jansz de opperman arbeid 

21 Claes Harmansz elzen slepen 

21 Vrerick Jansz een schuit stenen slepen naar de stad 

21 Dirck Willemsz vervoer 

21 Adriaen Hugensz en Harmen arbeid aan de bruggen bij de Wissel 

21 Adriaen nog 5 rasters en een stuk van een kanthout 

21v Adriaen Dircxz hout aan de Wisselbrug 

21v Willem smit 
100 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 200 middelnagels, 500 lasijzers, 
1500 leinagels en 400 "socs"-spijkers 

21v Govert Dircxz, Aernt Strobbe, Janneken den opperman metselen 

21v Phillips arbeid en 5 tonnen tras 

21v Claes de droechscerier 20.000 stenen opstapelen 

21v Dirck straatgen 9 voet straat maken aan de brug voor "den hooren" en 1 kar zand 

21v Dirck Willemsz kalk en stenen vervoeren naar de Wisselbrug 

21v Jan Musgen en Faes dekken; 60 pond lood en 3 pond soldeer 

21v Cleyntgen hulp bij het dekken 

21v Pieter kist een kist maken in de schepenkamer om de kussens daarin te leggen 

21v Claes van Yperen toortsen in de pek zetten 

21v Pieter de slotenmaker 
een slot aan de kist in de achterkamer maken met 2 sleutels; nog een slot aan de 
"solder" met 4 sleutels; nog een slot gemaakt aan de Dijkspoort met 1 sleutel 
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21v Dirck Jansz de kalckman 2 zakken; een dubbele schouw gebruikt voor "den horen" 

21v Willem de smit 52 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 200 middelnagels en 200 lasijzers 

21v Adriaen Hugensz met Harmen Meesz arbeid aan het Doelenpoortje en elders 

21v Adriaen Hugez een wagenschot en vijzels 

21v Airt Heyn 20.000 stenen 

21v Dirck Willemsz stenen en tras vervoeren 

23 Lijsbet mit die crop 1000 stenen 

23 Neeltgen scepmaker schouwhuur 

23 Neeltgen scepmaker planken "tot 18 toe" 

23 Adriaen Hugensz en Harmen Meesz 6 dagen arbeid aan de IJsselbrug 

23 Adriaen Hugez hout, gebruikt aan de IJsselbrug 

23 Claes Harmansz hout naar deze brug brengen 

23 Willem de smit 74 pond ijzerwerk en 600 dubbele middelnagels 

23 Comen Jan blauwe steen vervoeren 

23 Adriaen Dircxz kanthout 

23 Willem smit 48 pond ijzerwerk, 1400 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 300 lasijzers 

23 Simon Vranckensz balken en kanthout aan de Vlamingsbrug 

23 Adriaen Hugez en Harmen Meesz 22 dagen werken aan de IJsselbrug en de Vlamingsbrug 

23 Adriaen Hugez zagen, en 8 sparren 

23 Jan de baggerman baggeren voor de sluis 

23 Claes Harmansz hout vervoeren 

23 Neeltgen scepmakers vrouw oude scheepsplanken, gebruikt aan de Vlamingsbrug en schouwhuur 

23 Phillips de metselaar, Jacob Phillipsz, Jan Florisz, Jaip Aelbertsz arbeid 

23 Phillips 3 tonnen tras 

23 Pieter de harnasmaker 10 brandemmers "te doen vermaken" 

23 Claes Harmansz hout vervoeren 

23 Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid aan de Vlamingsbrug 

23v Adriaen Hugez 18 wagenschotten gezaagd en gebruikt aan het Vlamingsbruggetje 

23v Pieter van Beest een kanthout 

23v Adriaen Dircxz ribben, gebruikt bij de leprozen in de kooi 

23v Simon Vranckensz een dorpel, die gebruikt is in het kozijn, van het Vlamingspoortje 

23v Neeltgen sceepmaker 50 ... (blanco) en oude planken met een "dolboem" 

23v Willem smit 84 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels, 500 middelnagels en 400 lasijzers 

23v Pieter slotenmaker een sleutel maken 

23v Jan Muysgen en een opperman arbeid bij de Minderbroeders 
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23v Adriaen Hugez arbeid in de kooi bij de leprozen 

23v Adriaen Hugez 15 dubbele sparren, gebruikt aan dezelfde kooi 

23v Willem de smit 34 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

23v Adriaen Hugez arbeid aan de Visbrug en aan de bruggen 

23v Adriaen Hugez 5 sparren, 4 rasters 

23v Adriaen Dircxz ribben, waar de kooi mee gemaakt wordt bij het Lazarus-huis 

23v Aeltgen Luyten achter in de schepenkamer (ruiten) stoppen 

23v Willem de mylden cryst de kooi dekken bij 't Lazarus-huis met riet en de latten 

23v Willem de smit 
22 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 100 middelnagels en 200 "scos"-
spijkers 

24 Neeltgen sceepmaker 
planken en ribben, gebruikt aan de Vismarkt en de Hontskoper brug en 
schouwhuur 

24 Adriaen Hugez arbeid aan de Vismarkt en de Hontskoper brug 

24 Symon Vranckesz 1 paal, die gezet werd in de Hontskoper brug 

24 Willem de smit 16 pond ijzerwerk aan de Hontskoper brug en 500 dubbele middelnagels 

24 Neeltgen sceepmakers vrouw planken, gebruikt aan de Hontskoper brug en schouwhuur 

24 Lobbe Heyn Verdelensvrouw 60 pond buskruit 

24 Adriaen Hugez met Harmen Meesz de IJsselbrug "lappen" en de Hontskoper brug maken; en sparren 

24 Willem smit 34 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

24 Adriaen Hugez arbeid aan de Dijkspoort en de Groenendaalse brug 

24 Adriaen Hugez 
10 wagenschotten, gebruikt in de Dijkspoort; nog een rondhout en een middelhout, 
2 planken en 3 sparren 

24 Willem smit 
8 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels, 400 middelnagels en 400 "scos"-
spijkers 

24 Huych de karreman stenen, kalk en tras vervoeren 

24 Feys Hermansz de weg bij de overtoom buiten de Potterspoort vóór de schouw bewerken 

24 Dirck Jansz calckman kalk 

24 Neeltgen sceepmakers mos en teer en schouwhuur 

24 Phillips de metselaar, Jaep Phillipsz, Jaep Aelbertsz arbeid, 12 tonnen tras 

24v Pieter slotenmaker sleutels, en 2 sloten maken 

24v Jacob de berduerwerricker 3 trompetters-vaandels maken 

24v Jacob Codde een glas maken in de Dijkspoort 

24v Claes Sloetgen 12 vrachten klei vervoeren naar de stads-overtoom 

24v - 2 schepen met zand, met kruien en karren, en gestrooid op het Hof 

24v Jan Willemsz stenen, zand en mortel vervoeren 

24v Phillips de metselaar, Jacob Phillipsz, Jaip Aelbertsz arbeid aan de Kleiwegspoort 
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24v Huych de karreman vervoer 

24v Adriaen Hugez arbeid aan de bruggen; een plank bij Adriaen Dircksz 

24v Willem smit 26 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 200 lasijzers, 500 "scos"-spijkers 

24v Frans Simonsz 17 nieuwe brandemmers 

24v - zand op het hof gekruid 

24v Dirck straatgen 25 karren zand; 4 roeden straat min 1 voet bij de Kleiwegspoort en klinkers 

24v - 25 karren zand, 1000 klinkers, 4 tonnen straatstenen aan de Kleiwegspoort 

24v Corte Celtgen de kruisen voor de poorten zetten op de markt 

24v een vrouw van Alkmaar 5 brandemmers 

24v Jan de baggerman 5 perioden baggeren voor de sluis 

24v Maerten coet grote stenen 

25 Neeltgen sceepmakersvrouw planken en palen gebruikt op de dam 

25 Adriaen Hugez arbeid aan de bruggen, aan de dam en op de IJsselbrug 

25 Adriaen Hugez 2 privaten dekken met eiken planken 

25 Adriaen Dircxz planken gebruikt op de IJsselbrug en andere bruggen 

25 Willem smit 64 pond ijzerwerk en 500 dubbele middelnagels 

25 Dirck Stempelsz een kar zand, gestort in het stadhuis 

25 Dirck straatgen en opperman 4 roeden bestraten bij de Visbrug en de Houtskoperbrug 

25 Dirck straatgen en opperman de gaten dicht maken waar de meibomen in stonden; nog 18 karren zand 

25 Neeltgen Vrericxz en opperman arbeid bij de Minderbroeders 

25 - 
stenen vervoeren naar de Visbrug en kalk vervoeren; nog 8 tonnen tras en 12 
tonnen straatstenen vervoeren 

25 via Hubert Zeverijnsz ballast, dat over 't Hoofd gekruid werd 

25 Adriaen Hugez 
de bruggen opknappen; een plank; 4 kerksparren; 6 dubbele sparren; 1 raster en 
een plank van Adriaen Dircxz 

25 Willem de smit 22 pond ijzerwerk en 400 dubbele middelnagels 

25 via Hubert Severijnsz 4 ladingen zand, die op het Hoofd gekruid werden 

25 Neeltgen sceepmaker 6 planken 

25 Adriaen Hugez arbeid 

25v Heinrick Heinricxz 1000 pannen 

25v Harmen Meesz arbeid aan de Visbrug, met Hermen Willemsz 

25v Adriaen Dircxz hout en 2 pannnen, gebruikt aan de Groenendaalsebrug 

25v Phllips de metselaar, Goris Willemsz en Bartgen metselen aan de Wisselbrug 

25v Phillips 9 tonnen tras 

25v - arduin-steen 
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25v de comen 8 tonnen straatstenen, klinkers en 12 karren zand vervoeren 

25v - 1000 stenen 

25v Claes Harmansz het hout van de Visbrug slepen met 4 paarden 

25v Claes Harmansz slepen 

25v Willem de smit 36 pond ijzerwerk, 200 lasijzers, gebruikt aan de nieuwe Wisselbrug 

25v Adriaen Hugez arbeid aan de Wisselbrug 

25v Harmen Meesz en Gerit Willemsz arbeid 

25v Adriaen Hugez 9500 stenen 

25v Ewout Jansz een stuk hout, gebruikt aan de Hontskoper brug 

25v Lijsbet mit die crop 1000 klinkers 

25v Pieter harnasmaker 18 brandemmers doen vermaken 

25v Phillips de metselaar arbeid, ook aan de kraan op het Raadhuis 

25v Bartgen opperman opperen 

25v Janneken slock opperen en meedragen van 20 tonnen aarde 

25v die comen 40 karren puin naar 't Hoofd voeren 

26 Zaers en maat zagen 

26 Jan Vallick zagen 

26 Jan Muysgen stellingen maken aan de schoorsteen, toen men de kraan daar op zette 

26 Heinrick Geritsz, Faes opperen, arbeid 

26 Pieter de slotenmaker 
de kraan op het Raadhuis maken, te weten van ijzer vertimmerd en van andere 
platen 

26 - 20 dikke planken, gebruikt aan de Wisselbrug 

26 Willem smit 150 pond ijzerwerk, voor de Wisselbrug en 26 pond ijzerwerk 

26 Claes Harmansz 21 balken slepen en andere planken naar deze brug 

26 Adriaen Hugez rasters en sparren, gebruikt als steigers voor de kraan op het Raadhuis 

26 Frans Simonsz 58 brandemmers 

26 Aecht mr. Goesens weduwe het wapen van de stad op 12 brandemmers zetten 

26 Jan Vallick en maat arbeid 

26 Cornelis Karstensz schouwhuur 

26 Adriaen Hugez arbeid aan de Wisselbrug 

26 Harmen Meesz en Gerit Jacobsz werken aan deze brug 

26 Ewout Jansz hout, gebruikt aan de Doelen 

26 Jan Claesz en knecht arbeid 

26 Ghijs Moel 2 basten 

26v Willem smit 250 pond ijzerwerk en 24 pond, nog 300 dubbele middelnagels, 300 middelnagels, 
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200 lasijzers, 2000 leinagels 

26v Jan Willemsz zand, puin, kalk, stenen en tras met straatstenen vervoeren 

26v Phillips arbeid 

26v Jan Witte arbeid en 2 tonnen tras 

26v Maerten de Haes de "hamen" om "den bot" te dragen, en 20 "botten" 

26v Claes Harmensz slepen en mennen 

26v Aecht mr. Goesen het Goudse wapen schilderen op 58 emmers 

26v Claes Harmensz slepen 

26v Dirck straatmaker 51 karren zand 

26v Adriaen Hugez arbeid 

26v Harmen Meesz en Gerit Jacobsz arbeid 

26v Ewout Jans hout 

26v Willem de smit 197 pond ijzerwerk, nog 600 dubbele middelnagels 

26v Saris de houtzager en maat - 

26v Phillips 
de kade aan de IJssel maken van 45 "getijden" (periodes) te bestraten, elke man 
een bedrag; 30 schuiten met grof materiaal 

26v Phillips arbeid, 4 maal in aanwezigheid van een opperman; ½ ton tras 

26v Pieter verdaechs het gat opbreken en de steiger bij Airt Snoij 

26v Dirck stratemaker 66 karren zand, nog 4 karren 

26v Jan Willemsz 37 karren puin 

26v Dirck Boen 90 karren zand vervoeren, 25 karren straatstenen, kalk en de tras vervoeren 

26v - laken, waar de "bouts" mee gemaakt waren 

27 Jan de bagerman baggeren 

27 Willem smit 38 pond ijzerwerk, 750 dubbele middelnagels 

27 Adriaen Hugez en Harmen zijn knecht arbeid 

27 5 heiers geld 

27 Gerit Jacobsz arbeid 

27 Adriaen Dircxz en Teun (?) hout, dat naar de brug gegaan is, en basten 

27 de 4 poortwachters en het veerstal 6 dagen waken 

27 Claes Say 5 dagen reizen naar Hoorn 

27 Dirck stratemaker en opperman 
20½ roe straat maken voor "den hoorn", nog 20½ voet planken vloer, nog 75 voet 
trappen 

27 - 12 perioden werk, 17 schuiten grof materiaal 

27 Dirck Jacobsz arbeid 

27 Jan de Wit arbeid 
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27 - 8 tonnen tras 

27 de dekkers het oost- "kaetgen" repareren en de zijl legggen 

27 Claes Hermansz de zijl en planken slepen 

27 Dirck van Bonen 
vervoer van straatstenen, 3000 bakstenen, 16 karren puin, 11½ karren met zand, 
6 tonnen tras en 7 karren kalk 

27 Adriaen Hugez arbeid 

27 Hermen Meesz arbeid 

27 Ewout Jansz een plank 

27 Adriaen Dircxz hout en zagen 

27 Willem smit 62 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels 

27 Clemment Joosten een steen die in de schoorsteen ligt, waar de kraan op loopt 

27v Cornelis Karstansz schouwhuur; nog pek en mos 

27v Corte Ceel de kruisen voor de poorten op de markt plaatsen 

27v Jan de baggerman baggeren onder mr. Chrispoffels brug in de Peperstraat 

27v Claes Harmansz hout vervoeren 

27v 
Neel bierdrager (?) en Adriaen zijn neef, Gerit Ruis en Willem 
Zuytbroecken 

3 perioden werk 

27v Phillips 9 perioden erbij zijn 

27v - 21 pond touw 

27v - 
andere zaken, gebruikt aan het "huysken" waar de buizen liggen (is bedoeld 
"sluysgen"?) 

27v - de "koecker" slepen 

27v Jan Wit opperen en stenen schoon maken 

27v Lijsbet Wouters 2000 stenen 

27v Willem smit 86 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels, 300 middelnagels 

27v Simon Mol 
34 stukken kanthout, waarmee het genoemde sluisje gemaakt werd, en die ook 
gebruikt zijn aan de Wisselbrug 

27v Pieter Verdaech c.s. aan de dijk werken bij het sluisje in de IJssel 

27v Claes Hermansz de "bossen" achter de stad halen en hout slepen 

27v Adriaen Hugez arbeid aan de zijl en bruggen opknappen 

27v Harmen Meesz arbeid, de "bossen" verzamelen, de bruggen opknappen 

27v Ewout Jansz een hout, waar men een leeuw van maakte in de Kleiwegspoort 

27v Adriaen Hugez rasters en sparren 

27v Willem smit 15 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, en 200 middelnagels 

27v Pieter slotenmaker 
2 sloten vermaken in het gat van de haven; nog 2 sleutels, een slot met 2 sleutels, 
en ijzerwerk 
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27v Kersgen met zijn maat zagen 

28 Pieter IJsbrantsz een "cramme"in de draaiboom maken, en ijzerwerk 

28 Phillips de metselaar c.s. 26 perioden werken 

28 - 10 schuiten met ruw materiaal en 3 schuiten lossen en laden, 4 schuiten 

28 Adriaen Hugez arbeid 

28 Willem smit 6 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

28 Claes corenbroer slepen 

28 Pieter van Beest 15 balken, waarvan men de nieuwe brug maakte 

28 van idem gekocht 
22 balken, nog 4 balken, nog 4 Deventer houten; nog een hout waar men de 
leeuw van maakte; 19 planken; 8 planken; nog 10 balken; planken en wagenschot 
gebruikt aan het sluisje in de IJssel 

28 Gerit van Leyen, Phillips de metselaar de "spoye" (schutsluis of kolk) maken 

28 - een balk zagen 

28 Harmen Meesz arbeid 

28 Willem smit 16 pond ijzerwerk en 400 dubbele middelnagels aan de Potterspoort 

28 Mateus van beneden straatstenen 

28 de knechts lossen 

28 Dirck straatmaker kruien en sluisgeld en 3 voet "decksel" 

28 - baggeren bij de Minderbroeders 

28 Claes Harmensz slepen 

28 Willem smit 63 pond ijzerwerk en 200 dubbele middelnagels 

28 Adriaen Hugez arbeid 

28 Harmen en Pieter arbeid 

28v Adriaen Dircxz 1 hout 

28v Ewout Jansz hout 

28v de houtzager zagen 

28v Phillips de metselaar arbeid 

28v Comen Jan zand, stenen en puin vervoeren 

28v Adriaen Hugez arbeid en hout 

28v Dirck straatmaeckers straatmaken en zand 

28v Willem smit 14 pond ijzerwerk en 200 dubbele middelnagels 

28v Adriaen Hugez arbeid 

28v Harmen Meesz arbeid 

28v Adriaen Dircxz planken en barkoenen, gebruikt aan zekere bruggen 

28v Willem smit 37 pond ijzerwerk, 550 dubbele middelnagels 
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28v Claes Harmensz slepen 

28v Phillips de metselaar takels, kabels, vervoer, de kade 

28v Vrerick Jansz 1000 stenen 

28v Huych de karreman 16 karren zand 

28v Lijsbet Wouter Jansz' weduwe 2000 klinkers, gebruikt in het Veerstal 

28v Comen Jan vervoer 

28v Pieter slotenmaker sleutels en sloten, en ijzeren tralies maken van de ramen in de raadkamer 

28v Adriaen Hugez arbeid 

28v Adriaen Hugez hout 

28v Evert de soes de verzen dichten in de raadkamer 

28v Dirck straat en opperman 2 roeden bestraten in het Veerstal en 13 karren zand 

29 Claes Harmansz slepen 

29 Gijsbert Dircxz een boot, waarmee men de boom sluit 

29 Adriaen Hugez arbeid aan de kaak en elders 

29 Adriaen Hugez hout 

29 Phillips de metselaar 2 periodes ......? 

29 Jan Ponssen repareren van de glazen in het raadhuis 

29 Adriaen Jansz Seur de kade van de kolk maken 

29 Pieter slotenmaker sloten en sleutels 

29 de Collatiebroeders de briefjes aangaande de paardenmarkt drukken 

29 Claes sloetgen 2 jaar bewaken van de weg bij de overtoom van de stad 

29 Pieter van Beest zeker hout 

29 Pieter slotenmaker allerlei sloten en sleutels gemaakt bij de Minderbroeders 

29 Engel Simonsz 18 bossen rijshout en kruien naar de brug 

29 Jacob Coddestein glazen bij de Minderbroeders repareren, over het hele jaar 21 schellingen 

29 Adriaen Hugez arbeid 

29 Adriaen Dircxz planken en keperhout 

29 Willem smit 14 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels en 100 middelnagels 

29v - blanco 

         

11 Diversen  

30 Heinrick Cornelisz 
19 kwitanties aangaande de terugbetalingen van de staat van het gemene land, 
met 5 gesloten brieven 

30 Willem Stevensz een nieuwe "slappert" 

30 mr. Floris Oem, mr. Evert van Gorcom en mr. Heinrick van omdat zij 3½ dag gedeputeerden geweest zijn in de zaak van een privilege van 
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Schoonhoven deze stad en van de tollen en van de nieuwe sluis 

30 mr. Jacob Mouwerisz een kopie van een mandement 

30 Cornelis Dircxz 3 gewichten, die hij te Antwerpen vanwege de stad kocht 

30 Claes Heinricxz tollenaar om de gedeputeerden te betalen, die gereisd waren naar de overtoom 

30 - 
zekere brieven met advies aan de Rekenkamer, inzake de makelaardij; zittingen 
gehouden over de graties van de halve portie van de bede, en het schrijven van 
kopieën van eisen; en verweren in deze zaak voor de gedeputeerden brengen 

30 - machtiging gegeven om renten te verkopen op deze stad 

30 mr. Jan Bazijn 
de instructie gemaakt op het gebruik van de halve bede en een verzoekschrift aan 
de koning 

30 de commissarissen over dezelfde zaak 

30 onze pastoor een zalm, omdat hij geen geld wilde hebben voor zijn inspanningen ("reporteren") 

30 mr. Jan Rosseur, procureur-generaal 
om het proces te vernieuwen dat verloren was tegen die van Brugge, inzake de 
brouwerij 

30 de knecht van Claes Heinricxz tollenaar onkosten gemaakt door de gedeputeerden op de Hil 

30 mr. Floris Oem en mr. Evert, commissarissen toen zij in de stad onderzoek deden op de vaart, geheten de overtocht 

30 mr. Heinrick Cornelisz notaris maken van 2 akten van appèl, aangaande de 300 soldaten 

30v Pieter van Teylinge inspanningen, gedaan in de zaak van de makelaardij 

30v - op de Rekenkamer voor het recht van advies van de makelaardij 

30v - een brief te authentiseren inzake de tol van Stein 

30v via mr. Jacob Mouwerisz 
een bevelschrift van appèl, inzake de veroordeling van de 1557 pond inzake de 
halve bede en de deurwaarder voor zijn reis 

30v mr. Jacob 
in Breda betaald om bier te brengen naar de kanselier en de tresorier, en brieven 
te zenden naar de stad 

30v mr. Heinrick brieven schrijven 

30v Jan de tinnegieter 
omdat het gerecht hem beloofd had boven de koop van de Wissel voor de 
reparatie die hij uitgevoerd had, te geven een som geld 

30v Jan de baggerman baggeren 

30v mr. Heinrick Cornelisz zekere brieven kopiëren en een missive schrijven 

30v Willem Stevensz een klein "slapperken" van de renteniers te Amsterdam 

30v Evert de Soes en Corte Celtgen de organisatie van de processie 

30v mr. Jan van de school voor een half jaar in mei 1505 (2 pond) 

30v mr. Jacob Mouwerisz 
een machtiging om 1300 Rijnse guldens te verkopen met een advies-brief; 2 
verzoekschriften in het net schrijven en verdubbelen 

30v mr. Jacob Mouwerisz twee adviezen, het ene inzake de tollen, het andere inzake de makelaardij 

30v de trompetters omdat zij de trompetten bliezen op H. Sacramentsdag en St.-Jansdag voor het 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        93 

 

 

sacrament 

30v en een vreemde trompetter geld 

30v mr. Jan voor een half jaar de school nog 2 pond 

30v - 
twee "informatiën" te doen op het proces van Willem Biscop en de tollenaar te 
Geervliet door mr. Willem van Berendrecht en Jan van Sevender 

30v - 
de procureurs-commisssie en de deurwaarders-commissie, bevelschriften en 
getuigen 

31 mr. Heinrick van Scoenhoven 
aanwezigheidsgeld, de "reparatie" van de grieven door hem overgelegd tegen de 
tollenaar 

31 mr. Heinrick van Scoenhoven nog voor 't rapport hierover 

31 een bode die geschriften uit Den Haag hier bracht van Willem Bisscop 

31 mr. Heinrick 
die een bode uit Den Haag hierheen gezonden had met een uittreksel uit de 
rekenkamer inzake de 100.000, toegestaan in het jaar 1492 

31 Willem Stevensz schrijven van een kopie van een privilege 

31 Jan de Luyckenaar een brief die hij mr. Frans Cobels knecht betaald had 

31 Heinrick Govertsz een kopie 

31 via mr. Jacob "reporteren" van het advies van het privilege van Jacoba van Beieren 

31 via mr. Jacob 
reporteren van 3 adviezen van de makelaardij en deze in het Diets vertalen 
("duytse") 

31 mr. Jacob 
geld voor het bezegelen van stukken van Jacoba van Beieren en het recht van de 
secretaris en de klerk 

31 - een kopie van een plakkaat aangaande de tollenaars 

31 de heidenen geld, opdat zij buiten de stad zouden blijven 

31 Floir Dircxz 
geld voor wat ten zijnen huize gedronken was door vele voerlieden, die door de 
proost gehoord waren over het maken van een weg 

31 Claes Heinricxz tollenaar om de gedeputeerden te betalen op de Hil, voor het dammen van de Hil 

31 heer Jan Florisz een bevelschrift maken inzake de verklaring van Willem Airtsz, burgemeester 

31 - 
drinkgeld, toen de Wissel (bank) verkocht werd door Willem Airtsz, Aelbert Minne 
en Claes Geritsz 

31 de griffier Bolinck geld voor zijn inspanningen gedaan in verband met de 3e paardenmarkt 

31 de proost van Atrecht 
daggelden in dezelfde zaak, als gedeputeerde om inlichtingen te verkrijgen over 
de paardenmarkt 

31 Dirck Pelle een kopie van een bevelschrift 

31v via Dirck Pelle 
voor de rekening en de ......, gemaakt in Den Haag, en voor de regelingen voor de 
rentmeester en Jan van Sevender en voor andere verzoekschriften in deze zaak 
ingediend 
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31v Cristiaen Kruijf 
een philippusgulden op rekening van een proces dat de stad heeft vanwege Pieter 
Jansz, poorter van deze stad tegen de tollenaar 

31v de Collatiebroeders 
omdat aan hen toestemming was gegeven door de vroedschap hun huizen "inte 
setten" in het kleine steegje, en daarvoor kregen ze 4 ponden 

31v Willem Stevensz een nieuw leenboek schrijven en twee privileges kopiëren 

31v mr. Boudijn 
een proces beschrijven dat mr. Pieter Mijdi verloren had, en andere diensten 
bewijzen 

31v te Gent 
geschriften opgesteld inzake het proces van de brouwerij tussen Jan Levertsz en 
Dirck Govertsz 

31v Gerit de bode hofstedegeld van het stadhuis, de Minderbroeders, de school en de wisselbank 

31v Gijsbert Gerbrandsz vracht van een half brouwsel bier, dat in Brussel geschonken was 

31v - een brief inzake het lossen van de domeinen uit handen van de rentmeester 

31v mr. Adriaen Willemsz 
geld, toen hij de erfpacht van Stein met een voorschot afdeed, voor de akte, en 
het kapittel bijeen te roepen van notarissen en getuigen met de haring die hij 
schonk 

31v Willem Stevensz een privilege kopiëren van het land van Stein 

31v via Mees de cuper en Dirck Wit aan een deurwaarder een exploot en "exceptie" gedaan jegens de tollenaar van Hulst en onkosten 

31v mr. Boudijn Hagebaert 
omdat hij als gedeputeerde de toelichting aangaande het Goudse bier heeft 
veranderd en geautoriseerd 

31v de derde paardenmarkt 
verkregen van de koning voor transportgeld, zegelrecht en secretaris: 5 pond en 8 
stuivers 

31v 
mr. Boudijn Hagebaert, de procureur-generaal in het Hof van Gent, 
mr. Cornelis en Jacob Budt 

voor de besprekingen, gehouden inzake de brouwerij 

32 - een bevelschrift verworven tegen de stad Hoorn 

32 - 
3 bevelschriften in Den Haag, één tegen die van Hoorn, het andere tegen Coen 
van Bosschuissen, het derde tegen de tollenaar van Middelburg, en 
verzoekschriften van deze "matennen" (?) 

32 - 
een nieuwe akte opstellen inzake de 1500 gulden; nog een bode uit Den Haag 
naar Hoorn gezonden 

32 Christiaen Cruyff 
geld, vanwege een proces, dat de stad voert van Pieter Jansz tegen de tollenaar 
en de procureur-advokaten 

32 een bode een brief 

32 - 
4 brieven schrijven aangaande de baljuw en wethouders van Beveren; 2 
bevelschriften en executies leggen, en de procureurs en advokaten betaald, en 
het halen van het vonnis 

32 - de kopie van de omslag van kerstmis anno 1505 

32 Gijs de Roelen een termijn van de handboogschutters-Doelen 
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32 Claes Heinricxz het "vervolgen" van de overtocht, kosten van rapportgeld en andere onkosten 

32 - drinkgeld verworven vanwege iemand die te Mechelen gestorven was 

32 Gillis van Ammeroye, deurwaarder voor een exploot gedaan jegens de tollenaars van Yersekeroord 

32 Dirck Pelle, secretaris 
voor het schrijven in het privilege-boek van zekere privileges en die te 
autenticeren 

32 Jan de bastaert omdat hij de tresoriers gegijzeld had in Den Haag 

32 Jan Pietersz omdat hij drinkgeld eiste van de vrouwe van Montfoort 

32 Gerit Gerit van Utert omdat hij de tijding bracht van de dood van Dirck van Zulen 

32v Jan Dircxz van Crimpen 
omdat hij "den van 't enden" van de IJssel "up dede bijten", hetgeen hem was 
toegestaan door de kamer 

32v Comen Heyn omdat hij het geld van Dordrecht bracht 

32v Jan Jansz, rentmeester 
6 jaren terugbetaling, welke "qualick" opgeëist was, ten name van Dirck Pietersz, 
per jaar één stuiver 

32v Engel Simonsz omdat hij de brug bewaakte voordat zij verpacht was 

32v Willem Stevensz deze 2 rekeningen in het net schrijven en opstellen 

         

12 Bezoldigingen  
33 Dirck Pelle, clerck bezoldiging 

33 mr. Heinrick van Scoenhoven bezoldiging 

33 mr. Louweris en de keyser de weeskamer bewaken 

33 Pieter Cruycer de Vlamingspoort en de Potterspoort bewaken 

33 Jan Adriaensz de emmers 

33 Jan de Luyckenaar zijn tabbert 

33 Pieter harnasmaker het stadhuis bewaken 

33 mr. Aelbert van Loo bezoldiging 

33 mr. Heinrick de stadschirugijn - 

33 de 4 boden bezoldiging 

33 Adriaen Jacobsz het Veerstal, Dijkspoort, Tolhuispoort en de boom bewaken 

33 Steven de Weur de St.- Joostklok stellen 

33 Dirck Claesz de Tiendewegspoort openen en sluiten 

33 - de stadskleding van de burgemeesters en schepenen 

33 Claes keysers bezoldiging voor het dienen van de tresoriers 

33 Jacob Evertsz de Kleiwegspoort sluiten 

33 Pieter slotenmaker de grote klok stellen 

33 mr. Adriaen barbier het marktveld schoonhouden 
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33 mr. Claes du Marsier, advocaat bij het Hoge Hof bezoldiging 

33 de jonge schutters geld, dat hen door de vroedschap was toegestaan, toen zij de papegaai schoten 

33 Coppen de boogmaker bezoldiging 

33 de advokaten en procureurs te Gent bezoldiging 

33 Willem Smit de geschutsstukken bewaken 

33 Gherit Claesz omdat hij de schutters gediend heeft 

33 mr. Pieter Mijdi bezoldiging 

33v Claes Geritsz en Willem Jan, schepenmeesters 4 poortpandingsmaaltijden 

33v de boden in Den Haag voor nieuwjaar 

33v de deurwaarders in Den Haag voor nieuwjaar 

33v de deurwaarders bij de Rekenkamer voor nieuwjaar 

33v de koorzangers op het Hof voor nieuwjaar 

33v de portier aan de voorkant en de portier aan de achterkant voor nieuwjaar 

33v de kamerdienaar van de stadhouder voor nieuwjaar 

33v Jacob van Borsselen, onze kastelein omdat hij het gerecht in Den Haag haalde 

33v mr. Jacob Mouwerisz voor een jaar diensten aan de stad gedaan 

33v de oude schutters bij hun gelag op Verzworen Maandag, met toestemming van de kamer 

33v Dirck Dirck Jacobsz een jaar de brouwaccijns bewaren; nog voor het boek, van de hopaccijns 

34 - blanco 

34v - saldo 

         

13 Renten  
35-42v - reeksen namen 

         

         

 1506 inv.nr. 1168 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Dirck van Bockhoven de zijl in de Peperstraat 

1 Jacob Pietersz de Vismarkt 

1 Tonis Feysz de 3 grachten 

1 Dirck Jacob Florisz de 4e gracht bevissen 

1 Willem Jan Willemsz laken 

1v Jan Dircxz Moel vlees 
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1v Dirck Govertsz zout 

1v Jacob Pietersz visserij in het land van Stein 

1v Cornelis Bos vellen, van de zeemwerkers 

1v Cornelis Jansz huiden en hoornbeesten 

1v Willem bontwercker boter, honing en olie 

1v Dirck den bril kennip, garen touw en want 

2 Jan Trompersz smaltienden in het land van Stein 

2 Pier Licht de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 Dirck Gheritsz azijn en zeep 

2 Tonis Ellertsz hout en turf 

2 Evert de soes verse en gezouten haring en sprot 

2 Jan Dircxz meel 

         

2 De stadstienden  
2v Jacob Dircxz Wouter Gheritsz blok 

2v Heinrick Govertsz de oost- en westzijde van de Willens 

2v Jacob Hugensz Dirck van der Gouwen blok 

2v Heinrick Govertsz Wagelwijk 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v Willem Geerlofsz de Veerlaan te Haastrecht 

2v de broeders in het land van Stein 2 lood zilver 

3 Dirck den bril de plaats in de Hal 

3 de "ondersaten" van Bloemendaal geld 

3v - blanco 

         

3 Voorgeschoten renten van het gemeneland  
4 Dordrecht - 

4 Haarlem - 

4 Delft - 

4 Leiden - 

4 Alkmaar - 

4 de rentmeester te Gouda - 

4 - renten staande op naam van joffrouw Pieroene Alferts 

4 Aecht Jan van Zijlens natuurlijke dochter 
verkocht aan haar een lijfrente met toestemming van de vroedschap van 100 
rijnse guldens per jaar, omdat men met dit geld diverse losrenten op deze stad 
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kon lossen 

4 de rentmeester mr. Jacob Goudt 
1250 rijnse guldens, vanwege onze gratie, inhoudende 2500 rijnse guldens, 
waarmee men de St.- Jans termijn van 1506 zal korten van 1250 gulden 

4v deze rentemeester 
als terugbetaling van de 400.000, afgesproken over al deze landen herwaarts 
over, waar die landen te hoog getaxeerd waren in de quoting, hetgeen gekort zal 
worden in 8 termijnen; dit is de 4e termijn 

4v deze rentmeester als terugbetaling van de 6680 pond, de 5e termijn 

4v deze rentmeester 
een terugbetaling, vanwege het feit, dat de tresoriers van 1505 de koning hadden 
geanticipeerd 

4v de buren 
wonende in de "gallichkamp" voor het bouwen en hulp van St.- Remijnshuisje en 
brug 

4v Airt Pietersz voor zijn correctie tot reparatie van de stad, omdat hij zijn zeil niet wilde strijken 

5 Adriaen Hugez geld, vanwege de koop van de huizen die op de Wissel stonden 

5 lening van de tresoriers 1505 waar ze te Antwerpen mee betaalden 

5 dezelfde tresoriers geld, waar de zusters te Oudewater mee betaald zijn 

5 dezelfde tresoriers geld dat zij ons geleend hebben 

5 tresoriers 1504 geld 

5v - blanco 

         

4 Accijnzen  
6 Dirck Dircxz wijnaccijns, 1e kwartaal 

6 Gherit Geerlofsz wijnaccijns, 2e kwartaal 

6 Maerten Aelbertsz wijnaccijns, 3e kwartaal 

6 Jan Jansz, burgemeester wijnaccijns, 4e kwartaal 

6v Dirck Dircxz bieraccijns, 1e kwartaal 

6v Dirck Stempelsz bieraccijns, 2e kwartaal 

6v Willem Jan bieraccijns, 3e kwartaal 

6v Dirck Dircxz bieraccijns, 4e kwartaal 

7 Dirck Dircxz den duytsen brouwaccijns, 1e kwartaal 

7 Dirck Dircxz den duytsen brouwaccijns, 2e kwartaal 

7 Dirck Dircxz den duytsen brouwaccijns, 3e kwartaal 

7 Dirck Dircxz den duytsen brouwaccijns, 4e kwartaal 

7v Jan Dircxz van Crimpen korenaccijns, 1e kwartaal 

7v Claes Backuyt korenaccijns, 2e kwartaal 

7v Frans Brochhuysen korenaccijns, 3e kwartaal 
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7v Jan Dircxz van Crimpen korenaccijns, 4e kwartaal 

         

5 Renten  

8 mr. Jacob Goudt, rentmeester 
de renten, die de steden voor de landsheer vroeger hadden afgesproken, zijn 
betaald uit de domeinen van de landsheer, en wel losrenten en lijfrenten 

         

6 Saldo  
8v - saldo 

         

7 Opgelegde gelden enz.  
9 - bij het verpachten van de stadsgoederen, 1e kwartaal 

9 - bij het verpachten van de stadsgoederen, 2e kwartaal 

9 - bij het verpachten van de "brugge" 

9 - bij het verpachten van de stadsgoederen, 3e kwartaal 

9 - bij het verpachten van de stadsgoederen, 4e kwartaal 

9 mr. Jacob Goudt, de rentmeester-generaal van Noord-Holland de beden ordinaris en extra-ordinaris 

9 mr. Jacob Goudt, de rentmeester-generaal van Noord-Holland 
de portie van deze stad van de 80.000 "clinckerts" aan de koning onlangs 
toegestaan 

9v de rentmeester mr. Jacob Goudt termijn van 's heren bede 

9v de rentmeester mr. Jacob Goudt 
de extra-ordinaris bede voor "zijn voyage", waarvan de som bedraagt voor de 
grafelijkheid van Holland 20.000 per jaar en voor de portie van de stad 436 pond 

9v de rentmeester mr. Jacob Goudt ons deel van de 400.000 

9v mr. Chrispoffel Florisz, rentmeester ons deel van de gemenelands penningen 

9v mr. Chrispoffel ons deel van de gemenelands penningen 

9v - een lijfrente-brief gelost 

10 Gherit Claesz 
hofstede-geld op het stadhuis, op het Minderbroeders-erf, op de school en op 
twee huizen van de Wissel 

10 - rentebrieven gelost 

10v leningen aan de tresoriers - 

10v leningen aan de tresoriers - 

10v - 

geld om de schepen van oorlog in zee te brengen tegen een piraat genaamd Jan 
Sapproen, dewelke zei "uwt ghemaect te wesen van den heer van Gelre de 
welcke op zee vier Hollantsche scepen genomen hadde" welke som later op het 
eind van de rekening terugbetaald zal worden door Gerit Florisz, t.w. 245 Rijnse 
guldens 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        100 

 

 

         

8 Reizen  
11 Pieter harnasmaker te Gouwsluis om de paarden daarheen te zenden 

11 Claes Say 
10 dagen reizen in Zeeland, zoals in "bommenets" (?), circzee en elders om 
maatregelen te nemen voor de IJssel 

11 Jan de Luyckenaar naar Mechelen, naar onze pastoor met een brief 

11 Jan de Luyckenaar naar verschillende plaatsen om briefjes te spijkeren op de poorten, en spijkers 

11 Claes Say naar verschillende plaatsen om briefjes te spijkeren op de poorten, en spijkers 

11 mr. Jacob Mouwerisz en Jan Jansz 
naar Den Haag, om te beëndigen een rekening tussen de rentmeester en de stad, 
inzake de bede van 1505 en ook om rekening te doen van de domeinen 

11 mr. Cornelis Jacobsz en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, om het rapport van de gedeputeerden te horen aangaande de 
weerspannigheid (contumatie) tegen de lopende bede en de ordonnantie van de 
tollen 

11 Jan de Luyckenaar 
5 dagen reizen in Delfland om met briefjes daar de nieuwe paardenmarkt te 
verkondigen, en spijkers 

11 Jan Jansz en mr. Jacob 
naar Den Haag, inzake de dagvaart van de contumatie tegen de bede, en om de 
stapel van colen (of: Colen = Keulen ?) en andere zaken af te doen 

11 Jan de Luyckenaar naar Den Haag, met bier dat hij daar schonk 

11 Jan de Luyckenaar 8 dagen lang in Vlaanderen in Zeeland vanwege de IJssel 

11v mr. Jacob naar Utrecht, naar de officiael en de proost inzake de gebreken van de kerken 

11v Jan de Luyckenaar naar Den Haag 

11v mr. Jacob 
naar Mechelen, naar de kanselier en de "audiencier" met geld van de 
"graytuytenten" (vrijwillig) en om de instructie te geven bij de processen over de 
1500 gulden en Jacop Voppez tegen de wil van "Remmerswael" 

11v Claes Say met briefjes inzake de nieuwe paardenmarkt 

11v mr. Jacob Mouwerisz en Willem Jan 
naar Den Haag, om eindelijk antwoord te krijgen op de contumatie van de lopende 
ordinaris bede, en ook over het niet voeren van koren uit het land, en andere 
zaken de stad betreffende 

11v Gherit Heye naar Amsterdam en Haarlem inzake de nieuwe vaart 

11v mr. Jacob naar Mechelen, om de zaak van de IJssel voort te zetten en andere processen 

11v Barent Heinricxz en mr. Jacob naar Den Haag, inzake de petitie van de contumatie van de lopende bede 

11v de procureur-generaal naar de kanselier om de zaak van de IJssel te bevorderen 

11v Gherit Heye en Heinrick Govertsz naar Antwerpen, naar de pinkstermarkt, om de renten te betalen 

11v Gherit Heye naar Leiden, inzake de nieuwe vaart 

12 Jan de Luyckenaar naar Den Haag, naar de rentmeester 

12 Jan Jansz en Pieter Volpertsz naar Den Haag, ter dagvaart 
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12 Barent Heinricxz en mr. Jacob 
naar Mechelen, om verder te gaan met de artikelen, beloofd voor het toestaan van 
de bede 

12 idem, met de andere steden, met 2 knechten 
inzake de Engelsen, waarbij de ene knecht de komst van de provoost van Atrecht 
moest afwachten; verder inzake de IJssel 

12 mr. Jacob Mouwerisz en Heinrick Govertsz naar Den Haag, om te vernemen de gratie van de bede 

12 Jan de Luyckenaar naar IJsselstein, om inlichtingen te winnen over de Geldersen 

12 Pieter Volpertsz en mr. Jacob 
naar Den Haag, naar mr. Joost Connevijn, om hem in te lichten met de andere 
steden inzake het bier dat de vreemde lieden alhier kopen zonder tol te betalen 

12 Claes Say naar Mechelen en elders, 2 keer 

12 Heinrick Govertsz en Claes Jansz de Jonge naar Amsterdam om de rentetrekkers te betalen 

12 Jan de Luyckenaar naar Zeeland met een brief, om mr. Floris Oem te halen 

12 Jan de Luyckenaar naar "Ravezway", naar heer van IJsselstein met een brief 

12 Willem Jan en Heinrick Govertsz naar Den Haag, op schrijven van de graaf van Buren 

12v Jan de Luyckenaar naar IJsselstein "om sekere haestighe tidinghe" 

12v mr. Cornelis doctor en Dirck Dircxz naar Calais, om een verdrag te sluiten met de stapelaars aldaar 

12v Jan Jansz naar Den Haag, voor de zaak van de tollen, en het onderhouden van 400 gezellen 

12v Claes Say naar Den Haag naar mr. Heinrick Jansz en mr. Jacob Mouwerisz met een brief 

12v mr. Heinrick Jansz en mr. Jacob naar Den Haag, inzake 8000 voetknechten en 1500 paarden over alle landen 

12v Baernt Heinricxz en Gijsbert Geritsz 

naar Mechelen, op schrijven van de stadhouder-generaal inzake het onderhouden 
van 9000 soldaten over al de landen en om te overleggen met mr. Jan Bazijn 
aangaande het proces tussen de rentmeester van Noord-Holland en de stad 
Gouda over onze gratie 

12v Baernt Heinricxz naar Steenbergen, voor zijn eigen zaken 

12v Pieter Volpertsz en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, om antwoord te brengen aangaande de 8000 voetknechten en 
1500 paarden 

12v een bode van Schoonhoven een brief die hij bracht 

12v mr. Adriaen Willemsz 
naar Utrecht om de heren van Oudmunster te betalen 6 gouden guldens, voor de 
pacht van het land van Stein 

12v Calve omdat hij het capittel bijeen riep 

12v een beëdigde bode 
die het kapittel "verdaechde, omdat zij sien souden dat men 't gelt onder recht 
leyde" 

12v mr. Jan Hoy, procureur in de zaak geld 

12v 2 getuigen geld 

12v de notaris die de akte maakte 

13 Galleyn Macharius naar Den Haag, naar mr. Frans Cobel 

13 Floris Dircxz omdat hij de kastelein en de schout voerde naar "Slupick" (=Sluipwijk) om een 
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onderzoek in te stellen naar de ordeverstoorders 

13 Jacob Minne 
naar Mechelen, om zich te verzetten tegen de onredelijke plannen, die die van 
"Haeftinghen" maakten met betrekking tot het Goudse bier 

13 Jan de Luyckenaar gezonden met een gesloten brief naar de drost voor Wageningen 

13 Vranck de wagenaar omdat hij zijn wagen "vol volcx" reed op de "Hoef", om enige schavuiten te zoeken 

13 Pieter Volpertsz en mr. Jacob 
naar Mechelen, om antwoord te geven in de zaak van de 8000 soldaten en 1500 
paarden 

13 Pieter Volpertsz op reis voor dezelfde zaak 

13 mr. Jacob Mouwerisz nagezonden voor dezelfde zaak 

13 Willem Airtsz en mr. Jacob naar Den Haag, inzake de betaling van de soldaten, die te Harderwijk lagen 

13 Heinrick Govertsz 
naar Den haag, om met mr. Jacob Goudt, rentmeester de gewone en de 
buitengewone bede te vereffenen 

13 Gherit Heye naar Haarlem inzake de nieuwe vaart tussen Amsterdam en hier 

13 Galleyn naar Den Haag en IJsselstein met gesloten brieven 

13v Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Den Haag, om zekere renten af te lossen 

13v Willem Airtsz en mr. Jacob 
naar Den Haag, vandaar naar Mechelen, met alle staten van de landen om te 
letten op de welvaart van alle landen, om vrede en eendracht en om een voogd te 
benoemen van aartshertog Karel (20 dagen) 

13v Willem Airtsz, Jan Rommersz, mr. Jacob Mouwerisz 
reis, om een antwoord op te stellen met de andere staten van alle landen inzake 
de vervroeging ("anticipatie") van de 1500 gulden, en nog inzake de 2000 
voetknechten 

13v mr. Jacob 
gebleven in Leiden om met de baljuw van Rijnland te spreken over de nieuwe 
vaart 

13v een bode 
2 keer naar Haarlem gezonden om de terugbetaling te halen van de gemenelands 
renten 

13v Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, op de oproep gedaan door de rentmeester Jacob Goudt inzake 
de "geleyts" van de 600 soldaten op kosten van het gemene land 

13v mr. Louweris' vrouw omdat zij de brief van de tienspenning naar Utrecht bracht 

13v mr. Jacob Mouwerisz 
naar Mechelen en Gent, om het proces bij te wonen inzake de nieuwe regels door 
die van "Saeftinghen" gesteld op het Goudse bier, en om zich ook bezig te houden 
met de 1500 gulden waartoe de stad veroordeeld was 

14 Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Antwerpen, om de rentetrekkers aldaaar te betalen 

14 een bode 
die mr. Jacob naar Mechelen zond om een akte "van de hoef" van de landsheer te 
halen 

14 Willem Airtsz en Baernt Heinricxz 
naar Den Haag, inzake de omslag en andere zaken, op schrijven van de 
stadhouder en de raad 

14 Willem Airtsz en mr. Jacob Mouwerisz naar Den Haag, ter dagvaart gehouden inzake de penningen van de bede en de 
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omslag van het land, voor de termijn van Kerstmis 1506 

14 Jan de Luyckenaar naar Den Haag, naar de rentmeester 

14 Jan de Luyckenaar naar Den Haag, naar de rentmeester en de Rekenkamer 

14 Gherit Heye naar Rotterdam om renten te lossen 

14 mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag met de hofmeester van de graaf van Buren, om de Raad mede te 
delen, dat de heer van Montfoort de IJssel met een schot aan het afsluiten was 
("de IJsele mit een scoet duerslutende was")? 

14v Gherit Heye met Claes Jansz de Jonge naar Amsterdam, om daar de renten te betalen op 't einde van februari 

14v Gherit Heye 
naar Rotterdam, om een rentebrief te halen, die de stad loste, die het gilde van het 
sacrament te Rotterdam had op de domeinen van Mijnheer 

         

9 Schenkingen  
15 de proost van Atrecht, onze pastoor 3 verse zalmen en een ton "gesouten" met 3 vaten bier en onkosten 

15 - 
op bevel van het gerecht een maaltijd tijdens de kraam van de vrouw van de 
kastelein, waar die van het gerecht gingen aanzitten; de schepenmeesters 
betaalden een derde deel, de stad de rest 

15 mr. Abel, raadsheer 2 kannen wijn 

15 de hoogheemraad 2 kannen wijn 

15 Clemment Wolferts 1 kan wijn 

15 mr. Evert van der Veer, mr. Frans Cobel en Tielman van Dulkom 6 kannen wijn 

15 twee raadsheren uit het hoge hof 8 kannen wijn, vanwege de stapel van Dordrecht 

15 een collatie-broeder 2 kannen wijn, in verband met de IJssel 

15 mr. Floris Cornelisz offerande en anderszins bij zijn eerste mis 

15 Jan Michielsz en Adriaen van Matenes elk 2 kannen 

15 
mr. Evert van der Veer en Floris van Wijngaerden en mr. Joost 
Connewijn 

elk 1 kan wijn 

15 de rentmeester Jacob Gout bij de verpachting van de hopaccijns: 2 kannen wijn 

15 mr. Aert van der Goes 2 kannen wijn 

15 de stad Dordrecht geld 

15 mr. Floris Cornelisz geld 

15 Jan de smitsz offerande en wijn bij zijn eerste mis 

15 - in dezelfde eerste mis 4 kannen wijn, 2 van de oude en 2 van de jonge schutters 

15v - 
een hoeveelheid bier van 33 vaten op bevel van de kamer, naar oude gewoonte 
en wel: 

15v de kanselier 4 vaten 

15v de president 2 vaten 
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15v de proost van Atrecht 2 vaten 

15v de tresorier 3 vaten 

15v de procureur 2 vaten 

15v mr. Pieter Lapostelle 2 vaten 

15v mr. Jan Bazijn 1 vat 

15v mr. Floris oem 2 vaten 

15v mr. Bouwensz 2 vaten 

15v mr. Jacob Ruus 2 vaten 

15v mr. Jacob Goudt 2 vaten 

15v mr. Evert 1 vat 

15v de procureur 1 vat 

15v mr. Frans Cobel 1 vat 

15v mr. Renier de Jonghe 1 vat en vracht, tonnen en onkosten 

15v de hoogheemraad en de procureur-generaal Kaerl Gremer elk 2 kannen wijn 

15v de stad Antwerpen 3 kannen wijn 

15v de schutters bij hun processie op Sint-Jansdag en Sacramentsdag: 32 pinten wijn 

15v Gherit Geerlofsz 4 kannen wijn, bij zijn feest, toen hij (schutters) koning was 

15v de oude hoofdlieden van de schutterij 4 kannen wijn 

15v het noodgodsgilde 4 kannen wijn 

15v mr. Jacob Goudt in de paardemarkt 2 kannen wijn 

15v Jan van Terlongen 2 kannen wijn 

15v mr. Cornelis van Schoonhoven, advocaat in Vlaanderen 2 kannen wijn 

15v de broeders van Jheronimus Lauris minderbroeder 2 kannen wijn, samen 8 kannen 

15v de heer van Roche, Floris Oem, mr. Ritsaert samen 8 kannen wijn, vanwege de IJssel 

15v mr. Reynier de Jonghe, mr. Cornelis Bolijn, mr. van de rekening 4 kannen wijn 

16 mr. Floris van Colster 2 kannen wijn 

16 mr. Joost, chirurgijn, Willem Goutt elk 2 kannen wijn, ten huize van Gherit Geerlofsz 

16 117 oude schutters 
elk 4 pinten wijn, omdat zij in de processie op H. Sacramentsdag en St.-Jansdag 
in het harnas gestoken waren 

16 135 jonge schutters omdat zij in dezelfde processie geweest waren 

16 heer van Scagen 20 pinten Rijnse wijn op het Slot 

16 de hoogheemraad 2 kannen wijn 

16 de Minderbroeders naar oude gewoonte op St.-Jansdag een maaltijd met 40 pinten wijn 

16 Bisschop Davidsz toen hij hier in de kerk vanwege de pastoor binnengeleid werd: geld 

16 heer van IJsselstein geld voor de maaltijd 
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16 Jacob de Vetter, opperste deken van Gent 4 kannen wijn 

16 de oude en de jonge schutters op Verzworen Maandag, elk 1 pond 

16 de muzikanten geld 

16v - blanco 

         

10 Waken  
17 de 3 trompetters de wacht houden 

17 de 4 straatwakers met de klap rondgaan 

17 6 mannen 's nachts waken 

17 6 mannen 's nachts waken 

17 6 mannen 's nachts waken 

17 Gherit Claesz de bode 13x de schutters-wacht opstellen 

17 Cornelis de snier de jonge schutters opstellen 

17 Pieter harnasmaker met zijn negenen 's nachts waken 

17 Pieter harnasmaker met 8 mannen 's nachts waken 

17 Claes Kerstantsz waken in de Potterspoort 

17 Thonis de messemaker 46 nachten waken op 't Slot op bevel van het gerecht 

17 Dirck Stempelsz waken met 10 gezellen 

17 Jan Dircxz en Gherit Claesz de schuit, waarmee men op de IJssel de wacht houdt 

17 Volkert van Utrecht waken in de Dijkspoort 

17 Sander die houtzager de Veerstalpoort bewaken 

17v Pieter Dircxz waken in de Tiendewegspoort 

17v Adriaen Meesz waken in de Kleiwegspoort 

17v Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

17v Claes de droechscerier waken in de Potterspoort 

17v Pieter Jansz met toestemming van het gerecht: 26 nachten waken op 't Slot 

17v Cornelis Claesz 35 nachten de wacht opstellen 

17v Dirck Pietersz waken in de Tiendewegspoort 

17v Gherit Claesz en Jan Dircxz overdag en 's nachts waken op de IJssel met de schuit 

17v Sander die houtzager waken in de Veerstalpoort 

17v Jan de Vries waken in de Dijkspoort 

17v Claes die droechscerier waken in de Kleiwegspoort 

17v dezelfde 5 poortwachters met de schuitwachters nog 14 dagen de poorten bewaken 

17v de genoemde 5 poortwachters, evenals de schuitwachters de poorten bewaken, zoals voorgeschreven is 

17v dezelfden de wacht houden 
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17v dezelfden de wacht houden 

17v Pieter Jansz 24 dagen waken op het Slot overdag 

17v Claes Jansz op de uitkijk staan op de Veerstalpoort, 14 dagen 

17v Pieter Jansz 8 nachten waken op het Slot 

18 Dirck Pieter Kers en maat in de schuit de wacht houden 

18 Pieter zijn zoon en maat 's nachts de wacht houden 

18 Jacob Jacobsz op de uitkijk staan overdag 

18 Claes Jansz op de uitkijk staan, en de poortwachter idem 

18 Jan Joosten op de uitkijk staan 

18 Jan den Hollander op de uitkijk staan 

18 Cornelis Airtsz op de uitkijk staan 

18 Claes de poirtier 's nachts waken 

18 Pieter waken op de Tiendewegspoort 

18 Dirck Stempelsz 10 weken waken, die hij te goed had 

18 de 5 poortwachters waken, 14 dagen 

18 de schuitwachters waken, 14 dagen 

18 Thonis die messemaker waken op de voorpoort van 't Slot, 's nachts, op bevel van het gerecht 

18 Claes Jansz waken op het Veerstal bij de palen, overdag 

18 Claes Jansz waken op het Veerstal bij de palen, overdag 

18 Pieter Jansz waken 's nachts op het Hof 

18 de 5 poortwachters en de schuitwachters 14 dagen de vijf poorten bewaken 

18 Thonis Jansz 's nachts waken op de voorpoort van 't Slot 

18 Pieter Jansz 's nachts waken op 't Slot 

18 Cornelis de snier en Gerit de bode omdat zij de schutterswacht elk 6 dagen opstelden 

18 een bode die kwam van Kaerl van Egmondt naar de stad Gouda 

18v - saldo 

         

11 Bouwen  
19 Adriaen Hugez arbeid aan het gat van de haven en elders 

19 Simon Jacobsz hout 

19 Harmen Meesz arbeid 

19 Pieter Jacobsz arbeid 

19 - 7 planken 

19 - 9 rondhouten 

19 - touwen ("basten") om mee te heien 
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19 Willem smit 75 pond " wegens" en 400 middelnagels 

19 Willem Claesz 2 schuiten, in het gat van de haven gebruikt 

19 Pieter slotenmaker sleutels vermaken 

19 Adriaen Hugez arbeid 

19 Adriaen Hugez hout 

19 Willem smit 98 pond "wegens" en 400 dubbele middelnagels 

19 Claes corenbroer hout slepen 

19 Phillips de metselaar arbeid aan het accijnshuisje,en "die steen" 

19 Claes Dammasz 15000 stenen 

19 Gherit Claesz 5x klei opschieten om de omloop buiten de Dijkspoort te maken 

19 Heinrick Willemsz arbeid 

19 Phillips de metselaar arbeid 

19 Comen Jan puin, zand, stenen vervoeren 

19 Adriaen het verzakken van het sluisje verhelpen 

19 Huych de karreman vervoer 

19 Claes Harmansz slepen 

19 Willem Allertsz zand 

19 Willem smit 
150 pond "wegens" en 18 pond, 1200 dubbele middelnagels, 600 middelnagels, 8 
lasijsers, 400 "scos"-spijkers 

19v Adriaen Hugez arbeid aan de IJsselbrug 

19v Harmen Meesz arbeid aan de IJsselbrug 

19v Adriaen Hugez hout, voor deze brug gebruikt, zagen 

19v Dirck Jansz kalk 

19v Simon Vranckensz 9 "spoeren" gebruikt voor de brug over de IJssel 

19v Vrerick Jansz 500 stenen, 3 schuiten aarde 

19v Jacob Jacobsz arbeid in de Doelen 

19v Phillips arbeid 

19v Gerit Roeckgen hulp bij metselwerk, aan het excijs-huisje 

19v Phillips metselen in de Doelen 

19v Aert Phillipsz metselwerk 

19v Anxt 15000 stenen opstapelen 

19v Phillips 1/2 ton tras 

19v Jacob Phillipsz 3 tonnen kalk 

19v Harmen Meesz timmeren aan de IJsselbrug 

19v Adriaen Hugez rondhouten en planken, gebruikt aan de Doelen en de IJsselbrug en elders aan 
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andere bruggen 

19v Simon Vranckez 1 1/2 Deventer "spoer" 

19v Willem smit 74 pond "wegens", 1100 dubbele middelnagels, 600 middelnagels, 400 lasijzers 

19v Dirck Jansz kalk 

19v Pieter Vrericxz 3 ijzeren platen in de Doelen 

19v - 2 sloten met ringen aan het korenaccijnshuisje 

20 Jacob Aelbertsz 2000 stenen vervoeren 

20 Gerit Claesz 4x (klei) opschieten in de omloop buiten de Dijkspoort 

20 Vrerick Jansz 6 schuiten klei 

20 Adriaen Hugez timmeren aan de Visbrug en 't verlaat en aan de brug bij mr. Chrispoffel 

20 Adriaen Hugesz 
2 dikke balken ("taelgien") van 34 voet en 2 planken nog 32 voet gebruikt in de 
Doelen en andere plaatsen 

20 Simon Vranckez een Deventer spar en 2 palen gebruikt aan de Visbrug en elders 

20 Heinrick Govertsz de sloten en sleutels bij de Minderbroeders repareren, een jaar lang 

20 Willem smit 74 pond "wegens" 900 dubbele middelnagels 

20 mr. Goesen en Jaip Roel dekken op de Kleiwegspoort 

20 Neel van Dort hulp bij metselwerk 

20 mr. Goesen 500 "tegelen" gebruikt in de genoemde poort, en tonnen beslagen kalk 

20 Phillips de metselaar metselen, t.w. aan het korenaccijnshuisje aan de Doelen 

20 Airt Phillipsz metselwerk 

20 Phillips 1 1/2 ton tras 

20 - nog een hoed kalk, 3 tonnen kalk 

20 Gherit Koeckgen hulp bij metselwerk aan het korenaccijns-huisje 

20 Claes Harmansz hout vervoeren naar verschillende plaatsen 

20 Jan Willemsz karren straatstenen vervoeren 

20 Jan Willemsz 4000 stenen vervoeren 

20 Jan Willemsz zand, klei en pannen vervoeren naar de Doelen, kalk vervoeren 

20 Huych de karreman stenen, kalk en zand vervoeren naar het korenaccijns-huisje 

20 Pieter Vrericxz 6 hengsels; een plaat in de Doelen 

20v Lijsbet Wouters (zoon is doorgestreept) 6000 stenen gebruikt in de Doelen en aan het korenaccijns-huisje 

20v Gerit Claesz 12x aarde schieten in de omloop buiten de Dijkspoort 

20v Willem Vroesen een schip, dat Gerit Claesz 14 dagen gebruikte om klei op te schieten 

20v Willem Jansz, rietdecker en knecht dekken in de Doelen 

20v Willem Jansz, rietdecker en knecht 20 stapels riet, "leck garden" en tenen, alles gebruikt in de Doelen 

20v Dirck stratenmaker zand, gebruikt buiten de Potterspoort naast de Korte Akkeren 
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20v Dirck stratenmaker en opperman 3 roeden straat maken buiten dezelfde poort 

20v Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren aan verschillende bruggen en op verschillende plaatsen 

20v Adriaen Hugez 12 planken, aan die bruggen gebruikt 

20v Adriaen Hugez 8 rondhouten, gebruikt in de Doelen en elders; 20 keperhouten 

20v Ewout Jansz een plank gebruikt aan de Noodgodsbrug 

20v Adriaen Hugez timmeren 

20v Harmen Meesz, Jan Claesz timmeren 

20v Adriaen hout 

20v Ghijs Daemsz een wilg, waarvan men planken ging zagen 

20v Willem smit 35 pond "wegens", 900 dubbele middelnagels 

20v Gherit Claesz 8x klei schieten aan de omloop 

20v Thijs Willemsz 5x (klei) schieten bij de IJsselbrug om de dijk te verbreden 

20v Jan die karreman 1000 stenen vervoeren en straatstenen vervoeren 

20v Zijborch 1 kar zand 

21 Vrerick Jansz 3 schuiten klei 

21 Anxt Pieters een dubbele schuit klei laden 

21 mr. Goesen dekken op de Potterspoort 

21 Cornelis den opperman opperen 

21 mr. Goesen 100 "wenneten" (= tenen ?), 6 vorsten, 300 pannen, een bos latten 

21 Willem smit 56 pond "wegens" en 400 dubbele middelnagels 

21 Jan Ponssen alle glazen stoppen in het stadhuis, een jaar lang 

21 Comen Jan 6 karren met pannen in de Doelen voeren; een kar met klei, 3 karren met stenen 

21 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren aan de Doelen en de "Hontscooper" brug 

21 Adriaen 5 rondhouten 

21 Ewout Jansz hout, waarmee men de hekken op de "Goudtka" maakte 

21 Claes Harmansz hout vervoeren 

21 Willem smit 15 pond "wegens", 500 dubbele middelnagels 

21 Willem de decker dekken in de Doelen, 8 stapels riet, en tenen 

21 Phillips de metselaar metselen in de Doelen en aan de brug bij Gillis de backer 

21 Aert Phillipsz opereren 

21 Jan die baggerman baggeren in de Gouwe, en kosten van de schouw 

21 Pieter Dircxz 126 pannen 

21 Maerten Aelbertsz 5000 bakstenen, in de Doelen gebruikt 

21 Jan de baggerman baggeren 

21 Goris Jacobsz 18 pond lood 
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21v Jacob Harmensz 6 hoed kalk dragen 

21v Dirck Jansz 7 hoed kalk 

21v Willem Geerlofsz 10 stapels riet 

21v Willem Geerlofsz tenen en "leckgarden" 

21v Willem Geerlofsz dekken in de Doelen 

21v Jan de baggerman in de Gouwe baggeren en voor de sluis, met de schouw 

21v Willem Geerlofsz huur van schip, 18 dagen 

21v Jan Willemsz 2 karren tras, 1 kar hoekstenen, 4 karren zand, 4 karren stenen 

21v - 6 dagen (klei) schieten in de omloop 

21v Gherit Claesz 11x (schieten) 

21v Cornelis Pietersz arbeid aan 't wed 

21v Jan Willemsz vervoer 

21v Jan Dircxz 
een schip zand, 8 schuiten klei gehaald van een "cleyman" in het gat van de 
haven 

21v Willem smit 65 pond "wegens", 400 dubbele middelnagels 

21v Gerit Claesz 12 dagen aarde schieten aan het sluisje 

21v Claes Hermansz slepen 

21v Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid aan de Visbrug 

21v 2 houtzagers zagen 

21v Jan de baggerman baggeren in de Gouwe 

21v Dirck stratenmaker zand, gebruikt aan de Visbrug; 6 roe en 3 voeten bestraten 

21v een opperman arbeid 

21v Pieter Maertensz baggeren voor de stadsdoelen en schouwhuur, bij de Minderbroeders 

21v Gerit Claesz 11x klei schieten 

21v Jan Willemsz 14 karren zand brengen naar de Visbrug; 6 karren straatstenen 

22 mester Goesen en knecht dekken bij de Minderbroeders 

22 Adriaen Hugez en Adriaen Meesz arbeid, planken, een dekplaat en rondhouten en zaagwerk 

22 Willem smit 25 pond "wegens", 700 dubbele middelnagels, 100 middelnagels 

22 Jan Woutersz en Dirck zijn maat 10 schuiten klei halen uit het gat waar de buizen liggen 

22 Willem smit spijkers, gebruikt om bij de Minderbroeders mee te dekken 

22 Gherit Claesz en knecht arbeid aan het sluisje en een schouw 

22 Jan Jansz zand en puin vervoeren naar Sinte Remijns huisje 

22 Dirck stratenmaker en opperman zand en arbeid 

22 Claes Harmansz slepen 

22 Coddestein de glazen bij de Minderbroeders stoppen 
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22 Jacob Jansz baggeren in de Doelen 

22 Vrerick Jansz 8 schuiten klei laden voor de haven 

22 Adriaen Hugez arbeid 

22 via mr. Heinrick Jansz werk aan het korenaccijnshuisje; 18 bladen wagenschot zagen; kalk en dragen 

22 Daem Hugez 9 planken waarvan de "solder" gemaakt is 

22 Dirck Claesz en zijn zoon die het huisje gemaakt heeft 

22 Adriaen Dircxz 
een opbergkast met een slot ("cantoer") maken, en nog een scherm, dat 
genoemde Dirck maakte 

22 Jan Ponsen "twee van spiegelglas gemaakt"... (woord weggelaten) 

22v Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren aan de hekken op de "Goudtkae" 

22v Adriaen Hugez hout en een schuit die hij moest gebruiken 

22v Willem smit 5 pond "wegens" en 250 dubbele middelnagels 

22v Claes Harmensz hout en horden vervoeren 

22v Harmen Meesz 
arbeid; 3 balken, gebruikt aan de Visbrug, een balk, gebruikt aan de 
Groenendaalse brug 

22v Pieter van Beest 5 balken, gebruikt aan de Visbrug 

22v 7 mannen een dag heien aan de Visbrug 

22v Willem smit 145 pond "wegens" en 600 dubbele middelnagels 

22v Willem Allertsz 4 karren zand 

22v Jan Willemsz 
19 karren zand vervoeren naar de straat buiten de Potterspoort; 6 tonnen tras en 6 
tonnen straatstenen, 2 hoed kalk, 3 karren stenen; 3 karren stenen 

22v Jan de baggerman in de Gouwe baggeren en schouw 

22v Kers Florisz van Rewijck 40 elzen 

22v Jan Vrericxz 19 elzen 

22v Willem Claesz 
een "kiel", die hij op de palen legde; en deze elzen zijn geheid onder 
St.Remijnsbrug 

22v - timmeren aan de IJsselbrug, en aarde daaraan toe voegen 

22v Jan Feysz heien (8 dagen) en metselen aan de St.Remijnsbrug 

22v Jan die lemer arbeid 

22v Neel Emonts arbeid 

22v Wemmer Pieter poertier, Claes portier, Willem Joost, Jacob Allertsz arbeid 

22v - 2 schuiten zand 

22v Lijsbet Roelen essen vervoeren 

22v Willem Joost dammen leggen 

22v Gerit Claesz en Cornelis arbeid aan de omloop (9x) 

23 Phillips de metselaar met zijn zoon, Jacob Phillipsz, Pieter upte poert, daglonen voor arbeid en 16 tonnen tras 
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Ewout 

23 Claes Harmansz vervoer 

23 Gherit Claesz en Cornelis 12x werken aan de omloop 

23 - 14 karren puin vervoeren en 20 karren klei, alles aan de Visbrug 

23 - 4 karren straatstenen vervoeren naar de Potterspoort 

23 - 18 karren zand naar de Sint-Remijnsbrug 

23 Phillips en zoon ("mit zijn Jonghe") werken aan de St.Remijnsbrug 

23 Pieter arbeid 

23 Jaep Aelbertsz, opperman arbeid 

23 Claes den Bostel horden, kalk 

23 Adriaan Hugez en Harmen Meesz timmeren; 3 balken, 2 dwarshouten, 9 kerksparren, een plank; zaagwerk 

23 - heien aan de Visbrug 

23 Pieter slotenmaker een sleutel en 2 pijpjes van de keurmeesters 

23 Willem smit 74 pond "wegens" en 600 dubbele middelnagels 

23 Dirck stratenmaker zand, gebruikt aan de St.Remijnsbrug; zand buiten de Potterspoort 

23 de opperman arbeid 

23 - 2 roeden en 9 voeten bestraten 

23 - arbeid overal 

23 - 14 karren puin 

23v Gherit Claesz en Cornelis 10 keer aarde schieten 

23v Willem Vroesen 15 dagen zijn schuit gebruiken 

23v Neeltgen scepmaker zand gebruikt aan de St.Remijnsbrug 

23v Neeltgen sceepmaker schouwhuur 

23v Claes Kerstansz aarde vervoeren per schip 

23v Jan de karreman 
7 karren puin, 3 karren zand; 7 karren puin; 4 karren met stenen vervoeren; nog 
gereedschappen naar andere plaatsen vervoeren 

23v Claes Harmansz hout naar de Visbrug vervoeren 

23v Jan de baggerman baggeren met de schouw 

23V Gerit Claesz 5 keer (aarde) schieten; baggeren 

23v Maerten Aelbertsz 500 stenen 

23v Dirck stratenmaker 6 karren zand; 1 roe bestraten 

23v Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid aan de Visbrug; hout 

23v Willem smit 35 pond "wegens", 300 dubbele middelnagels 

23v Adriaen Dircksz balken en andere hout gebruikt aan de Visbrug 

23v - 8 dagen schieten,en 7 schuiten afval ("ruychs") 
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23v Coddestein zekere glazen in de Tiendewegspoort gemaakt 

23v Jan Jansz arbeid aan de St.Remijnsbrug 

23v Dieck Gheritsz en Jan Woutersz 6 dagen arbeid met de schuit aan de omloop 

23v Jan die baggermam baggeren onder de 2 bruggen in de Molenwerf 

24 Dirck straatemakeren opperman 4 1/2 roe bestraten aan de St.Remijnsbrug 

24 Gerit Claesz 6 dagen arbeid aan de omloop 

24 - 12 schuiten afval 

24 Goesen Jansz 4 daglonen 

24 Jaep Roel en opperman arbeid 

24 Goesen en opperman arbeid aan de de Tiendewegspoort 

24 Goesen 1000 leien 

24 Gerit Cleasz 4x schieten aan de omloop 

24 - 8 schuiten afval 

24 Willem Vroesen een dubbele schouw voor 16 dagen 

24 Harmen Meesz 6 dagen timmeren aan het sluisje en elders 

24 Adriaen Hugez arbeid aan de St.Jansbrug en de uiterste brug 

24 Adriaen Hugez 
hout, t.w. een balk aan het St.Remijnshuisje; 3 balken, waar planken van gezaagd 
waren en gebruikt aan de Hofbrug en zaagwerk 

24 Willem smit 26 pond "wegens", nog 700 dubbele middelnagels, 1000 leinagels 

24 Dirck Willemsz 1500 klinkers en straatstenen vervoeren naar de St.Remijnsbrug 

24 Claes den ouwen bast en glazen 

24 Claes Harmensz slepen 

24 Gherit Claesz 3 keer schieten aan de omloop, 3 schuiten afval 

24 Lijsbet Wouters 2000 stenen 

24 Dirck Jansz kalk 

24 mr. Goesen en knecht arbeid 

24 Adriaen Hugez arbeid en hout 

24 Dirck Willemsz 6 karren zand en 2000 stenen 

24v Galleyn arbeid aan de St.Remijnsbrug 

24v Gherit Claesz 6x schieten aan de omloop 

24v Vrerick Jansz een schuit afval, 2000 klinkers, 7 schuiten klei 

24v Adriaen Hugez en Hermen Meesz arbeid, hout; een plank van wilgenhout 

24v Phillips de metselaar en knecht arbeid; 1 1/2 ton tras 

24v de opperman arbeid 

24v Willem smit 84 pond "wegens" en 500 dubbele middelnagels 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        114 

 

 

24v Jan de baggerman in de Gouwe baggeren 

24v Jan de baggerman baggeren onder de Minderbroeders en de Noodgodsbrug 

24v Pieter slotenmaker een vuurpan vermaken met zeker "sloetel" (= brandmerk ?) 

24v Gerit Claesz 5 keer schieten, en 12 schuiten afval met een paar elzen 

24v Dirck stratenmaker en opperman de gaten dichtmaken, waar de meibomen in stonden; 2 karren zand 

24v Huych Jansz 5 karren zand, gebruikt op 't Hoofd 

24v - vervoer 

24v Harmen Meesz arbeid 

24v - hout; planken, gebruikt aan diverse bruggen 

24v Adriaen Hugez arbeid 

24v Willem smit 8 pond "wegens" en 300 dubbele middelnagels 

24v Willem Vroesen 15 dagen schouwhuur 

24v Pieter Mairtsz en Jan Baggerman baggeren in de Gouwe en achter de Minderbroeders 

24v Gerit Claesz 7 keer schieten aan de omloop en 7 schuiten afval 

25 Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid 

25 Huych Dircxz 3 dagen arbeid aan de Potterspoort 

25 Saerns en Heyntgen Doothooft zaagwerk 

25 - hout 

25 mr. Goesen en opperman arbeid in de Doelen 

25 - 500 pannen, 4 vorsten, latten 

25 Willem smit 5 pond "wegens", 200 dubbele middelnagels, 300 "scos"-spijkers 

25 Willem smit 6 pond "wegens", 300 dubbele middelnagels 

25 Adriaen Hugez en Harmen arbeid aan 't verlaat bij Tomas die backer 

25 Huych Dircxz arbeid 

25 Saerns en zijn maat zaagwerk; hout 

25 Gerit Claesz 7x schieten aan de omloop en 10 schuiten afval 

25 Claes Harmensz slepen 

25 - 101 pond lood 

25 mr. Goesen en opperman arbeid; 200 pannen, lood 

25 Huych Jansz 5 karren zand 

25 Jan de baggerman baggeren 

25 Jan Willemsz 4 karren met stenen vervoeren 

25 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren aan de stadspoorten en -bruggen 

25 Wouter Evertsz en Huych Dircxz timmeren 

25 Sairs die houtzager en zijn maat zaagwerk 
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25 Mees die lijndraier 
de touwen slaan, waar men de "stampers" mee opwindt in de poorten, wegende 
57 pond 

25v Willem smit 74 pond "wegens", 1100 dubbele middelnagels 

25v Cornelis de Voel schouwhuur 

25v Phillips de metselaar metselen; tras 

25v Aert Phillipsz en Evert opperen 

25v Heindrick Simonsz en Adriaen Hugez hout en planken, waarvan men een valdeur in de Kleiwegspoort maakte 

25v Claes Dammasz 500 stenen 

25v Willem smit 56 pond "wegens", 1100 dubbele middelnagels 

25v Adriaen Hugez, Harmen Meesz en zagers arbeid en hout 

25v Pieter slotenmaker 
een ijzeren hoepel maken waarmee men de tonnen ijkt, en vele verschillende 
sloten vermaken 

25v Dirck Jansz kalk en een ton 

25v Claes Harmensz slepen 

25v Willem Vroesen 25 dagen schouwhuur 

25v Phillips de metselaar arbeid aan de stadsmuur achter de Minderbroeders (5 dagen) 

25v Dirck Jacobsz en opperman arbeid en een ton tras 

25v Jan Willemsz 
4 karren kalk, 4 karren met stenen en 4 karren zand vervoeren naar de stadsmuur 
bij de Minderbroeders 

25v Gherit Claesz en Lou zijn maat werken aan het Veerstal 

25v Gerit Claesz 4x schieten 

25v Dirck stratenmaker 
een halve roe bestraten aan de Vuilsteegbrug, nog voor de school en voor het 
gasthuis 

25v - 2 schouwen, 4 karren zand 

25v Willem smit 300 dubbele middelnagels 

25v - een ketting in de Kleiwegspoort 

25v Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid 

25v Gijs Willemsz arbeid 

25v Zairs die houtzager met zijn maat zaagwerk 

26 Dirck Jansz kalkman 2 hoed kalk en 2 tonnen 

26 Jan Woutersz 5 schuiten klei gehaald achter 't Slot en waar de buizen liggen 

26 Claes Dircxz 
48 ladingen aarde brengen naar de overtocht en naar de brug buiten de 
Potterspoort en in de Korte Akkeren 

26 Pieter harnasmaker een nacht waken met 8 mannen voor "ontijdich" vuur 

26 Pieter harnasmaker bewaken van de artillerie-kamer als de vinkenvanger de papegaai opricht 

26 Jan de karreman 7 karren zand en een kar kalk 
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26 Dirck straat 16 voet bestraten 

26 Aert Allertsz opperen 

26 Dirck straat 6 karren zand 

26 Claes Harmensz hout vervoeren 

26 Claes Heinricxz vervoer van o.a. aarde 

26 Adriaen Hugez, Harmen Meesz en Gijsbert Willemsz 4 dagen timmeren aan de gevangenis op de Potterspoort 

26 Zaers die houtzager met zijn maat zaagwerk 

26 Willem smit 64 pond "wegens", 1200 dubbele middelnagels gebruikt aan de gevangenis 

26 Pieter Maertensz baggeren ouder de brug voor mr. Chrispoffel 

26 Claes Harmensz slepen naar allerlei plaatsen 

26 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

26 Sairs die houtzager en 2 paar zagers arbeid 

26 Willem smit 85 pond "wegens", 1100 dubbele middelnagels, 300 middelnagels 

26 Willem smit 22 pond "wegens", 300 dubbele middelnagels, 400 middelnagels 

26v - 1100 klinkers, gebruikt aan de St.-Remijnsbrug 

26v Willem smit 88 pond "wegens', 2500 dubbele middelnagels, gebruikt aan de gevangenis 

26v Adriaen Hugez, Hermen Meesz en Andries Jansz arbeid aan de gevangenis; hout 

26v 2 houtzagers zaagwerk 

26v Pieter van Beest 
15 wagenschotten, gebruikt aan het korenaccijns-huisje; 6 ribben, nog een stuk 
hout, 7 ribben, 2 halve balken, 3 1/2 wagenschotten, 3 1/2 wagenschotten, 3 korte 
ribben, 1 blank, 2 sparren 

26v Jan de baggerman en Pieter Maertsz werk aan 't verlaat 

26v Claes Harmensz slepen 

26v Adriaen Hugez, Harmen Meesz en Andries Jansz timmeren aan de gevangenis 

26v - nog een hout, gebruikt aan de St.-Joostbrug; 4 keperhouten, een blank 

26v Willem smit hengsels, gebruikt op de Potterspoort; 800 dubbele middelnagels 

26v Adriaen Hugez timmeren aan stadswerk; hout 

26v Willem van Douwen 10 ladingen aarde in de Korte Akkeren brengen 

26v Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

26v Adriaen Hugez hout 

26v Willem smit 46 pond "wegens", 1200 dubbele middelnagels 

26v Willem smit 
44 pond "wegens", 60 haken in de artillerie-kamer, waar men de vuurroeren aan 
hangt; 400 dubbele middelnagels, 500 middelnagels, 600 lasijzers 

26v Adriaan Hugez en Harmen timmeren en hout 

27 Claes Harmensz hout vervoeren 
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27 Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

27 Jasper van beenten 50 voeten hoekstenen 

27 Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

27 een man die "der stede bantwerck" maakte 

27 Pieter Vrericxsz sloten en sleutels gemaakt, hem opgedragen door de keurmeester 

27 Comen Jan kaggerman vervoer van stenen, zand, kalk en anderszins 

27 Dirck Jansz kalk 

27 Claes Harmensz slepen 

27 Pieter Maertsz baggeren 

27 Adriaen Hugez en Harmen arbeid en hout 

27 Willem smit 84 pond "wegens", 300 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 300 lasijzers 

27 Phillips de metselaar werk op de Potterspoort en repareren van de brug 

27 Jacob Phillipsz en Phillipsz arbeid; 1 1/2 ton tras, en zand 

27 Lijsbet de crop 1500 stenen 

27 Claes Harmensz slepen 

27 Adriaen Claesz 2 sloten maken aan de Tolhuispoort 

27 Willem Vroesen schouwhuur 

27 Neel en mr. Airt aarde kruien 

27 Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid aan de stadspoorten 

27 Willem smit 138 pond "wegens", 600 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

27 verschillende voerlieden vervoer naar alle plekken 

27 - 1500 stenen 

27 Pieter Vrericxz zekere sloten verzorgen en sleutels maken 

27v Adriaen Hugez en Adriaen Meesz 
timmeren aan de school; 10 middelhouten; 4 houten, 300 voet lang; 22 rasters 
gebruikt in de school; 12 ribben; 5 bladen wagenschot 

27v Willem smit 16 pond "wegens", 400 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 400 lasijzers 

27v Jan Cornelisz 
de wachthuisjes van de stad herstellen met zoden en anderszins; aarde en zand 
vervoeren in 12 karren 

27v Dirck stratenmaker 5 roe bestraten 

27v - een schip zand, 8 karren zand 

27v mr. Airt opperen 

27v Dirck bestraten, alles aan de brug bij de Potterspoort 

27v - een slot 

27v Galleyn puin en aarde vervoeren 

27v Comen Jan, Dirck Willemsz en Dirck Pietersz 70 karren puin vervoeren naar de stads-vesten 
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27v Comen Jan 
6000 klinkers, 5 karren zand, 4 karren met straatstenen vervoeren naar de 
Potterspoort 

27v Adriaen Hugez, Harmen Meesz timmeren aan het stadhuis 

27v Adriaen hout 

27v Lijsbet mit die crop 5500 klinkers 

27v Galleyn kruien 

27v Claes sloetgen aarde vervoeren 

27v Comen Jan 22 karren puin 

27v Dirck Pietersz 22 karren puin naar de Vesten brengen 

27v Dirck Willemsz 24 karren puin 

27v Pieter de slotenmaker een slot met een ring aan de Kleiwegspoort, en andere sleutels maken 

27v mr. Airt opperen 

28 Adriaen Hugez 
timmeren aan 't verlaat; keperhouten, ribben, 10 stijlen waar men planken van 
zaagde; 9 balken waar planken van gezaagd zijn voor de gevangenis 

28 Adriaen Hugez een ladder om in de gevangenis te klimmen 

28 Adriaen Hugez 24 wagenschotten en zaagwerk, gebruikt in de artillerie-kamer op het raadhuis 

28 Adriaen Hugez 20 ribben; 3 balken aan de artillerie-kamer 

28 Adriaen Hugez 2 houten, waar de vuurroeren aan hangen 

28 Adriaen Hugez een ladder op de artillerie-kamer 

28 Willem smit 700 dubbele middelnagels; 1 rooster, 1 tang en "scos"-spijkers 

28 Adriaen Hugez timmeren in de Doelen en elders, hout 

28 Willem smit 16 pond "wegens", 5 paar hengsels, 400 dubbele middelnagels 

28 Dirck Willemsz 4 karren puin 

28 Galleyn kruien 

28 Aert Allertsz arbeid 

28 Heinrick Geerbrantsz stierman 
een voorzeil uit een klein schip ("buys") waar men het buskruit mee afdekt in de 
artillerie-kamer 

28 Adriaen Claesz 2 sloten maken 

28 Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid aan de het raadhuis (3 dagen); hout 

28 2 mannen 3 dagen zagen 

28 Willem smit 6 pond "wegens", 200 dubbele middelnagels en 400 lasijzers 

28 Macharius van Deventer 
een schip hout, gebruikt voor de gevangenis op de Potterspoort, de Honscoper-
brug in de Peperstraat en voor verschillende andere straten 

28v Gijs Cornelisz kruien 

28v Claes Harmensz vervoer 

28v Jan Willemsz vervoer van 3000 stenen, 8 karren zand, 3 karren kalk, 4 karren puin 
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28v Willem smit 46 pond "wegens", 200 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

28v Phillips de metselaar en opperman arbeid 

28v Dirck Gijsen 100 mortieren ("tumulaers") 

28v - een stenen wasbekken 

28v Lijsbet mit die crop 2000 stenen 

28v Dirck Jansz 6 tonnen kalk 

28v S.... Cornelis de metselaar 
arbeid bij de Minderbroeders aan reparatie van het klooster van een watergang 
die door een straat loopt 

28v Lijsbet Wouters 2000 klinkers 

28v Jan de baggerman baggeren 

28v Dirck straatgen en opperman 8 roeden en 3 voet bestraten 

28v Dirck straatgen en opperman zand; 4 voet "trappen"; dit alles aan de straat bij de Minderbroeders 

28v Dirck straatgen en opperman zand, overal gebruikt 

28v Jan de karreman 24 karren zand vervoeren naar de Minderbroeders, 2000 klinkers, zand en kalk 

28v Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid overal in de stad 

28v Jan Claesz arbeid 

28v - 
8 rondhouten; 8 planken, gebruikt aan de brug bij Daen Jan Heyez; 8 rasters, 
gebruikt aan het stadhuis; 7 ribben 

28v 2 houtzagers zaagwerk 

28v Willem smit 86 pond "wegens", 600 dubbele middelnagels 

28v Phillips de metselaar en knecht werken aan de Potterspoort 

28v Jaep Aelberts baggeren 

28v Jan Harmensz de boot schoonmaken, waarmee men de boom open en dicht maakt 

28v - schouwhuur 

29 Gherit de vielmaker 500 stenen 

29 Claes Harmensz slepen 

29 Comen Jan vervoer naar verschillende plaatsen 

29 Vrerick Jansz 250 stenen en 5 schuiten klei uit 't gat van de haven halen 

29 Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid aan de St.-Jansbrug 

29 Jan Claesz arbeid 

29 Adriaen Hugez hout 

29 Willem smit 36 pond "wegens", 500 dubbele middelnagels, 400 kogels 

29 Coddestein glazen maken op de Tiendewegspoort 

29 Jan Jansz Loos 61 karren puin 

29 Pieter slotenmaker 3 nieuwe sloten maken en allerlei sleutels 
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29 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

29 Jan Claesz arbeid 

29 Adriaen Hugez hout, op verschillende plaatsen gebruikt 

29 Adriaen Hugez windassen en een kraan, gebruikt bij de Uiterste brug 

29 Willem smit 26 pond "wegens", 400 dubbele middelnagels, 400 middelnagels 

29 2 houtzagers zaagwerk 

29 - slepen 

29 Adriaen Hugez, Harmen Meesz en Jan Claesz arbeid aan de stadspoorten 

29 Adriaen Hugez hout 

29 Willem smit 
236 pond "wegens" gebruikt in 't gat van de haven en aan de bomen; 8 dubbele 
middelnagels (= 800 ?) 

29 2 houtzagers zaagwerk 

29 - vervoer 

29 Comen Jan 7 karren puin vervoeren 

29 Jan Harmensz 2 masten aan 3 bomen voor de haven 

29 Harmen Meesz en Jan Claesz timmeren 

29 Zaers en anderen zaagwerk 

29v - saldo 

         

12 Diversen  
30 Willem Stevensz een "slappert" maken 

30 Pieter Vrericxz en Jan Danckersz 20 paarden brengen van Gouwsluis naar Gouda 

30 Claes Jansz de kruisen voor de poorten plaatsen 

30 Adriaen Jansz, Bruyn Willemsz en Jacob Willemsz daar men de paarden binnenbracht die zij naar Gouda voerden 

30 Willem Airtsz drinkgeld van Harmen Keysers 

30 mr. Adriaen een kopie maken 

30 Jaip coster en Wijntgen de wijnkannen halen 

30 een bode die bericht bracht van de koning van Castilië 

30 een bode 
die over het proces vertelde inzake de 1500 gulden en over het proces van Jacob 
Voppez 

30 enige gedeputeerden 
die gingen onderzoeken in de charter-kast van het land de voorgeschoten 
penningen van de poorters in de rekening van Montfoord 

30 - 
2 borden maken met een tekst erop, het ene van het klerkambt, het andere van de 
meters 

30 Pieter harnasmaker gezonden om de hekken open te doen op de Goudkade, om de paarden erdoor te 
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laten om naar de markt te gaan 

30 Jan Duyst, deurwaarder 
een gerechtelijke tenuitvoerlegging van een vonnis jegens die van Hoorn, inzake 
de nieuwe regeling van het bier 

30 Jan de Brueselaar het octrooi van de makelaardij registreren 

30 mr. Evert van der Veer, mr. Frans Cobel en Tielman van Dulcom 
voor hun inspanningen inzake de vraag of men over het Goudse bier tol placht te 
betalen 

30 Huych Pietersz van Sommersdijck 
omdat hij hier was vanwege de IJssel, en kosten van verteringen. Daarbij waren 
Willem Airtsz, Pieter Volpertsz, mr. Heinrick Jansz, Gijs Scijven en anderen 

30v Jan de bastert een exploot brengen aan Coen van Bosschuysen 

30v mr. Claes, advocaat in de Hoge Raad voor de geschriften inzake de 1500 gulden 

30v mr. Jan Bazijn vanwege hetzelfde proces 

30v de klerken het proces beschrijven 

30v een bode uit Den Haag een brief die hij bracht aan de burgemeesters 

30v Jacob Clementsz kosten te Mechelen 

30v 
Huych Pietersz en Willem Loeff, dijkgraven van Brouwershaven, en 
Cornelis Pietersz 

daggelden 

30v Jan Piersz en Heyn mijn raet om de weg "te bruggen te leyen te rijden" 

30v Willem Stevensz een nieuw keurmeesters-boek schrijven en de stof 

30v - 
3 kopieën, de een van het octrooi inzake de aflossing van de renten van het 
gemeneland, de andere twee inzake de behouden aankomst van de koning van 
Castilië in Spanje; daarbij nog het inschrijven van het concept van de IJssel 

30v - een "flier" in het accijns-huisje 

30v mr. Adriaen Willemsz 
2 getuigen, terwijl hij als "norius" (= notaris ?) kennis droeg van een lijfrentebrief 
op Yde Bonecroes 

30v - 
een kastje, en een bierkan voor 2 pinten, en een boek papier in het korenaccijns-
huisje 

30v mr. Jan scoelmeester omdat hij ongeveer een kwart jaar lang diende, nadat mr. Maerten ontslagen was 

30v - het concept uit het "Duytse" in het Waals vertalen (2 phil. gulden); verzoekschriften 

30v - een kopie in verband met de afscheiding van de dagvaart van de oosterlingen 

30v een bode die een brief aan de burgemeesters bracht 

31 Jacob Wielandt 
3 kopieen, inzake de Engelsen en het feit dat men geen koren uit de landen zou 
voeren 

31 - een boekje en lijst, waar men de namen van de rente-trekkers in schrijft 

31 de trompetters omdat zij op H. Sacramentdag en St.-Jansdag de trompet bliezen 

31 - een ton pek om toortsen van te maken bij de schutterijen 

31 een bode die bericht bracht van de koning van Castilië 
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31 - 500 toortsen 

31 - 250 toortsen zonder pek, die Claes van IJperen in de pek zette 

31 - sloten veranderen 

31 Clemment Joosen de papegaai oprichten; lood en andere zaken en arbeid 

31 mr. Jacob Mouwerisz 
2 kopieën voorgeschoten, de ene inzake de omslag van St.-Jan, de andere van 
een "tractaet" tussen de koning van Aragon en de koning van Castilië; nog voor 
een akte van een vonnis inzake de overtocht bij Delft 

31 - 
de nieuwe voorziening van de IJssel, met het zegel, secretarisloon en het 
bijbehorende recht 

31 Willem Stevensz het register van de rentetrekkers in Antwerpen schrijven 

31 de heidenen geld, opdat ze uit de vrijheid van de stad vertrokken 

31 - voor de groente die men bij de Minderbroeders ieder jaar gebruikt 

31 Heyn scilder 
een kaart maken van de IJssel, op bevel van de kamer (13 schellingen, 4 
penningen) 

31 - 2 tonnen, waar men salpeter in deed 

31 Aert Claesz van Mastricht 288 pond gezuiverd salpeter; 257 pond 

31 - deze salpeter wegen en dragen naar de tresoriers-kamer 

31v mr. Lieven met 32 knechten 
die uitgezonden waren in het Sticht en elders om enige Geldersen te zoeken, 
gedurende 4 dagen 

31v Heinrick Willemsz een termijn van de koop van zijn huis 

31v Dirck Claesz te Amsterdam een ton zwavel 

31v Willem de Latre 
een kopie aangaande de heer van Montfoerde inzake de sluizen die deze steden 
bij Delft in stukken sloeg 

31v de wijbisscop te Utrecht de kinderen alhier te "voernen" (vormen) 

31v - drinkgeld, "dat Ravezway in handen ghegaen was" 

31v Willem Stevensz het verdrag van Calais (" Calis ") in het Latijn vertalen 

31v Cornelis die scoemaker 54 brandemmers van nieuwe hengsels voorzien 

31v - een akte aangaande de IJssel 

31v Huych Spaen en Heinrick Dircxz 19 dagen inspanningen in de zaak van de IJssel 

31v - onkosten gemaakt bij Machtelt Jacob Clemmentsz met de gedeputeerden 

31v een bode 
gezonden naar "Sommelsdijck" om zekere dijkbewoners (?) ("dijckers") die hun 
advies aan heer van Roechy zouden geven inzake de IJssel, ook mr. Floris Oem 

31v een bode 
gereisd eerst naar Den Haag, 8 dagen lang en vandaar naar Zeeland om mr. 
Floris Oem te halen 

31v een bode 
naar de kanselier gezonden om een ander raadsheer, omdat mr. Floris Oem niet 
mocht komen 
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31v - 
huur voor de wagens waar deze gedeputeerden verschillende malen op reden om 
de omloop te bezoeken, waar men de bedijking zou leggen 

32 de heer van Rochy 
29 dagen werkzaamheden in de zaak van de IJssel; en de onkosten, die hij 
gemaakt heeft 

32 mr. Floris Oem 10 dagen werkzaamheden 

32 mr. Ritsaert, secretaris 29 dagen 

32 mr. Heinrick van Schoonhoven 15 dagen 

32 de assistent van mr. Ritsaert 22 bladen en 50 halve bladen schrijven 

32 de helpers van mr. Floris Oem vele geschriften samenstellen 

32 de kapelaan van de heer van Rochy, zijn helper en zijn dienaar - 

32 - 
in Den Haag, voor een procurator voor Anthonis Jansz tegen de heer van 
Montfoorde 

32 - een akte van de eis gedaan door de heer van Montfoerdt jegens Dordrecht 

32 de klerk van mr. Floris Oem de mededelingen over de IJssel opschrijven 

32 Dirck Stempelsz gereisd naar Ravezway met 14 mannen 

32 - 
een opdracht, aangenomen door mr. Ritsaert, omdat mr. Floris Oem niet mocht 
komen aangaande de zaak van de IJssel; 

32 - nog een bevelschrift jegens die van Saeftingen verkregen 

32 
de advocaat van de koning mr. Cornelis van Scoenhoven, en Jacob 
de Budt procureur te Gent 

om die van tSaeftingen aan te vechten bij de onbehoorlijke heffingen 
("opsettingen") genomen op het Goudse bier, en om Utrecht 14 dagen uit te 
stellen 

32v - 
afschriften van de ordantie van de tollen, en wel zodanig zijnde dat de vreemde en 
binnenlandse kooplieden voor allerlei goederen voorlopig moeten betalen 

32v Dirck Reyersz zuiveren van de eerder genoemde salpeter, waar hij 9 dagen over deed 

32v - hout en turf 

32v de kuiper tonnen "verbinden"; de ketel en kuipen 

32v de officiael van Oudmunster "ende caluwe" 
die hier "ontvoeden" (of: ontboeden) waren om een ordonnantie te maken in de 
Sint-Janskerk 

32v mr. Pieter Lapostelle 
38000 stenen vanwege zekere dienst, die hij de stad bewezen heeft met 
betrekking tot de tollenaars 

32v Jacob Pietersz 6 zakken waar men buskruit in stopt; 2 "tugen" 

32v Dirck Pelle 
verschillende kopieën authenticeren en kopieën van akten, waartoe tijdens de 
dagvaart in Mechelen is besloten 

32v de bode van Utrecht drinkgeld voor iemand die was overleden 

32v een man van Utrecht pijlpunten 

32v Willem Stevensz een nieuw eigenboek maken en daarbij alle boeken van de stad repareren. 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        124 

 

 

Daarvoor heeft hij 16 boeken papier gebruikt en 7 banden 

32v Gerit die bode de schutters 5 weken op wacht in de poorten opstellen 

32v de Collatiebroeders 
verschillende wapens gemaakt die gebruikt zijn bij de uitvaart van de koning van 
Castilië 

32v Jan Dircxz een tinnen pot en 2 kandelaars 

32v een man van Utrecht 1000 pijlpunten 

33 Gherit Claesz het sluisje ophalen, staande op de omloop, over een kwartaal 

33 Gherit Claesz, via zijn vrouw een half jaar bezoldiging 

33 Goesen de bode een brief hier gebracht en een kopie die de omslag van het gemene land betreft 

33 Govert Maesz een dag voor de "coep" van de wissel en Willem de goudsmid een dag 

33 Aert de Coster 
een tijd de klok luiden, kaarsen laten branden; en waskaarsen tijdens de uitvaart 
van de koning, tot twee keer toe 

33 - 
nog 22½ pond was op de altaren, 4 perioden de kaarsen laten branden; aan de 
armen geld uitgedeeld; kandelaars beschilderen 

33 heer Jan Florisz een akte opstellen over het appèl gedaan jegens Willem Biscop te Rotterdam 

33 mr. Jan Bazijn 
verschillende penningen voorgeschoten bij het proces van tSaeftingen; en jegens 
deze lieden een executie aan te zeggen 

33 via mr. Jacob Mouwerisz 
4 akte van de verdaging van de rechtszaak aangaande de gedeputeerde mr. Gerit 
Gronssel 

33 de klerk van Jeronimus Lauris om zich in te spannen in de zaak van de nieuwe regels voor het Goudse bier 

33 heer Jan Florisz akten van lastbrieven maken 

33 - 
om zich bezig te houden in de zaak van Dirck Govertsz c.s. tegen de tollenaar van 
Winnoutsberghe en verschillende geschriften en andere zaken 

33 een bode van Utrecht drinkgeld voor een overledene 

33v via Gerit Claesz een braadpan 

33v - 
een kopie van "wapeninghe" gemaakt te Amsterdam; een schikking gemaakt 
tegen de kinderen van Jacob Walichsz 

33v - 

besloten door de vroedschap op 15 september 1506 dat men aan de Sint-
Janskerk elke week een pond groten zou geven voor haar "timmeringhe", tot aan 
herroeping door de vroedschap. De eerste week verliep op 22 september en dit 
gaat door tot O.L.V.-Lichtmis, beslaande in dit "cantoer" 20 weken 

33v een bode de fooi vanwege het feit dat Margriet van Matenesse te Rijnsborch dood was 

33v de Minderbroeders 
aan hen toegestaan door de vroedschap in 1506 de reparatie en "timmeringhe van 
hoir convente" aan hun kapittel-huis 

33v mr. Heinrick van Scoenhoven, procureur bij het Hof van Holland 
voorgeschoten geld dat hij geleend had voor de stad vanwege verschillende 
kosten en processen aangaande Willem Biscop, en de tollenaar en de 
weesmeesters 
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33v Willem Stevensz maken en in 't net schrijven van deze twee rekeningen 

33v Mathijs Hart en Pieter harnasmaker de straatstenen invorderen en "executeren", een jaar lang 

33v Dirck stratenmaker 216 tonnen stenen leveren 

33v - 

vanwege zeker geschil tussen Jan Dircxz van Crimpen aan de ene zijde en de 
genoemde tresoriers aan de andere zijde aangaande een briefje van 4 pond 
groten, dat Jan Dirxz de tresoriers gegeven had als betaling van de korenaccijns 
en dat zij vergeten hadden te boeken, zoals Jan Dircxz zei. De tresoriers 
daarentegen ontkenden dit en bleven bij het te boekstellen, zodat de vroedschap 
besloot dat Jan Dircxz de kerk 2 pond groten zou geven, en daarmee zou het 
geschil de wereld uit zijn. zo heeft de stad 4 pond groten te kort ontvangen en toch 
de hele ontvangst opgeschreven, hier dus 4 pond groten geboekt als uitgave 

33v - saldo 

33v - blanco 

         

13 Bezoldigingen  
34 Jan de Luyckenaar bezoldiging 

34 Dirck Pieter Kers de Tiendewegspoort openen en sluiten 

34 Willem Jan kleding van de stad 

34 mr. Heinrick van Scoenhoven bezoldiging 

34 Jan de Vries de Dijkspoort openen en sluiten 

34 Claes Karstansz de Potterspoort en de Vlamingspoort openen en sluiten 

34 Adriaen Jacobsz 't Veerstal, de boom en de Tolhuispoort openen en sluiten 

34 mr. Louweris en Claes Keyser de weeskamer "bewaeren" 

34 Steven de wever de St.-Joostklok stellen 

34 mr. Dirck de Noodgodsklok stellen 

34 mr. Aelbert van Loo, advocaat bezoldiging 

34 de schepenmeester de 4 poortpand-maaltijden 

34 de stadsboden bezoldiging 

34 Pieter Vrericxz de klok op de toren stellen 

34 Jacob Evertsz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

34 mr. Adriaen barbier het marktveld schoonmaken 

34 mr. Claes du Marchie, advocaat in de Grote Raad bezoldiging 

34 Dirck Pelle bezoldiging voor het klerkambt 

34 Gerit Claesz de tresorierskamer "bewaeren" 

34 Pieter harnasmaker het raadhuis "bewaeren", en voor emmers zorgen 

34 Heyn schilder en Cornelis Jacobsz de processie organiseren 
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34v mr. Cornelis, advocaat in het hof van Vlaanderen bezoldiging 

34v de oude schutters bezoldiging en verteringen, door de vroedschap toegestaan 

34v stadsboogmaker bezoldiging 

34v mr. Jacob Mouwerisz bezoldiging 

34v mr. Jan Bazijn, procureur bezoldiging 

34v Willem smit de artillerie-kamer 

34v Jan de bastaert, deurwaarder in Den Haag voor nieuwjaar 

34v de kastelein omdat hij het nieuwe gerecht haalde in Den Haag 

34v de voor - en achterportier van het Hof in Den Haag geld 

34v de koorzangers geld 

34v de baljuw en de procureursknechts geld 

34v de kamerheer van de stadhouder geld 

34v Jacob de Budt, procureur bezoldiging 

34v de portier van de rekenkamer geld 

34v Dirck den duytsen bezoldiging 

34v de bosdragers bezoldiging 

34v - saldo 

35 - blanco 

35v - saldo 

         

14 Renten  
36-47 - reeksen namen 

         

         

 1507 inv.nr. 1169 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Pieter van Beest de zijl in de Peperstraat 

1 Jacob den Haen de vismarkt 

1 Thonis Feysz de 3 grachten bevissen 

1 Dirck Jacob Florisz de 4e gracht bevissen, in erfpacht 

1 Jan Jansz Loos lakenaccijns 

1v Jan Dirxz van Crimpen vlees 

1v Claes Backuiss zout 
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1v Jaip den Haen visserij in het land van Stein 

1v Jan Jansz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Claes oude Jansz huiden en hoornbeesten 

1v Willem de bontwerker boter, honing en olie 

1v Jacob Bouwensz kennip, garen, touw en want 

2 Jan Trompertsz de smaltienden in het land van Stein 

2 mr. Gijsbert Aelbertsz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 Heinrick Govertsz azijn en zeep 

2 Cornelis Dircxz, Lange Neel hout en turf 

2 Jan Moel Dircxz verse en gezouten haring, sprot en bokking 

2 Dirck van Bockhoven meel 

2v Claes Meesz de oost- en westzijde van de Willens 

2v Dirck Dircxz Wouter Geritsz blok 

2v Heinrick Jansz Dirck van der Gouwen blok 

2v Jan Trompersz Wagelwijk 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v Willem Geerlofsz de Veerlaan te Haastrecht 

2v Dirc den Bril de plaats in de Hal 

2v de broeders in het land van Stein 2 lood zilver 

2v de "ondersaten" van Bloemendaal geld 

2v Jacob Simonsz nakoop van 2 stukken land, die hij van Jacob Voppez kocht 

3 het kantoor 1504 lening 

3 het kantoor 1506 2 keer geld 

3v - blanco 

         

2 Voorgeschoten renten van het gemeneland  
4 Dordrecht - 

4 Haarlem - 

4 Delft - 

4 Leiden - 

4 Alkmaar - 

4 de rentmeester te Gouda - 

4 - rente, staande op de naam van juffrouw Pieroene Alfferts en achterstalligheid 

4v-5v - blanco 
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3 Premies bij het verpachten van accijnzen enz.  
6 Heynrick Govertsz wijnaccijns, 1e kwartaal 

6 Jan Dircxz Crimpen wijnaccijns, 2e kwartaal 

6 Jonge Jan Willemsz wijnaccijns, 3e kwartaal 

6 Willem Jan Willemsz wijnaccijns, 4e kwartaal 

6v Heynrick Govertsz bieraccijns, 1e kwartaal 

6v Jan Dircxz Moel bieraccijns, 2e kwartaal 

6v Frans Brockhuyssen bieraccijns, 3e kwartaal 

6v Willem Jan bieraccijns, 4e kwartaal 

7 Dirck Dircxz den Duytsen brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

7 Dirck Dircxz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

7 Dirck Dircxz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

7 Dirck Dircxz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

7v Jan Dircxz van Crimpen korenaccijns, 1e kwartaal 

7v Jan Dircxz Moel korenaccijns, 2e kwartaal 

7v Willem Jan korenaccijns, 3e kwartaal 

7v Claes Backuyt korenaccijns, 4e kwartaal 

         

4 Andere ontvangsten  

8 mr. Jacob Goudt, rentmeester van de domeinen van de landsheer 
geld ter betaling van de renten, die de stad voor hem bezegeld heeft, losrenten en 
lijfrenten 

8v de rentmeester mr. Jacob Goudt 
bij terugbetaling geld dat wij ..... hadden tot onderhoud van verschillende kruysen 
(?), die wij hadden "geleydt" op verschillende tijden te Oudewater, IJsselstein en 
Woerden (70 pond groten) 

         

5 Opgelegde gelden etc.  
9 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, 4 kwartalen 

9 mr. Chrispoffel Florisz, via Jonge Dirck Dircxz den Duytsen de termijn van Kerstmis 1506 

9 mr. Chrispoffel Florisz de omslag van de gemenelandsrenten 

9v het "cantoer" 1508 geld en leningen 

9v het "cantoer" 1509 geld en leningen 

9v Heinrick Govertsz lastgeld, waarover hij rekenschap zal afleggen 

9v mr. Jacob Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland 
onze portie van de bede, en van de kosten gemaakt bij de reis van Spanje, en van 
de 80.000 "clinckers", waarbij wij de rentmeester op verschillende manieren gekort 
hebben, nader gespecificeerd 
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10 mr. Jacob 
de beden, ordinaris en extra-ordinaris; en de reis van Spanje, alles nader 
gespecificeerd 

10v - blanco 

         

6 Reizen  
11 mr. chrispoffel Florisz naar Den Haag, inzake de onderwerping van Willem Biscop c.s. 

11 Heinrick Govertsz en Jacob Minne 

naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder en de Raad om het rapport te 
horen van bepaalde gedeputeerden die naar de kanselier en de verwanten van de 
keizer gezonden waren, om te spreken over de mogelijkheid om bepaalde 
penningen, die de landsheer gekregen had van de ordinarius bede, te behouden 
"tot bewaernisse van desen lande" 

11 Heinrick Govertsz en Jacob Minne 
naar Den Haag, om antwoord te geven over de 15.000 Rijnse guldens om het land 
te beschermen; en ook om rekenschap af te leggen met mr. Jacob Goudt 
rentmeester aangaande de domeinen 

11 Jan Jansz 
naar Antwerpen, om daar met de stad tot een schikking te komen met betrekking 
tot het bier 

11 Galeyn naar 's-Hertogenbosch en andere plaatsen met briefjes over de paardenmarkt 

11 Aertgen Luyckenaar 
naar Delfland, het land van Voorne en Zuid-Holland met briefjes inzake de 
paardenmarkt en spijkers 

11 mr. Chrispoffel Florisz en mr. Jacob Mouweriusz naar Den Haag, in verband met de kwestie van de verdediging van het land 

11 Pieter harnasmaker naar Gouwsluis, om de paarden hier naartoe te brengen 

11 Galleyn naar mr. Frans Cobel met een brief inzake de tollen 

11v Galleyn naar Hoorn, vanwege de brouwerijen 

11v Koen de sackedrager 
naar IJsselstein, naar de drossaard vanwege het feit dat de Geldersen op de been 
waren 

11v Adriaen Geritsz naar Den Haag, om een klacht in te dienen tegen de tollenaar van IJersickeroerde 

11v Heinrick Govertsz en mr. Jacob 
naar Mechelen en naar Leuven ter generale dagvaart, daartoe opgeroepen door 
de Rooms-koning, ook voor de huldiging van de landvoogdes, en voor de 
voorlopige uitvoering van de bede 

11v Jan de Luyckenaar naar Friesland, "goijlant", "Kermerlant" en elders met briefjes van de paardenmarkt 

11v mr. Chrispoffel, Heinrick Govertsz en mr. Jacob naar Den Haag, inzake de "anticipatie" van de bede van Sint Jans 

11v Dirc Pel omdat hij het geld haalde naar Gouda van de jonker van IJsselstein 

11v Jan Geritsz in 2 dagen te paard naar de drossaard te IJsselstein met een brief 

11v Galleyn naar Montfoort met een brief inzake een gevangene 

11v Dirck Stempelsz naar Schoonhoven, om de ruiters "te lichten an de Vlist" 

11v de kastelein Heinrick Govertsz naar Den Haag, om de stadhouder en de Raad in te lichten over de "crimineel" 
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brieven die de heer van Montfoort aan de stad geschreven had inzake Jaip Poet 

11v Willem Aertsz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om de nieuwe regels te behandelen die die van Gorinchem 
gebruikten met betrekking tot het Goudse bier 

12 mr. Jacob Mouweriusz 
naar Brussel, om antwoord te geven over de huldiging van Holland; en ook over 
de voorlopige acceptatie van de halve bede van St.- Jan; en ook om maatregelen 
te treffen voor de verdediging van het land 

12 Joncker Frans en Gerit Claesz naar IJsselstein te paard, om inlichtingen te krijgen over de Geldersen 

12 Galeyn naar Gorinchem met een brief aan de stad 

12 een bode die van IJsselstein hierheen gestuurd was ter waarschuwing van de stad 

12 Jan de Luyckenaar 
naar IJsselstein, Schoonhoven en elders om nieuws over de Geldersen te 
vernemen 

12 Cornelis straat met een brief naar de stadhouder 

12 een bode van IJsselstein met een brief aan de stad uit Den Haag gezonden 

12 Jan de Luyckenaar naar Den Haag met een brief aan de stadhouder 

12 Adriaen Geritsz en mr. Jacob naar Den Haag, om de verdediging van het land aan te pakken 

12 Willem Aertsz en Heinrick Govertsz met mr. Jacob naar Woerden, naar de stadhouder inzake de verdediging van het land 

12 een bode 
de akte halen inzake het legeren van 100 manschappen op kosten van de 
landsheer 

12 Jan de Luyckenaar naar Den Haag met een brief 

12v Heinrick Govertsz naar Hoorn, aangaande het Goudse bier 

12v een bode van IJsselstein een brief ter waarschuwing brengend 

12v Claes Jaip scipper te paard naar IJsselstein, om nieuws te krijgen over de Geldersen 

12v Vrerick de turfdrager naar Den Haag met een brief 

12v Jan de Luyckenaar een dag op reis 

12v Jan de Luyckenaar naar Rotterdam en andere dorpen om te waarschuwen 

12v mr. Chrispoffel en mr. Jacob naar Den Haag 2 keer, inzake de bescherming van het land 

12v een bode van IJsselstein met waarschuwing 

12v Corte Neel een brief brengend van de stadhouder, die hij verder bracht naar IJsselstein 

12v Galleyn naar Den Haag 

12v Gerit Claesz te paard naar IJsselstein, om nieuws te krijgen, en nog 2 dagen te voet 

12v Heinrick Govertsz en mr. Jacob naar Dordrecht, om onze landvoogdes te huldigen 

12v Jan de Luyckenaar met een brief aan de heer van Liesvelt 

12v mr. Chrispoffel en mr. Jacob 
naar Den Haag, inzake het geld dat "gerogeert" was aan de graaf van Buren (= 
doorgehaald?) 

12v mr. Chrispoffel daar 2 dagen alleen gebleven 

12v Galleyn naar Den Haag, met brieven 
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13 Dirck Dircxz en mr. Heinrick Jansz naar Antwerpen, om de renten te betalen 

13 een bode van IJsselstein 
met een brief van IJsselstein met een waarschuwing over de Geldersen, toen ze 
voor Oudewater kwamen 

13 een bode van IJsselstein die de stad ook waarschuwde 

13 Jan de Luyckenaar naar Alffen met een gesloten brief aan de tollenaar, inzake de tollen van paarden 

13 Heinrick Govertsz en Frans Willemsz 
naar Den Haag, om uitspraken te vernemen van de stad Rotterdam over de 
nieuwe regeling van het Goudse bier; en om een uittreksel van de omslag van de 
termijn van St.-Jan 

13 Galleyn naar Oudewater met een brief 

13 Dirck Stempelsz naar Oudewater 

13 Wouter Heinricxz te paard naar Rotterdam, met een gesloten brief ter waarschuwing 

13 Floertgen Dircxz met zijn wagen naar Oudewater met vuurroeren en onderstellen 

13 Dirck Dircxz en Gerit Heye naar Amsterdam, om de renten te betalen 

13v Heinrick Govertsz en Willem Aertsz 
naar Den Haag, om een akte te krijgen van het Hof, waarin zal staan dat wij de 
soldaten, die wij te Oudewater gelegerd hebben, terug betaald zullen krijgen 

13v Heinrick Govertsz 
naar de stadhouder, met een vrouw, die naar Mijnheer gezonden was "voer 
proijen" 

13v Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om "of te doen" de nieuwe regeling, die die van Hoorn hebben 
ingesteld inzake het Goudse bier 

13v Willem Aertsz en mr. Jacob Mouweriusz 
reis om gehoord te worden bij het proces van de 1500 gulden, en verder om de 
baljuw te spreken over Saeftinge (9 dagen) 

13v Adriaen Geritsz, burgemeester 
nagezonden om octrooi van de IJssel te krijgen en ook om een bevelschrift te 
krijgen tegen die van Hoorn 

13v Aryaen Geritsz en mr. Jacob Mouweriusz op reis en samen 2 dagen gebleven 

13v Aryaen Geritsz en mr. Jacob Mouweriusz gebleven te Brussel, 6 dagen 

13v mr. Jacob gebleven bij de dagvaart van alle landen, gedurende 4 dagen 

13v Jan de Luyckenaar 
uit Brussel gekomen met een brief die mr. Jacob Mouweriusz zond aan de 
burgemeesters 

13v een vrouwtje dat gezonden was naar Gelderland, om nieuws te horen over de ruiters 

13v een bode door mr. Jacob Mouweriusz uit Mechelen gezonden met een brief 

14 Heinrick Govertsz, Claes Geritsz en Gherit Geerlofsz 
naar Den Haag, om antwoord te geven op de petitie van de landvoogdes "van de 
begeerte van de philippus-guldens" 

14 Meynert Meynertsz 2 keer naar Den Haag 

14 Tonis Fessen naar Dordrecht te paard, en te paard naar Oudewater 

14 
mr. Chrispoffel Florisz en Adriaen Geritsz, burgemeester en mr. 
Jacob Mouweriusz 

naar Den Haag inzake de philippus-gulden, te geven van elke haardstede 
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14 mr. Chrispoffel en Jan Jansz 
naar Rotterdam, om de gedeputeerden in het oog te houden met betrekking tot het 
Goudse bier, verder naar Den Haag in de zaak "van dien van hoeren 
Gouddtschen biere" 

14 Jan de Luyckenaar op stap, om te waarschuwen dat de Geldersen in het land zouden komen 

14 Pieter Smit naar Oudewater, om nieuws over de Geldersen te verkrijgen 

14v Aert Pietersz de harnismaeckersz 
naar Dordrecht, met een brief om naar Gouda te komen en dagvaart te houden 
met de steden en dorpen over de Geldersen 

14v Dirck Stempelsz naar Oudewater om de soldaten te betalen 

14v Vrerick Roelofsz 
naar Den Haag, met een gesloten brief aan de Raad om te waarschuwen dat de 
Geldersen te "Bograven" waren 

14v Arent Zijtgen 
te paard naar alle dorpen om de gezworenen van het land te dagvaarden naar 
Gouda om het land te verdedigen 

14v Tonis Fessen op pad om nieuws te horen over de Geldersen, een dag te paard 

14v Vrerick Aryaensz en Willem Aertsz naar Oudewater 

14v Jan Jansz naar Den Haag, in verband met het uitrusten van de oorlogsschepen ter zee 

14v Jan Jansz en Claes Geritsz naar Den Haag, in verband met de brouwerij, tegen die van Hoorn 

14v Jan Jansz 
naar Den Haag, om een dagvaart te beramen te Gouda om het land te verdedigen 
tegen de vijanden 

15 Jan Jansz en Dirck Dircxz 
naar Gorinchem, waar alle steden vergaderd waren en dagvaart hielden over de 
zaak van de plunderingen ("proijen") (3 dagen) 

15 een man 
die te paard kwam van IJsselstein, toen Bodegraven in brand stond, om de stad te 
waarschuwen 

15 een bode die van de stadhouder kwam naar de stad om te waarschuwen voor de Geldersen 

15 Dirck Dircxz en Jan Jansz 
naar Den Haag, inzake de petitie van de 200.000 philippus guldens, en inzake de 
verdediging van het land van Holland 

15 mr. Heinrick Jansz en Dirck Stempelsz naar Oudewater 2 keer 

15 Adriaen Geritsz en mr. Jacob Mouweriusz 
naar Mechelen, om met de andere staten van het land een negatief antwoord te 
brengen op de wens van een philippus gulden op de haardsteden (21 dagen) 

15 Aryaen Geritsz op pad met een brief 

15 Jan de Luyckenaar naar Gorinchem,toen de schutters uitreisden 

15 Toentgen Fessen te paard naar Den Haag met een gesloten brief 

15 Toentgen Fessen naar Gorinchem, te paard, met de schutters 

15v Willem Aertsz naar Oudewater, om de soldaten op "proijen" uit te sturen 

15v Willem Aertsz naar Oudewater om te spreken met de drossaart 

15v Pieter Fessen naar Oudewater te paard om met de burgemeesters te spreken over nieuws 

15v Pieter Fessen hij haalde alle dorpen naar Gouda om te overleggen over de oorlog 
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15v Pieter Fessen naar Den Haag met een paard met een gesloten brief 

15v Wouter Heinricxz naar Oudewater, om de soldaten te betalen 

15v Macharijsz 
naar IJsselstein, en opreis om de schouten van Ouderkerk, Haastrecht en 
Gouderak te halen 

15v Allaert Jansz 
"altlant doer" om de dorpen te ontbieden bij onze burgemeesters (te paard één 
dag) 

15v Jan Jansz, rentmeester en Claes Geritsz 
naar Den Haag, inzake de verdediging van het land en inzake de wens tot de 
"groete beede" 

15v mr. Chrispoffel Florisz en Claes Geritsz naar Den Haag, inzake de verdediging van het land, en de bede, en de anticipatie 

15v een bode 
gezonden door mr. Heinrick van Scoenhoven uit Den Haag naar de 
burgemeesters 

15v Heinrick Govertsz met Jan Coppez naar Den Haag, inzake de uitrusting van de oorlogsschepen 

16 Galleyn Macharijnsz naar Woerden met een gesloten brief aan de procureur 

16 Pouwels de molenaar 
naar Woerden te paard, om nieuws te vernemen over de Geldersen, die in de 
buurt zouden zijn, naar men zei 

16 Jan Rommersz en mr. Heinric Jansz 
naar Den Haag, inzake de schatting ("seynse") van het land, en inzake de grote 
bede van 200.000 toe te staan alover de gemene landen 

16 een man die een brief bracht van Schoonhoven om te waarschuwen voor de Geldersen 

16 
Jacob Minne en mr. Heinrick Jansz, en één dag ook Heinrick 
Govertsz 

naar Den Haag, inzake de anticipatie, de bede van Kerstmis en de verdediging 
van het land 

16 Jan de Luyckenaar naar Antwerpen met een brief aan mr. Jacob Mouweriusz 

16 Meyntgen de sackedrager naar Den Haag met een brief 

16 Saers de houtzager een brief brengen naar Oudewater 

16 Gerit Claesz naar Delft met een brief aan de stad "haestelic te paerden om nootsaicken" 

16 mr. Heinrick Jansz en Dirck Dircxz een dag 
naar Den Haag, inzake de verdediging van de landen; en "om te bliven tgescil 
van" Noord-Holland en Zuid-Holland aan de heren van de Raad (=voorleggen?) 

16v Jan Houck de voerspraeck 
een brief brengen naar Rotterdam en Delft, waarin stond dat de Geldersen in 
Bodegraven waren 

16v Galleyn naar de drossaard van IJsselstein met een brief 

16v Aert Pietersz naar Oudewater, IJsselstein en Woerden met 3 brieven 

16v een bode van IJsselstein met een waarschuwingsbrief aan de stad Gouda 

16v mr. Jacob Mouweriusz 
naar Antwerpen, om antwoord te brengen op de wens van een philippus-gulden 
per haardstede 

16v mr. Jacob Mouweriusz en Willem Aertsz 
naar Den Haag, om het voorstel van de heer dela Roche te horen inzake de 
verdediging van het land; en ook inzake de anticipatie van de bede van Kerstmis 

16v Meynert Meynertsz naar Den Haag met een brief met waarschuwing die uit IJsselstein kwam 
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16v de deken mr. Adriaen Willemsz 

naar Utrecht, om aan te bieden ter betaling de 6 gouden guldens van de 
heerlijkheid het land van Stein; bovendien om het kapittel bijeen te roepen en het 
kapittel met de deken van Oudmunster te dagvaarden voor de officiaal van de 
stadhouder van Utrecht en voor de notaris; kosten van getuigen en akten 

16v Meynert Meynertsz naar Den Haag met een brief 

17 Vrerick Aryaens, Willem Aertsz en mr. Jacob Mouweriusz 
naar Den Haag, om te overleggen met de andere steden over de wens van de 
landvoogdes van 200.000 van het gemene land, en verder om te spreken over de 
verdediging van Holland, 4 dagen 

17 Vrerick en Willem Aertsz 1 dag idem 

17 Willem Aertsz 5 dagen idem 

17 Claes Geritsz en mr. Heinrick Jansz 2 dagen idem 

17 Willem Aertsz en Claes Geritsz 2 dagen idem 

17 mr. Jacob Mouweriusz 
naar Mechelen, om het vonnis tegen die van Hoorn bij te wonen; vandaar naar 
Antwerpen, om te krijgen van de kastelein 6 of 8 soldaten tot verdediging van het 
Slot te Gouda 

17 Jan Jansz de rentmeester naar Antwerpen; inzake de verdediging van het land, en inzake de grote bede 

17 een bode uit IJsselstein om te waarschuwen voor de Geldersen 

17 Heinrick Govertsz en Willem Aertsz naar Den Haag, om de ruiters te "lichten" voor de verdediging van het land 

17 via Heinrick Govertsz burgemeester 
een bode gezonden naar Antwerpen met een brief aan mr. Heinrick Jansz en 
Dirck Stempelsz, te paard, om de soldaten te zenden "nae proijen" 

17 Jacob Bouwensz 
naar Woerden, te paard, en naar Den Haag en Schoonhoven in verband met de 
verdediging van het land 

17v een bode uit IJsselstein met een brief aan de stad met waarschuwing voor de Geldersen 

17v Meeus Cornelisz een brief brengen aan de stad 

17v Comen Neeltgen naar Antwerpen en naar Dordrecht om buskruit te kopen 

17v Aert Pietersz naar Den Haag met een brief van de drossaard van IJsselstein 

17v Heinrick Govertsz en Willem Aertsz 

naar Den Haag, om de soldaten te "lichten", en om de landen te beschermen 
tegen toekomende tijden. (Het is niet logisch het woord "lichten" te vertalen met 
"ontslaan") (Verwijs-Verdam, Midd. Ned. Wbk). (Eerder komt de hedendaagse 
betekenis "recruteren" hier in aanmerking) 

17v Gerit Claesz te paard naar Woerden met een brief aan de burgemeesters van Woerden 

17v Galleyn Macharijsz naar Den Haag met een gesloten brief 

17v mr. Jacob Mouweriusz en Dirck Dircxz naar Mechelen, voor de kwestie van Hoorn en het Goudse bier 

17v Pieter Feyssen te paard naar Oudewater 

17v mr. Jacob Mouweriusz 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder en de Raad inzake het geld van 
de bede van Kerstmis 1506 en Sint Jan 1507 

17v mr. Adriaen den deecken met de tiensakte naar de heren van Oudmunster 
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17v Galleyn naar Brussel, en Jan Jansz en Jacob Minne, met een gesloten brief 

17v Galleyn naar mr. Heinrick Jansz en Jacob Minne 

18 Jacob Minne en Jan Jansz 
naar Brussel en Mechelen, op schrijven van de landvoogdes Margaretha van 
Savoye inzake de rekeningen, vervroeging, en andere zaken; beiden verschillende 
keren heen en weer gereisd tussen Brussel, Mechelen en Gouda 

18 Heinrick Jansz 
gezonden naar Mechelen, door Jacob Minne naar de dagvaart en om de rente-
trekkers te betalen te Antwerpen en elders. Ook in Mechelen gebleven 

18 Meynert de zakkedrager 
naar Den Haag met een brief aan de stadhouder, en vandaar weer naar 
IJsselstein naar Mijnheer 

18 
Adriaen Geritsz, Heinrick Govertsz, burgemeester, en mr. Jacob 
Mouwerius (of: Mouwerins) 

naar Den Haag, om met de andere steden eindelijk antwoord te geven inzake de 
12.000 gulden, en de korting daarop uit te stellen tot betaling van de soldaten 

18 Heinrick Govertsz alleen daar gebleven 

18 Philips de metselaar met zijn zoon Jacob 
naar Den Haag, op bevel van de burgemeester en de heer van IJsselstein, de 
jonge aangaande het gemene land, reden waarom de burgemeesters hem zonden 

18 Gerit Claesz die bode naar Oudewater met een brief aan de burgemeesters 

18 Dirc Dircxz en Aryaen Geritsz naar Amsterdam, om te betalen 

18v - blanco 

         

7 Schenkingen  
19 de 5 ridders elk een kan bier op Palmzondag, toen zij in de processie liepen 

19 - 
in de eerste mis van de jonge heer Dirck van Rijn: 4 kannen wijn en offergeld van 
het gerecht en de dienaars 

19 te Mechelen: Mijnheer de kanselier 4 tonnen bier 

19 te Mechelen: de president 2 tonnen 

19 te Mechelen: mr. Pieter apostele 2 tonnen 

19 te Mechelen: de procureur 2 tonnen 

19 te Mechelen: mr. Joest Koenijn 1 ton 

19 te Mechelen: mr. Philips Wijelant 1 ton 

19 te Mechelen: de audiensier 1 ton 

19 te Mechelen: mr. Gerit van Gronssel 1 ton 

19 te Mechelen: Jeronimus Lauwerens 3 tonnen 

19 te Mechelen: mr. Jan Bazijn 1 ton 

19 Gijs de roe leew het genoemde bier naar Antwerpen brengen 

19 Jan de Luyckenaar vracht van dit bier van Antwerpen naar Mechelen en tollen 

19 in Den Haag: mr. Jacob Ruus 2 tonnen bier 

19 in Den Haag: mr. Jan Bouwensz 2 tonnen 
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19 in Den Haag: mr. Floris Oem 2 tonnen 

19 in Den Haag: Floris van Wijngaerden, de oude griffier 2 tonnen 

19 in Den Haag: mr. Luyckaes van Teylingen 2 tonnen 

19 in Den Haag: mr. Jacob Goudt 2 tonnen 

19 in Den Haag: mr. Evert de Veer 1 ton 

19 in Den Haag: de procureur Kaerle Gernijer 2 tonnen 

19 in Den Haag: Jan Stalpert 1 ton 

19 in Den Haag: mr. Cornelis Bollijn 1 ton 

19 in Den Haag: mr. Gerit Bogert 1 ton 

19 in Den Haag: Dirc Pelle 1 ton 

19 in Den Haag: mr. Heinrick van Schoonhoven 1 ton 

19 - het genoemde bier naar Den Haag brengen en opslaan in de kelders 

19 - in de eerste mis van mr. Joest de schoolmeester: 4 kannen wijn met het offergeld 

19 de Minderbroeders 
een maaltijd in het kapittel met toestemming van de vroedschap en vergoeding 
van de grote kosten die zij in het kapittel hadden 

19v de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

19v heer van Scagen 2 kannen wijn 

19v Willem Goudt in de paardenmarkt 2 kannen wijn 

19v de kastelein van Woerden en de kastelein van Oudewater 2 kannen wijn 

19v de rentmeester 2 kannen wijn 

19v mr. Cornelis, advocaat in Vlaanderen geld 

19v mr. Reynier de Jonge en zijn broer de rentmeester 4 kannen wijn 

19v de burgemeesters van Edam 2 kannen wijn 

19v de hoogheemraad van Schieland ad cathedram 2 kannen wijn 

19v de schutters op Sint-Jansdag: geld 

19v mr. Evert de Veer 2 kannen wijn 

19v de stad Gorinchem 2 kannen wijn 

19v de drossaard van IJsselstein 2 kannen wijn 

19v de "ampman" van Antwerpen 2 kannen wijn 

19v de pastoor onze bisschop een maaltijd, waar ook het gerecht deel uitmaakte van het gezelschap 

19v de drossaard van Valkenburch 2 kannen wijn 

19v heer Pieter Matijsz Sluytersz bij zijn eerste mis: geld, geofferd door het gerecht en de dienaars 

19v de kastelein van Nieuwpoort in Vlaanderen 2 kannen wijn 

19v de "amman" met andere hoge heren van Antwerpen 4 kannen wijn 

19v heer Pieter Mathijsz van de oude schutters, bij de eerste mis: 2 kannen wijn, de jonge schutters: 2 
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kannen wijn 

20 door Dirc Heinricxz vanwege de stad bij genoemde eerste mis: 4 kannen wijn 

20 130 oude schutters omdat zij op H. Sacramentsdag in 't harnas liepen: elk 2 pinten wijn 

20 129 jonge schutters omdat zij op H. Sacramentsdag in 't harnas liepen 

20 115 oude schutters elk 2 pinten wijn, omdat zij op St.-Jansdag in de processie meeliepen 

20 129 jonge schutters elk 2 pinten wijn, omdat zij op St.-Jansdag in de processie meeliepen 

20 de drossaard van IJsselstein met zijn zoon 2 kannen wijn 

20 de hoofdlieden van de handboog-schutters 4 kannen wijn, toen zij de papegaai schoten 

20 de stad Schoonhoven 2 kannen wijn 

20 de stad Oudewater 2 kannen wijn 

20 de pastoor de heer van Salubry 
kosten van zijn verteringen bij mr. Jacob Clementszoons weduwe, toen hij bij St.-
Jansmis in Gouda was, dit toegestaan door de kamer 

20 mr. Jan Bouwensz, raad, de stad Delft en IJsselstein 
een maaltijd, toen zij te Gouda waren, om een ordonnantie op te stellen, hoe men 
dit deel van het land zou verdedigen; alle bewoners waren hierbij aanwezig 

20 de hoogheemraad 2 kannen wijn 

20v de procureur 2 kannen wijn, toen hij te Gouda was "om starc te maecken" tegen de Geldersen 

20v de burgemeesters wijn 

20v de vicaris van de Minderbroeders geld 

20v de stad Rotterdam 2 kannen wijn 

20v de Minderbroeders op St.-Franciscusdag 2 kannen wijn, in "de Maen" gehaald 

20v Onze Lieve Vrouwe-gilde via Dirc Heymensz 4 kannen wijn 

20v (de Minderbroeders?) 
op St.-Franciscusdag een maaltijd van snoek, paling, zeevis, haring, rozijnen en 
groente, betaald via Claes Backuyt 

20v bij de Minderbroeders 
op St.-Franciscusdag: 26 kannen wijn, gehaald bij Machel de weduwe van Jaep 
Clementsz 

20v mr. Gerit du Plovijs, mr. Gerit van Gronssel en mr. Jan Bazijn een maaltijd met wijn in het Gulden Vlies 

20v mevrouw van Gaesbeek, via Heinric Govertsz 2 kannen wijn 

20v de drossaard van IJsselstein wijn in het Sint Katrijnenklooster 

20v de heer van IJsselstein een maaltijd samen met het gerecht 

20v de oude schutters geld vanwege Verzworen Maandag 

20v de muzikanten met de getijdenmeesters geld op Verzworen Maandag 

20v de heemraden van Schieland 2 kannen wijn 

20v de jonge schutters geld op St.-Bastiaansdag anno 1508 

20v de 2 gedeputeerden gezonden om onze Brigitten te reformeren: 2 kannen wijn 

20v de stad Oudewater 2 kannen wijn 

21-21v - blanco 
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8 Waken  
22 de 3 wachters op de toren, waarvan één trompetter de wacht houden 

22 de 4 "clappers" op straat de wacht houden 

22 de 5 wachters aan de poorten en één op het Veerstal de wacht houden 

22 2 wachters die op de IJssel varen en de schepen bezoeken 

22 Thonis de smit met Pieter Jansz de wacht houden op 't Hof 

22 de 5 wachters op de poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

22 de 2 wachters die op de IJssel varen en de schepen bezoeken 

22 Thonis de smit en Pieter Jans de wacht houden op 't Hof 

22 de 2 wachters die op de IJssel varen met de schuit 

22 de 5 wachters in de poorten en één op het Veerstal de wacht houden 

22 Thonis de smit en Pieter Jansz de wacht houden op 't Hof 

22 Gerit Claesz de bode en Cornelis Claesz de wacht van de schutters regelen 

22 de 5 wachters in de poorten één op 't Veerstal de wacht houden 

22 Thonis de smit en Pieter Jansz de wacht houden op 't Hof 

22v de 2 wachters op de IJssel de wacht houden met de schuit 

22v de 2 wachters op de IJssel de wacht houden met de schuit 

22v Thonis de smit en Pieter Jansz de wacht houden op 't Hoff 

22v de 5 wachters in de 5 poorten en een man op 't Veerstal de wacht houden 

22v de 5 wachters in de poorten de wacht houden 

22v 2 wachters in de IJssel de wacht houden met de schuit 

22v 2 wachters in de IJssel de wacht houden met de schuit 

22v Thonis de smit en Pieter Jansz de wacht houden op 't Hof 

22v de 5 wachters in de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

22v de 5 wachters in de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

22v dezelfde wachters telkens 14 dagen 

22v Thonis de smit en Pieter Jansz de wacht houden op 't Hof 

22v Gerit Claesz en Cornelis de snijer omdat zij de schutters voor de wacht opriepen 

22v 4 mannen die bij de palen gelegen hebben, en 2 wachters op de IJssel 

22v 6 wachters op de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

23 Pieter Jansz en Jan de Hollander de wacht houden 

23 de 5 wachters op de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

23 2 wachters op de IJssel met de schuit de wacht houden 

23 Jan de Hollander en Pieter Jansz de wacht houden 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        139 

 

 

23 de 4 torenwachters van de 4 poorten ("koerwachters") de wacht houden 

23 de 5 wachters op de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

23 2 wachters op de IJssel de wacht houden 

23 Pieter Jansz en Jan de Hollander de wacht houden op 't Hof 

23 Heinrick Willemsz werken aan de zijkant van het Tolhuis 

23 Gijsbert Geritsz werken op de paardenmarkt 

23 Gerit Claesz en Cornelis Claesz 16 dagen waarop "su" de wacht van de schutters regelden 

23 2 wachters in de IJssel met de schuit 

23 de 5 wachters van de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

23 Jan de Hollander en Pieter Jansz de wacht houden op 't Hof 

23 Frans Geritsz de wacht houden in de Potterspoort 

23 de 5 wachters van de 5 poorten met het Veerstal de wacht houden 

23 2 wachters met de schuit in de IJssel de wacht houden 

23v dezelfde wachters telkens 14 dagen 

23v Thonis de messemaker de wacht houden op 't Hof 

23v 2 wachters bewaken van de "clincken" op de Tiendewegspoort en op de Kleiwegspoort 

23v deze 2 wachters de wacht houden in de stadsgracht (8 nachten) 

23v Dirck Pieter Kers en Pieter Kers waken in de stadsgracht 

23v Sceel Pierken de wacht houden bij de "clincken" van de Potterspoort 

23v Dirck Pieter Kers de wacht houden in de Tiendewegspoort 

23v de 5 wachters van de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

23v 2 wachters op de IJssel met de schuit de wacht houden 

23v Pieter Jansz en Louweris op 't Hof de wacht houden 

23v 5 poorten en een man op 't Veerstal de wacht houden 

23v 2 wachters met de schuit in de IJssel de wacht houden 

23v Pieter Jansz de wacht houden op 't Hof met Joest de "kastelen knecht" 

24 Gerit Claesz de wacht van de oude schutters regelen 

24 Cornelis Claesz de wacht van de jonge schutters regelen 

24 - vanwege de 5 poorten en een man op 't Veerstal 

24 2 wachters met de schuit in de IJssel de wacht houden 

24 Pieter Jansz en Joest de wacht houden op 't Hof 

24 2 wachters met de schuit op de IJssel de wacht houden 

24 de 5 wachters op de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

24 Pieter Jansz met nog een man de wacht houden 

24 Claes de horder de wacht houden op de Dijkspoort bij de palen 
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24 Heinrick Willemsz en Huych Jansz de wacht houden in de poort bij het Tolhuis 

24 2 wachters van de 5 poorten en een man op 't Veerstal de wacht houden 

24 2 wachters met de schuit in de IJssel de wacht houden 

24 de wachters van de 5 poorten en een man op 't Veerstal de wacht houden 

24 de 2 wachters met de schuit in de IJssel de wacht houden 

24 Pieter Jansz en Joest de wacht houden op 't Hof 

24 de 4 boden 
de wacht buiten de poort regelen gedurende 80 dagen met toestemming van de 
kamer 

24 de wachters van de 5 poorten met een man op 't Veerstal de wacht houden 

24v 2 wachters met de schuit de wacht houden 

24v Pieter Jansz en Joest de wacht houden op 't Hof 

24v Gerit Claesz en Pieter Bouwensz de wacht "buyten" regelen 

24v Heinric Willemsz de wacht houden in de poort van 't Tolhuis 

24v Pieter Jansz en Joest de wacht houden 

24v Gerit Claesz en Pieter Bouwensz de wacht "buiten" regelen 

24v Heinric Willemsz de wacht houden in de poort van het Tolhuis 

24v de wachters van de 5 poorten en een man op 't Veerstal de wacht houden 

24v de 2 wachters op de IJssel met de schuit de wacht houden 

24v Gerit Claesz en Pieter harnasmaker de wacht buiten de poorten regelen 

24v Pieter Jansz en Joest de wacht houden op 't Hof 

24v 
Claes Jansz, Arent Pietersz, Pieter van den Bos en Aertgen 
luyckenaar 

4 dagen het laatste deel van de nachtwake 

24v Dirck Stempelsz 
hetgeen hij te kort kwam op de wachten, uitgerekend door Heinric Govertsz, 
burgemeester 

24v 2 wachters die in de IJssel met de schuit varen 

24v de 5 wachters van de 5 poorten en een man op 't Veerstal de wacht houden 

24v Gerit Claesz en Pieter harnasmaker de wacht regelen buiten de stad 

24v Pieter Jansz en Joest de wacht houden op 't Hof 

24v Claes Jansz, en 3 anderen de "clincken" bewaken bij het openen van de poorten 

24v Claes Jansz de ronde doen langs de wachthuizen om vernieling en sluiting te voorkomen 

25 de 5 wachters op de 5 poorten en één op 't Veerstal de wacht houden 

25 2 wachters op de IJssel met de schuit de wacht houden 

25 Pieter Jansz en Joest de wacht houden 

25 Gerit Claesz en Pieter de harnasmaker de wacht regelen 

25 Claes Jansz en 3 anderen de "clincken" bewaken bij het openen van de poorten 
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25 Claes Jansz de ronde doen langs de wachthuizen om vernieling en sluiting te voorkomen 

25 de 5 wachters op de poorten en een man op 't Veerstal de wacht houden 

25 de 2 wachters in de IJssel met de schuit de wacht houden 

25 Pieter Jansz en Joest de wacht houden op 't Hof 

25 Gerit Claesz en Pieter de harnismaker de wacht regelen buiten de stad 

25 Claes Jansz en 3 anderen de "clincken" bewaken bij het openen van de poorten 

25 Claes Jansz de ronde doen om de wachthuizen te bewaken 

25v - blanco 

         

9 Bouwen  
26 Galeyn Macharijnsz arbeid bij het wed 

26 Pieter de slotenmaker sleutels vermaken aan de Tiendewegspoort 

26 Aryaen Hugez de bruggen repareren 

26 Adriaen Hugez planken en hout 

26 mr. Goessen de decker werken aan het accijns-huisje, 't slepers-huisje en het privaat bij de Dijkspoort 

26 Jan Jansz en de opperman metselwerk 

26 Willem de smit 54 pond ijzerwerk, 12 voet "bants", 300 dubbele middelnagels 

26 Phillips de metselaar arbeid aan het korenaccijns-huisje 

26 Lambert de opperman 500 stenen, kalk en dragen 

26 Pieter den baggerman - 

26 Comen Jan vervoer 

26 - 
2 tonnen kalk en dragen, de kalk gebruikt aan de stadsvesten om de borsten vast 
te leggen 

26 Claes Harmensz hout slepen naar de valbrug van de Tiendewegspoort 

26 - 6 karren puin 

26 Cornelis stratenmaker bestraten bij de brug bij Jan Dircxz van Crimpen 

26v mr. Goessen arbeid aan de Dijkspoort, en de galerie dekken met pannen 

26v Faes de leydecker arbeid 

26v de opperman arbeid 

26v mr. Goessen 100 leien 

26v Adriaen Hugez en knecht 
arbeid aan de valbrug van de Tiendewegspoort en aan de Potterspoort; 2 planken 
gebruikt aan de brug 

26v 2 houtzagers hout zagen, te gebruiken voor de brug 

26v Willem de smit 
64 pond ijzerwerk, dat is gebruikt op de Noodgodsbrug aan ijzeren sluitapparatuur 
("worvelen") 400 dubbele middelnagels gebruikt eveneens aan deze brug 
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26v Vrenck Jansz 4 schuiten klei (die zij gehaald hebben voor de haven) 

26v Meeus Jansz 6 schuiten klei (die zij gehaald hebben voor de haven) 

26v Ocker Claesz 2 schuiten klei (die zij gehaald hebben voor de haven) 

26v Adriaen Hugez met Jan Claasz knecht werk aan het bruggetje in de Stijnsteeg en aan de Potterspoort 

26v Aryaen Hugez 10 rondhouten, 3 sparren 

26v Heinrick Willemsz puin kruien op 't Hof (2 dagen) 

26v Willem de smit 26 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels 2 banden 10 voet, 500 leinagels 

27 Jacob Jacobsz arbeid in de Doelen, en "den doren verpoet" baggeren (= de doorvaarpoort?) 

27 Comen Jan 9 karren zand vervoeren en puin op het Hof gebracht 

27 Aryaen Hugez en knecht arbeid in het gat van de haven 

27 Aryaen Hugez 

een hout van 30 voet; 4 keperhouten, gebruikt aan de brug achter Daem Jan 
Heyez, 2 bladen wagenschot, nog een kleine plank van een spar waarmee de 
boom opengaat in 't gat van de haven, nog een schijf in de Vlamingspoort om de 
brug mee op te halen 

27 Dirck Pieter Kerstz een bord dat in de sacristie hangt over de reformatie van de priesters 

27 Jan Claesz de leydecker 200 leien, 2 pond soldeer 

27 Cleyntgen metselwerk bij de Minderbroeders 

27 Meeus Jansz 3 schuiten klei laden voor de haven 

27 Aryaen Hugez 3x aarde opschieten 

27 Cornelis Mateusz 2 keer aarde opschieten voor 't Hof 

27 - zand en vervoer; 2 karren puin en vervoer 

27 neeltgen de "sceepmaecksters wijff" 35 "swalp stue 4 gr." 

27 Dirck straatgen 50 voeten hoeksteen; bestraten en een kar zand 

27 Pieter de slotenmaker sleutels en sloten vermaken 

27v Adriaen Hugez en 2 knechten werk in de haven 

27v Aryaen werk in de Raam, 6 rondhouten gebruikt aan de poort van de Raam 

27v Willem de smit 64 pond ijzerwerk, gebruikt in 't gat van de haven; 400 dubbele middelnagels 

27v Claes Harmensz planken vervoeren, en een balk waarmee de boom gemaakt wordt 

27v Vrerick Jansz 6 schuiten klei, die hij genomen heeft in het gat van de haven 

27v Adrijaen Hugez 
werken in de haven, in de Raam; 6 rondhouten gebruikt aan de poort van de 
Raam 

27v Willem de smit 64 pond ijzerwerk gebruikt in 't gat van de haven, 400 dubbele middelnagels 

27v Claes Harmensz planken vervoeren en een balk waar de boom van gemaakt wordt 

27v Vrerick Jansz 6 schuiten klei, die hij gehaald heeft uit het gat van de haven 

28 Aryaen Hugez 
werken in het Veerstal en in het gat van de haven, en in de Potterspoort aan de 
hekken 
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28 Harmen Meeusz arbeid; 10 rasters gebruikt 

28 - 
2 houten, waar de genoemde brug mee gemaakt is; 2 planken, "een scael" waar 
de brug mee gemaakt is en het Veerstal 

28 Gijs Louwen omdat hij het hout vervoerde naar Haastrecht, waar de steiger mee gemaakt is 

28 Heinrick Willemsz arbeid aan het Hof, waar hij de aarde opschoot 

28 Willem Dircxz omdat hij aarde bracht onder de ophaalbrug aan het Veerstal 

28 Comen Jan 10 karren puin vervoeren naar het Veerstal 

28 Dirck van boven 9 karren; zand en kalk vervoeren 

28 Willem de smit 
300 dubbele middelnagels gebruikt aan de Potterspoort, aan 't Veerstal en de 
Doelenbrug 

28 Cornelis Meeusz 3x opschieten bij het Veerstal 

28 Aryaen Boijen 3x opschieten bij het Veerstal 

28 Cornelis Cornelisz 1x opschieten bij het Veerstal 

28 Jan Meusz arbeid, "theen toerrensgen" afbreken op de Dijkspoort 

28 Ariaen Bemisz, Jacob Cornelisz en Gerit Dircxz de aarde op het hof kruien 

28v Aryaen Bemisz, Aryaen Aertsz en Cornelis Matheusz, Jorijs Aertsz klei schieten 

28v Jorijs Aertsz 3x aarde schieten op 't hof en dezelfde aarde weg voeren 

28v Dirck de karreman stenen, kalk en tras brengen naar de brug bij de Brigitten 

28v Claes Harmensz hout slepen, waar men de brug mee afdamde 

28v Philips de metselaar en Aert zijn zoon arbeid 

28v Jacob Phillipsz arbeid 

28v Evert Jacobsz arbeid 

28v Jan Florisz arbeid 

28v Pieter Strobbe arbeid en 13 tonnen tras 

28v Willem Joesten heien, 3 dagen 

28v Jacob Aelbertsz - 

28v Gijs den Drenter hulp 

28v Lambert heien, 2 dagen 

28v Gijs de molenaar heien, 7 dagen 

28v Jacob de molenaar heien, 2 dagen 

28v Jan Florisz heien, 2 dagen 

28v Jan Feis heien, 6 dagen 

28v Vop Hugez heien, 2 dagen aan de brug bij de Brigitten 

28v Kers van Sluypwijck 60 elzen, die men heide aan deze brug, nog 60 elzen 

28v Comen Jaep 3 "ween" bast en 2 oogstvaten 
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28v - huur van balken en slepen om de dammen te maken 

28v - 1500 stenen vervoeren 

28v - deze elzen vervoeren naar genoemde brug 

29 Lijs mit die crop 10.000 stenen 

29 Jacob Allertsz 7 hoed kalk dragen 

29 Dirck Jansz 7 hoed kalk dragen 

29 4 gezellen (aarde) schieten op 't hof 

29 - aarde kruien en egaliseren op het Hoofd 

29 Simon Gijsbertsz een berg puin, die wij van hem kochten en die gebracht was op 't hof 

29 Hein muesgen arbeid aan de Dijkspoort 

29 Cleyntgen arbeid 

29 - basten 

29 Dirck de karreman 
22.000 stenen vervoeren en 6 karren met stenen vervoeren naar de genoemde 
brug 

29 Dirck de karreman 5 tonnen tras vervoeren 

29 Comen Jan 17 karren klei vervoeren naar de brug bij de Brigitten 

29 - 10 karren puin vervoeren 

29 Jacob Aertsz een schuit zand, gebruikt aan de brug bij de Brigitten 

29 Vrerick Jansz 5 schuiten klei, die hij haalde voor de haven 

29 Gerit die wijelmaeckers vrouw 12.000 stenen 

29 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz de bruggen opknappen en de toren stutten ("sroeren") bij de Dijkspoort 

29 Aryaen Hugez 
3 planken, 2 rondhouten, 4 rasters, 2 Deventer sparren een middelhout en 
keperhouten 

29v Willem de smit 36 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 300 middelnagels 

29v Comen Heyn 2000 leien en vracht 

29v Cornelis soenkin het hof egaliseren 

29v Dirck Willemsz straatstenen en zand vervoeren 

29v Galeyn Macharijsz arbeid bij de Brigitten 

29v Dirck sloefgen 
vervoer van 10 karren puin naar 't hoofd, 3 karren zand gebruikt voor de Dijkspoort 
en de Kleiwegspoort, 4 tonnen tras vervoeren naar de Dijkspoort, 3 karren met 
stenen en 200 klinkers 

29v Neel de stratenmaker bestraten in de Dijkspoort en aan de brug van de Houtsteeg 

29v Jan Aertsz en Jan Willemsz 90 vrachten klei en aarde, gebruikt op het Hoofd 

29v Jan de baggerman de brug diepen in de Kaminstraat en de zijl in Simon Judenstraat 

29v Aryaen Hugez arbeid aan de toren buiten de Dijkspoort (6 dagen) 

29v Harmen Meeusz en Jan Claesz werken aan de toren aan de Dijkspoort 
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29v 2 zagers arbeid 

29v - hout en planken, gehaald bij Adriaen Hughezoen 

30 Phillips de metselaar met Aertgen zijn zoon arbeid 

30 Jacob Phillipsz met zijn zoon arbeid 

30 Baert den opperman hulp bij metselwerk 

30 - 450 ("holbolcoen") 

30 - 500 stenen, 3 tonnen tras 

30 - 
"leygen" (=kleine leien?) (opdragen) voor de torentjes op de Dijkspoort en voor de 
Kleiwegspoort en voor de Vesten 

30 Arent Heyn 3000 stenen 

30 Aryaen Dircxz 4 "deelen", "Hier worden die steenbruggen mede over gewulft" 

30 Dirck straatgen 7 karren zand 

30 Dirck straatgen arbeid aan de Sint Anthonisbrug en andere bruggen 

30 Neel sceepmaker 2 planken, en schouwhuur 

30 Zeenken Aryaens Jansz arbeid op 't hof 

30 Dirc Jansz kalk 

30 Willem de smit 116 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels, 300 middelnagels, 300 doornagels 

30 Jan de baggerman en Swarte Pierken de Gouwe uitdiepen 

30 Jacob Dircxz 1500 stenen en vervoer 

30v Meeus Jansz 2 schuiten klei voor 't Veerstal 

30v Dirck sloefgen zand, stenen, kalk en tras vervoeren naar de muren 

30v Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

30v Jan Muesgen met Gerit zijn metgezel arbeid aan de toren van de Dijkspoort 

30v de opperman arbeid 

30v Jan Muesgen en opperman werk aan dezelfde toren 

30v Huych Jansz puin kopen voor 't hof 

30v Lijsbet Jans 2000 stenen 

30v Dirck sloefgen vervoer van 6 karren puin naar 't hof 

30v Pieter de slotenmaker sloten en sleutels vermaken 

30v Adriaen Hugez de bruggen opknappen 

30v Harmen Meeusz en Jan Claesz werken aan de Dijkspoort 

30v Adriaen Hugez 
een hout, nog een hout gebruikt aan de brug van Gerijt Walichsz, nog een hout, 
gebruikt aan de Cralijncxbrug; een plank aan de IJsselbrug en 4 sparren 

30v Pieter van Beest een hout waar de zoldering van 2 torens op de Dijkspoort van gemaakt wordt 

30v - 48 planken zagen 
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31 Dirck Janszoons vrouw kalk 

31 Willem de smit 
22 pond ijzerwerk, 14 voet band, 400 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 
400 deknagels, 600 "scoff"-spijkers 

31 Claes Harmensz hout slepen 

31 Cornelis Willemsz 4 ladingen aarde vervoeren 

31 Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

31 Vrerick Jansz 5½ schuiten klei opschieten voor het gat van de haven 

31 Claes sloetgen 11 ladingen aarde vervoeren naar de overtocht 

31 Jacob Meeusz 5 karren puin 

31 Vrerick Jansz 1500 klinkers 

31 Phillips de metselaar met zijn zoon arbeid aan de Dijkspoort 

31 Jacob Phillipsz met zijn zoon arbeid 

31 Bert den opperman arbeid 

31 - 6 tonnen tras 

31 Jan Muesgen en Aert de leydecker arbeid aan de Dijkspoort 

31 - 40 brandemmers vermaken en "verharssen" 

31v Dirck straatgen 9 roeden bestraten aan de brug bij de Brigitten 

31v - arbeid 

31v - 48 karren zand, en 4 en 3 karren zand 

31v Dirck Pietersz de karreman 80 karren zand, stenen of kalk vervoeren 

31v Pieter Mertsz baggeren in de Gouwe 

31v Phillips de metselaar en zoon arbeid aan de muur bij het hof 4 tonnen tras 

31v Muegen en Aert Aertsz dekken op de Dijkspoort; 9000 leinagels 

31v Adriaen Hugez 4 dagen werken aan de deur van het wed 

31v Harmen Meeusz en Jan Claesz werken aan de deuren van de poort 

31v - 34 palen, waarmee men steigers bouwde 

31v - 
9 middelhouten, nog een hout van 30 voet; 12 sparren; 3 kerksparren, 1½ blad 
van eikenhout 

31v Willem de smit 
32 pond ijzerwerk aan de haken aan de toren van de Dijkspoort; 14 voet band; 
300 dubbele middelnagels; 300 middelnagels; 300 lasijzers 

32 Dirck de callicman kalk 

32 Pieter Meeusz baggeren achter het hof 

32 Vrerick Jansz 3000 klinkers, gebruikt aan de brug bij de Brigitten 

32 Pieter slotenmaker 3 sloten die hij gemaakt heeft aan de poorten 

32 Pieter sloeff 9 karren zand en straatstenen vervoeren naar de brug bij de Brigitten 
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32 Claes Harmensz 8x hout slepen, waarvan de deuren van het tolhuis gemaakt zijn 

32 Pieter Mertsz baggeren in de Gouwe 

32 Adriaen Hugez werken aan de veerstaldeur 

32 Harmen Meeusz werken aan de veerstaldeur 

32 Jan Claesz arbeid 

32 Kers die houtzager planken zagen 

32 - 3 sparren, waar haken van gemaakt zijn 

32 - een plank, gebruikt aan de brug 

32 Willem de smit 
35 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, gebruikt aan de boom in het gat van 
de haven 

32 Jan van Heekout 41 voet "bolioen" (= schuin bewerkte steen of hout) 

32v Dirck straatgen arbeid in de Kleiwegspoort 

32v Galeyn arbeid 

32v Dirck straatgen zand 

32v Jan Jansz 2 schuiten zand halen, gebruikt aan de brug van de Vulsteeg en arbeid 

32v Lijsbet Wouters weduwe 500 stenen 

32v Dirck sloefgen 27 karren puin en stenen vervoeren 

32v Dirck Jansz 2 tonnen kalk, gebruikt aan de muren 

32v Pieter de slotenmaker sleutels en sloten vermaken 

32v Pieter de slotenmaker 2 nieuwe sloten maken 

32v Dirck de karreman 22 karren puin vervoeren naar het hof 

32v Jan Willemsz 51 "wagens" puin mennen vanaf het hof 

32v Claes Harmensz 
2 "wagen" met planken mennen naar de IJsselbrug; nog 4 "wagen" met planken of 
hout mennen 

32v Phillips de metselaar en zoon arbeid achter het hof 

32v Baert den opperman arbeid 

32v - 2 tonnen tras 

32v Clement de steenhouwer witte arduin, gebruikt aan de torens op de Dijkspoort 

32v Clement de steenhouwer 2 vormen, waar men kogels van haakbussen in gieten zal 

32v Comen Heyn 800 leitjes en vracht 

32v Harmen Meeusz en Jan Claesz elk 5 dagen werken aan de poort bij het tolhuis 

33 Thomas de houtzager hout zagen aan planken voor bruggen 

33 - 
het hout, waarvan 9 schragen gemaakt werden om haakbussen daar op te 
stapelen 

33 Adriaen Hugez houten palen slaan bij de stenen brug bij de Vulsteeg; nog 3 planken en 4 sparren 
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33 Aryaen Hugez arbeid aan de poort bij het tolhuis en aan de schragen 

33 Willem de smit 
65 pond ijzerwerk, gebruikt aan de nieuwe poort bij het tolhuis; 600 dubbele 
middelnagels 

33 Dirck straatgen 
8 roeden en 4 voet straat maken, zand gebruikt aan de stenen brug van de nieuwe 
haven 

33 Heinrick Willemsz puin egaliseren op het hof 

33 Macharijs arbeid aan de nieuwe brug 

33 Damas Cornelisz 600 kogels draaien 

33 Pietertgen Jacob Pieterszoons vrouw 12 leren zakken maken om kruit in te doen 

33 Dirck sloefgen 48 karren zand, puin en stenen naar de nieuwe stenen brug 

33 Jan de wielmaker op de Kleiweg 4 wielen en 2 assen, waar vuurroeren op liggen 

33v Gerit de wijelmaker 500 klinkers, gebruikt aan de Brigittenbrug 

33v Dirck Boen 22 karren zand, puin en klinkers vervoeren 

33v Jan Willemsz 3 ladingen puin vervoeren 

33v Hubert Dircxz 110 pond lood, om daarvan kogels te gieten voor vuurroeren 

33v Neeltgen sceepmaker 2 houten, die gebruikt waren aan de voet van de stenen brug op de nieuwe haven 

33v Harmen Meeusz en Jan Claesz arbeid; 5 bouten; 2 dorpels die in de Veerstalpoort liggen 

33v Aryaen Hugez arbeid aan de poort bij het tolhuis 

33v Vrerick Jansz 2000 klinkers, gebruikt aan de stenen brug in de Vulsteeg 

33v Willem de smit 
74 pond ijzerwerk, 14 voet band; 800 dubbele middelnagels; 400 kubussen om in 
kogels te gieten; 34 pond ijzerwerk gebruikt aan de serpentinen 

33v Dirck straatgen een roede bestraten aan de stenen brug in de Vulsteeg 

34 Phillips de metselaar met zijn "zoentgen" arbeid 

34 Baert den opperman arbeid 

34 mr. Arent Allertsz arbeid, en de stenen brug "heygen" 

34 Gillis de backer mortel 

34 Maerten Aelbertsz palen waarmee de brug "geheyst" werd 

34 Govert Konincxz 4000 stenen 

34 Aerent Heyn 6000 klinkers "met haellen" 

34 - een scheepje zand, alles gebruikt aan de stenen brug in de Vulsteeg 

34 Dirck sloefgen vervoer van 28 karren met puin, stenen, kalk, tras, gebracht naar de Vulsteeg 

34 Dirc Willemsz 8 karren puin vervoeren naar de vesten 

34 Claes sloetgen 31 ladingen aarde gebracht naar de stads "vecht" bij de draai-boom aan de brug 

34 Claes Harmensz vervoeren van 9 "wagen" planken naar de bruggen om die er mee op te knappen 

34 Galeyn puin kruien naar de stadsvesten 
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34 Dirck sloefgen 4 karren met puin en stenen vervoeren 

34 Harmen Meeusz en Jan Claesz arbeid 

34 Adriaen Dircxz 
1 hout, waar leuningen van gemaakt werden; 1 rondhout; keperhouten; 2 planken 
voor reparatie; een "lae" (?) voor de vuurroeren 

34v Aryaen Hugez arbeid aan de IJsselbrug en elders 

34v Willem de smit 
64 pond ijzerwerk, voor de vuurroeren en krammen; 1100 dubbele middelnagels, 
gebruikt op de IJsselbrug; 300 middelnagels 

34v Neeltgen de sceepmaker 30 "slappen", waar de IJsselbrug mee gemaakt werd 

34v een opperman een hoeveelheid puin, dat met een schip kwam 

34v de baggerman baggeren bij de Dijkspoort 

34v Dirc sloefgen 14 karren puin vervoeren naar Geert theer op de singel 

34v Hubert Dircxz 116 pond lood, waar kogels van gegoten zijn 

34v Adriaen Hugez 
arbeid aan de "kasteckijn"(?) en aan het tolhuis en aan het sluisje buiten de 
Dijkspoort 

34v Harmen Meeusz arbeid aan de palissaden van het tolhuis en aan 't genoemde sluisje 

34v Aryaen Hugez 
9 keperhouten; en rondhouten; een plank; een plank gebruikt aan het wed; nog 
een paal geplaatst naast de draaiboom op de veste ("vecht") van de stad bij de 
overtocht; nog gebruikt aan het sluisje bij de "buyssen": 4 rondhouten 

35 Willem de smit 68 pond ijzerwerk en 400 dubbele middelnagels; 300 teerlingen 

35 Clement Joesten 3 vormen, waarmen geschutskogels in giet 

35 Gerit Claesz 6x schieten aan de kolk van de "buyssen" 

35 - 6 schuiten met puin 

35 Jan Koentgen 1x schieten 

35 Pieter de slotenmaker 
een sleutel en een slot vermaken; een hangslot aan de Potterspoort; een sleutel 
en 2 sloten snel gemaakt 

35 - 2 vuurroeren vermaakt 

35 - 3 nieuwe vuurpannen 

35 Galeyn puin kruien naar de Minderbroeders om naar de vesten te brengen 

35 Comen Jaep Gijsbertsz een ton pek, waarmee de toortsen ingesmeerd werden 

35 Cornelis de stratenmaker de sporen ophogen in de Potterspoort en in de Kleiwegspoort 

35 Claes van IJperen toortsen van pek voorzien 

35 Claes Harmansz 
6x hout vervoeren naar de overtocht van de stadsvest en naar het sluisje buiten 
de Dijkspoort 

35v Harmen Meeusz en Willem Luyt werk aan het sluisje buiten de Dijkspoort 

35v Aryaen Hugez werk aan de Dijkspoort 

35v Aryaen Hugez 2 planken, gebruikt aan de brug in het Vissteegje; en nog gebruikt bij het sluisje bij 
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de "buyssen" 8 rondhouten 

35v Neel Tijssen 500 toortsen 

35v Jan de baggerman en Pieter Meesz en nog 2 personen baggeren bij 3 bruggen achter de Vismarkt en in de "Naijerstraat" 

35v Phillips de metselaar en Aertgen zijn zoon arbeid aan de schiet-gaten 

35v de opperman werk 

35v Bart den opperman de Dijkspoort schoonmaken 

35v Phillips 
een halve ton tras, en nog haalde Dirck straatgen 700 klinckers bij Phillips 
voornoemd 

35v Neeltgen sceepmaker oude planken, gebruikt aan het sluisje; schouwhuur 

35v Willem Luyt en Harmen Meeusz arbeid aan het sluisje, Verlorenkost, en aan de IJsselbrug 

35v Aryaen Hugez arbeid aan de IJsselbrug 

35v - 
11 rondhouten, 3 planken en een rondhout, 2 stukken hout, gebruikt op de 
IJsselbrug 

36 Willem de smit 14 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels 12 stampers voor vuurroeren 

36 Kers en Meeus de houtzager zagen 

36 Claes Harmansz hout slepen naar de IJsselbrug 

36 Pieter slotenmaker 
2 nieuwe hangsloten, die hangen aan 't gaat van de haven en aan 't 
Doelenpoortje; een sleutel 

36 Adriaen Hugez arbeid aan de IJsselbrug 

36 Harmen Meeusz 

arbeid aan deze brug; een hout gebruikt aan de IJsselbrug; een hout gebruikt aan 
de gevangenis; 3 planken, waarvan de deuren gemaakt zijn aan het sluisje op de 
dijk; 2 planken gebruikt aan de Noodgodsbrug en aan de Stoefbrug; nog 3 
keperhouten 

36 Willem de smit 8 stampers bij 8 nieuwe vuurroeren; 15 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels 

36 Pieter Maertsz baggeren achter de Minderbroeders 

36 Dirc straatgen 
bestraten buiten de Tiendewegspoort namelijk 4 roeden; 17 karren zand, 6 karren 
zand 

36 de opperman arbeid 

36 Galeyn puin kruien 

36 Dirck straatgen 2500 klinkers 

36 Dirck straatgen de gaten in de muren stoppen 

36v Dirck straatgen 45 karren zand en puin, gebruikt buiten de Tiendewegspoort 

36v Claes Harmensz 6x hout slepen naar de bruggen 

36v Harmen Meeusz en Jan Claesz arbeid aan de bruggen, aan de Verlorenkost en aan de IJsselbrug 

36v Aryaen Hugez 4 planken, "4 dertich voeten", gebruikt voor de straat buiten de Tiendewegspoort 

36v Willem de smit 8 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels 
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36v Jan van Heekout 104 voeten dekstenen 

36v Jan van Heekout 30 voet "cleyn", 100 voet hoekstenen; 40 voet schuin bewerkte stenen 

36v Jan van Heekout stenen lossen en de stad in kruien 

36v Jan simpel 21 dagen het sluisje ophijsen ("winden") 

36v - 't sluisje, afval, dijken en palen om de kolk dicht te houden 

36v Pieter slotenmaker 
de windijzers (= de dwarsroeden in de ramen in 't lood) en de traliën in de 
schepenkamer maken; ook een vuurpan 

36v Neeltgen sceepmaker schouwhuur aan de Verlorenkost 

36v Adriaen Hugez en knecht 
werken aan de Noodgodsbrug en aan de Potterspoort en aan de boom in het gat 
van de haven 

37 Adriaen Hugez 
10 rondhouten; 7 planken, 7 balken, gebruikt in de school; 5 sparren gebruikt voor 
"vier pannen"; 7 planken waar de klampen van de deuren van de waag mee 
gemaakt zijn 

37 Ewout Jansz 
4 delen waar de deuren van de waag mee gemaakt waren; 2 "scaellen", gebruikt 
voor banken op de Sint-Jansbrug 

37 Willem de smit 17 stampers, 33 pond ijzerwerk, 800 dubbele middelnagels 

37 Pieter Meertsz bij 2 stenen bruggen baggeren 

37 Swerte Claes van Amsterdamme 
12 pruisische delen, die 13 voet lang waren per stuk, en gebruikt zijn aan de poort 
naast het tolhuis 

37 Adriaen Hugez en knecht arbeid aan de deuren van de hal; een plank en een balk 

37 Pieter de slotenmaker 
een sleutel van de draaiboom bij het tolhuis "of bij 't hof" en een sleutel aan de 
boom in 't gat van de haven en een nieuw slot aan de hal 

37v Jan Aertsz 22 ladingen puin vervoeren naar 't hof van de Minderbroeders 

37v Willem de smit 
8 pond ijzerwerk; haken in de hal; 300 dubbele middelnagels, 700 middelnagels, 
gebruikt in de hal 

37v Dirck sloefgen 12 karren puin vervoeren naar de vesten 

37v Heyn Willemsz puin egaliseren op 't hof 

37v Dirck boen 22 karren puin vervoeren naar 't hof en naar de vesten 

37v Lijsbet crope 500 stenen, waarmee de schietgaten gerepareerd zijn 

37v Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren 

37v Jan Muesz een loden pijp schoonmaken en solderen en ophangen 

37v Hubert Dircxz 2 pond soldeer, gebruikt aan de loden pijp aan 't stadhuis en een hoeveelheid turf 

37v Adriaen Hugez en knecht werk aan de galg en aan de Potterspoort, elk 3 dagen 

37v Adriaen Hugez 
3 "noorthouten" en 4 rondhouten, gebruikt aan de galg; 4 planken voor opknappen 
van de bruggen 

38 Willem de smit 8 stampers voor vuurroeren; 44 pond ijzerwerk, 400 dubbele middelnagels 
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38 Jan Dircxz het sluisje op elk tijdstip ophijsen 

38 Dirck Willemsz 11 karren puin vervoeren 

38 Arent Allertsz puin kruien naar de stadsvesten 

38 Jacob Willemsz "bant-werck" maken aan de stads "vecht" bij de overtocht 

38 groete Neel 500 toortsen maken 

38 Jan Gerijtsz Koen 7x baggeren aan de Verlorenkost; 2 schuiten met stenen gehaald; afval 

38 Neel sceepmaker huur van een schuit, gebruikt bij de Verlorenkost buiten de Dijkspoort 

38 Harmen Meeusz en Willem Luyt 
de Wijerijckerbrug opbreken; Harmen nog betaald voor het opbreken van de brug 
aan het einde van de Tiendweg en achter 't hof 

38 Willem de smit 9 voeten band; 27 pond ijzerwerk; 300 dubbele middelnagels 

38v Neeltgen sceepmaeckersvrouw 8 dagen een grote schuit gebruiken aan de Verlorenkost 

38v Claes Heinricxz 500 toortsen uit en op het stadhuis en arbeid 

38v Claes Harmensz 3x hout vervoeren; de brug; de ladder naar de galg brengen 

38v Jan Dircxz 't sluisje ophijsen 

38v Willem Claesz 22x baggeren en opschieten op de Verlorenkost 

38v Adriaen Hugez, Jan Claesz en Willem den timmerman 
werken aan de Tiendewegspoort en aan de brug op Kort Haarlem, nog werk aan 
de Vismarkt 

38v Adriaen Hugez 3 rondhouten 

38v Stijn van Beest 5 planken 

38v Jan Harmensz een ton pek, waar de toortsen mee behandeld werden 

38v Meeus de lijndraijer een kabel aan Verlorenkost, die 17 pond woog 

38v Dirck Willemsz 10 karren puin vervoeren naar 't hof 

38v Claes van IJperen 500 toortsen met pek insmeren 

39 Claes Harmensz 
2 grote deuren slepen naar Reeuwijker sluis; het hout vervoeren en slepen naar 
Korte Akkeren om de ophaalbruggen te maken 

39 Willem de smit 9 pond ijzerwerk; een kram van een stijl; 300 middelnagels en 200 middelnagels 

39 Dirck Gerijtsz 84 pond lood, waar kogels voor vuurroeren van gegoten zijn 

39 Willem de smit 
144 pond ijzerwerk, gebruikt aan de bruggen op Korte Haarlem; 1100 dubbele 
middelnagels 

39 Adriaen Hugez arbeid 

39 Jan Claesz en Willem de sceepmaker arbeid aan de ophaalbruggen in Korte Haarlem 

39 Adriaen Hugez 47 palen aan de genoemde bruggen; 6 rondhouten; 3 planken 

39 2 zagers zaagwerk 

39 Adriaen Hugez voorschotten bij slepen en anderszins 

39 Pieter de smit sloten en sleutels repareren aan de poorten 

39 Claes Harmensz hout waar de ophaalbruggen mee gemaakt werden brengen naar Korte Haarlem 
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39 Dirck straatgen en opperman arbeid achter de Minderbroeders en in het veerstal; 800 klinkers 

39v Jan Dircxz 14 dagen het sluisje ophijsen 

39v Aryaen Hugez, Harmen Meeusz en Jan Jansz werk aan de palissaden op de hoge dijk; 14 palen, 5 rondhouten 

39v Willem de smit 74 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 400 middelnagels 

39v Claes Harmensz hout vervoeren naar de palissaden op de hoge dijk 

39v Heyn Kagger puin vervoeren met de kruiwagen naar 't hof 

39v Adriaen Hugez, Harmen Meeus en Jan Claesz arbeid op de Potterspoort en aan de palissaden in Kort Haarlem en op de dijk 

39v Adriaen Hugez 
11 keperhouten en 2 rondhouten; 3 rondhouten en 200 voet planken, gebruikt op 
de Potterspoort; een grendel aan de poort van Rewijckersluis; 2 planken waar de 
bruggen mee zijn opgeknapt 

39v Dirck Aryaensz 100 verloren pijlen, die Jacop Voppez heeft ontvangen vanwege de stad 

39v Claes Harmensz 4x hout vervoeren naar 't hof 

39v Willem Claesz 9x hout opschieten bij het sluisje; 3 schuiten afval 

40 Jan simpel 14 dagen het sluisje ophijsen 

40 Pieter de slotenmaker 
3 nieuwe hangsloten maken en de sloten vermaken aan de Potterspoort en de 
Tiendewegspoort 

40 Adriaen Hugez en knecht arbeid 

40 Simon mol 3 sparrenmasten, waar de ladder van de galg van gemaakt is 

40 - 
2 planken waar de deuren aan de moestuin van gemaakt zijn en aan de 
Jonkerstoren; 2 drempels gebruikt aan de winterdijk en aan de Jonkerstoren; 4 
eiken planken, gebruikt op het stadhuis 

40 - een pijnbank maken met een halve wagenschot 

40 Willem de smit 
46 pond ijzerwerk, gebruikt in het gat van de haven; 4 scharnieren; 300 dubbele 
middelnagels; 400 middelnagels, gebruikt aan de torens 

40 Galeyn puin kruien naar de vesten 

40 Claes sloetgen 17 tonnen puin en aarde vervoeren naar de vesten 

40v Jan Matheusz 
30 "Noortse" stukken hout gebruikt aan de galg en aan de palissaden en aan de 
ophaalbruggen in Haarlem 

40v Swarte Claes van Amsterdamme "puyssche" delen 

40v Phillips de metselaar arbeid 

40v Jacob Phillipsz arbeid 

40v Aertgen arbeid, het deksel slepen op de brug bij de Brigitten; een ton tras 

40v Adriaen Hugez en Jan Claesz en Harmen Meeusz 
arbeid, aan de palissaden in 't gat van de haven en aan de trappen aan de 
wachthuisjes; 8 palen; keperhouten, middelhouten en rondhouten, gebruikt voor 
het tolhuis; nog een stuk hout 

40v Claes Harmensz mennen en slepen vuurroeren, planken en ander hout 
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40v Cornelis Dircxz de vuurroeren brengen naar het marktveld 

40v Neeltgen Sceepmaker 
10 dagen huur van een bootje dat Adriaen Hugez gebruikte in het gat van de 
haven 

40v Aryaen Hugez 
een mast brengen in de stad, waar men de sluis mee maken zou buiten de 
Potterspoort 

40v een varensgezel "saerssen" (= dekens?) te brengen naar Oudewater (of:= Saersz?) 

41 Willem Allertszoons vrouw 2 karren zand 

41 Pieter de slotenmaker sleutels en sloten snel maken; nog een slotje op een wachthuisje 

41 Willem de smit 
214 pond ijzerwerk voor de Brigittenbrug, het ijzer van "decser" daar inbegrepen; 
nog 68 pond ijzerwerk aan bouten, waar de palissade mee gemaakt is voor de 
haven 

41 Harmen Meeusz sparren vervoeren; lansen en vuurroeren slepen 

41 Piertgen Maertsz en Adriaen Cornelisz baggeren achter 't hof 

41 Claes Harmansz balken, hout en vuurroeren slepen 

41 Pieter Maertsz en Adriaen Cornelisz baggeren 

41 Pieter Dircxz en Jacob Willemsz en opperman arbeid op de Potterspoort en op de Kleiwegspoort; pannen en latten 

41 - 
een sleutel van de Dijkspoort; verschillende sleutels aan de Veerstal en aan het 
gat van de haven 

41v Jacob Pietersz arbeid 

41v Evert zijn zoon arbeid 

41v Govert Dircxz arbeid 

41v Dirck Jansz kalk en dragen 

41v Jan de wielmaker 5 wielen en 2 assen, waar 2 vuurroeren op gezet zijn 

41v Jacob Jansz den baggerman 200 verloren pijlen ("scut") 

41v Claes Harmensz 7x vuurroeren vervoeren naar de torens 

41v Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren achter 't hof 

41v Willem de smit 17 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels; 200 middelnagels; 200 lasijzers 

41v mr. Willem de barbuer kruit en vuurroeren slepen 

41v Pieter de slotenmaker 
12 sloten en hengsels aan 12 kisten, waar men buskruit in doet in de blokhuizen; 
nog 100 maten om vuurroeren te vullen; sleutels en sloten repareren 

41v Dirck Willemsz zes karren met stenen en zand vervoeren 

41v Jan Dyecgen de zeelmaker 5 stukken maken van kanvas 

42 Dirck sloefgen 9 karren zand of puin gebracht naar de moestuin 

42 Claes Harmansz 12x hout vervoeren, dat Aryaen Hugez gebruikte in de stad 

42 Adriaen Hugez, Jan Claesz en Harmen Meeusz arbeid aan de brug achter de nonnen op de Gouwe 

42 Aryaen Hugez 2 balken, gelegd onder de genoemde brug; 2 houten van 30 voet; 3 palen, waar 
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men de vuurroeren op zet in het tolhuis en elders; 3 vensters en 2 bouten; nog 
een eiken plank 

42 Aryaen Hugez 5 kisten, waar men buskruit in doet 

42 Willem de smit 
142 pond ijzerwerk; 600 dubbele middelnagels, 4 middelnagels; 600 lasijzers; 200 
schos-spijkers; 700 kubussen voor kogels 

42 Pieter de smit 
sloten en sleutels maken en repareren en 5 sloten met hengsels gemaakt aan de 
5 kruit kisten 

42 Claes Jansz zand en puin kruien naar de moestuin 

42 Meeus de lijndraijer 14 pond touw aan de verloren kost 

42v Hubert Dircxz 315 pond lood om kogels te gieten 

42v Neeltgen sceepmaker 
een grote dubbele schouw voor een dag te gebruiken om het Vlamingspoortje 
mee op te breken 

42v Dirck straatgen 7 karren zand; werken in het meters-huisje 

42v Pieter de slotenmaker 
een nieuw slot aan een wachthuis achter de Brigitten en nog een slot van een 
kruitkist 

42v Willem de smit 
15 pond ijzerwerk, gebruikt aan de verloren kost; 8 voet dubbel band; 400 dubbele 
middelnagels 

42v Harmen Meeusz, Aryaen Hugez en Jan Claesz arbeid aan de uiterste brug, de karren gebruiken voor 3 dagen 

42v Pietertgen, de vrouw van Jacob Pietersz 2 zakken om kruit in te doen 

42v Phillips metselaar arbeid aan souburch om schietgaten te maken 

42v Jacob Aelbertsz arbeid; 500 stenen 

42v Claes Harmensz 2 balken slepen, gebruikt aan de uiterste brug; 17 vuurroeren slepen 

42v Neeltgen sceepmaeckersvrouw oude planken, ribben, schouwhuur, alles gebruikt voor de brug in de Kaminsteeg 

43 Heinrick Jansz 7 schuiten klei, die hij gehaald heeft voor het Veerstal 

43 Ocker Claesz 2 schuiten klei laden voor het Veerstal; schuithuur 

43 Phillips de metselaar arbeid 

43 Aertgen zijn zoon arbeid 

43 Jacob Phillipsz arbeid 

43 Pieter Woutersz arbeid 

43 Jan Florisz arbeid 

43 Jacob Aertsz een schip met zand 

43 Willem Govertsz kalk 

43 Lijsbet Jans 1000 klinkers 

43 Dircgen de karreman 7 karren met stenen vervoeren 

43 Phillips de metselaar 11 tonnen tras 

43 Dirck de karreman 11 tonnen tras vervoeren; 3 karren arduinstenen vervoeren 
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43 Harmen Aelbertsz 58 elzen en vervoer 

43 Willem Vroessen 8 horden 

43 Willem Joest 2 dammen maken 

43 7 mannen die "geheysget" hebben aan deze brug 

43 Arent Heyn 17.000 stenen en vracht en opslaan 

43 Neeltgen de sceepmaker 3 planken, waar deze brug op gemetseld staat 

43 Gerijt de wijelmaker 2500 stenen 

43 Clement kalk 

43 Jacob Jacobsz en Jan Pietersz baggeren bij de brug op de Nieuwe Haven 

43 Neel Leemans baggeren 

43 Gijs den drenter baggeren 

43 Aryaen Dircxz 4 delen 

43 Neeltgen sceepmaker schouwhuur 

43 Phillips de metselaar en Aertgen zijn zoon arbeid 

43 Gijs den drenter arbeid 

43 Jacob Jacobsz kruyen naar de brug 

43 Willem de smit 135 pond ijzerwerk, waar het deksel van de brug mee gesloten is 

43v Pieter de slotenmaker 11 sloten aan de 11 blokhuizen 

43v mr. Pieter Jansz 
arbeid, en al zijn knechten en 2 zagers die gewerkt hebben aan de sluizen, aan de 
blokhuizen, en om de vuurroeren te verplaatsen in de nieuwe laden: 118 dagen 

43v Aryaen Hugez, Harmen Meeusz en Jan Claesz arbeid aan de "borsten" van de steigers ("stallaijgen") 

43v Adriaen Hugez 250 dubbele sparren, gebruikt aan de steigers van de stadsvesten 

43v - voor de steigers nog 37 kerksparren 

43v Aryaen Hugez 
"noorthout" om "letteygen" te maken boven de nieuwe kozijnen van de mezekooi 
(= uitbouwsel aan de vestingmuur) 

43v Willem de smit 
de hengsels van de deuren van de mezekooien; nog gebruikt aan de stellages 
2500 dubbele middelnagels; nog 2300 middelnagels; nog gebruikt aan de 
stellages 2000 lasijzers, nog 600 scosspijkers, nog 52 vorken 

43v Phillips de metselaar en zoon aan de stadsvesten de kozijnen plaatsen van de mezekooien (6 dagen) 

43v Jacob Phillipsz en zoon arbeid 

43v - 8 kozijnen slepen 

44 Neeltgen sceepmaker 
30 dagen huur van de schouw, om de takken en horden bij de stadsvesten te 
maken 

44 Goris de metselaar en Govert Dircxz de metselaar metselen aan de mezekooien 

44 Anst Pietersz een schuit klei brengen naar de singel, waarmee de mezekooien gemaakt zijn 

44 mr. Pieter Jansz arbeid 
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44 11 knechten van hem arbeid 

44 6 zagers arbeid 

44 Ewout de houtcoepper 11 stukken touw en 26 voet touw; nog 9 delen; nog 184 dubbele sparren 

44 Phillips de metselaar en zoon arbeid 

44 Jacob Phillipsz en zoon arbeid; 3 schoppen, 4 manden 

44 Adrijaen Hugez, Jan Claesz, Harmen Meeusz arbeid; een plank, 10 middelhouten, 8 keperhouten 

44v Willem de smit 

293 pond ijzerwerk, gebruikt aan de sluis onder de brug buiten de Potterspoort en 
nieuwe banden aan de vuurroeren; 1800 dubbele middelnagels, 12 middelnagels, 
600 lasijzers, 2300 scos-spijkers, alles gebruikt voor de vuurroeren, voor de 
steigers en voor de blokhuizen 

44v Dirck Jansz kalk, gebruikt voor de muren 

44v Willem Govertsz kalk dragen naar de stadsvesten 

44v Dirck Jacobsz metselen aan de stadsvesten 

44v Vrerick Jansz 7 schuiten klei laden voor de haven 

44v Jan de wielmaker 4 wielen met assen, waar de vuurroeren op gelegd zijn 

44v Barent Heinricxz 
een mast en een stuk van een mast om planken van te zagen voor het verlaat 
buiten de Potterspoort 

44v Jan de baggerman arbeid aan de stadsvesten 

44v Pieter Maertsz en Aryaen Cornelisz baggeren achter 't hof 

44v Aryaen Hugez, Harmen Meeusz en Jan Claesz arbeid; keperhouten, die voor aan de gaten van de muur staan 

44v Jacob Phillipsz en zoon metselen aan de muur 

44v Govert Dircxz arbeid 

45 Claes Harmensz 
al het hout van de vuurroeren, en sparren vervoeren en "van dat verlaet te 
sleepen" 

45 Dirc callicman 6 tonnen kalk en dragen 

45 mr. Pieter Jansz arbeid 

45 12 knechten van mr. Pieter arbeid in de stad (43 dagen) 

45 6 zagers 21 dagen werk 

45 - 9 karren zand vervoeren 

45 Willem de smit 
205 pond ijzerwerk gebruikt aan de vuurroeren; 14 dubbele middelnagels, 1100 
middelnagels, 600 lasijzers, 1800 scos-spijkers 

45 Hubert lood, waar kogels van gemaakt zijn, 140 pond 

45 Claes Harmansz delen vervoeren van de sluis buiten de Potterspoort, 7x 

45 Jacob van Anst 
lansen brengen op het stadhuis en lansen onder het volk brengen ("onder de 
meent") 

45 mr. Pieter Jansz arbeid 
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45 10 gezellen arbeid 

45 nog een man arbeid 

45 de zagers arbeid 

45v Jan de baggerman baggeren 

45v Pieter Meeusz baggeren voor de nieuwe sluis buiten de Potterspoort 

45v Aryaen Hugez, Harmen Meeusz en Jan Claesz de blokhuizen timmeren en versterken 

45v Aryaen Hugez 
15 middelhouten, 4 stukken van 30 voet, 4 idem, 26 palen, 14 middelhouten, 4 
stukken van 30 voet; 141 dubbele sparren; 4 bouten, alles gebruikt aan de 
blokhuizen van Dirck Govertsz 

45v Willem de smit 
318 pond ijzerwerk, 1300 dubbele middelnagels, 900 middelnagels, 600 lasijzers, 
3400 scos-spijkers 

45v Dirck Willemsz 3 karren zand of stenen vervoeren 

45v bij de keizer van de kloveniers te Antwerpen 3 tonnen buskruit, wegende zuiver, zonder de ton, 798 pond 

45v genoemde keizer de koop sluiten; tol en vracht, waaggeld en andere onkosten 

45v Jan Vermuer, bosschieter te Dordrecht 

een ton salpeter, en daarvoor ontvangen 2 halve vaten grof kruit en ruim 50 pond 
kruit voor de voetboog ("clouer cruyt"). Daarom moet de stad hem leveren 14 pond 
salpeter of geld daarvoor, waarop wij tresoriers hem geld toe gegeven hebben via 
comen Neeltgen en geld voor 14 pond salpeter 

46 Pieter Jansz arbeid 

46 12 knechten 
werk aan de sluis buiten de Potterspoort en elders, 49 dagen; basten en zeep, 
gebruikt aan de sluis 

46 Aryaen Hugez, Jan Claesz en Harmen Meeusz 
werk aan de torens, blokhuizen en in de grote poorten om vuurroeren neer te 
leggen en aan de stadsvesten; 19 "noortsche" houten, waar de vuurroeren op 
liggen, en aan de brug buiten de Potterspoort; nog 4 middelhouten 

46 Claes Harmensz vuurroeren vervoeren en hout slepen en vervoeren 

46 Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren bij de Dijkspoort 

46 Dirc Jansz 13 tonnen kalk, gebruikt aan de stadsvesten en dragen 

46 Jan de wielmaker 2 wielen en een as, waar een vuurroer op ligt 

46 Jan den Engelsman 2000 stenen, waar de schietgaten mee zijn gemaakt 

46 Willem Vroessen huur van schouw, gebruikt bij de Potterspoort en elders 

46 Neeltgen sceepmaker huur van schouw om het Vlamingsbruggetje op te breken 

46 Phillips de metselaar met Aertgen zijn zoon arbeid 

46 Jacob Phillipsz en zoon arbeid 

46 Govert Dircxz arbeid 

46 Gijsbert Gerijtsz vervoer van 5 karren puin 

46v Dirck Willemsz 12 karren met stenen, puin en zand vervoeren 
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46v Willem de smit 
299 pond ijzerwerk, 2000 dubbele middelnagels, 14 middelnagels, 800 lasijzers, 
2500 scos-spijkers 

46v mr. Goessen Jansz werken aan het wachthuisje achter de moestuin 

46v Dirck van Utrecht arbeid 

46v - 200 pannen; latten, 8 vorsten, kalk 

46v Meeus Michielsz een kabel met een gewicht van 67 pond 

46v Pietertgen de buelmaecster 6 grote leren zakken, waar men kruit in zal dragen naar de vesten 

46v Koen Jansz de smit 26 vuurroeren 

46v Willem Allertszoons vrouw een kar zand 

46v Willem Claesz oude scheepsplanken voor de brug buiten de Potterspoort 

46v Daen en Willem Luyt de deur ophangen, "su waeren zes persoenen daerse mede gehangen worde" 

46v Pieter Jansz het hout, waar 10 grote vuurroeren in gelegd zijn 

46v Jan van Anst de lansen vervoeren achter de stad 

47 Aryaen Hugez, Jan Claesz en Harmen Meeusz 
arbeid; 2 "noorthouten" bij Aryaen Dircxz; 4 gezaagde palen; 3 middelhouten, 2 
kerksparren gezaagd 

47 Dirck Jansz de baggerman (?) en Pieter Maertsz baggeren 

47 Dirck Jansz de kallicman kalk en dragen 

47 Jan Engelsz 500 stenen 

47 Phillips de metselaar en zoon arbeid 

47 Jacob Phillipsz en zoon arbeid 

47 Govert Dircxz arbeid, aan de muren 

47 Willem Vroessen schouwhuur 

47 Aryaen Hugez den timmerman zijn kraan, waar de sluis mee geplaatst werd ("geset") 

47 Claes Harmensz 16x houten horden vervoeren rondom de stad 

47 Pieter de slotenmaker sleutels maken 

47 Willem de smit 
138 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 1600 lasijzers, 
4500 scos-spijkers, 26 stampers van vuurroeren 

47 Clement de steenhouder 3 vormen maken om loden kogels te gieten 

47v 
Claes Harmensz, Claes Jansz den haen, Floer Heyn en Jan Jansz 
Kos 

rijshout en "takken"; horden maken buiten de muren en binnen op de stellages 
tussen het hof en de Tiendewegspoort 

47v Jan Woutersz riet en takken 

47v Claes Willemsz arbeid 

47v Cornelis Goessen arbeid 

47v Gijsbert Aryaensz arbeid 

47v Geerlof Willemsz arbeid 

47v Heinric Heinricxz arbeid 
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47v Moueren Jacobsz arbeid 

47v Claes Willemsz en gezellen vracht, takken brengen 

47v Haesgen riet, 1250 takken 

47v Simon Jansz 3 "vijmmen" 

47v Sinte Lijsbet en gasthuis rijshout 

47v Huych Gijsbertsz rijshout, schouwhuur, schuithuur 

47v Cornelis Goessen arbeid 

47v Gijsbert Aryaensz arbeid 

47v Claes Willemsz arbeid 

47v Geerloff Willemsz arbeid 

47v Heinric Heinricxz arbeid 

47v Cornelis Goessen arbeid 

47v Gijsbert Aryaensz arbeid 

47v Claes Willemsz arbeid, vervoer 

47v Aryaen Hugez, Jan Claesz en Harmen Meeusz arbeid 

47v Aryaen Dircxz hout 

47v Aryaen Hugez hout voor de trappen op de stellages 

47v Simon van Loenen 2 schijven, gebruikt op Kort Haarlem 

48 Ewout Jansz 
12 stukken hout van 30 voet, 7 sparren, 3 sparren, een rondhout, 2 bouten, 3 
houten, nog een hout, 2 middelhouten, nog een stuk hout van 10 voet, 2 
keperhouten 

48 Claes Pietersz 8 laden, waar men buskruit in doet 

48 Claes Pietersz 17 laden voor buskruit 

48 Louweris Aryaensz de vuilnis uit de bogen kruien 

48 Pieter van Beest 

60 delen, waar men de zolders in de torens mee maakt, 10 eiken planken; 2 
middelhouten, nog een stuk hout dat Pieter Jansz daar haalde; 4 planken; 18 
rondhouten gebruikt door Claes Dircxz van Crimpen; 18 rondhouten; alles gebruikt 
aan de blokhuizen van Claes Dircxz 

48 Aryaen Hugez, Jan Claesz en Harmen Meeusz 
arbeid aan de trappen van de stellage; 8 middelhouten, 12 kisten, waar men het 
buskruit in doet, alles gebruikt voor de blokhuizen 

48 Willem de smit 
7 sloten aan geschutsstukken; 600 dubbele middelnagels, 800 middelnagels; 400 
lasijzers 

48v - kalk en dragen en slepen 

48v Vrerick Jansz 6 schuiten klei laden voor 't veerstal 

48v Phillips de metselaar arbeid: de palen achter de moestuin afhouwen ("de pijleeren") 

48v Jan Florisz werken aan de muren 
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48v Phillips de metselaar 
700 stenen, waarmee de "hande" en de schoorsteen op de stammen-toren 
gemaakt worden 

48v Claes Dircxz, Clement Joesten en Pieter Aertsz 
kosten van de blokhuizen en palissaden te maken met horden op de stellages 
tussen de Potterspoort en de Kleiwegspoort 

48v Claes Dircxz 
16 rondhouten, 9 30-voetstukken; 46 kerksparren, 42 dubbele sparren, 11 noortse 
houten, 3 middelhouten, 11 palen 

48v de kerk sparren, dakpannen, planken en ribben 

48v Huych Gijsbertsz een hoop rijshout en een hoop takken en rijshout van een tuin 

49 Claes Dircxz van Crimpen een bos rijshout en takken 

49 Pieter Roelofsz aarde 

49 Rommer Willemsz wilgen 

49 Willem de Wilde scheepsplanken 

49 Raster de bleycker wilgen 

49 Oem Heyn aarde en wilgen 

49 Willem de lijmsieder wilgen 

49 Jan Cornelisz wilgen 

49 Aert de vogelcoeper wilgen 

49 Evert de lijndraijer wilgen 

49 Claes bolbeen 9x rijshout halen 

49 Barent Jansz 6 schuiten klei brengen 

49 Jan Geerlofsz arbeid 

49 Dirc Willemsz arbeid 

49 Cornelis Willemsz arbeid 

49 Leen Dircxz arbeid 

49 Dirck Claesz arbeid 

49 Jaep Weintgen arbeid 

49 Jacob Dircxz arbeid 

49 Aryaen Dircxz arbeid 

49 Willoem de molenaar arbeid 

49 Jan Aertsz arbeid 

49 Neel Vernaertsz arbeid 

49 Aryaen Pietersz arbeid 

49 Gerijt Feyssen arbeid 

49 Gerijt Vranckensz en Jacob besgen en gezellen rijshout kappen 

49 Pes arbeid 
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49 - een hoeveelheid rijshout en takken kappen in een tuin en schouwhuur 

49 - zand vervoeren; klei en zaagwerk 

49 Aryaen Pietersz arbeid 

49 Jan de Moey en Wouter de limsieder aarde leveren 

49 Cornelis Willemsz arbeid 

49 Dirck Willemsz arbeid 

49 - "strec" riet 

49v Jan Geerlofsz arbeid 

49v Aryaen Snorre e.a. arbeid 

49v - rijshout halen in het land van Stein 

49v Aryaen Pietersz arbeid 

49v Dirck Willemsz arbeid 

49v Jan Geerlofsz arbeid 

49v Cornelis Willemsz arbeid 

49v Hoey (of: hooi) om de blokhuizen met leem te bestrijken 

49v de mensen van Haastrecht om de horden te verbreden op de stellages binnen de muren 

49v Pieter de baggerman latten om de blokhuizen van boven van latten te voorzien; en voor klei 

49v - takken en wilgen; nog meer wilgen 

49v - koemest "ende ander tou" 

49v via Aryaen Cruyer en Pieter Montgen lijmen in de blokhuizen, 49 dagen 

49v Geerloff de rietdekker en Jacob Roel en knecht 64 stapels riet en arbeid 

49v Jacob Roel en knecht dakdekken; wilgentakken 

49v de broeders in Stein 49 stapels rijshout 

49v Willem bontwerker boomstronken 

49v een man elzen, 1000 takken 

49v de Brigitten 42 boomstronken 

49v Ewout Jansz 
40 middelhouten, 57 keperhouten, gebruikt aan de palissaden buiten de 
Dijkspoort, 2 Engelse houten van 38 voet 

49v Claes Harmensz hout slepen om de bruggen te repareren 

49v Aryaen Hugez, Jan Claesz en Harmen Meeusz solderen aan de toren van Meeuszoons toren en aan de palissaden 

50 Adriaen Hugez 
2 stukken van 30 voet; nog 23 houten hamers, waar men de vuurroeren mee dicht 
slaat 

50 Willem de smit 
64 pond ijzerwerk om 2 geschutstukken te beslaan; 300 dubbele middelnagels; 14 
stampers voor vuurroeren 

50 Clement Joesten 5 vormen, die hij gemaakt heeft om kogels in te gieten 
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50 Pietertgen Jacob Pieterszoons vrouw 8 kruitzakken 

50 Claes Dircxz, Gerit Aertsz en Cornelis Heinricxz 
de blokhuizen en de horden maken buiten de stad en binnen op de stellages 
tussen Kleiwegspoort en Tiendewegspoort 

50 Bouwen arbeid 

50 Teeuw arbeid 

50 Neel Meeusz arbeid 

50 Jacob Jacobsz arbeid 

50 sceel Pierken arbeid 

50 Heyn mitter hand arbeid 

50 Jacob thiel arbeid 

50 Claes Willemsz horden op de stellage maken en aangenomen werk 

50 Pieter verdaech de blokhuizen timmeren 

50 Jan hout arbeid 

50 Pieter Jansz arbeid 

50 Wouter Evertsz arbeid 

50v Pieter Verdaech en knecht arbeid 

50v Jacob Roel en knecht arbeid 

50v Gijs de decker en knecht arbeid 

50v Jan Gijssen zwager en knecht arbeid 

50v Gijs de decker 14 stapels riet 

50v Pieter verdaech 14 stapels riet 

50v - 4 stapels staakriet 

50v Claes bolbeen rijshout en aarde halen en klei te kopen (?) 

50v - 2 manden en 2 basten 

50v Neel hoecstraet aarde waar de blokhuizen mee gevuld werden en koemest; schouwhuur 

50v - de blokhuizen met leem bestrijken 

50v Simon Claesz een houweel ("houwe") in de tuin (of: recht om te houwen) (of: een stapel) 

50v Ael Gobels stronken 

50v Jacob in den haen stronken 

50v Gerit Wolfersz stronken 

50v de man opte vijver stronken 

50v Comen Aryaen stronken 

50v Maerten Aelbertsz een stapel stronken en rijshout 

50v een man stronken 

50v Vaster de bleycker stronken 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        164 

 

 

50v Zwaen de bleycker stronken 

50v Rommer Willemsz stronken 

50v Jacob Harmanszoons weduwe stronken 

50v Michiel Harmensz stronken 

50v Dammes de stoeldraijer stronken 

50v Goel Gerit Evertz - 

50v Heyn de stoeldraijer - 

50v Aechte Gerit Dircxzoons weduwe 3 stapels, 13 bossen rijshout en wilgentakken 

51 Andries te Haestrecht 3 stapels 

51 Claes Willemsz 200 takken; een stapel rijshout en 4 bossen 

51 Lou Meeusz rijshout, vervoeren, arbeid 

51 Huych Gijsbertsz 5 stapels 

51 Willem Claesz oude scheepsplanken, die gebruikt waren in de blokhuizen 

51 Pieter baggerman latten 

51 Aechte Dirck Dircxz aarde 

51 Zivert den turfman aarde 

51 Adriaen Hugez 24 keperhouten; 4 middelhouten; 2 stukken hout van 30 voet 

51 Simon Mol 
4 palen, houten van 30 voet, 2 rondhouten, 3 gezaagde palen, 28 rondhouten, 6 
palen, 18 kerksparren; 85 dubbele sparren; 7 palen; een eiken plank 

51v Gerit Jansz, 27 mannen die de blokhuizen verbreedden en rijshout haalden, 114 dagen werk 

51v 16 mannen 
die de aarde aanbrachten, "grofden" en aanstampten in de blokhuizen, allen 
tezamen 66 dagen werk 

51v Claes bolbeen 6 schouwen rijshout halen 

51v Jacob besgen een hoeveelheid rijshout hakken en in de kade vlechten met zijn vieren 

51v Neeltgen sceepmaker 20 dagen schouwhuur 

51v Jacob Jacobsz over IJssel "die wij Gerit Jansz ende Dirck Govertsz voornoemd" gekocht en betaald hebben 

51v Willem Claesz rijshout, takken en tenen 

51v Jan Koen rijshout vervoeren 

51v Pieter de goreelman (= halsjukmaker) rijshout vervoeren van Kort Haaarlem; een halve schuit klei 

51v Cornelis de bleycker 500 takken 

51v Pieter de bleycker schouwhuur 

51v Marritgen Jacob Woutersz aarde 

51v 7 personen arbeid 

52 3 personen horden vlechten 

52 een man arbeid 
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52 4 mannen horden vlechten, een hoeveelheid rijshout vervoeren 

52 Jacob Dammesz de blokhuizen dekken 

52 Pieter de decker en knecht arbeid 

52 Willem Geerlofsz en knecht arbeid 

52 3 personen horden vlechten op de stellages binnen de muren 

52 Jan Claesz schouwhuur 

52 - dekstenen 

52 Claes bolbeen 3 schuiten met rijshout halen aan de dam 

52 de dekkers 65 stapels rijshout, door Willem Geerlofsz aan hen verkocht 

52 Jan de baggerman latten voor de blokhuizen 

52 Jan Willemsz rijshout vervoeren 

52 Meeus Michielsz takken en stronken 

52 Pieter Gijsen rijshout 

52 Ot en Willem de laatste horden vlechten 

52 Willem Claesz horden vlechten 

52 de Brigitten takken en stronken 

52 Huych Gijsbertsz rijshout 

52 Gijs scijfven takken en rijshout 

52v Aryaen Hugez, Jan Claesz en Harmen Meeusz werk aan de veerstal en aan de palissaden; 4 stukken hout van 30 voet 

52v Willem de smit 16 pond ijzerwerk, 600 dubbele middelnagels, 13 stampers 

52v Claes Harmensz vuurroeren slepen en hout 

52v Jacob Simonsz 8 mandjes om pijlen in te dragen achter de vesten 

52v Dammes Cornelisz 500 kogels, en nog 26 "stroppen" aan de wachthuizen 

52v Pieter Aryaensz 720 pijlen verloren 

52v Pieter van beest "lucxhout", gebruikt door Aryaen Hugez 

52v Comen Jan 14 karren aarde brengen in de toren van Souburch 

52v Joes Mateusz graven aan het hof, "dat gebroecken was" 

52v Aryaen Hugez arbeid met zijn vieren , aan 't veerstal en aan de zolders binnen Sobburch-toren 

52v Ewout Jansz 
4 stukken hout van 30 voet, waar het hout tussen gelegd werd voor het vuur 
vanwege de nieuwe blijde mare van het huwelijk van Engeland 

52v Willem de smit 26 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 200 middelnagels 

53 Meeus de lijndraijer 8½ pond touw, gebruikt op 't veerstal 

53 Clement Joesten een vorm maken om kogels in te gieten 

53 Phillips de metselaar schietgaten maken in de Sobburch-toren 

53 Gijs den drenter arbeid 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        166 

 

 

53 Jan van Anst hout slepen, dat men zou verbranden ter ere van het huwelijk van Hertog Kaerle 

53 Koddestein de glazenmaker de glazen bij de Minderbroeders repareren, voor een jaar 

53 Dirck Geritsz 125 pond lood, waarmee kogels gegoten zijn 

53 Ewout Jansz 
een plank, 32 keperhouten, 3 stukken hout van 30 voet, 4 stukken Engels hout, 
gebruikt aan de bruggen en aan de palissaden 

53 Aryaen Hugez 
arbeid op de Sobburch-toren; 2 middelhouten; 2 keperhouten, waarvan een trap 
gemaakt is op Sobburch 

53 Willem de smit 
400 kubusjes, die men in de kogels giet; 6 scharnieren, gebruikt in de 
wachthuizen; 100 dubbele middelnagels 

53v Pieter de slotenmaker 
sleutels en sloten repareren, 3 platen die gemaakt zijn op de sloten; 2 sloten en 
sleutels vermaken aan het kastje van de schepenen 

53v Claes Harmensz hout slepen naar de bruggen 

53v Phillips de metselaar een halve ton tras, waarvan de schietgaten van Sobburch gemaakt zijn 

53v Vrerick Jansz 6 schuiten klei halen voor het gat van de haven 

53v mr. Pieter Redelicheit "roucoep" van het ..... dat hem aanbesteed was in het gat van de haven 

53v Ocker Claesz 2 schuiten klei laden voor 't Veerstal 

53v Jan Vrericxz en Gerit Geerlofsz 
die van Sloterdijk hebben gekocht ten behoeve van de stad een boot om de boom 
mee te sluiten in het gat van de haven 

54 Willem de smit 
8½ pond ijzerwerk, 17 pond ijzerwerk; nog "scalmen" aan de Kleiwegspoort; 250 
scos-spijkers; 600 dubbele middelnagels, alles gebruikt aan de Potterspoort 

54 Aryaen Hugez en Jan de knecht arbeid aan de Potterspoort 

54 Jacob Moel 
105 boombasten, die men gebrand zou hebben, toen het huwelijk gesloten werd 
tussen de landsheer en de dochter van Engeland 

54 Vrerick Jansz 10 schuiten klei 

54 Dirck van Bochoven omdat hij de stadszijl open maakte die verstopt was 

54 Jan van muer te Dordrecht 400 pond buskruit om vuurroeren mee af te schieten; de tonnetjes 

54 - schuithuur; het kruit slepen 

54 - "wij gaefven Cornelis voer zijn reysen ende moeyte" een bedrag 

54 Geert van Bergen bast, reuzel en zeep gebruikt voor de vuurroeren 

54 - een Deventer spar 

54v de Minderbroeders hun klooster "tymmeren van oudt werck", toegestaan aan broeder Barnardus 

54v Simon Mol 

8 grote rondhouten, 2 grote houten, 2 middelhouten, een blad eikenhout; 8 houten, 
een gezaagde spar; 2 grote palen, 2 middelhouten, 2 sparren, alles gehaald door 
Pieter Jansz redelicheit en gebruikt aan de aardhuizen (waarin het onverkochte 
graan werd bewaard) 

54v Dirck stratenmaker 2 schepen straatstenen en breken en lossen en arbeid, gebruikt voor de stadstraat 
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55-55v - blanco 

         

10 Diversen  
56 Willem Stevensz het papier, en het maken van deze hier voor liggende flappert 

56 een bode die een brief bracht van de Rooms koning 

56 de boogmaker fabriceren van 100 pijlen 

56 Dirck Aryaensz 1000 pijlen maken 

56 Claes Aelbertsz 

omdat hij de renten gebracht had in de twist van Montfoort; de "afslach" van de 
stad is gedaan in Den Haag, voor een som, waarvan de stad overeengekomen is 
en ontvangen heeft een som met toestemming van de vroedschap en van de 
kamer 

56 de rapporteurs contra Willem de biscop met de zijnen 
aangaande het pleit van de stad tegen hem in Den Haag aangaande de 
achterstallige renten; inzake het dictum van het vonnis, inzake het uitstel in geval 
van oppositie 

56 de bode om een en ander te brengen 

56 - het exploit uit te voeren 

56 - 
een bevelschrift van (of: contra ?) Art G dochter, de weduwe en erfgenamen van 
Aryaen thart, tollenaar 

56 - het exploit uit te brengen te Geervliet en te Leiden 

56 Daem Berten omdat hij de stads "bosse" gemaakt heeft, die Jan de Luyckenaar draagt 

56 de officiael van de proost met de notaris van de proost 
inzake zekere ordonnantie, gemaakt bij deze, om goede manieren en devotie in 
acht te nemen in het koor en onder de dienst, met zegel en brief 

56v Bruyn Heinricxz 8 paarden brengen in een schuit van de Gouwsluis naar Gouda 

56v Pieter verdaech 12 paarden brengen 

56v Huych Jansz 
5 paarden brengen, nog meer paarden brengen met de schuit en wel voor de 
paardenmarkt voor Palmpasen 

56v de procurator van de Collatiebroeders omdat zij gedrukt hebben de brieven van de tweede paardenmarkt na halfvasten 

56v ouwe Jan de Wever 
omdat hij de stad terug gegeven had 2 rijnse guldens omdat hij zijn pannendak 
afgebroken had, en omdat hij het nu weer met pannen gedekt had, daarom is hem 
wéér toegestaan zijn geld te krijgen 

56v Heinrick Willemsz mijn raet de "vecht" maken, waarmee men volgens oude gewoonte naar Leiden rijdt 

56v de kerk via Heinric Govertsz "om onderdack te brengen" het eerste kwartaal 

56v de kerk via Dirck Stempelsz het 2e kwartaal 

56v via Frans Brochuyssen het 3e kwartaal 

56v Frans Dircxz "exploetier" van de Raad van Holland 
een exploet te brengen aan de tollenaar van IJsickerroert vanwege het feit dat hij 
de schepen met het bier geladen, heeft willen laten opbrengen. Verder vanwege 
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tol die dezelfde tollenaar geheven had van ijzer, dat "ter hoechster marct" niet 
gehaald was 

56v - 
een brief gezonden uit de Raad van Holland aan de heer van Montfoert, en de 
brief was gebracht buiten het "hant" van Holland (moet zijn "lant"?) 

57 - een brief gezonden aan die van "gorcom" en schrijven 

57 - 
een kopie van de staat van de voorgeschoten penningen van de bede van 
Kerstmis, op bevel van de Raad; diverse kopieën van antwoord en eisen tussen 
de landvoogdes en anderszins 

57 - 
de eis jegens die van Saeftinge vanwege het feit dat zij het bier wilden belasten, 
nog het antwoord op de provisie en de geschriften over dezelfde zaak 

57 de drie trompetters blazen voor het heilige sacrament op H. Sacramentsdag 

57 de Collatie-Broeders ons rentenboek binden en het schrijven van een paar briefjes 

57 de drossaart van IJsselstein 
vanwege de 50 mannen binnen IJsselstein ter verdediging van het land in dit 
quartier; het geld dat wij krijgen hiervoor moeten wij weer uitgeven 

57 Pieter de Wree en Cornelis Jacobsz de omslag zegelen 

57 mr. Heinrick van Schoonhoven een verzoekschrift maken tegen die van Rotterdam 

57 de klerk van mr. Heinric een kopie van de instructie van de tollenaar van "Arremuide" 

57 mr. Heinric Cornelisz 
een akte van appél jegens de stad Rotterdam inzake de nieuwe zegel van het 
bier; nog een gesloten brief inhoudende deze akte 

57v Jan Scellat, deurwaarder een kopie van een bevelschrift 

57v de Minderbroeders geld om groente te kopen naar oude gewoonte 

57v de 3 trompetters op St.-Jansdag blazen voor het heilige sacrament 

57v via Dirc Dircxz en mr. Heinric Jansz te Antwerpen lansen aan boord brengen, tollen en schiphuur 

57v de schippers die het geld brachten naar Antwerpen om de renten te betalen 

57v Jan de bastaert omdat hij dagvaardde die van Rotterdam 

57v - 
de grosse van een uittreksel van een kopie waarin alles staat over de omslag van 
St. Jan 

57v via Dirc Dircxz en Gerit Heye te Amsterdam 32 vuurroeren en 10 pond kruit, waar de vuurroeren mee "gepoest" worden 

57v - deze vuurroeren naar Gouda brengen 

57v - 

om te verwerven het octrooi "van der IJssel bijstant" van de landsheer om het 
octrooi tot uitvoering te brengen; verder om kwijtschelding te krijgen van de bede 
voor de hulp bij het baggeren van de IJssel volgens het daartoe dienende octrooi 
van diverse percelen en personen, te weten de tresorier Jeronimus Lauwerijn 

57v mr. Jacob Laurijn, deurwaarder klerk registreren van het octrooi 

57v de heer van Sivers geld 

57v de heer van sijnis geld 
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57v de ontvanger-generaal Simon de Lonijs geld 

57v de heer van Rosij geld 

57v de procureur-generaal - 

57v de audiencier geld, met het loon van de klerken en het zegel van het octrooi 

57v de heer van Salubrij geld 

58 de bosdrager van Mechelen naar Saeftinge om de baljuw te halen 

58 de klerk van de tresorier schrijven van de brief aan de baljuw 

58 de klerk van de procureur-generaal 
schrijven en grosseren van de proost van Saeftinge; een kopie schrijven van een 
extrakt uit de rekening van Roelant de fever en die te authentiseren 

58 een bode 
naar Rijssel (Lille) gestuurd om (iets) te halen uit de rekenkamer aangaande het 
Goudse bier 

58 - 
geld om een kopie te krijgen van een bevelschrift tegen die van Hoorn; het 
verzoekschrift schrijven; een bevelschrift tegen die van Hoorn 

58 Harmen Michielsz 
de renten gebracht naar de "vee" (=strijd?) van Montfoort en de stadsafslag 
gedaan in Den Haag met toestemming van de vroedschap op rekening van zijn 
obligatie 

58 via Gerit Geerlofsz handgeld om het proces te beginnen tegen Hoorn 

58 Heinric Willemsz 
de laatste termijn van de koop van zijn huis, gelegen naast Kersten Claesz "de 
costen het welcke de stede coste" om de brug te verbreden 

58 Pieter van Beest 
omdat hij de renten gebracht had naar de strijd van Montfoort; hij heeft ook de 
afslag van de stad gedaan in Den Haag 

58 mr. Gerit van Gronssel, raad 
als afgevaardigde in de zaak van de 1500 gulden, die de stad hangende heeft in 
de Hoge Raad tegen de landsheer, voor zijn bemoeienissen "dat hij seker 
getuygen heeft" te Mechelen 

58 mr. Gerit Gronssel, raad voor zijn bemoeienissen in Den Haag en Gouda 

58 zijn klerk minuteren en grosseren 

58 Bartolinus, de secretaris te Mechelen - 

58 de bode die de getuigen dagvaardde 

58v mr. Jan Bazijn 
zijn bemoeienissen in dezelfde zaak, waarvoor hij uit Mechelen naar Den Haag 
kwam, weer naar Gouda, en vandaar terug naar Mechelen (16 dagen) 

58v een deurwaarder van het Hoge Hof die de getuigen heeft gedagvaard naar Den Haag 

58v Jan Duyst deurwaarder "van boven" een executie tegen die van Hoorn inzake de brouwerij 

58v Jan Heinricxz met hem gereisd naar Hoorn, opdat de executie goed werd uitgevoerd 

58v Jan Heinricxz 2 bevelschriften kopiëren, en akten tegen die van Hoorn 

58v een deurwaarder "van beneden" 
om hem tevreden te stellen, dat hij de executie jegens die van Hoorn niet zou 
uitvoeren 
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58v in de griffie ("grijff") een akte van schikking met de executie 

58v de klerk Jan Heinricxz voor zijn goede diensten 

58v via Claes Geritsz een kopie schrijven van ontheffing van Hoorn 

58v Harmen Willemsz 
omdat hij de renten gebracht had naar de strijd van Montfoort, hij heeft ook de 
stads-afslag gedaan in Den Haag 

58v mr. Jacob Ruys en mr. Jan Bouwensz als afgevaardigden te Rotterdam inzake het bier, voor hun zittingsgeld 

58v mr. Heinric van Schoonhoven een toelichting schrijven 

58v de dienaren van Jan Bouwensz geld 

58v de deurwaarder geld 

58v - verteringen, wagenhuur voor de heren, nogmaals wagenhuur 

58v - 
loon voor de bode, die mr. Heinric zond naar Rotterdam om te melden dat mr. 
Jacob Ruys en mr. Jan Bouwensz de eerste keer niet konden komen 

59 Dirck Stempelsz 
38 knechten die gezonden waren door de burgemeester met Dirck om zekere 
boeven te zoeken die gesignaleerd waren rondom de stad; en ze waren een nacht 
uit 

59 Jan Heinricxz van Scoenhoven 
een reis naar Hoorn, om inlichtingen inzake de "aptentaten"; een reis naar 
Mechelen, om de inhibitie te beletten die die van Hoorn hadden kunnen krijgen, en 
om brieven van vervroeging tegen die van Hoorn te halen 

59 Jan Heinricxz om de deurwaarder te betalen voor 2 exploten in Hoorn 

59 mr. Jacob Mouwerinsz 
geld voor Jan Heinricxz om een bevelschrift te betalen voor vervroeging tegen die 
van Hoorn; een opdracht aan mr. Gerit Vermij om inlichtingen te verschaffen over 
de nieuwe regels van die van Hoorn; het zegel van het bevelschrift 

59 - 
een kopie van een brief die gezonden was door de koning van Frankrijk aan de 
stad Atrecht 

59 de griffie te Mechelen de kopie van de geschriften van die van Saeftinghe 

59 - deze geschriften laten schrijven 

59 47 soldaten te Oudewater 
waarvan de kapitein, trommelslager, vaandeldrager en de "veffelaar"(?) dubbel 
soldij hadden; tezamen 51 soldaten, elk 8 groten per dag. Betaald 7 dagen, met 
ingang van de 27e augustus, vrijdag, toen de Geldersen in Bodegraven "brande" 

59 54 soldaten 14 dagen, vanaf 3 september tot 16 september 

59v via Gerit Geerlofsz: 64 soldaten 
die door de burgemeesters en de kamer gehuurd waren voor een stuiver per dag 
om ten allen tijde klaar te staan om te vertrekken naar Oudewater of elders, elk 24 
dagen 

59v via Dirck Stempels, 83 soldaten 
24 dagen, gezonden van Gouda naar Oudewater, toen de Geldersen voor 
Oudewater gekomen waren, daar zijn ze gebleven en hadden soldij over 14 dagen 

59v via Wouter de bode 
op St. Lambrechtsdag, 27 soldaten 2 dagen t.w. van 16 en 17 september te 
Oudewater 
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59v Michiel up Veer als kapitein 
voor hem en 17 soldaten, die optrokken tegen de Geldersen, toen zij in 
Bodegraven "brande" voor één nacht 

59v burgemeester Aryaen Geritsz met schepen Jan Jacobsz 
reis naar Gorinchem naar de stadhouder, met 68 schutters en nog met 4 
trompetters 3 dagen lang (overal vermelding van de soldijbedragen) 

59v burgemeester Aryaen Geritsz 
wagenhuur en kosten van overtocht van Schoonhoven naar Gorinchem van alle 
schutters 

59v Jan Rijst 
hij was achter met de renten in de oorlog van Montfoort, buiten de kwitantie van 
Pieter van Beest en Harmen de snijer 

59v - 9 wagens, die de schutters vervoerden van Gouda naar Schoonhoven 

59v Gijs de roeloens vrouw huur voor het huis waar de handboogschutters hun doelen van gemaakt hebben 

60 Gerit van der Mije "informatie doen" tegen die van Hoorn 

60 Jan Heinricxz - 

60 Goidtscallic-oem de informatie schrijven 

60 Harmen de deurwaarder - 

60 mr. Gerit Vermij een dag in Den Haag 

60 de klerk - 

60 de knecht van de afgevaardigden - 

60 - de akte maken aangaande het verzoekschrift, 6 bladen groot 

60 - 2 wagens die de getuigen vervoerden van Hoorn naar de Regulieren buiten Hoorn 

60 Jan van der Mije de "anticipacie" in werking stellen 

60 - de kosten van de getuigen 

60 - het verzoekschrift en het bevelschrift van de 2e daging, uitkopen 

60 de klerk in de griffie te mogen vertrekken 

60 - het bevelschrift van de 3e dagvaarding 

60 - de akte, waarbij wij toegelaten waren om onze ..... over te leggen 

60 - 
2 kopieën uit de genoemde bevelschriften en andere akten, de artikelen grosseren 
en kopiëren 

60 - om de eis tegen de stad Rotterdam te presenteren 

60 de klerk in de griffie - 

60 - de akte va de eis; de akte van "tolruusij" (?) 

60 - de artikelen maken 

60 - 2 akten van de eis contra de tollenaar van "IJsickeroort" 

60 - drinkgeld in de griffie 

60 - 
een certifikatie verzegelen van die van Zierikzee inzake de wijnen gehaald bij de 
hoogste "maelstede" 

60 Jan van der Stapelle de akte verkrijgen en bewaken 
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60 - de eis tegen de rentmeester van Noord-Holland inzake de 1500 gulden 

60v Joris de bode audiencies 

60v - de minuten van het proces van Hoorn overgeven 

60v mr. Claes de advocaat salaris 

60v de klerk - 

60v de procureur-generaal met de andere heren een maaltijd, omdat wij "expedicie" gekregen hebben van het proces van Hoorn 

60v mr. Heinric licenciaat een hoger beroep instellen en een akte van die van Hoorn 

60v een deurwaarder via Gerit Heye 
een kopie van een bevelschrift waarmee bevolen wordt levensmiddelen te mogen 
voeren naar Utrecht en elders 

60v mr. Heinrick Jans 
schrijven naar Den Haag inzake de kosten die de stad voorgeschoten heeft voor 't 
gemene land te Oudewater en elders 

60v via Heinric Govertsz 
een kopie schrijven van de anticipatie, van ordonnantie, de bede en de 
buitengewone bede 

60v de schout van het land van Stein omroepen in de kerk van Haastrecht tot betaling van de tienspenning 

60v de waardin waar men de tienspenning ontvangt 

60v mr. Louweris voor zitting en ontvangst 

60v Jan de Smit onkosten die hij voorgeschoten had aangaande de brouwerij op zijn bierkraam 

60v Gerit Claesz en metgezellen de vier boden 
achterstalligheid jegens de stad "daer men den excijs verhuert met phs. gulden 
vier hoich in set" 

60v Evert de soes geschreven woorden rondom de glazen maken op rijm 

60v Colijn belte bemoeienissen in de zaak van de stad in Mechelen 

60v een bode die de akte bracht van de regeling tegen die van Hoorn met de ten uitvoerlegging 

61 Phillips de metselaar en Jacob Phillipsz 
omdat zij gezonden waren "voer proyen", en waren met zijn tweeën drie dagen bij 
de stadhouder 

61 Willem de goudsmid 
vanwege de termijn van Allerheiligen van de koop van de vijzel waar de 
brug(gen?) mee verbreed wordt (worden?) 

61 Koen Jansz de smit 17 vuurroeren 

61 Koen Jansz de smit van Dordrecht 13 vuurroeren 

61 - een informatie grosseren tegen de stad Hoorn 

61 Henc "Smout" deurwaarder van boven om de voorziening van boven tegen die van Hoorn ten uitvoer te brengen 

61 Jan Duyt een bevelschrift gegeven door de Raad van Holland tegen die van Hoorn 

61 - 
de kopie van de genoemde beschikking met ten uitvoerlegging door de 
deurwaarder 

61 - een bevelschrift tegen de tollenaar van Yrsickeroert aangaande de wijnen 

61 Jan van Stapel, deurwaarder het exploit uitvoeren 

61 Jan Jansz de rentmeester rapportgeld van die van Hoorn 
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61 via Jan Jansz de dubbele executie 

61 de klerk "den wijn" 

61 via Jan Jansz enige akten 

61 - de 2 stukken bocraan (=stof) 

61 Colijn bet omdat hij de procureurs en advokaten gewaarschuwd had dat het proces naderde 

61 mr. Jan Bazijn voor zijn moeite gedaan in het proces tegen die van Hoorn 

61 de klerken drinkgeld 

61v Harmen de Snijer inzake de renten die hij gebracht heeft in de bede van Montfoort 

61v Pieter van Beest inzake de renten die hij gebracht heeft in de bede van Montfoort 

61v Beatris Mathijs Gijsbertszoons vrouw 
omdat haar man geld voorgeschoten heeft in Vlaanderen voor het proces te Gent 
en Sluis 

61v een bode van Dordrecht die de akte van de schikking tegen die van Hoorn bracht 

61v via Heinric Govertsz in Den Haag een kopie van octrooi inzake de IJssel 

61v - deze kopie authenticeren 

61v - 
2 kopieën, inzake de bede van St. Jan en kerstmis, aangaande het "doechdelic 
versocht hebben" voor de verdediging van het land 

61v via mr. Jacob Mouwerinsz: een bode van Dordrecht die een brief bracht aan de burgemeester van Gouda 

61v Comen Neel Dircxz voor een trommel die in de artillerie-kamer hangt 

61v Comen Neel de rest van het buskruit 

61v Gerit Claesz hofstedegeld voor het stadhuis 

61v - hofstedegeld voor het Minderbroedersklooster, en voor de school 

61v - de vijzels van 2 huizen, die er afgebroken zijn 

61v een bode die kwam van Wijk bij Duurstede met een brief 

61v Govert Thomasz een termijn van de koop van de vijzel 

62 heer Hobbe Claesz de coster 
beieren van de klokken, toen het huwelijk gesloten werd van Hertog Karel en de 
dochter van Engeland, betaald met toestemming van de burgemeesters 

62 Jan Kost en Nelle Jan de verwersweduwe 
omdat hun bier gekeurd was en geprezen werd "met gehengen" en ze wilden dat 
men het bier zou proeven, en bovendien waren Jan Jansz Cossen en Nelle 
"steecker" in de boten (boeten) geweest, met goedkeuring van de kamer (?) 

62 Willem Stevensz de rekening maken van het jaar 1507 

62 Gerit van Pourroije 293 lange lansen "ende staen vrij" te Gouda 

62 Gerit van Pourroye 
korte lansen; hierop ontvangen van Jacob Voppez voor lange lansen geld en voor 
korte lansen geld; ontvangen van Gherit de bode twee keer voor korte en lange 
lansen geld 

62 diverse kooplieden 
paarden met toestemming van de burgemeesters en de kamer, te veel 
"offgenomen" van de tollenaar van Goutsluis, die te Gouda de nieuwe 
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paardenmarkt "versochten" met 106 paarden 

62 - saldo 

62v - blanco 

         

11 Bezoldigingen  

63 Claes Kerstantsz 
sluiten van de Potterspoort met de boom, de waterpoort, en openen en sluiten van 
de Vlamingspoort 

63 mr. Louweris en Gerit Claesz de weeskamer bewaken 

63 Jan de Luyckenaar bezoldiging 

63 de schepenmeesters hun kleding 

63 Steven Pietersz de wever stellen van klok in de St.-Joostkapel 

63 mr. Dirck stellen van de klok van de Noodgods 

63 de 4 boden bezoldiging 

63 Pieter de harnismaker de brandemmers bewaken 

63 Pieter de harnismaker het stadhuis bewaken 

63 mr. Heinrick Claesz van Schoonhoven bezoldiging 

63 Pieter Dirck Kersz de Tiendewegspoort met het wed openen en sluiten 

63 - het Doelenpoortje openen en sluiten 

63 Jan de Vries de Dijkspoort openen en sluiten 

63 Willem Stevensz de kamer bewaken 

63 mr. Adryaen de barbier het Marktveld schoonmaken 

63 Claes de karreman "ginc zijn tijt in maerte anno 1507" 

63v mr. Gerit Bogert bezoldiging 

63v Aryaen de portiers weduwe openen en sluiten van het Veerstal en de poort aan het tolhuis en de boom 

63v Pieter de slotenmaker de klok stellen in de grote kerk 

63v Jacob Evertsz de kleiwegspoort openen en sluiten 

63v Gerit Claesz de tresoriers dienen 

63v mr. Claes de Merchy, advocaat in het hoge hof te Mechelen geld 

63v de jonge schutters via Floris Dammasz als hoofdman omdat ze de papegaai schoten 

63v Heinric Willemsz de boom openen en sluiten en de poort naast het tolhuis openen en sluiten 

63v de schepenmeesters Claes Geritsz en Jacob Minne de 4 poortpandingen en de 4 vredemaaltijden 

63v 
Cornelis van Schoonhoven, advocaat van de stad Gouda in 
Vlaanderen 

bezoldiging 

63v mr. Jacob Mouwerinsz bezoldiging 

63v de boetmaker (of "boecmaker?) bezoldiging 
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63v mr. Jan Bazijn, procureur in het hoge hof bezoldiging 

64 Gerit Heye, de schout het nieuwe gerecht halen 

64 
via mr. Jacob Mouwerinsz aan de voorpoort van het hof en de 
middelpoort 

geld 

64 via mr. Jacob de knaeppen aan de rekenkamer geld voor nieuwjaar 

64 Jan van Scellack de bastert als deurwaarder geld voor nieuwjaar 

64 Dirc Dircxz den Duytsscen 
ophalen van de 4 stuivers, en opschrijven hoeveel er gebrouwen is; daarvoor 
bezoldiging 

64v-65v - blanco 

         

12 Renten  
66-77 - reeksen namen 

         

         

 1509 inv.nr. 1170 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
2 Dirck van Bockhoven de zijl in de Peperstraat 

2 Coppen de Croen vismarkt 

2 Comen Gerit visserij in de drie grachten 

2 Dirck Jacob Florisz visserij in de 4e gracht in erfpacht 

2 Frans Cornelisz lakenaccijns 

2 Lange Jan Moel vlees 

2v Dirck Dircxz zout 

2v Jacob Pietersz visserij in het land van Stein 

2v mr. Heinrick Jansz vellenaccijns van de zeemwerkers 

2v mr. Heinrick Jansz huidenaccijns van de hoornbeesten 

2v Gijs Claesz boter, honing en olie 

2v mr. Heinrick Jansz hennep, garen, touw en want 

2v Willem Jan de smaltienden in het land van Stein 

3 mr. Gijsbert Aelbertsz de brug met het veer te Gouda en Haastrecht 

3 Willem Jan azijn en zeep 

3 mr. Heinrick Jansz hout en turf 

3 mr. Heinrick Jansz verse en gezouten haring, bokking en sprot 
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3 Claes Dammasz meel 

3v Neel Willem Jansz de oost- en westzijde van de Willens 

3v Neel Willem Jansz Wouter Geritsz blok 

3v Neel Willem Jansz Dirck van der Gouwen blok 

3v Wouter Heinricxz Waggelwijk 

3v - de tienspenning van het land van Stein 

3v Willem Geerlofsz de Veerlaan te Haastrecht 

3v de procureur in Stein 2 lood zilver 

3v Willem de bontwerker de plaats in de hal 

4 Dirck Baerntsz die van Bloemendaal 

4 Goesen Gijsbertsz een kwart en een 3e deel van nakoop dat hij van Geen Jansz gekocht heeft 

4 Dirck Claesz nakoop van een stuk land dat hij van de Brigitten gekocht heeft 

4 St.-Catharinaklooster een stuk land dat zij kochten "tot" Harmen Baerntsz' kinderen 

4 Claes Claesz nakoop van een stuk land, dat hij kocht van lange Jan Moel 

4v - blanco 

         

2 Voorgeschoten renten van het gemeneland  
5 Dordrecht - 

5 Haarlem - 

5 Delft - 

5 Leiden - 

5 Alkmaar - 

5 de rentmeester te Gouda - 

5 - rente staande op de naam van juffrouw Pieroene Alferts 

5 - lening van de administratie 1507 

5 Gerit Claesz geld vanwege de brouwers, die op de Rijndijk niet "mede en waren" 

5v - blanco 

         

3 Premies bij het verpachten van accijnzen  
6 Jaip Moel wijnaccijns, eerste kwartaal 

6 Willem Jan Willemsz wijnaccijns, 2e kwartaal 

6 Jaip Moel wijnaccijns, 3e kwartaal 

6 mr. Heinrick Jansz wijnaccijns, 4e kwartaal 

6v Willem Jan bieraccijns, 1e kwartaal 

6v Heinrick Govertsz bieraccijns, 2e kwartaal 
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6v Heinrick Govertsz bieraccijns, 3e kwartaal 

6v Willem Jan Willemsz bieraccijns, 4e kwartaal 

7 mr. Heinrick Jansz korenaccijns, 1e kwartaal 

7 Comen Gherit Walichsz korenaccijns, 2e kwartaal 

7 Willem Aertsz korenaccijns, 3e kwartaal 

7 Dirck Jacob Florisz korenaccijns, 4e kwartaal 

7v Dirck Dircxz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

7v Dirck Dircxz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

7v Dirck Dircxz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

7v Dirck Dircxz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

         

4 Andere ontvangsten  

8 via mr. Jacob Gout, rentmeester 
van de domeinen van de landsheer: geld om daarmee te betalen de los- en 
lijfrenten, die de steden voor hem vroeger bezegeld hebben 

8 van mr. Jacob Gout, rentmeester 
de eerste termijnen van de lening van de koning en andere sommen geld 
waaronder de lening van de "knechten" te Harderwijk 

8v via mr. Heinrick Jansz, van schipper Pinck 3 vuurroeren 

8v - voor de vuurroeren die te Veere verkocht zijn 

9 - blanco 

9v - blanco 

         

5 
Opgelegde gelden; de landsheerlijke bede en 
zaken betreffende het gemeneland  

10 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, eerste kwartaal 

10 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, 2e kwartaal 

10 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, 3e kwartaal 

10 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, 4e kwartaal 

10 - leningen 

10 - pennegeld van de rekening van de domeinen, in Den Haag 

10 mr. Jacob Goudt, rentmeester geleend geld aan de landsheer 

10 Jan Jansz, rentmeester omslag van de gemenelands renten 

10 Jan Jansz, rentmeester omslag van Kerstmis 

10 Jan Jansz, rentmeester omslag van St. Jan 

10v mr. Jacob Goudt termijn van de bede 

10v mr. Jacob Goudt termijn van de bede 
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10v mr. Jacob Goudt termijn van de bede over alle landen 

10v mr. Jacob Goudt termijn van de bede 

10v Jacob Voppez en Dirc de Bruyn, timmermeesters voor dit jaar voor timmerage en reparatie van deze stad 

10v het "contoer" 1509 lening aan het kantoor 1508 

10v het "contoer" 1509 lening aan het kantoor 1510 

10v het "contoer" 1509 lening aan het kantoor 

10v het "contoer" 1509 lening aan het kantoor 

11 het "contoer" 1509 lening aan het kantoor 1510, zijnde geld van Haarlem 

11 de kerkmeesters omdat er op een zaterdag verlopen was 

11 via Willem Jan aan de kerkmeesters een kwartaal 

11 Willem Jan een kwartaal 

11 Heinrick Govertsz aan de kerkmeesters een kwartaal 

11 Heinrick Govertsz aan de kerkmeesters een kwartaal 

11 Willem Stevensz deze 2 rekeningen maken 

11v - blanco 

12 - blanco 

12v - blanco 

         

6 Reizen  
13 Dirck Stempelsz naar Alphen 

13 Heinrick Govertsz en Jacob Minne, burgemeesters 
voor overleg met de edelen en de steden over de wens van de 500.000 van de 
keizerlijke majesteit 

13 Galeyn naar mr. Jacob Mouwerinsz te Mechelen 

13 mr. Chrispoffel en Heinrick Govertsz, burgemeesters 
naar Den Haag, om eindelijk een besluit te nemen met de andere steden over de 
500.000 die de koning eiste 

13 Jan Jansz en Pieter Volpertsz naar Brussel, naar de keizer om een besluit te nemen inzake de bieraccijnzen 

13 Meynert die sackedrager naar Amsterdam met een brief 

13v Wouter die bode 
naar de dorpen aan de Rijn, zoals Bodegraven, Zwammerdam, Boskoop, 
Waddinxveen, Linschoten, Waarder 

13v Jan de bode naar Brussel met een brief aan mr. Jacob Mouwerinsz 

13v Heinrick Govertsz burgemeester en Dirck Dircxz 
naar Bodegraven en naar Woerden, en naar de Wiericke, waar de heren van de 
Raad waren met die van het grote waterschap inzake het water dat doorgebroken 
was aan de noordkant van de Rijn 

13v Meynert naar Oudewater en Schoonhoven 

13v Jan Jansz, burgemeester naar Antwerpen ter dagvaart over de 500.000 pond 
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13v 
Heinrick Govertsz en Willem Aertsz, burgemeesters, en Barent 
Heinricxz 

naar Den Haag, waar een besluit genomen is met de andere steden over de 
500.000 kronen 

14 mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Antwerpen en Mechelen om een octrooi te krijgen om het bier niet hoger te 
belasten met accijns 

14 mr. Jacob Mouwerinsz naar Dordrecht, 's-Hertogenbosch en Grave naar de koning om het octrooi 

14 Jan de bode naar Bodegraven 

14 Galeyn naar 's-Hertogenbosch en Grave met een brief aan de heer van IJsselstein 

14 
Gherit Geerlofsz tollenaar, en de tollenaar van Gouwsluis Andries up 
die Goudkade 

naar Gouwsluis 

14 Meynert die sackedrager naar Nieuwerbrug met een brief aan die van Waarder en "weye" 

14 
Heinrick Govertsz, Barent Heinricxz, mr. Jacob Mouwerinsz en Floris 
Dammisz 

ter generale dagvaart te Gent over de petitie van de koning om de soldaten te 
"lichten" op de blokhuizen bij Amsterdam, te Harderwijk, Tiel, Zaltbommel en 
elders waar van onze "proci" over het land naar Holland was 32.000 Rijnse 
guldens, waarvan zij "haer rapoert namen", en verder om het octrooi te krijgen 
over het niet méér accijns leggen op het Goudse bier dan op hun dubbele bieren 

14v Galeyn met een brief aan burgemeester Willem Aertsz 

14v Heinrick Govertsz, burgemeester 
naar Den Haag, om 150 gulden te betalen, waarmee men die van Harderwijk zal 
betalen 

14v Floris Dammisz naar Den Haag, om de soldaten van Harderwijk te betalen, en ter dagvaart 

14v burgemeester Willem Aertsz en mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, na schrijven van de stadhouder en de raad inzake de soldaten 
van Harderwijk 

14v Willem Aertsz gebleven in Den Haag op bevel van stadhouder en Raad 

14v Willem Aertsz 
naar Den Haag, om met de andere steden te overleggen over de lasten van de 
landen 

14v Galeyn naar Mechelen met een brief aan de Raad en aan onze pastoor 

14v mr. Jacob Mouwerinsz 

naar Mechelen naar de landvoogdes om het octrooi om het bier niet te belasten 
met accijnzen, bezegeld te krijgen, en nog om te krijgen décharge van 2000 
gulden aan de koning geleend. Verder naar Gent en Brugge inzake het proces van 
Matijs Gijsbertsz tegen die van Sluis 

15 Willem Aertsz burgemeester naar Den Haag, om de omslag te maken 

15 Galeyn 
met 2 brieven, één aan onze pastoor en één aan de heer van IJsselstein te 
Mechelen en te Brussel 

15 Willem Aertsz en mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, ter dagvaart door de landvoogdes gehouden aldaar, inzake de 
"redinge" van de landen 

15 Aelbert Minne en Gijsbert Geritsz 
om de gaten boven Boskoop en van de oostkade te bekijken en om te vernemen 
hoe de goudtkade doorgestoken is en op welk tijdstip 

15 Galeyn naar Den Haag met een brief aan burgemeester Willem Aertsz en mr. Jacob 
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Mouwerinsz 

15 Galeyn naar Alphen, vanwege de lieden die de sluis winden 

15 Sasbout Govertsz met een brief aan Willem Aertsz en mr. Mouwerinsz 

15v mr. Jacob Mouwerinsz met Willem Aertsz 
naar Den Haag, om antwoord te brengen aan de landvoogdes op de wens van 
haar van de 20.000 

15v Willem Aertsz, Heinrick Govertsz en mr. Jacob voor dezelfde zaak op reis 

15v mr. Jacob nog gebleven inzake de inrichting van de landen 

15v Jan Hoeck naar Boskoop, Gouwsluis en Alphen vanwege de gaten in de kade 

15v Matijs Claesz 
op Sint-Lebuïnusdag geweest op de Wiericker sluis om te wachten en te bekijken 
de "upgaen ende toegaen" om daarover te berichten "hoe lange datse uwt ginck" 

15v Heinrick Govertsz burgemeester en mr. Heinrick Jansz 
met goedkeuring van de vroedschap inzake de 20.000 die onze landsheer wenst 
toegestaan te krijgen, om het land daarmee in te richten. Er gingen enige poorters 
mee, en wij mijn genadige ..... te Delft en weer in Den Haag ..... 

16 Heinrick Govertsz reis van een dag om de vroedschap bij elkaar te krijgen inzake de 20.000 

16 een bode uit Den Haag met een brief aan de stad 

16 Heinrick Govertsz en Claes Jansz die Jonghe naar Den Haag, om provisie te krijgen van het zoute water dat uit de Wierick komt 

16 Cornelis Warnaersz omdat hij de burgemeesters bracht naar de Wierick 

16 Dirck Dircxz en Claes Geritsz naar Antwerpen om de renten te betalen van 1509 

16 Willem Aertsz en mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, om te overleggen over de rekening van het land met de 
afgevaardigden van de landvoogdes 

16 Meynert 2 keer naar Utrecht 

16 Meynert naar Woerden met een brief 

16 mr. Jacob Mouwerinsz 
3 keer naar Den Haag, naar de landvoogdes om voorzieningen te treffen tegen die 
van Woerden, om het zoute water tegen te houden voor de tijd van 9 dagen 

16v de kastelein, Willem Aertsz, Jan Jansz en Heinrick Govertsz naar de afgevaardigden op de Wiericken, en verder naar Bodegraven 

16v Bouwen mitte koenen uit Den Haag met een gesloten brief aan de Drossaart van IJsselstein 

16v 
Pieter Volpertsz, Huych Gijsbertsz, mr. Chrispoffel Florisz, Willem 
Jan Willemsz, Dirck Jacobsz, Heye Geritsz, mr. Heinrick Jansz, mr. 
Jacob Mouwerinsz, en Floris Dammisz 

naar Den Haag, betreffende het afsluiten van de Wiericke en om te bekijken of 
men die van Utrecht, Woerden en Gouda zou kunnen verenigen, weer gereisd 
naar Bodegraven naar de afgevaardigden 

16v Dirck Stempelsz 
wagenhuur voor het vervoeren van de vuurroeren van Bodegraven naar de 
Gouwe 

16v mr. Heinrick Jansz 
inzake de rekening van het land, en overleg met de afgevaardigden en de andere 
steden om het land te helpen inrichten 

16v Jan Jansz en Heinrick Govertsz 
naar de nieuwe vaart die men zou maken achter Moordrecht naar de Kromme 
Gouwe 

16v een bode naar Oudewater, om de sluizen binnen Oudewater dicht te doen 
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17 Jan Jansz en de kastelein naar Woerden, om de Rijndijk te bekijken tot Zwammerdam 

17 Jan Trompersz naar Woerden met een brief aan de kastelein 

17 Claes Geritsz en Rijn Florisz met 2 wagens, naar Nieuwerbrug en naar Bodegraven 

17 Comen Ariaen en Wouter die bode met 2 wagens, tesamen 4 wagens naar Nieuwerbrug en naar Bodegraven 

17 Jan Aertsz de kastelein en Jan Jansz voeren naar de Wiericke 

17 Cornelis Arijaensz 2 keer Arijaen Hugez vervoerd naar de Wiericke 

17 Heinrick Govertsz, burgemeester 
naar Den Haag, om met de landvoogdes te spreken over de rekening van het 
gemeneland 

17 mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, naar de landvoogdes inzake de openzetting van de sluis van de 
Wiericke door "die van Utrecht" 

17 - 2 wagens die naar de sluis trokken, met inhoud 

17 Heinrick Govertsz en mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag inzake de rekening van het land en de toestemming van de 
300.000 kronen 

17v Wouter die bode, met mr. Jacob Mouwerinsz en mr. Cristoffel 
naar Den Haag, inzake de reis tegen die van Utrecht vanwege de sluizen, en nog 
eens met zijn wagen naar de sluizen van Hekendorp 

17v Meynert naar Den Haag, Dordrecht en Woerden 2 keer 

17v Barent 
naar Woerden met 2 gesloten brieven, één aan de kastelein en één aan de stad 
Woerden 

17v Dirck Dircxz en Claes Gheritsz naar Amsterdam om de renten te betalen 

17v Jan de bode naar Den Haag met een gesloten brief aan de vicarius van Utrecht 

17v Jan de bode naar de Rijn om te kijken of de sluizen dicht waren 

17v een bode die van IJsselstein kwam te paard om te waarschuwen "van Utrecht" 

17v een bode van Oudewater om ons te waarschuwen "van" die van Utrecht 

17v Meynert naar Woerden met een gesloten brief aan de kastelein 

17v een bode van IJsselstein met een paard om ons te waarschuwen voor die van Utrecht 

17v een bode van Oudewater met een paard om ons te waarschuwen voor die van Utrecht 

17v 
Jacob Minne, mr. Jacob Mouwerinsz, Barent Heinrickz, en Dirck 
Govertsz 

naar Den Haag, tegen die van Woerden en die van het grote waterschap inzake 
de Wiericken 

18 Galeyn naar Den Haag met een brief aan de stadhouder en de raad 

18 Jan Ruys naar Woerden, naar de kastelein met een brief 

18 mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, om rapport uit te brengen aan de raad over het overleg met de 
afgevaardigden van de bisschop van Utrecht en de vroedschap 

18 
Jan Jansz burgemr. met mr. Jacob Mouwerinsz, Arijaen Gheritsz en 
mr. Reynier Aertsz 

naar Montfoort, "tot aanbiedinck van mijn heer" om een besluit te nemen tot een 
oplossing van het probleem met de sluizen 

18 
Jan Jansz, burgemeester met mr. Chrispoffel, mr. Jacob Mouwerinsz 
en mr. Heinrick Jansz 

naar Den Haag, op schrijven van mijn heer van de raad inzake het openen van de 
sluizen 
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18 Meynert naar Leiden met een brief aan het gerecht, nog naar de sluizen 

18 Jan Trompersz naar Oudewater om de Geldersen te volgen en te overzien 

18 Galeyn Macharins 
naar Brussel naar de tresorier met een gesloten brief, en verder naar de sluizen 
op bevel van de burgemeester 

18v Jan Jansz, burgemeester en mr. Jacob Mouwerinsz naar Den Haag, op schrijven van de Raad en betreffende de sluizen 

18v een bode van IJsselstein die ons een waarschuwing voor de Geldersen bracht 

18v Gerit Claesz, vleyshouder met een paard naar Oudewater 

18v Jan Jansz, Jacob Minne, Floris Dammisz en mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, inzake de Wiericken-sluizen, en verder inzake het schrijven van 
de stadhouder aan de Raad om soldaten te legeren te Oudewater 

18v Jan die bode naar de heer van Gelre met een gesloten brief 

18v Jan die bode naar Den Haag, naar de stadhouder met een gesloten brief 

18v Galeyn de bode naar Den Haag 

18v Meynert Cortgen en Jan Trompersz 
2 nachten in de "weyde" en elders doorgebracht, om op de uitkijk te staan naar die 
van het Sticht 

18v Wouter die bode omdat hij op de Wiericken reed met een paard naar de kastelein van Woerden 

19 Jan die bode 2 keer met gesloten brieven aan de stadhouder en de Raad 

19 Barent Smit 
een reis te paard op bevel van de burgemeester, om te kijken hoeveel Geldersen 
er op de been waren, toen "zij luyden die Stichse up Hollandt woude comen" 

19 Gherit Pieter Feyssen 
reis te paard om te vernemen over de Geldersen bij Oudewater en in Achthoven, 
ook Thonis te paard 

19 mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Mechelen, naar de president en de Grote Raad, en verder naar Leuven naar 
de landvoogdes om vergunning tot aantekenen van appél tegen die van Woerden 
inzake de Wiericken 

19 Heinrick Govertsz en mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Gorinchem om te spreken met de heer van IJsselstein over de zaken van de 
stad 

19 Meynert die saeckedrager naar Schoonhoven en Oudewater 

19 Willem Aertsz, Claes Jansz en Heinrick Govertsz naar de Wiericken 

19 3 burgemeesters, 3 schepenen en 3 van de vroedschap 
naar de genoemde sluizen, om daar te bekijken of het water voor ons hinderlijk 
was in onze brouwerij of niet 

19v één van de kasteleins-knechts naar IJsselstein, naar de drossaart van IJsselstein 

19v Galeyn naar Den Haag met een brief aan de heer van Sevenberch 

19v Meynert die sackedrager 
naar Zwammerdam, "Borven" (=Bodegraven?) en andere dorpen om de omslag te 
maken 

19v Galeyn met een brief aan de stadhouder en de Raad 

19v 
Jacob Minne, burgemeester, Huych Gijsbertsz, Jacob Voppez en 
Floris Dammisz met Dirck Straetgen 

naar Bodegraven, om de Rijndijk te "besteden" 
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19v Heinrick Govertsz en Floris Dammisz met de brouwersknechten en de huurlingen om de Rijndijk te bewaken ("houwen") 

19v - 2 paarden om "te huer te gaen" 

19v Claes Gheritsz en Floris Dammiszon 
naar Woerden, op verzoek van de kastelein en de stad Woerden inzake het 
"houden" van de omloop van het grote waterschap 

19v de schout Jan Rommersz en Floris Dammisz naar de Wiericken, toen zij doorbrak ("inbrack"); paardenhuur 

20 Jan die bode 
naar Den Haag, met een brief aan de stadhouder en de Raad, met antwoord 
terug. Nog naar Delft en Rotterdam met een brief. Ook naar Ouderkerk en 
Moordrecht om dijkwerkers te halen. 

20 Wouter die bode naar de Wiericken met een paard 

20 - 4 pond kaarsen 

20 Galeyn naar Haastrecht, Stolwijk en Bergambacht om dijkwerkers 

20 Jacob Minne, burgemeester, en mr. Jacob Mouwerinsz naar de Rijndijk, op verzoek van de landvoogdes (4 dagen) 

20 Heinrick Govertsz en mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, met betrekking tot de zaak van de Rijndijk, om deze hoger en 
breder te maken; dit op verzoek van de landvoogdes 

20 Galeyn met een brief aan de burgemeester en raad van Dordrecht 

20 Meynert de saickedrager naar Mechelen met een brief aan mr. Jan Bazijn 

20 Meynert de saickedrager naar de Wiericken met een brief aan Heinrick Govertsz, burgemeester 

20 Galeyn naar Den Haag met een gesloten brief aan de stadhouder en de Raad 

20v mr. Jacob Mouwerinsz 

naar Mechelen, om het proces tegen die van Woerden te "foraperen", inzake de 
Wiericken; daar overleg gepleegd en verder gereisd naar Brussel en Antwerpen 
naar de tresorier-generaal inzake de korting van de IJssel, en om te klagen bij de 
landvoogdes over de "inbreeck" van het land 

20v Galeyn naar Den Haag, met een brief aan mr. Jacob Mouwerinsz 

20v Galeyn met drie tonnen bier, geschonken aan de afgevaardigden 

20v Barent Smit met een besloten brief aan de burgemeester van Woerden 

20v Jacob Minne burgemeester en mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, op schriftelijk verzoek van de afgevaardigden te weten de baljuw 
van Amont en tresorier; inzake de "dijckage" van de sijp 

20v Cornelis Raes 
naar Den Haag, naar de tresorier Roelant die Fere, inzake de brouwerij, namelijk 
dat men het Goudse bier niet zwaarder zou belasten dan het Hoornse bier 

20v mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, op 't schrijven van de afgevaardigden van de landvoogdes inzake 
reparatie van de dijken en verder om te bewerkstelligen dat de omslag van het 
land over een termijn gemaakt zou worden 

21 Jacob Minne, burgemeester 
naar Den Haag, om rekening af te leggen van de domeinen en inzake de omslag 
van het gemene land aangaande de sijp 

21 Claes Geritsz en Dirck Govertsz naar Antwerpen om de renten te betalen; vandaar naar Mechelen 

21 Heinrick Govertsz, mr. Chrispoffel en mr. Jacob Mouwerinsz 
naar Den Haag, naar de tresorier en rentmeester inzake de 300 gulden van de 
rest 
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21 Ghijsbert Harmensz 2 keer naar de Rijndijk, en verder naar Leiden 

21 Barent Smit 
om logies te bespreken; hij heeft de begijnen geld gegeven, om dat zij gezorgd 
hadden, na de dag waarop getekend was 

21 Galeyn naar Dordrecht met een brief aan het stadsbestuur 

21 Galeyn met een brief aan de stadhouder en de Raad 

21 2 boden 
die elk brieven brachten met de waarschuwing dat de Hertog van Gelre met 2000 
soldaten om een aanval te doen op Holland (in aantocht was) 

21 Jan Ruys die bode naar Dordrecht met gesloten brieven 

21v Heinrick Govertsz, burgemeester 
naar Sint Maartensdijk, naar de heer van IJsselstein, om hem te raadplegen wat te 
doen indien men geen overeenkomst kon sluiten met die van Utrecht aangaande 
de sluizen om het zoute water te schutten 

21v Galeyn naar Schoonhoven met een brief aan de tresorier 

21v mr. Jacob Mouwerinsz en Claes Gheritsz 
naar Den Haag, om te "rekenen" met de rentmeester mr. Jacob Goudt aangaande 
de bede en de domeinen 

21v Dirck Dircxz en Claes Gheritsz naar Amsterdam om de renten te betalen 

21v de schout en Jan Rommersz naar de Rijndijk en de Wiericke 

21v Dirck Govertsz naar de Wiericke met de "masten" 

21v Heinrick Govertsz Dirck Dircxz en Floris Dammasz 
om te spreken met de heemraad van Delfland, Schieland en Rijnland om de 
Rijndijk "upte nemen" 

21v Heinrick Govertsz Dirck Dircxz en Floris Dammasz 
naar Woerden, om de ordonnantie te maken betreffende het "houden" en 
"scouwen" van de Rijndijk 

         

7 Saldo  
22 - saldo 

22v - blanco 

         

8 Schenkingen  

23 - 
op het Hof, toen mijn jonkvrouw in het kraambed lag en die van het gerecht er 
waren; hoenders, betaald door de schepenmeesters en de stad samen 

23 de priester 
bij zijn eerste mis geld gegeven door de burgemeesters en de Raad met de boden 
en de stadsdienaars 

23 heer van Moerkercken kastelein van Schoonhoven 2 kannen wijn 

23 de Ridders van het Heilige land 4 kannen wijn op "balm" zondag 

23 - 3 "stroebockincx" om "ofte doen" de accijnzen van "die van de vrie" 

23 het gerecht met de tresoriers boden en dienaars geld, toen heer Cornelis Jacobsz zijn eerste mis deed 

23 de abt Kersgens Lievenz 2 kannen rode wijn gezonden, bij Lijsbet Dirck Heymensz 
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23 de heemraad van Schieland 4 kannen wijn 

23 Willem Gout, rentmeester 2 kannen wijn 

23 Simon Molsz, priester 4 stopen bij zijn eerste mis met Pasen 

23 jonker Robbert van Aertdenburch (Aremberg) 2 kannen wijn 

23 de accijnsmeesters van Gent 2 kannen wijn 

23v de schutters voor hun maaltijd op Sint Jorisdag 

23v heer Cornelis Jacobsz 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

23v de oude schutters 4 kannen wijn op H. Sacramentsdag 

23v de abt Kersgens Lievenz 2 kannen wijn in de Hoeren, nog meer wijn 

23v de oude schutters op Sint-Jansdag 4 kannen wijn op St.-Jansdag 

23v de rentmeester Willem Goudt 2 kannen wijn 

23v Roelant die fever, tresorier op het tolhuis 4 kannen wijn, via Willem Aertsz 

23v de stad Amsterdam 3 kannen wijn, bij Machel Jaep Clemensz 

23v de hoge heemraad van Schieland 2 kannen wijn, bij Machel Jaep Clemensz 

23v mr. Gillis, afgevaardige van de landsheer in de Hoeren, via Willem Aertsz en Heinrick Govertsz 

23v de baljuw van Enomt en raadsheer mr. Floris Oem, Jan van Divoerde 
toen zij te Bodegraven geweest waren tegen die van Utrecht en Bodegraven, om 
ons en hen tot elkaar te brengen. Verteringen bij Machel Jaep Clemensz, 
geschonken door het gerecht 

24 mr. Floris Oem en Jan van Divoerde 4 kannen wijn, bij Machel Jaep Clemenszoons weduwe 

24 de heer van IJsselstein 4 kannen wijn bij Machel Jaep Clemensz 

24 de heren van Utrecht 8 kannen wijn, toen zij hier waren om de sluizen te openen, bij Machel 

24 O.L.V. gilde 4 kannen wijn 

24 de drossaard van IJsselstein 2 kannen wijn, bij Cornelis Aertsz 

24 de heer Jan Brockersz offerande en wijn bij zijn eerste mis 

24 - elke schutter van de 2 schutterijen 2 kannen wijn bij deze eerste mis 

24 de Minderbroeders 
naar oude gewoonte op St.-Franciscusdag een maaltijd met hun groente voor een 
jaar 

24 Machtelt Jaep Clemensz 8 kannen wijn voor de heer van Sevenberge en de rentmeester mr. Jacob Goudt 

24 de heer van Sevenberch en de rentmeester 13 kannen wijn bij hun terugkomst, bij Machel Jaep Clemensz 

24 mr. Reynier de Jonge, Raad van Holland 2 kannen wijn 

24 mr. Abel van Colster en Arijaen van Dorp 2 kannen wijn 

24v de hoge heemraad van Scielant bij de schouw, op bevel van de 4 burgemeesters 

24v de dijkgraaf van de Krimpenerwaard met de hoge heemraad 2 kannen wijn 

24v de hofmeester van Montfoord en Vrerick van Nieuvelt 2 kannen wijn, via de schout Heinrick Govertsz 

24v de oude schutters 
geld, op Verzworen Maandag, toen zij hun "puloer" (= degene die de afstand 
bepaalt?) kozen 
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24v de zangmeesters met de getijde-priesters 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 

24v het gerecht 
verteringen, toen Willem Aertsz, Dirck Dircxz, Jacob Minne, Pieter Volpertsz, 
Vrerick Arijaensz met 2 Raadsheren van het hoge Hof (aten) 

24v de procureur-generaal van het hoge Hof 
40.000 stenen en de vracht, drinkgeld voor de gezellen; en dit is geschonken met 
toestemming van de kamer 

         

9 Saldo  
25 - saldo 

25v - blanco 

         

10 Waken  
26 de 2 trompetters 's nachts 

26 de 4 klapwakers met de klap 's nachts, 's winters en 's zomers 

26 Claes van IJperen de Potterspoort bewaken tijdens de paardenmarkt vóór vastenavond 

26 Pieter Dirck Pieter Kersz de Tiendewegspoort bewaken 

26 Dirck Michielsz de Dijkspoort bewaken 

26 Saers die houtzager het Veerstal bewaken 

26 Cornelis Aertsz de Kleiwegspoort bewaken 

26 10 man de vijf poorten bewaken 's nachts 

26 10 man de 5 poorten bewaken met elk 2 man, 's nachts 

26 - de 5 poorten bewaken met 2 man elk, 's nachts 

26 de 5 poortwachters de poorten bewaken, overdag 

26 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

26 de mannen 
die bij de brand buiten de Dijkspoort gewaakt hebben met de schuiten, om die 
brand van de poort af te houden 

26v Pieter harnismaker waken met 9 man (Pieter dubbel geld) 

26v Pieter harnismaker waken met 9 man 

26v Pieter harnismaker "wijfzoen" waken 

26v Jan Sempel de wacht houden in de IJssel 's nachts 

26v - de 5 poorten bewaken tijdens de paardenmarkt 

26v Pieter de harnismaker waken met 9 man 

26v - 2 pond kaarsen tijdens de wacht 

26v Pieter Jansz waken op het Hof 's nachts 

26v Heyn die boemsluyter waken bij het tolhuis tijdens de Sint-Jacobsmarkt, overdag 

26v de 3 poortwachters de Tiendewegspoort bewaken 
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26v de 4 poortwachters Kleiwegspoort, Dijkspoort en het Veerstal bewaken 

26v Pieter Jansz het Hof bewaken 

26v Huych Jansz de poort aan het Tolhuis bewaken 

26v de 5 poortwachters met één die de deurijzers van de Tiendewegspoort bewaakte 

27 Pieter Jansz waken op 't Hof 

27 Gerit Claesz en Pieter de bode waken buiten de poorten 

27 Gerit Claesz waken buiten de poorten 

27 Pieter Jansz waken op 't Hof 

27 Jan Sempel waken op de IJssel en het lood geven 

27 
de 5 poortwachters en één die de deurijzers op de tiendewegspoort 
bewaakte 

waken 

27 de man die in de Kleiwegspoort gelegen had op bevel van burgemeesters 

27 5 poortwachters en die de deurijzers bewaakte 

27 Pieter Jansz waken op het Hof 

27 Gerit Claesz en Pieter de bode waken buiten de poorten 

27 Frans Michielsz de deurijzers op de Dijkspoort bewaken 

27 de 5 poortwachters met 2 klinkwachters 

27 Pieter Jansz waken op het Hof 

27 Gerit Claesz en Pieter harnismaker waken buiten de poorten 

27v Jan Sempel 't lood geven in de IJssel (= diepte meten?) 

27v Claes van IJperen de klinken bewaken 

27v Heinrick Willemsz en Huych Jansz de poort aan het tolhuis bewaken 

27v de 5 poortwachters waken 

27v de 5 poortwachters waken 

27v Jan Sempel 't lood geven (14 dagen) 

27v Pieter Jansz waken op 't Hof 

27v Jan Sempel 't lood geven 

27v de 5 poortwachters waken 

27v Pieter Jansz waken op het Hof 

27v Pieter Jansz waken op het Hof 

27v Jan Sempel 't lood geven 

27v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

27v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

27v Jan Sempel 14 dagen 't lood geven in de IJssel 

28 Pieter Jansz waken op 't slot 
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28 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

28 Jan Sempel waken en 't lood geven 

28 Pieter Jansz waken op 't Hof 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Jan Sempel 't lood geven 

28 Pieter Jansz waken 

28 de "clinckwachters" op de 5 poorten waken 

28 Gerit Claesz die bode waken buiten de stad 

28 de 5 klinkwachters waken 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Pieter Jansz waken op 't Hof 

28 Jan Sempel waken buiten op de IJssel 

28 de 5 klinkwachters de 5 poorten bewaken 

28 Jan Sempel 't lood geven 

28 Pieter Jansz waken op 't Hof 

28 de 5 poortwachters waken 

28 de 5 klinkwachters waken 

         

11 Saldo  
28v - saldo 

29 - blanco 

29v - blanco 

         

12 Diversen  
30 Jan Joe de gewichten verstellen, die in de waag waren, die veel te licht waren 

30 - ponten, die de paarden brachten van Gouwsluis naar de paardenmarkt 

30 een man van Noordwijk die de lakense stoffen van de Spanjaard geweven en gevold heeft 

30 Jan Sempel 't lood geven binnen de zesde dag "in zulle" 12 dagen 

30 Willem Stevensz de flappaart maken 

30 - een kopie van de omslag 

30 Jan Sempel 14 dagen 't lood te geven aan de schepenen 

30 Jan Sempel 14 dagen 't lood te geven aan de schepenen 

30 Jan Sempel 14 dagen 't lood te geven aan de schepenen 

30 - 
bij ordonnantie van de vroedschap om voltooid te hebben de nieuwe regels van de 
brouwerij van het bier door "die" van het Vrije "upgeset", hetgeen is voltooid tegen 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        189 

 

 

hoge kosten 

30 een deurwaarder een exploit doen inzake de Goudkade 

30 Jan Sempel 't lood geven aan de schepen 

30 Claes Koeren broer de raden voeren onder 't gerecht 

30 - voor 2 raden 

30v Lijsbet met die crop schoppen, hoosvaten en kruiken waar men uit dronk toen er brand was 

30v Coemen Jaep op 't Veerstal 2 pond kaarsen, toen men waakte op de poorten, toen er brand was 

30v 
Wouter die bode en Comen Arijaen, en Arijaen pater van de 
begijnen, en Jan Willemsz 

elk 5 stuivers voor een wagen 

30v Beckker een wagen "van dat" hij het lichaam voerde 

30v Gerit die karreman het zand voeren op de plaats en weg voeren op het kerkhof en het zand 

30v Jan die graefmaker het graf maken, waar de man in lag, die men terecht gesteld had 

30v Jan Sempel 't lood geven 

30v - 
een kopie van de schuld van 't gemene land, om welke reden Willem Aertsz op 
reis was om het land te "reden" 

30v mr. Oliviers klerk voor de décharge van de 2000 gulden, die de stad aan de keizer geleend had 

30v Jan Sempel 't lood geven, 3 periodes 

31 mr. Claes in het hoge Hof al zijn bezigheden voor het proces van de stad, zoals geschriften en klerkloon 

31 op bevel van de vroedschap 
voor het verkrijgen van een octrooi van de keizer om het bier niet hoger te 
belasten dan hun eigen beste "binmen" (?) brouwersbier, hetgeen verkregen is, en 
in de kist van de stad geplaatst 

31 Willem Jansz de Gouwsluis open en dicht draaien over een half jaar 

31 - het andere halve jaar de Gouwsluis te sluiten 

31 Jan Sempel 't lood geven 

31 Pieter slotenmaker het slot maken met een sleutel aan "die mael" 

31 - voor de "brief" van de nieuwe schepenen 

31 een bode naar Mechelen gezonden 

31 - een bevelschrift om het zoute water tegen te houden 

31 Jan Jacob Voppez 
een ton bier "die die burgemeesters deden haer" toen er brand was buiten de 
Dijkspoort 

31 
mr. Abel van Colster en mr. Jan van Duiverde met Dirck Pel, 
secretaris in het Hof van Holland 

als afgevaardigden op de Rijndijk vanwege het zoute water voor vier dagen 

31 Jan Sempel 't lood geven 

31v - "die loen te maecken" 

31v mr. Bartout, secretaris 2 schikkingen van de Raad tegen die van Woerden, en verder het bevelschrift 

31v - een verzoekschrift schrijven en grosseren 
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31v - een besloten brief aan die van Utrecht 

31v Jan Valck met een "pijper" toen ze met de burgemeester op de Wiericken voeren 

31v Pieter die bode van Utrecht met het bericht dat iemand gestorven is : 22 Rijnse guldens 

31v een deurwaarder 
die het exploit bracht tegen die van Woerden inzake de Wiericken om het zoute 
water tegen te houden 

31v 9 gerechtsdienaars 6 dagen op de paardenmarkt 

31v Frans Dirck Jansz 60 kleine "paersgens" (= stukjes?) tarwe brood 

31v Gijsbert Willemsz 40 kleine stukjes tarwebrood 

31v - 
geschriften en kopieën met de bodebrieven in de zaak van de Wiericke tegen die 
van Utrecht 

31v mr. Floris Oem en mr. Jan van Divoerde 
reis van 4 dagen vanwege de landsheer en vanwege de stad naar Bodegraven en 
op de Wiericken met de klerk 

32 mr. Heinrick Jansz zekere kopie inzake de staat en de rekening van het land 

32 Jan Sempel 't lood te geven 

32 Lijsbet Dirck Heymenszoons weduwe 
wijn voor de jonge schutters, op Sacramentsdag 20 kannen en op Sint-Jansdag 16 
kannen 

32 Lijsbet Dirck Heymenszoons weduwe 
wijn voor de oude schutters, op Sacramentsdag 23 kannen en op Sint-Jansdag 14 
kannen 

32 Lijsbet Dirck Heymensz 
voor de eerste mis van Simon mr. Houthuysz: 2 kannen wijn; de oude schutters 8 
pinten op sacramentsdag tijdens de processie en 8 pinten op St.-Jansdag tijdens 
de processie 

32 Koerrenbroer de vuurroeren brengen naar de Wiericken en weer naar huis 

32 Arijaen Hugez met z'n drieën de Wierick afsluiten 

32 Jan Pit om busschieter te zijn op de Wiericken 

32 Wouter die bode te paard naar de Wiericken 

32 Cornelis Warnaersz de vuurroeren vervoeren 

32 Jan bullichgen te paard naar de Wiericken 

32v Willem Smit met z'n vijven de vuurroeren bewaken 

32v de trompetters blazen op H. Sacramentsdag, de octave-viering en St.-Jansdag 

32v Cornelis Geritsz 30 brandemmers 

32v Willem Meesz te paard naar de Wiericken 

32v de baljuw van Amont, Raad van de Keizer 3 dagen te Bodegraven tegen die van Utrecht 

32v mr. Gillis van den Dammen secretaris van de landvoogdes gezonden naar Utrecht om de drie staten 

32v - voor de openbaring of termijn van octrooi van de IJssel 

32v 2 afgevaardigden inzake de Wiericken 

32v - gegevens opschrijven; een besloten brief; 
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32v de zegelbewaarder - 

32v mr. Floris Oem en mr. Jan van Divoerde, afgevaardigden die de sluizen lieten sluiten; ze waren 3 dagen ermee bezig 

33 Arijaen Hugez met Harmen 
5 dagen om de sluizen dicht te slaan in zeker dorpje; ook geweest op de 
Wiericken aan de Rijn; Harmen nog een dag 

33 Willem Aertsz 
met de schutters op de Wiericke bij Go Jan Verwelle "om te sluyten ende te vollen 
mit steen ende aerde thien wagens" 

33 Go Jan Verwelle 
verteringen bij hem voor die schutters met toestemming van burgemeester Willem 
Aertsz 

33 Dirck Ros in Bodegraven geweest met Jan Jansz burgemeester om de orde te herstellen 

33 Jan Vallick met Willem Aertsz geweest op de Wiericke 

33 Meynert geweest met Jan Jansz en Willem Aertsz te Bodegraven en bij Go Jan Verwelle 

33 Gerit Claesz een schuit met hout en gereedschap voeren in de sluis 

33 Cornelis, met Jan Jan burgemeester een wagen die de vuurroeren gebracht heeft naar Bodegraven 

33 Willem Stevensz 

maken van 4 of 5 rekeningen vanwege de verkoping van de renten en de korting 
van de gouden guldens; nog 2 rekeningen van de ontvangst van de gouden 
guldens en van de pondgroten, en 2 verschillende percelen; het tekort is 
aangevuld door de kamer 

33v Comen Neel in de Hoeren wijn voor de jonge schutters op H. Sacramentsdag en St.-Jansdag, 92 kannen 

33v Comen Neel wijn voor de oude schutters op H. Sacramentsdag en St.-Jansdag, 114 kannen 

33v Pieter Arijaensz wijn voor de oude schutters op H. Sacramentsdag en St.-Jansdag, 15 kannen wijn 

33v Pieter Arijaensz wijn voor de jonge schutters, op H. Sacramentsdag 12 kannen 

33v Jacob Clemenszoons weduwe wijn voor de oude schutters op St.-Jansdag en H. Sacramentsdag, 18 kannen 

33v Machel Jaep Clemenszoons weduwe wijn voor de jonge schutters, op H. Sacramentsdag en op St.-Jansdag, 30 kannen 

33v Lijsbet Dirck Heymenszoons weduwe 18 kannen wijn voor de jonge schutters op St.-Jansdag en op H. Sacramentsdag 

33v Jaap Moel 

13 tonnen bier met 4 wagens en een half, die het bier naar de Rijn brachten, toen 
de burgemeester met de burgers bij de nieuwe brug was om de sluizen dicht te 
doen. "Hier is een teycken of van die burgemeester Heinrick Govertsz ende 
hanghet onder die quitanciën van der Goude" 

34 Gherit Geerlofsz 2 schuiten, die de stenen naar de Wiericken-sluis brachten 

34 8 schoutsknechts 11 dagen op de St.-Jacobsmarkt 

34 Jan Sempel 't lood geven 

34 Claes Kerstansz die metselaar omdat hij bij de Wiericken geweest is bij de vuurroeren 

34 Andries Heinricxz de smit omdat hij 2 dagen op de Wiericken geweest is bij de vuurroeren 

34 Willem Smit met z'n drieën, met Willem Aertsz en Jacob Minne om de sluizen te sluiten 

34 Jan die bastaert, de deurwaarder een exploit brengen naar Woerden en de heemraad van het grote waterschap 

34 een klerk en Claes van Druten van Bergen een lijst schrijven inzake het gemene land 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        192 

 

 

34 Govert die steenplaetser bij de draeck tegen Jan Verwelle 13500 stenen, waarmee men de Wiericken sluis damde 

34 de kastelein van Woerden 
geld om 25 "knechten" te onderhouden gedurende 14 dagen (elke knecht 2 
gouden guldens) met toestemming van de vroedschap 

34v Arijaen Hugez middelhouten en sparren, die aan de Wiericker sluis gebruikt zijn 

34v Simon Mol 3 middelhouten, aan de Wiericker sluis geslagen, toen men die afsloot 

34v Dirck Stempelsz wijn voor 19 jonge schutters en 6 oude schutters 

34v mr. Heinrick van Schoonhoven geld dat hij voorgeschoten had in de griffie vanwege de sluizen 

34v - 
enige brieven van de landvoogdes kopiëren, en de brieven van de bisschop van 
Utrecht om zelf te bewaren 

34v Arijaen Snorre omdat hij met burgemeester Jan Jansz 2 dagen geweest is op de sluizen 

34v Jan Sempel 14 dagen waken van 't lood te geven "up 't gat" 

34v de heidenen geld, opdat ze reisden om de mensen geen schade te berokkenen 

34v Jacob Jansz kistemaker een lijst maken op de papierkast 

34v Boyen Jansz 
voor zijn huis op de nieuwe dijk, dat daar in brand gestaan heeft, van de 
burgemeester Willem Aertsz 

35 mr. Heinrick Jansz van Schoenhoven 
grieven opstellen en overleggen in de Raad inzake de regeling van de opening 
van de sluizen; en reizen 

35 Jan Bullichgen te paard naar Oudewater vanwege de Geldersen 

35 blinde Wil een schuit voeren naar de sluizen 

35 bij Go Jan Verwelle geld, toen daar Heinrick Govertsz was op de sluizen 

35 - op dezelfde reis 4 wagens 

35 - een brief met waarschuwing uit Wick te Duerste 

35 Jan Jansz, burgemeester een brief laten schrijven en kopiëren 

35 4 timmerlieden en helpers de sluizen op de Wiericke dicht maken 

35 33 jonge schutters elk een kan wijn op Sint-Jan of Sacramentsdag 

35 7 oude schutters 7 kannen wijn 

35 Willem Stevensz 2 flapperts schrijven, te weten van Antwerpen en van Amsterdam 

35v Dirck Stempelsz 
reis naar Oudewater met 34 soldaten, Dirck als hoofdman "voer drie knechten", 
gedurende 2 dagen, op bevel van de burgemeesters en op 't schrijven van die van 
Oudewater 

35v mr. Heinrick Cornelisz een appél maken aangaande het grote waterschap 

35v een bode van Oudewater met de waarschuwing, dat die van Utrecht op de been waren 

35v 16 oude schutters en 8 jonge schutters elk een kan wijn op St.-Jansdag op H. Sacramentsdag 

35v Comen Jan Splintersz de vuurroeren vervoeren naar de Wiericken 

35v Willem smit 
42 pond ijzer, waar de spijkers van gemaakt waren, en nog 25 grote "denninck-
nagels" (=dennen?) 
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35v - 2 pond kaarsen 

35v 5 knechten van Willem Smit 
die mee waren met Heinrick Govertsz, burgemeester, op de Wiericken-sluizen, 
een dag 

35v Saers die houtzager een dag met burgemeester Heinrick Govertsz op de sluizen van de Wiericken 

35v bij Griet van Berrich 6 pond kaarsen 

36 3 bodes met brieven met waarschuwing o.a. van "Aemen" en één uit Oudewater 

36 Willem Aertsz, burgemeester 
te paard naar Oudewater en naar IJsselstein om die steden te waarschuwen voor 
de Geldersen 

36 - 3 kopieën van de grieven, elk 10 bladen beslaande 

36 - 
2 verzoekschriften 2 maal grosseren; het uitstel tegen die van Woerden inzake de 
Wiericken 

36 Jan Sempel 't lood geven 

36 2 schutters die met 2 schuiten voeren in de Wiericken met Heinrick Govertsz burgemeester 

36 Jan Trompersz en Cortgen omdat ze op de sluizen en de Wiericken geweest zijn 

36 Jan die bastaert, de deurwaarder van de Hoge Raad 
een exploit brengen aan die van Woerden met een bevelschrift tot appél "van 
boven" 

36v mr. Arijaen den deken te Utrecht 

aan het kapittel van Oudmunster om de jaarlijkse pacht te betalen van het land 
van Stein, kosten van zijn reis. Door hem voorgeschoten een bedrag voor notaris, 
getuigen en het dagen van het kapittel van Oudmunster voor de officaal van 
Utrecht 

36v Pieter Jansz waken op het Hof 

36v - 2 kandelaartjes in het accijnshuisje 

36v - een schaartje in het accijnshuisje 

36v Jan Sempel 't lood geven 

36v Gijs de Roeleeu geld voor de handboogdoelen 

36v - een instructie schrijven van 6 bladen inzake de Wiericken "gesonden te hoeff" 

36v een bode die van IJsselstein naar de landsheer kwam met brieven 

36v - 
een akte voor het ophogen van de Rijndijk op kosten van Rijnland, Delfland en 
Schieland 

36v mr. Jacob Pijnsen, advocaat voor zijn arbeid "gedaen in 't pleyten ende anders" inzake de Wiericken 

37 Pieter van Beesten weduwe de horens van de os vergulden, toen de keizer te Gouda was 

37 een deurwaarder 3 dagen op de Goudtkade geweest, Frans Dircxz 

37 Comen Neel 2 halve vaten buskruit 

37 Coelsche barber 5 kannen wijn voor de schutters 

37 - een wagen van de trompetters vermaken 

37 Jan die buser "nae inhouden die acte" daarover vanwege Engel die molenaer in het proces 
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tegen Pieter Scaert 

37 Roelant die fever 2 tonnen bier, geschonken door het gerecht 

37 de baljuw van Amont een ton bier op bevel van de burgemeesters 

37 - deze 3 tonnen bier slepen en schuithuur 

37 mr. Heinrick Cornelisz 
een inspanning gedaan door de burgemeester tegen de heemraad van 
Crimpenvaert tot verdediging van die van Haastrecht 

37 - 
een kopie van de omslag van het gemeneland, en 2 minuten van de dijkage van 
de fijx 

37v - een hoeveelheid salpeter 

37v - nog een hoeveelheid salpeter 

37v - wijnkoop van de slangen, toen men die besteedde 

37v - een bevelschrift tegen die van Cappelle en een schaaltje 

37v Cornelis Heinricksz 20 emmers 

37v - voor "een emmers" die wij hadden van Matijs "in hart" 

37v - een ketting die de keurmeesters nodig hadden 

37v - een tang van de keurmeesters, die ze lieten vermaken 

37v de deurwaarder een exploit brengen aan die van Cappelle en de baljuw 

37v Cornelis Aertsz het handgeld bij het kopen van het land Vrerick Arijaensz 

37v een bode die een brief bracht met het bericht dat de Gelderse schepen in de Lek lagen 

38 - 
omdat burgemeester Willem Aertsz een man stuurde om te kijken dat "zijluyden" 
niet zouden komen, toen die van Utrecht daar zouden zijn 

38 - 139 pond hagelkogels 

38 Egbert die backer 
voorschotten aan de Handboogdoelen en Aertgen Huych, met toestemming van 
de vroedschap betaald 

38 - 28 pond buskruit ("knipkruyt") en een pond dat duurder was 

38 Arijaen Hugez en 12 mannen bijten hakken in de stadsgracht met een schouw 

38 - de schouw van Neeltgen de Voel voor het bijten hakken 

38 - 
ponten, die de paarden vervoerden van Gouwsluis naar Gouda, en de hekken 
opendoen 

38 Gherit Claesz puin laten brengen in de Doelen voor de handboogschutters 

38 - 4 slangen van metaal en alles dat er bij hoort van 3588 "wegens" en de werktuigen 

38 een bode 
die de stad en de burgemeesters waarschuwde voor de Geldersen die met veel 
soldaten "daer" vergaard waren 

38v de schoutsknechts 8 gezellen 7 dagen op de markt 

38v Jan van Dam te Alphen de hekken aan de Gouwkade openen en sluiten voor onze paardenmarkt 

38v een man aan de Wiericken verteringen in zijn huis, toen de burgemeesters de Wiericken afsloten 
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38v Govert Thomisz "een dach van dat huys van die wissel" 

38v de kloveniers op St.-Bastiensdag, toen zij hun kleding "koeren" 

38v - 
"consustancie" en geschriften en de klerken en andere zaken; en voor de 
processen van Dirck Jansz en Dirck Govertsz en Dirck Jacobsz, "hangende" te 
Gent 

38v Lijsbeth Dirck Heymensz via mr. Heinrick verteringen op Verzworen Maandag 

38v Dirck Govertsz, mr. Heinrick Jansz en Claes Jacobsz 
reis naar Ouderkerk om de dam in de IJssel te openen; met toestemming van de 
kamer tot uitgave van een pond, maar het kostte veel minder 

38v de stad korting van Dirck straatgen op de straatstenen 

38v mr. Heinrick Jansz bijten hakken, met toestemming van de kamer 

39 Thijs Gijsbertsz te Bodegraven 
omdat hij een aleman (= platboomde schuit) met aarde gehaald had en de hele 
nacht in de weer was daarmee op de Rijndijk om te helpen die te behouden 

39 Baernt snier verteringen aan brood en bier "tot zijnent", toen de Wiericken "in brack" 

39 Jan de baggerman met zijn maats 9 dagen en één nacht 

39 Maerten de haes gebruik van zijn schuit gedurende 20 dagen 

39 een man die de palen (= "masten") met zijn schuit bracht naar de Wiericken 

39 Daem de scuyte voerder varen op de Wiericke met mensen en bier 

39 Corenbroer met zijn maat 2 dagen met 2 wagens hout vervoeren 

39 5 timmerlieden die de dam maakten aan de Wiericken, elk 2 dagen 

39 de mensen die op 't verlaat waren op de "goudtsluus" 3 dagen 

39 Willem Jan een ton bier die naar de Wiericken gebracht was, en slepen 

39 Claes Simonsz van Bodegraven een ton bier en 2 daghuren 

39 Dirck Aertsz verteringen van de "dammers" 

39 Adriaen Hugez 18 rondhouten 

39 Floer Dircxz de "borrien"(?) vervoeren naar de Wiericken 

39 Cornelis de waert te Bodegraven 
verteringen op de Wiericken, present Pieter Leu, Jacob Voppez, Jan Rommertsz, 
etc. 

39 bij dezelfde Cornelis verteerd bier, brood, haring, en andere zaken, toen de Wiericken "in brack" 

39v 6 mannen 
die men huurde toen de Wiericken "in ghebroecken waeren", 2 dagen elk en een 
nacht 

39v Claes Jaip scipper voor gebruik van zijn paard gedurende 5 dagen 

39v Jan Moel gebruik van zijn paard gedurende 2 dagen 

39v Jan Mateusz en Gerit zijn broer 2 dagen "datse upte Wiericken waeren" 

39v Willem Smit ijzerwerk op de Wiericken gebruikt 

39v Dirck noet 3 dagen werken op de Rijndijk 
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13 Bezoldigingen  
40 de poortwachter de Potterspoort openen en sluiten 

40 Heinrick Willemsz de boom openen en sluiten, en de poort op het Veerstal 

40 de poortwachter de Dijkspoort openen en sluiten 

40 Pieter de harnismaker het stadhuis bewaken 

40 Pieter de Harnismaker de brandemmers bewaren 

40 mr. Arijaen of Claes coereman het marktveld bewaken 

40 de 4 boden de kamer bewaken 

40 mr. Louweris en Gerit Claesz de weeskamer bewaken 

40 Sander het Veerstal openen en sluiten 

40 Jan die Luyckenaar bezoldiging 

40 de poortwachter de Kleiwegspoort openen en sluiten 

40 mr. Heinrick van Schoonhoven bezoldiging 

40 Steven die wever de St.- Joostklok stellen 

40 mr. Gerit Bogert, advocaat van de stad in Den Haag bezoldiging 

40v de schepenmeesters, de timmermeesters en de tresoriers de stadskleding 

40v Pieter Dircxz de Tiendewegspoort openen en sluiten 

40v Willem Stevensz de kamer bewaken 

40v de schepenmeester een maaltijd bij de eerste poortpanding 

40v de schepenmeesters een maaltijd bij de derde poortpanding 

40v de schepenmeesters een maaltijd bij de poortpanding 

40v de schepenmeesters een maaltijd bij de vierde poortpanding 

40v mr. Reynier, "stede-meester" zijn tabberd 

40v 
Coppen Loes en Jan Bol, poortwachters van de voorpoort in Den 
Haag 

bezoldiging 

40v Roelant, kamerling van de stadhouder bezoldiging 

40v Pieter die slotenmaker de klok in de St.-Janskerk stellen 

40v Gerit Claesz bezoldiging 

40v mr. Claes de Marchie, advocaat in het hoge hof bezoldiging 

40v de procureursknecht in Den Haag geld 

40v de deurwaarder op de rekenkamer geld 

41 Willem smit de artillerie-kamer bewaken 

41 - 
verteringen te Bodegraven, toen de burgemeester(s) Jan Jansz met de burgers uit 
was op de Wiericken 

41 Coppen die boogmaker bezoldiging 
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41 mr. Jan Bazijn, procureur in het hoge hof bezoldiging 

41 mr. Jacob Mouwerinsz bezoldiging 

41 Willem die goudtsmit vanwege het huis in de Wissel 

41 de boden in Den Haag voor nieuwjaar 

41 de schout het nieuwe gerecht halen in Den Haag 

41 Jan die bastaert voor nieuwjaar 

41 Gherit Claesz bezoldiging voor het bewaken van de tresoriers voor een kwartaal 

41 Jan van der Fuchte (?), procureur voor het hof van Vlaanderen bezoldiging 

41 mr. Cornelis van Schoenhoven, advocaat in Vlaanderen bezoldiging 

41 mr. Reynier bezoldiging, hem toegestaan door de vroedschap 

41 Dirck Dirck Jacobsz loon voor het bewaren van de hoblen ? accijnzen 

41 Dirck Dirck Jacobsz rond gaan 

         

14 Saldo  
41v - saldo 

42 - blanco 

44v - saldo met het "teyken" van de schrijver van deze rekening = Willem Stevensz 

         

15 Renten  
45 - renten, reeksen namen 

         

         

 1510 inv.nr. 1171 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Willem Jan Willemsz de zijl in de Peperstraat 

1 mr. Heinrick Jansz de vismarkt 

1 Reyntgen de meter visserij in de drie grachten 

1 Dirck Jacob Florisz visserij in de vierde gracht 

1 mr. Heinrick Jansz laken 

1 mr. Heinrick Jansz vlees 

1 mr. Heinrick Jansz zout 

1 Harmen Meesz visserij in het land van Stein 

1 mr. Heinrick Jansz vellenaccijns van de zeemwerkers 
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1v Jansz smoer huiden en hoornbeesten 

1v Jan Meesz honing en olie 

1v Cornelis oude Jansz hennep, garen, touw en want 

1v Jacob de gelte lubber smaltienden in het land van Stein 

1v mr. Gijsbert Aelbertsz de brug met het veer te Gouda 

1v Evert Meynertsz azijn en zeep 

1v mr. Heinrick Jansz hout en turf 

1v Jacob Moel gezouten en verse haring 

1v Claes Dammasz meel 

1v Heinrick Govertsz brandewijn 

2 - de oost- en westzijde van de Willens en Wouter Geritsz blok 

2 Jacob Hugez Dirck van der Gouwen blok 

2 Jacob Hugez Waggelwijk 

2 - de tienspenning in het land van Stein 

2 Willem Geerlofsz de Veerlaan te Haastrecht 

2 Cornelis Aertsz de plaats in de Hal 

2 Comen Engelsz die van Bloemendaal 

2 - 2 lood zilver van het Klooster in Stein 

2 Jan Jansz, rentmeester nakoop van een stuk land 

2 de pater van Sinte Katrijnen nakoop van 10 morgen 

2v Willem Geerlofsz nakoop van 3 stukken land 

2v Gherit Ermboutsz stuk land 

2v Gheen de timmerman nakoop van 2 morgen 

2v Adriaen Gheritsz Borsselen nakoop van land dat hij van Geentgen kocht 

2v Frans Willemszoons weduwe nakoop van 5 morgen 

         

2 Voorgeschoten renten van het gemeneland  
3 Dordrecht - 

3 Haarlem - 

3 Delft - 

3 Leiden - 

3 Alkmaar - 

3 de rentmeester te Gouda - 

3 - rente van juffrouw Pieroene Alferts en achterstalligheid 

3 Gerit van Berckenroede som geld, die de stad van Jan Jansz ontvangen heeft 
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3 de weduwe van mr. Jacob Goudt vanwege 's heren domeinen 

3 Gherit Heye lijfrente die hij kocht op Gherit Bogerts 

3 Claes Gerit Claesz lijfrente die hij kocht op zijn neef 

3 mr. Cornelis doctoer lijfrente 

3 de schepenmeesters vanwege "correctie" van Luyt Willemsz 

3v Willem Jan, schepenmeester vanwege een "correctie" van Daniel Huych Snelle 

3v Pieter Jansz Claes backuyt's zwager vanwege het afbreken van de wissel 

3v Bartgen Claes backhuytensz geld 

3v Maerten Aelbertsz vanwege dezelfde zaak 

3v het kantoor van 1509 lening 

3v het kantoor van 1508 lening 

3v het kantoor van 1509 lening 

         

3 Saldo  
4 - saldo 

4v - blanco 

         

4 Premies bij het verpachten van accijnzen  
5 Frans Cornelisz wijnaccijns 1e kwartaal 

5 Gerit Geerlofsz wijnaccijns 2e kwartaal 

5 Willem Jan wijnaccijns 3e kwartaal 

5 Gherit Geerlofsz wijnaccijns 4e kwartaal 

5v Dirc Stempelsz bieraccijns 1e kwartaal 

5v Heinrick Govertsz bieraccijns 2e kwartaal 

5v Dirc Stempelsz bieraccijns 3e kwartaal 

5v mr. Jacob Mouwerinsz bieraccijns 4e kwartaal 

6 Dirc Dircxz brouwerijaccijns 1e kwartaal 

6 Dirc Jacobsz brouwerijaccijns 2e kwartaal 

6 Dirc Jacobsz brouwerijaccijns 3e kwartaal 

6 Dirc Jacobsz brouwerijaccijns 4e kwartaal 

6v Dirc Jacob Florisz korenaccijns 1e kwartaal 

6v mr. Heinrick Jansz korenaccijns 2e kwartaal 

6v Heinrick Govertsz korenaccijns 3e kwartaal 

6v Gherit Heye korenaccijns 4e kwartaal 
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5 Saldo  
7 - saldo 

7v - blanco 

         

6 
Opgelegde gelden. De landsheerlijke bede en 
zaken betreffende het gemeneland  

8 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen 4 kwartalen 

8 mr. Jacob Goudt de termijn van St.-Jansmis van de bede 

8 mr. Jacob Goudt de termijn van Kerstmis van de bede 

8 Willem Goudt, rentmeester 6 termijnen van de bede van de landvoogdes 

8 Jan Jansz, rentmeester de omslag van het gemene land 

8v mr. Florisz 
omdat hij gereisd was naar de keizer, hetgeen toegestaan was door de edelen en 
alle steden 

8v Jan Jansz, rentmeester de omslag van het gemene land 

8v de kerk 
wekelijks een bedrag gedurende een heel jaar, voor de "timmeringe" van deze 
kerk (52 pond) 

8v Claes Geritsz en Dirck Govertsz 
drinkgeld voor het voorschieten van geld aan mr. Simon voor de twee laatste 
vuurroeren 

8v het kantoor van 1511 lening 

8v de dijkmeesters, via Jacob Foppez en Dirc de Bruyn voor het voltooien van de nieuwe dijk in het land van Stein 

8v Jacob Voppez en Claes Gerit Claesz, timmermeesters 
voor de "timmeringe" en reparatie van de stad voor het hele jaar 
---deze rekening is achter in dit boek gebonden 

8v Jasper van beneden drie en een kwart last straatstenen en schuren, kruien, lossen 

8v Jan Kant een last straatstenen, en schuren, lossen en kruien 

8v Pieter Harnasmaker geleende penningen om de waak te betalen 

         

7 Reizen  
9 Galleyn naar Den Haag om de raadsheren te halen 

9 Heye en Heinrick Govertsz e.a. naar Schoonhoven, met mr. Jacob Mouwerinsz ter zake van het zoute water 

9 Galleyn naar de Rietdijk om te kijken of de dammen dicht waren 

9 Heinrick Govertsz en mr. Jacob Mouwerinsz naar Den Haag, vanwege die van Lübeck en de koning van Denemarken 

9 Galleyn naar Haarlem en Leiden met brieven aan de burgemeesters 

9 Meynert naar Den Haag en verder naar mr. Jacob Mouwerinsz 

9 Willem Aertsz en mr. Jacob Mouwerinsz naar Dordrecht, inzake de welvaart van het land 

9 mr. Jacob Mouwerinsz voor dezelfde zaak op reis 
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9 een bode uit Den Haag met een brief aan de burgemeesters 

9 Jan de bode naar Woerden 

9 Gherit Heye, burgemeester naar Amsterdam, om een rentebrief te lossen 

9 Ghalleyn Macharis naar Antwerpen, naar de audiencier 

9 Jan Jansz en Dirck Jacobsz naar Antwerpen, inzake het Goudse bier 

9 Willem Aertsz 
naar Den Haag, om te spreken met de graaf van Egmont, inzake het helpen van 
zijn dorpen om de lasten te dragen met het gemene land 

9v mr. Jacob Mouwerinsz naar Den Haag inzake het bedijken van de Zijp 

9v Heinrick Govertsz naar Den Haag 

9v Heinrick Govertsz en mr. Jacob naar Den Haag inzake de omslag van het gemene land 

9v Galleyn naar Antwerpen, met een brief aan de stad 

9v Jan Jansz en mr. Heinrick Jansz naar Antwerpen inzake de "offslach" van het bier 

9v Jacob Moel 
naar Antwerpen, om te informeren naar de zaak van het Goudse bier, op bevel 
van de kamer 

9v Meynert Meynertsz naar Den Haag met een brief 

9v Heinrick Govertsz, Jacob Minne en Floris Dammasz naar de Wiericken, kost, vracht en anderszins 

9v mr. Chrispoffel en mr. Jacob 
2 keer naar Den Haag, inzake de omslag en om de rekening tussen de 
rentmeester en deze stad te vereffenen 

9v mr. Chrispoffel en mr. Jacob naar Den Haag, na schriftelijke oproep van de landvoogdes inzake de 25.000 

9v mr. Jacob 
naar Woerden, naar de kastelein en de burgemeesters inzake het grote 
waterschap 

9v Galleyn met brieven aan Roelandt le fevre "tot teemzicke" 

10 Jacob Minne, mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, vanwege de petitie van de landvoogdes inzake de vervroeging 
van de 25.000 van de genoemde bede 

10 Jan Jansz naar Brugge naar de landvoogdes, inzake de brouwerij 

10 Galleyn naar Woerden 

10 Govert de kasteleinsknecht reis naar Dordrecht, naar mr. Evert de Veris raadsheer 

10 een bode met een brief aan de stad van mr. Floris Oem 

10 Heinrick Govertsz 
naar Leiden, naar mr. Floris Oem, om met hem te overleggen over de nieuwigheid 
van die van Goes 

10 Heinrick Govertsz naar Den Haag, ter dagvaart 

10 Willem Aertsz, Heye en Dirck Govertsz naar de Wiericken om het water te keuren 

10 mr. Heinrick Jansz en mr. Jacob naar Den Haag, om antwoord te geven inzake de vervroeging 

10 Galleyn naar Dordrecht en naar Goes met brieven 

10 Gherit Heye en mr. Reyer, Huych Gijsbertsz, Dirc Govertsz naar Woerden inzake het grote waterschap 

10 Heinrick Jan Aertsz naar Brugge, naar Jan Jansz rentmeester met een brief 
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10 Gherit Heye en Dirck Stempelsz naar de sluizen 

10 Gherit Heye naar Den Haag, inzake het zoute water 

10v Meynert Meynertsz naar Oudewater met een brief 

10v mr. Jacob Mouwerinsz naar Den Haag, om te rekenen met de rentmeester 

10v Heinrick Govertsz en mr. Jacob 
naar Mechelen en Leuven, naar de landvoogdes, ter afhandeling van de nieuwe 
regels die die van het genoemde ambacht hadden ingesteld inzake het Goudse 
bier 

10v mr. Jacob en Jan Jansz bemoeienis met deze zaak 

10v Jacob Minne naar Den Haag, met 222 pond vanwege de vervroeging 

10v Jacob Minne naar Dordrecht inzake die van Lubeck 

10v Aert Pietersz 
naar de Wiericke, om de wacht te houden, opdat die van Waarder de sluizen niet 
zouden openen, 2 dagen 

10v de kastelein en Willem Aertsz naar Oudewater, en vracht 

10v IJsenout Claesz en Dirck Jacobsz met Dirck Govertsz naar de Wiericken, verteringen 

10v Gherit Heye en Dirck Govertsz op reis, om te bekijken of die van Woerden hun water binnenlieten 

10v Gherit Claesz naar Woerden met een brief 

10v Jan Jacobsz 
naar Zwolle, Deventer, Kampen, met een brief aan de jonge heer van IJsselstein 
(11 dagen uit) 

10v Jan Jacobsz 
naar genoemde heer te Oldenzaal met brieven (16 dagen); naar Heusden naar 
mr. Evert de Veer (2 dagen); nog naar mr. Jacob Goudt (2 dagen) 

10v Jan Jacobsz naar Woerden 2 keer (3 dagen) en naar Mechelen naar mr. Jacob en Jan Jansz 

11 Ghijs Harmensz naar de "ommeloop" van Woerden 

11 Andries Baertsz 
naar Leiden en Haarlem, naar de heemraad van Rijnland om het zoute water te 
keren 

11 Sceel Dirck 
naar de Wiericken, om daar de wacht te houden, opdat de sluizen niet open 
zouden gaan (7 dagen) 

11 Cornelis Aertsz naar Oudewater met een brief 

11 Ghalleyn naar Woerden 

11 Jan Jacobsz naar Woerden met een brief 

11 mr. Gherit Vermije naar Woerden inzake het zoute water, 7 dagen op pad 

11 Bartout van Assendelff, secretaris ook 7 dagen bezig met dezelfde zaak 

11 Jan Duyst, deurwaader 8 dagen, bezoldiging 

11 de 2 dienaars van de afgevaardigden geld 

11 mr. Jacob Mouwerinsz naar Den Haag, 2 keer, om overleg te plegen in de zaak van het zoute water 

11 Heinrick Govertsz naar Den Haag om de rentmeester te betalen 500 gulden (termijn van St.-Jan) 

11 IJsenout Claesz en Dirck Stempelsz terzelfdertijd op reis om raad te vragen over Jan Michielsz "die op zijn lijff 
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gevangen lach" 

11v mr. Heinrick Jansz en Claes Gerit Claesz 
naar Den Haag, vanwege de gijzeling inzake de 1000 gulden die de steden 
moesten korten voor de "dijckaege"; de rentmeester wenste "anticipatie" te 
hebben 

11v Pieter harnasmaker 
haastig naar Gouda gezonden vanwege de rentmeester en mr. Heinrick is één 
dag na Claes Gheritsz gebleven 

11v mr. Chrispoffel, Heye en Dirc Dircxz naar Den Haag, naar mr. Heinrick Jansz vanwege de gijzeling, verteringen 

11v 
Gherit Heye, mr. Heinrick Allert Willemsz en Jan Coppenz met mr. 
Gerit Vermije en Bartout van Assendelft en Jan Duyst 

naar Woerden, vanwege het zoute water 

11v mr. Gherit Vermije, mr. Bartout en Jan Duyst 
op reis vanwege de zaak van die van Woerden inzake de sluiting van de sluizen, 4 
dagen 

11v een bode uit Den Haag met een schikking met een akte van appél, inzake de gijzeling 

11v Heinrick Govertsz en Jacob Minne naar Den Haag, inzake het gat "datter in gebroecken was" 

11v Jan Jansz 
naar Mechelen, inzake de nieuwe regels die die van "Vorenambocht" stelden op 
het Goudse bier 

11v - een bevelschrift, 2 akten en het loon van een deurwaarder 

11v Jan Jansz 
een maaltijd geschonken aan de procureur-generaal, mr. Claes Dimersschier en 
aan mr. Jan Bazijn 

12 Meynert Meynertsz naar Woerden met een gesloten brief 

12 Dirck Govertsz met Claes Gheritsz naar Antwerpen om de rente te betalen 

12 Pieter harnasmaker naar Haastrecht om de boom "up te doen" 

12 Heye Gheritsz naar Den Haag inzake het proces van Gerrit Ghijssen en die van Goes 

12 Galleyn naar Dordrecht en naar Oudewater 

12 Heinrick Govertsz en Willem Aertsz 
naar Den Haag bij de andere steden inzake zekere moeilijkheden af te handelen, 
door de tresoriers en de rentmeester-generaal "gedaen op 't lant" 

12 Heinrick Govertsz naar Schoonhoven en Oudewater vanwege zekere zaken die de stad aangaan 

12 Jacob Minne en mr. Jacob Mouwerisz 
naar Den Haag, op aanschrijven van de raad inzake de gebroken dijk te 
Sparendam 

12 mr. Jacob vandaar naar Haarlem voor dezelfde zaak 

12 mr. Jacob 
naar Mechelen om het proces bij te wonen tegen die van Voornambacht en verder 
met Jacob van Borsselen kastelein van deze stad gereisd naar Brussel inzake de 
traktaten van het land van Gelre 

12 mr. Jacob naar Den Haag om maatregelen te nemen om Oudewater te "bewaeren" 

12 mr. Jacob 
2 keer naar Oudewater, Schoonhoven en Woerden heen en weer om hen te 
waarschuwen voor de vijanden 

12v Jacob Minne, Gherit Heye en mr. Mouwerisz naar Woerden, met mr. Gerit Vermije inzake de "ommeloop" 
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12v Jan Jansz 2 keer naar Den Haag, inzake het welvaren van het land 

12v Jan Jacobsz naar Oldenzaal met een brief aan de heer van IJsselstein 

12v Jan Jacobsz 
naar Den Haag met brieven aan de burgemeesters, verder naar Dordrecht, naar 
mr. Jan Weynsoen 

12v Jan Jacobsz naar Rotterdam 

12v Frans Dircxz naar Gouda, uit Brussel met brieven aan de stad Gouda 

12v Jan Aertsz naar Den Haag, naar de rentmeester, met geld 

12v Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, met de andere steden om te bespreken wie en waar men naar de 
keizer zenden zou 

12v Galleyn 
naar Den Haag met een brief aan Heinrick Govertsz, en vanwege het proces van 
die van Goes 

12v Willem Aertsz, en Jan Jansz naar Den Haag, inzake het welvaren van het land 

12v Dirck Govertsz en Dirck Dircxz naar Amsterdam om de renten te betalen 

12v Willem Aertsz 
naar Oudewater en IJsselstein om met de overheden aldaar te spreken en 
inlichtingen te krijgen hoe het in het land van Gelre gesteld was 

12v Dirck Stempelsz naar Oudewater, om een "monster ceel" 

12v Dirck Govertsz 
naar Oudewater om Jan van Zijl's rente op te zeggen op het gemene land; kosten 
van notaris en getuigen 

13 Jan de bode met een brief aan die van Goes, inzake de brouwerij 

13 mr. Chrispoffel Florisz met Dirck Govertsz naar Den Haag, aangaande de omslag van het gemeneland 

13 Heinrick Govertsz en Heye naar Brussel, met brieven (?) van de steden aan de landvoogdes 

13 Galleyn 
naar Oudewater, naar de burgemeesters met een brief en naar IJsselstein met 
brieven 

13 de kastelein en mr. Jacob naar de rentmeester, inzake het schoutambt 

13 mr. Jacob 
naar Mechelen inzake het proces tegen die van Goes; verder naar Brussel naar 
de tresorier inzake het schoutambt, verder naar Leuven om rente te lossen van 
mr. Claes van Amsterdam 

13 Heinrick Govertsz en mr. Jacob 
naar Den Haag, op schrijven van de heer van IJsselstein inzake de vervroeging 
van de bede 

13 Jan de bode naar Woerden 

13 Willem Aertsz naar Den Haag, op schrijven van de jonge heer van IJsselstein 

13 Galleyn naar Mechelen met brieven 

13 mr. Adriaen, deken te Utrecht naar de heren van Oudmunster om de 6 gouden guldens te betalen 

13 mr. Jacob Mouwerisz 
naar Mechelen, om het recht te "bewaeren" jegens die van Woerden aangaande 
het zoute water, vandaar naar Antwerpen naar de president voor dezelfde zaak 

13 Gerit Claesz naar Stolwijk en een jongen naar Oudewater naar de dienaars van de heer van 
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IJsselstein 

13v Jan Trompersz naar IJsselstein, met een brief aan de landsheer 

13v Galleyn naar Mechelen, naar mr. Jan Bazijn 

13v Jacob Minne 
naar Brugge inzake de brouwerij; Galleyn vandaar naar Gouda gezonden met 
brieven 

13v Heinrick Govertsz, Jaip Minne en mr. Jacob Mouwerisz naar Den Haag, ter generale dagvaart inzake die van Zweden en Denemarken 

13v Dirck Govertsz 
naar Mechelen inzake de vuurroeren die "geborsten" waren, verder naar Leuven 
om renten te lossen 

13v Willem Aertsz naar Den Haag om te spreken met de andere steden 

13v Heye Gheritsz 
naar Den Haag, om te spreken met de andere steden over de "oesterssche" 
steden 

13v Jan de messemaker naar Haarlem om 3 jaren rente te halen 

13v Jan Jacobsz met een brief aan Wouter van Baecx 

13v Jan Jacobsz 
op reis met brieven aan de graaf van Buren, heer Floris van IJsselstein, aan de 
president en de raad en aan mr. Fran.. Cobel 

13v Galleyn naar Woerden, Schoonhoven en IJsselstein met waarschuwings-brieven 

13v Galleyn naar Dordrecht en Oudewater 

13v Jan Geritsz te paard naar Oudewater om te informeren naar de Geldersen 

14 Sterckman naar "Reenen" en Amersfoort met brieven 

14 Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om met de stadhouder en de raad te spreken over zekere ruiters 
die in de omgeving van Utrecht lagen 

14 Sterckman naar Den Haag met brieven 

14 Dirck Dircxz naar Den Haag, aangaande genoemde ruiters 

14 Claes Jaip scipper met een paard op stap om naar deze ruiters te informeren 

14 Heinrick Govertsz en Dirck Govertsz naar Antwerpen om te betalen 

14 Heinrick verder naar Mechelen inzake de betaling van de IJssel 

14 de kastelein met de kapelaan meester Cornelis en Gerit Heye naar Woerden om met de heer van Wassenaar te spreken 

14 een man uit Mechelen met een brief voor de burgemeesters 

14 broeder Willem Terminovus (?) of terminaius (?) naar Utrecht om te informeren naar de ruiters 

14 Heinrick Govertsz en mr. Jacob 
naar Den Haag, naar Willem Goudt om te "rekenen" betreffende de bede en de 
domeinen 

14 Adriaen Geritsz en mr. Jacob 
naar de tresoriers, inzake de gratie van de IJssel, en ook om het proces van Goes 
bij te wonen, en om die van Nieuwpoot te dagvaarden inzake de nieuwe regels 
van de oortjes van elke ton bier (24 dagen) 

14 Jan Coppez en mr. Heinric Jansz naar Den Haag, inzake de verdediging van het land 

14 Dirck Dircxz, Dirck Govertsz naar Amsterdam om de renten te betalen 
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8 Saldo  
14v - saldo 

         

9 Schenkingen  
15 mr. Floris Oem met andere heren van de raad maaltijden 

15 Jan van Scoeten, burgemeester te Haarlem wijn, op dezelfde dagvaart 

15 Jan van Zwieten, drost te Gorkum 2 kannen wijn 

15 de hoogheemraad 4 kannen wijn 

15 de wijbisschop van Utrecht een avondmaaltijd met de wijn 

15 de "goods ridders" op Palmzondag 4 kannen wijn 

15 de heer van IJsselstein een maaltijd bij Machel Jacob Clemmentsz 

15 de vicarius van Utrecht 4 kannen wijn 

15 de heren van Amsterdam maaltijd en wijn 

15 de vicarius van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

15 de heer van Breeroeden 4 kannen wijn 

15 - maaltijd en wijn, toen de vrouw van de kastelein in het kraambed lag 

15 een gezant ("ambazoet") uit Schotland maaltijd en wijn ten huize van Pieter Aertsz 

15 de pachters der accijnzen van Gent 2 kannen wijn 

15 de "rethorijckers" 4 tonnen bier, met toestemming van de kamer 

15 mr. Gerit Vermije, mr. Bartout van Assendelft en Jan Duyst verteringen bij Machel Jacob Clemmentsz 

15 mr. Aernt Willemsz bij zijn eerste mis: wijn en offergeld 

15 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

15 de heer van Schagen 4 kannen wijn 

15 Wouter van Baecx 12 pinten wijn "tot" St. Katrijnen, in presentie van Willem Aertsz 

15v de heren burgemeesters van Woerden 2 kannen wijn 

15v de oude schutters wijn op sacramentsdag en St.- Jansdag 

15v mr. Gerit Vermije en de burgemeesters van Woerden 2 kannen wijn 

15v dezelfden een maaltijd 

15v heer van Schagen met de kastelein van Woerden en Raphorst paardenmarkt tijdens de vasten 

15v het Noodgods-gilde wijn 

15v Dirck Jansz en de burgemeester van Woerden 2 kannen wijn 

15v de heren van Leiden 2 kannen wijn 

15v de heren van Antwerpen maaltijd en wijn 

15v de heer van Gaesbeeck wijn 
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15v die van Woerden wijn 

15v mr. Gerit Vermije wijn 

15v de overlieden van de Kloveniers wijn, toen zij schoten 

15v de hoogheemraad van Schieland wijn 

15v mr. Aert Willemsz wijn, bij zijn eerste mis geschonken door de oude schutters 

15v de boogschutters ("artsiers") van Hertog Kaerle, onze prins geld 

15v de Kloveniers wijn, bij de processies op sacramentsdag en op St.- Jansdag 

15v Roelandt le Fevre 6 tonnen bier 

15v heer Gerit Gronssel en mr. Jan Bazijn wijn en maaltijd 

15v 4 boogschutters van onze prins 4 kannen wijn 

15v de overlieden van de oude schutters 4 kannen wijn 

16 de Graaf van Bueren een gelag met de wijn 

16 heer Floris zijn zoon 2 maaltijden 

16 jonker van Asperen wijn 

16 heer van Culenborch wijn 

16 de Graaf van Bueren een gelag 

16 mr. Floris om een gelag 

16 de stad Amsterdam met de waterlandse steden wijn 

16 de heren van der Goes wijn 

16 die van Woerden wijn 

16 de heren van Oudewater 2 kannen wijn 

16 Ghijsbert van Baecx (of: Baeren) wijn 

16 de schoolmeesters wijn, toen het nieuwe gerecht gekozen werd 

16 die van Delft wijn 

16 OLV-gilde wijn 

16 de oude koning wijn, bij zijn feest 

16 de heren van Schoonhoven 2 kannen wijn 

16 de president wijn en de maaltijd "In den hoorn" 

16 heer van Wassenaar 2 maaltijden en wijn, in presentie van het gerecht 

16 de hoogheemraad van Schieland geld bij de schouw van Petrus ad cathedram 

16 de vicarius van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

16 Heyn de scilder met de Retorijckers 2 tonnen bier en de accijns 

         

10 Saldo  
16v - saldo 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        208 

 

 

         

11 Waken  
17 de 3 trompetters en 4 klapwakers 's winters 

17 de 3 trompetters en 4 klapwakers 's zomers 

17 de 5 klinkwachters - 

17 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

17 Jan Sempel het lood geven 

17 Pieter Jansz waken op het slot 

17 Jan Simpel en Pieter Jansz - 

17 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

17 Jan Simpel loon 

17 Pieter Jansz waken op het slot 

17 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

17 Jan Simpel - 

17 Pieter Jansz waken op het slot 

17 Jan Simpel - 

17 de 5 poortwachters - 

17 Jan Sempel - 

17 Pieter Jansz waken op het slot 

17 de 5 poortwachters - 

17 Jan Sempel - 

17 Pieter Jansz - 

17 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

17 Jan Simpel - 

17 Pieter Jansz - 

17v de 5 poortwachters en de klinkwachters - 

17v de poortwachters, klinkwachters, boomsluiters,"slotwaecker" - 

17v 
Jan Sempel, de 5 klinkwachters, de 5 poortwachters, Pieter Jansz, 
Huych Jansz en de boomsluiter 

"voer een zeker tijt" 

17v de schoutsknechts die 17 dagen achter de schout liepen bij de markten 

17v de 5 poortwachters - 

17v Jan Sempel - 

17v Govert de bode de klinken bewaken 

17v Pieter Jansz waken 's nachts op het slot 

17v Willem Adriaenz de klinken bewaken 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        209 

 

 

17v de 5 poortwachters - 

17v Jan Sempel - 

17v Pieter Jansz - 

17v de 5 poortwachters - 

17v Jan Simpel - 

17v Pieter Jansz - 

17v de 5 poortwachters, klinkwachters, Jan Sempel, Pieter Jansz de wacht houden 

17v Huych Jansz en Heinrick Willemsz de poort bij het tolhuis op de markt openen en sluiten 

17v de 5 poortwachters, boomsluiters, Jan Sempel, Pieter Jansz hun werk doen 

17v 
de 5 poortwachters, klinkwachters, boomsluiter, de wachter op het 
slot, Jan Sempel 

hun werk doen 

18 de 5 poortwachters, Pieter Jansz, Jan Sempel en Gerit Wolfertsz het Doelen poortje bewaken 

18 de 5 poortwachters, Pieter Jansz, Jan Sempel en Gerit Wolfertsz het Doelen poortje bewaken 

18 
de 5 poortwachters, Pieter Jansz, Jan Sempel met 4 klinkwachters 
en Gerit Wolfertsz 

de wacht houden 

18 Pieter harnasmaker 6 nachten waken met 50 man 

18 Pieter voor 4 mannen die de wacht hielden in het begin van de nacht 

18 
de 5 poortwachters, de wachter op 't slot, Jan Sempel en 4 
klinkwachters 

de wacht houden 

18 Aert Pieter harnasmaeckersz de wacht in het begin van de nacht houden met 4 man 

18 Wouter Harmensz de cuper het slot bewaken 

18 Pieter harnasmaker 15 nachten waken met 50 man 

18 Pieter harnasmaker 14 nachten de oude schutters kaarsen en turf leveren 

18 Pieter harnasmaker 21 nachten turf en kaarsen leveren aan 5 torens 

18v - blanco 

         

12 Diversen  
19 Adriaen Hugez en 6 mannen in de stadsgracht bijten hakken en schouwhuur en 5 bekers 

19 Willem Stevensz een flappert 

19 mr. Floris Oem 
inspanningen ten verzoeke van deze stad jegens die van Utrecht, te 
Schoonhoven, 5 dagen 

19 de griffier in Den Haag 2 keer een akte maken 

19 Ghijs Harmensz 
toen de stad hem gedurende 27 dagen naar de Rijndijk stuurde "ende dit is 
ghesciet bij den camer" 

19 via Gherit Heye een brief gelost die toebehoorde aan Jan de Lombaert te Amsterdam 
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19 een bode uit Den Haag 
fooi voor het bericht dat de koning van Aragon een stad genaamd Bongys in 
Barbarije ingenomen had 

19 de heidenen geld 

19 de wijbisschop van Utrecht omdat hij de kinderen 3 of 4x gevormd had met zijn dienaren 

19 Broeder Jaip Jansz 
omdat hij voor de stad alle eigenaren van de "viertelen" van het land van Stein op 
schrift zette 

19 Pieter Sloetemaker een ketting maken 

19 - een kopie van de omslag van het gemene land 

19 Willem Jansz en Jan Florisz het verlaat te Gouwesluis bewaken (van Allerheiligen tot mei) 

19 Ghijs Harmens, op bevel van de vroedschap 
omdat hij verschillende keren lange tijd op de Rijndijk geweest was om het zoute 
water te schutten; kosten van spijs en drank en anderszins aldaar gebruikt 

19v Jan Jansz een verzoekschrift, gegeven aan de landvoogdes inzake de brouwerij 

19v de dekens van de Noodgods om het uurwerk daar te vermaken 

19v - schietlood, waarmee men meet in het gat van de haven 

19v de procureur te Gent 
kopieën en geschriften door hem gemaakt inzake de kwestie tussen Dirck 
Govertsz en Vop Zijbrants weduwe 

19v Adriaen Willemsz' vrouw 
omdat Jan P...z, Adriaen Willemsz en hun metgezellen de weg naar Leiden 
maakten 

19v - 
een bevelschrift tegen die van Goes met de "sublicatie" inzake het bier; 3 kopieën 
schrijven en authenticeren, uit het octrooi en de klerken; 2 .... acten van protestatie 

19v - 
om voorziening te krijgen van de landvoogdes jegens die van Veurne-ambacht 
inzake het bier en zegels en de audiencier e.a. 

19v Heyn scilder om de omgang te zetten op St.-Jansdag 

19v de trompetters trompet blazen op H. Sacramentsdag 

19v - 2 kopieën van akten van appél tegen die van Voornambacht 

19v mr. Gerit Vermij overleg plegen met Jan Michielsz 

19v - 
verzoekschriften maken om ontslagen te worden van de gijzeling van mr. Jacob 
Goudt inzake de 1000 gulden, die wij zouden korten op de "dijckgage" 

19v de trompetters blazen op St.-Jansdag 

19v - 
een rectificatie van Rotterdam dat het Delfts en Gouds bier "evenveel geeft" aan 
accijns 

20 mr. Cornelis van Scoenhoeven te Gent bewijsstukken inzake "Dirc Jansz tot Machelen te reyssen" en een consultatie 

20 Jan van den/der Guchte 2 akten vanwege Dirck Govertsz; consultaties van mr. Jacob Mouwerisz 

20 Jan van den/der Guchte "reproche" tussen Dirck Govertsz en Sinte Winnocqberge 

20 Jan van Wesel 63 brandemmers 

20 Pieter taelman, deurwaarder omdat hij in Voornambacht was om de regels van het bier toe te passen 
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20 de baljuw en de dienaars aldaar die met hem naar alle plaatsen reisden 

20 een deurwaarder 
die naar Goes geweest was met een bevelschrift van de Raad, en verder voor het 
gijzelen van de tresoriers van deze stad 

20 - 
een akte van die van Goes; bevelschriften brengen; een instructie en een kopie 
daarvan aan de keizer gezonden 

20 de kastelein te Oudewater 89 dagen in 5 termijnen 

20 - een kopie inzake de gemenelands renten 

20 mr. Jan Bazijn 
voor hetgeen hij voorgeschoten heeft "in der stede saecken", en vergoeding voor 
zijn bemoeienissen in het zelfde jaar 

20 een deurwaarder 
2 kopieeën van bevelschriften van die van Goes, en vergoeding voor zijn 
executies 

20 Simon van de Velde 8 dagen werk 

20v Jacob van Nijeuwelandt, deurwaarder 
omdat hij een executie deed tegen die van Woerden in verband met het zoute 
water 

20v mr. Heinrick de griffier 2 akten; een opdracht van die van Goes 

20v de klerken van mr. Floris Oem een kwitancie 

20v 8 gezellen die achter de schout liepen bij de "later markt" ('s avonds?) 

20v Ghijs Roeleu een termijn van de Kloveniersdoelen 

20v de heren te Oudmunster via mr. Adriaen deecken 6 gouden guldens, vanwege de pacht van het land van Stein 

20v de Minderbroeders maaltijd en wijn op St.-Franciscusdag 

20v Caluwe het kapittel bijeenroepen en de bode; ook de notaris en getuigen 

20v de kastelein te Oudewater 50 dagen in 5 termijnen 

20v de schoutsknechts 
omdat zij de "quaecsz" niet meer genieten; geld dat hen om de 2 jaar wordt 
toegestaan 

20v mr. Simon van Machelen 
voor de grote slang, wegende 2047 pond, en nog een kleine slang van 284 pond, 
elke 100 pond voor 2 pond groten 

20v - nog voor beide "beslegen" wagens van deze slangen 

20v - de 3 "vormen" met de "tangen" en de "bulstocken" en wagengeld en drinkgeld 

20v Jan de scipper omdat hij bericht bracht dat mr. Cornelis Aelbertsz gestorven was "ter veer" 

20v Heye Geritsz een kopie van een deurwaarder 

21 Lenert de goudsmid een bus maken voor een bode 

21 Willem Dircxz goudsmid vanwege een termijn van de wissel 

21 de weduwe van Jacob de Budt, in leven procureur van de stad 2 jaar salaris en voorgeschoten geld, 23 schellingen 

21 Harmen de deurwaarder 
4 dagen in Berkenwoude om onze poorters "van den recht te leeden", nog een 
mandement 

21 - een schuit, die geschonken was bij de Rijndijk 
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21 de heer van Roesseu 
een "climmers" ton haring voor zekere diensten aan de stad bewezen, en voor een 
kopie uit een octrooi 

21 Claes van Yperen met zijn helpers het verlaat bij de Potterspoort ophalen en schutten voor het zoute water 

21 8 mannen te Oudewater die daar 5 dagen lagen 

21 een bode die van Mechelen kwam met een brief aan de stad 

21 - 2 toortsen om heer Floris van IJsselstein 's avonds thuis te brengen 

21 - hofstedegeld voor het Raadhuis, Minderbroeders, school en de Wissel 

21 20 mannen die 4 dagen te Oudewater lagen 

21 Frans van Moerkercken 70 dagen in 5 termijnen 

21 dezelfde jonker Frans 8 mannen voor een maand 

21 Pieter de harnasmaker 18 nachten de schutters "vieren" en kaarsen leveren 

21v 
Claes Florisz en Jacob van Dorssen, Enghel Jansz en Wouter 
Heinricxz 

omdat zij met het gerecht reden met 3 dieven onder de galg 

21v Frans Jansz ketelboeter een bekken dat Jan Sempel op zijn wachthuis heeft 

21v Claes Corenbroer omdat hij de ladder en de bruggen bracht onder de galg 

21v Harmen Meesz en Gerit Willemsz om deze ladder tegen de galg te zetten 

21v Claes Jaip scip voor de kost van een man, die "tot zijnen huys gevonden (?) lach" 

21v Willem smit 28 kanonniers voor 21 dagen 

21v Jan Ponsz de glazen bij de Minderbroeders stoppen voor een jaar 

21v een bode met brieven van Mechelen aan deze stad 

21v een notaris een akte van appél tegen die van Nieuwpoort 

21v - een verzoekschrift met een gesloten brief aan Nieuwpoort 

21v - gesloten brieven en verzoekschriften van de Raad schrijven 

21v - 
brieven laten schrijven met verzoekschriften van de Raad aan Willem Goudt om 
de gratie van de IJssel te genieten 

21v Govert Thomasz een termijn van de wissel 

21v Coppen Liba Aertsz 
onkosten door hem voorgeschoten voor 5 grote vuurroeren, die de stad naar 
Veere zond om daar te verkopen 

21v de pater van de St.-Katrijnen 1186 roeden land, waarmee men de dijk maakte, "behalven tafterlant" 

21v de pater van St.-Katrijnen een griend die afgehakt is om in de dijk te leggen 

21v Jan de bastert een kopie van een bevelschrift schrijven 

         

13 Saldo  
22 - saldo 

22v - blanco 
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14 Bezoldigingen  
23 mr. Heinrick van Scoenhoven bezoldiging 

23 Piet harnasmaker het stadhuis bewaken 

23 Piet harnasmaker de emmers bewaren 

23 Heinrick Willemsz de boom openen en sluiten 

23 Heinrick Willemsz de Tolhuispoort openen en sluiten 

23 de schepenen hun kleding en bezoldiging 

23 de tresoriers en timmermeesters bezoldiging 

23 de procureurs-knechts voor nieuwjaar 

23 de poortwachters van het hof in Den Haag voor nieuwjaar 

23 de deurwaarder van de Rekenkamer - 

23 Jan Sempel het Veerstal openen en sluiten 

23 Claes Heinricxz het Marktveld schoonhouden 

23 Steven Pietersz de St.-Joostklok stellen 

23 mr. Louweris en Gerit Claesz de weeskamer bewaken 

23 Pieter harnasmaker de kamer van vuur voorzien 

23 Cornelis Aertsz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

23 Willem Stevensz bezoldiging voor het bode-ambt 

23 Willem Stevensz bezoldiging voor het klerk-ambt 

23 mr. Gherit Bogert, advocaat van de stad bezoldiging 

23 Dirck mieter noes de Dijkspoort openen en sluiten 

23 Pieter Dirck Kers de Tiendewegspoort met het wed openen en sluiten 

23v Pieter de slotenmaker de "kerckclock" stellen 

23v Gerit de bode dienen van de tresoriers 

23v Roeloff de kamerling van de stadhouder voor nieuwjaar 

23v de oude schutters op St.-Jorisdag naar oude gewoonte 

23v Claes van IJperen de Potterspoort en het hek openen en sluiten 

23v mr. Cornelis, advocaat te Gent bezoldiging voor een halfjaar 

23v Jan van der Guchte, procureur bezoldiging 

23v de oude schutters bezoldiging voor het schieten van de papagaai 

23v de kloveniers - 

23v de 2 bodes hun kleding bij de kamer 

23v mr. Claes du Marchie, advocaat bij de Hoge Raad bezoldiging 

23v mr. Jan Bazijn bezoldiging 
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23v de stads-boogmaker bezoldiging 

23v mr. Jacob Mouwerisz, pensionaris van de stad bezoldiging 

23v de deur-(wachters)-waarders (?) en de bodes in Den Haag voor Nieuwjaar 

23v Willem smit de vuurwapens bewaken 

23v - de 4 poortdingmaaltijden 

23v Roeloff de kamerlinck 
voor nieuwjaar met de "deurwaerden" van de Rekenkamer en de voorportiers en 
achterportiers 

23v de procureursknechts voor nieuwjaar 

23v Cornelis Aertsz verteringen bij hem door de kloveniers op St.-Sebastiaensdag 

23v Comen Neel verteringen door de oude en jonge schutters op Verzworen Maandag 

23v Dirck Dirck Jacobsz ontvangsten op de brouwerij 

23v de kastelein omdat hij het gerecht in Den Haag gehaald heeft 

23v Willem Stevensz maken van deze 2 rekeningen 

         

15 Saldo  
24 - saldo 

24v - saldi 

         

16 Renten  
25 - lijsten met namen 

         

17 Saldo  
36 - saldo 

36v - blanco 

         

18 
Rekening van de timmermeesters Jacob Voppez 
en Claes Gerit Claesz  

1 via de tresoriers een som geld 

1 Vrerick Adriaensz 5000 stenen 

1 die van IJsselstein een som geld, op bevel van de burgemeesters 

1 Jan Coppen de zeelaar en Jan van Cleeff voor oud riet 

1 van de kerk voor een plank 

1v - blanco 

2 - 18 pond "clovercruyt" 
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2 - een beuk 

2 - slepen 

2 - een ton om kruit in te stoppen 

2 - soldeer 

2 Willem smit ijzer en spijkers 

2 - vervoer, mennen, vuurroeren slepen 

2 Adriaen Hugez timmeren 

2 - 39 karren mennen 

2 Corenbroer slepen en mennen 

2 Vrerick klei laden voor 't Veerstal, 1600 klinkers 

2 Willem Pietersz arbeid 

2 zijn knecht arbeid 

2 Wouter van Kessel arbeid 

2 Jan de goede arbeid 

2 Claes Karstansz arbeid 

2 Ghijs den opperman arbeid 

2 - kalk 

2 - een draagbaar 

2 - kruit in de kamers stoppen en er uit halen, en slepen 

2 Harmen arbeid 

2 Willem smit ijzeren bouten, spijkers en ander ijzerwerk 

2 Dirck straat arbeid en zand en stenen 

2 - 8 delen 

2 Pieter slotenmaker sloten en hengsels aan de vuurroeren maken 

2 Adriaen Hugez timmeren 

2 Adriaen Hugez sparren, een plank en een wagenschot 

2 - 86 karren mennen 

2v Machtelt Jacob Philipsz 25 tonnen tras 

2v Machtelt Jacob Philipsz nog meer tras 

2v Dirck Reyersz de sloten aan de vuurroeren slaan 

2v een jonge man hulp bij metselwerk aan de brug in de Vrouwensteeg 

2v Corenbruer de vuurroeren (of:bundels) en hout slepen 

2v - 10.000 klinkers 

2v - 200 kogels voor de vuurroeren 

2v - kalk 
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2v Herman, de knecht van Adriaen Hugez arbeid 

2v Willem Pier Kers arbeid 

2v Willems knecht arbeid 

2v Claes Corts arbeid 

2v Wouter van Kessel arbeid 

2v Jan die stoeldraaier arbeid 

2v Jan de goede arbeid 

2v - kalk dragen 

2v Luyt Willem sloetemakersz 3 dammen maken aan de brug in de Vrouwesteeg 

2v Starckman arbeid 

2v - de lantaren voor het stadhuis maken 

2v - 9000 stenen of klinkers 

2v - 14 schuiten aarde laden voor het Veerstal 

2v - een schuit klei laden 

2v Wouter van Kessel opperen 

2v Dirck straatgen arbeid, zand 

2v Luyt die timmerman arbeid 

2v Starckman arbeid 

2v - 64 elzen 

2v Willem Pier cors arbeid 

2v Jan den opperman arbeid 

2v Willem Claesz oude planken om 2 bruggen te bekleden 

3 - mennen en slepen 

3 Ariaen Hugenz arbeid 

3 - hout 

3 Herman arbeid 

3 - 6 schuiten laden voor de boom 

3 - kalk 

3 Jan Matheusz hout 

3 Willem smit spijkers en "an gewicht" van ijzer 

3 - 400 stenen 

3 - 3 schuiten klei laden voor de boom 

3 de nootgodts pannen op het stadhuis 

3 Gheryt van Proeyen doek en teer op het huisje op de boom 

3 Ariaen Hugesz arbeid aan de Tiendewegspoort, aan Pieterkens toren en elders 
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3 Willem smit spijkers en ander ijzer 

3 - schouwhuur 

3 - 4 schuiten klei laden in 't gat van de haven 

3 - 22 karren mennen 

3 Willem Pier Kers arbeid 

3 een man arbeid 

3 Pieter Strobbe en knecht arbeid 

3 Willem Claesz palen aan de St.-Jansbrug en aan de stenenbrug 

3 Corenbroer slepen en mennen 

3 Pieter Strobbe arbeid 

3 Wouter van Kessel arbeid 

3 "zoencken" van Pieter Strobbe arbeid 

3 Willem Pieter Cors arbeid 

3 Claes zijn broer arbeid 

3 Wouter van Kessel arbeid 

3 Jan den opperman arbeid 

3 Jan Dircxz arbeid 

3 Pieter Jansz arbeid 

3 Luyt Willemsz arbeid 

3 Gijsbrecht Willemsz werk om de brug en de schutdeur te maken, en zagen aan die brug 

3v Corenbroer slepen naar deze brug 

3v - kalk 

3v Ewout houtcoper 2 planken en 2 rondhouten aan de Hontscoperbrug 

3v - 4 stukken hout van 30 voet, 1 bout, kanthout, 6 keperhouten, 11 "swalpen", 1 stijl 

3v Pieter Vredericxz de kannen, vuurroeren en sleutels schoonmaken 

3v Jan Matheusz planken aan de St.-Jansbrug 

3v - 3 karren mennen 

3v - hout aan de stenen brug 

3v Ariaen Hugenz arbeid 

3v - hout om de brug te repareren 

3v Willem smit spijkers en ander ijzer aan de stenen brug 

3v - schouwhuur 

3v Pieter smit 4 grote "dennagelen" en een "veter" verlengen 

3v - reuzel om het verlaat te smeren 

3v Dirck Seversz kruien en de bodem glad maken op de stenen brug 
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3v 2 timmerlieden het werk indelen 

3v - 2 karren zand 

3v - 2 schuiten klei laden voor het Veerstal 

3v Jan de baggerman baggeren onder Dirck Philipszoonsbrug en elders 

3v Pieter Maertsz baggeren 

3v Jan IJez van Sesende 30 voet deksels 

3v Willem smit spijkers en 'n gewicht aan ijzer ("wegende ijzers") 

3v Starckman opperen 

3v Dirck straatgen zand en arbeid 

4 Adriaen Hugenz arbeid 

4 Simon Mol hout en planken 

4 Jan Theeusz 2 middelhouten 

4 Adriaen Hugenz 4 balken 

4 Jan van Dorsten mennen 

4 Pieter Jansz de deur van het verlaat buiten de Potterspoort met pek insmeren 

4 - kalk 

4 groete Neel toortsen 

4 Jan Maertsz klinkers en bakstenen 

4 - kalk dragen, en mennen 

4 Coerenbroer mennen 

4 - karren 

4 - de aarde vervoeren naar de brug en bouwen in de broek 

4 Zwaenen spijkers en ijzer 

4 Adriaen Hugenz arbeid 

4 Neeltgen sceepmaker hout om de brug te bekleden 

4 2 mannen 2 x klei opschieten 

4 2 mannen baggeren in de haven en op de Gouwe 

4 - een ton teer, grove draden hennep en mos en arbeid 

4 Pieter Dilbertsz arbeid 

4 Willem Evertsz vuilnis mennen onder de brug buiten de Potterspoort 

4 - 3 tonnen teer 

4 - planken gebruikt aan de brug buiten de Potterspoort 

4 - 48 karren puin 

4 Willem smit 58 pond ijzer aan het uurwerk op de toren 

4 Cornelis sceepmaker hout aan de stenen brug buiten de Potterspoort 
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4 - 
zand in de handboog-doelen 
---een haar in de bladzij, in 't papier 

4v - 33 hoed kalk en vracht van Dordrecht naar Gouda 

4v - 48 karren puin vervoeren 

4v - 44 karren zand vervoeren naar de Kloveniersdoelen 

4v - wilgen hakken in de Doelen 

4v - een slot en een sleutel vermaken 

4v - de sleutel van de stadskist in de sacristie 

4v - 27 hoed kalk meten en vervoeren naar de Doelen 

4v Adriaen Hugenz arbeid 

4v Gheryt, Adriaens gezel arbeid 

4v Gheryt vacht rijs houwen en tot bossen binden in de Doelen 

4v Dirck straatgen stenen voor de brug; arbeid 

4v - zand 

4v - zand, bij Dirck gehaald 

4v - 37 hoed kalk opslaan 

4v - 48 wilgen 

4v - bast en lasijzers 

4v - arbeidsloon voor het beschoeien van de school 

4v de slotenmaker een slot en sleutels 

4v - arbeid aan de brug buiten de Potterspoort 

4v - aarde voor deze brug 

4v - 4 karren mennen 

4v - een "sthoef van een dach" 

4v Adriaen Hugenz arbeidsloon 

4v Zwaen smits vrouw ijzer en spijkers 

4v - baggeren in de Gouwe 

4v - een dag dekken en 1 opperman 

4v Dirck van Bochoven 
geld dat hij aan de Zijl had voorgeschoten, met toestemming van de 
burgemeesters 

4v Willem Willemsz 7x klei opschieten 

5 Thijs Willemsz 5x klei opschieten 

5 Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

5 Jorijs Wormboutsz, Willem van Thienen, Loof Ariaensz en Starckman 2 dagen heien in de Kloveniersdoelen 

5 Pieter de paeu een dag heien 
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5 Jan bontwerker en Joest Heinricxz elk een dag heien 

5 Starckman opperen met Dirck straatgen 

5 Adriaen Hugenz arbeid 

5 Gheryt Wacht wilgen kappen en de takken tot bossen binden 

5 Gheryt Willemsz arbeid 

5 - tenen om de takken mee te binden 

5 Gheryt Aertsz 33 hoed kalk te Dordrecht gekocht en makelaarskosten en meten 

5 Dirck Gherytsz, stratenmaker 12 roeden straat maken buiten de Potterspoort en zand en 15 karren zand 

5 Willem van Egmont 1 1/4 dag opperen 

5 Jacob Jansz zand kruien 

5 Jan Claesz kruien 

5 Jan Bertelmeesz opperen met Dirck straatgen 

5 Starckman arbeid 

5 Corenbroer hout voeren naar de brug buiten Potterspoort 

5 Dirck Willemsz zagen 

5 Ariaen Hugenz werk aan de brug buiten Potterspoort 

5 - vijzels en sparren gebruikt om het hek op te zetten 

5v Willem smit 
23 pond ijzer ("wegens"), 300 dennagels en een aantal dubbele middelnagels, 
ijzer gebruikt aan St. Anthonijsbrug 

5v Claes Corstantsz metselen buiten Potterspoort 

5v Wouter van Kessel arbeid 

5v Willem Cors arbeid 

5v - 39 karren zand, kalk en stenen vervoeren naar de brug buiten Potterspoort 

5v - 2 schouwen huren en 2 pektonnen om uit te metselen 

5v - aarde vervoeren naar genoemde brug 

5v Sijmon Dircxz 2 schijven 

5v Claes sloetgen 9 ladingen aarde brengen buiten Potterspoort 

5v Pieter smit 
ijzerwerk aan de Potterspoort, gebruikt aan de brug en aan het hek; en 100 kleine 
dennagels 

5v Jacob kalkmeter de kalk meten 

5v de kerkmeesters 2 Deventer stukken hout, gebruikt aan de Potterspoortsbrug 

5v Neel den Ot 5 ladingen aarde verrvoeren buiten Potterspoort en het laden 

5v Coman Dirck Willemsz pek, gebruikt aan het verlaat buiten Potterspoort 

5v Dirck Stempelsz het land, dat uitgegraven is bij de kolk van de Gouwsluis 

5v Vrederick cleyvoerder 1100 klinkers 
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5v Pieter Vredericxz 
een slot aan de Tiendewegspoort en een nieuw slot; nog een slot aan de 
draaiboom, nog een oud slot aan de draaiboom in 't gat van de haven 

5v Aef inden houttuyn 4 rondhouten "totte leene" voor de Potterspoort 

5v Aef inden houttuyn 16 rondhouten 

5v Claes Corstantsz en een jongen arbeid 

5v Willem Pieter Cors arbeid 

6 Mees die lijndraeyer "een lijn ande papegaey te sweepen" 

6 Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

6 Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

6 Ariaen Hugenz arbeid in de Doelen 

6 Andries Jansz arbeid 

6 Jan Meesz arbeid 

6 Sijmon Mol 3 planken en 1 stuk hout van 30 voeten op de brug 

6 2 gezellen uit "Gouweriaen" wilgen of andere bomen snoeien 

6 Pieter baggerman bomen vellen 

6 2 gezellen van "Gouriaen" heien 

6 Coppen cleyvoerder 45.000 stenen in de Doelen brengen en bij de bagijnen opstapelen 

6 3 gezellen 22.000 stenen in de Doelen brengen 

6 Jan Matheusz 12 rondhouten 

6 - 45.000 stenen 

6 3 gezellen uit "Gouriaen" 3 dagen heien of stenen dragen en anderszins 

6 een man uit "Gouriaen" stenen dragen en heien 

6 nog een man uit "Gouriaen stenen dragen en heien 

6 Coppen die cleyvoerder 22.000 stenen vervoeren 

6 Ariaen Dircxz hout 

6 2 gezellen 17.000 stenen dragen 

6 Neel van Noirtwijk 17.000 stenen brengen 

6 - 1545 voet brug-planken 

6 Willem Pieter Cors arbeid 

6v - hardsteen, waar de schoorsteen in de school mee bedekt is 

6v Wouter van Kessel arbeid 

6v Aertgen strobbe arbeid 

6v Jan Ariaensz opperen 

6v Jacob Robbrechtsz opperen 

6v Ariaen Hugenz timmeren 
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6v Arijs Jansz timmeren 

6v Jan de goede opperen 

6v Corenbroer slepen 

6v Pieter slotenmaker 2 nieuwe sloten met 3 sleutels, een kram en een ring 

6v - 12 schuiten zand 

6v Ariaen Hugenz arbeid in de Doelen en halve dag op de IJsselbrug 

6v Arijs Jansz arbeid in de Doelen en halve dag op de IJsselbrug 

6v Daem Wijbrantsz arbeid 

6v Gheryt Willemsz arbeid 

6v Willem Pier Kers arbeid 

6v de knechten van Willem arbeid 

6v Wouter van Kessel arbeid 

6v Jacob Robbertsz opperen 

6v Jan Jhesus opperen 

6v 2 houtzagers zagen 

6v Jan de goede arbeid 

6v Jan die rietdekker 2 dagen het riet "van een doel" afhalen, en tenen 

6v - 33 karren met zand en andere zaken mennen 

6v Willem smit 
125 dennagels, dubbele en middel-nagels, gebruikt aan de Haastrechtse brug; 
hengsels en haken in de Doelen gebruikt 

6v twee vrouwen die de Doelen hebben gewit en schoongemaakt (3½ dag) 

6v Pieter Maertsz baggeren 

6v de voerlieden 33 karren met zand en afval naar de Doelen kruien 

6v 2 houtzagers zagen 

6v Ariaen Hugenz arbeid 

6v Arijs Jansz timmeren 

6v Gheryt Willemsz arbeid 

7 Daem Wijbrantsz timmeren in de Doelen en in de school 

7 Pieter timmerman arbeid in de school 

7 Adriaen Hugenz, Arijs en Gheryt Willemsz omdat ze de brug over de IJssel op St.-Jacobsdag repareerden ("lapten") 

7 Willem Pieter Cors in de Doelen metselen (5 dagen) 

7 Clais Corstentsz metselen 

7 Willem Pieterszoons knechtje metselen 

7 Jan die goede opperen of stenen schoonmaken 

7 - een kruiwagen repareren, en een nieuwe emmer 
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7 Jan Jhesus opperen 

7 Gheryt Wacht arbeid in de Doelen 

7 Jacob Phillipsz 2½ ton tras 

7 de harnasmaker een kar met zand op het stadhuis gebruiken 

7 Pieter Vredericxz de kast ("trisoer") in de Potterspoort voor het kruit 

7 - 2 sleutels van de kelders onder het Raadhuis 

7 - 
nog een sleutel van de school; sleutel van de achterdeur; nog een sleutel van 't 
kastje in het kamertje; nog een sleutel van het privaat 

7 Coren broer 9x slepen 

7 Jasper tot Moert (te Moordrecht) 83.000 stenen 

7 Jacob die cleyvoerder en Coppen die cleyvoerder 44.000 stenen halen 

7 Adriaen Dircxz hout 

7 Neel den Ot aarde mennen 

7 Vrederick Vaer laden 

7 een scheepstimmerman het huisje aan de boom "stoppen" 

7 Dirck Hermansz 17.000 stenen dragen naar de Doelen 

7v Dirck Hermansz arbeid, de vracht van 17.000 stenen 

7v Coren broer planken en ander hout slepen 

7v - zagen 

7v Sterckman arbeid 

7v Adriaen Hugenz arbeid 

7v Arijs Jansz arbeid 

7v Willem smit 
dennagels en andere grote spijkers aan de brug over de IJssel; 2 grote hengsels 
in de Doelen 

7v Jan baggerman en Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

7v Gheryt Pieters klei, die hij had laten opschieten gebruikt aan de stadssingel 

7v Willem Pier Kers arbeid 

7v - slepen 

7v Stijn van Beest 3 delen 

7v Wouter van Kessel arbeid 

7v Claes Corstantsz arbeid 

7v Willem Pier Cors knechtje arbeid 

7v Jacob Robbertsz opperen 

7v Jan die goede opperen 

7v Jan Philipsz aarde egaliseren 
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7v Ariaen Hugenz arbeid 

7v Arijs Jansz arbeid 

7v Daem Wijbrantsz arbeid in de school en in de Doelen 

7v Gheryt Willemsz arbeid 

7v Pieter Jansz arbeid in de school 

7v Herman Meesz arbeid aan de brug bij Coman Dirck op het Leidse veer 

7v Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

7v Jan Baggerman baggeren 

7v Stijn van Beest hout en zekere balken, in de school gebruikt 

8 2 houtzagers zagen 

8 Pieter Meesz en 3 andere mannen 
een kade leggen vóór het land van Vrederick Ariaensz en Sint Jorijs aan de IJssel 
op de binnenkant, van 4 voeten breed en 2 voeten hoog 

8 Willem Pietersz en Neeltgen arbeid 

8 Wouter van Kessel arbeid 

8 Jacob Robbertsz arbeid 

8 Jan Phillipsz arbeid 

8 Ariaen Hugenz arbeid 

8 Gheryt Willemsz arbeid 

8 Daem Wijbrantsz arbeid 

8 Herman Meesz arbeid 

8 Willem Beyenz een schip hout slepen 

8 Coren broer slepen en mennen 

8 Jan die baggerman baggeren in de Gouwe 

8 Pieter Maertsz baggeren 

8 Mees Michielsz 
2 steunbalken ("strijck touwen") buiten de Potterspoort in het verlaat, met een 
gewicht van 17 pond 

8 Reyntgen sleper 12 stukken hout slepen naar de Vuilsteeg 

8 Jorijs Ariaensz 9 schuiten klei geladen voor de haven 

8 Jan Heinricxz sceepmaker de boot van de stad maken, en pek en teer 

8 Willem Pieter Kers en Neeltgen zijn knecht arbeid 

8 Wouter van Kessel en een man van Antwerpen arbeid 

8 Jan Phillipsz en Jacob Robbertsz arbeid 

8 Ariaen Hugenz en Daem Wijbrantsz arbeid op de IJsselbrug (5 dagen) 

8v 2 houtzagers arbeid 

8v - 6 karren mennen 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        225 

 

 

8v Starckman opperen met Dirck straatgen 

8v Dirck straatgen en Neel zijn knecht arbeid en zand 

8v Neel den Ot 24 ladingen puin 

8v Vop Hugenz bij de Minderbroeders puin "rot" kruien (6 dagen) 

8v Vrederick Vaer laden 

8v Claes sloetgen 
blauwe bedekking ("decxel") naar de brug vervoeren, met 5 ladingen puin; nog 
buiten gebracht 12 ladingen aarde 

8v Vop Hugenz puin kruien buiten Potterspoort 

8v Jan Roel puin kruien van de Minderbroeders 

8v Willem Pieter Cors en Wouter van Kessel arbeid 

8v een brabander met Neeltgen en Willem Pier Corssens knecht arbeid 

8v Jan Jhesus en Jacob Robbertsz arbeid 

8v Ariaen Hugenz arbeid 

8v Arijs, Herman Meesz en Gheryt Willemsz arbeid 

8v Daem Wijbrantsz arbeid 

8v Vop Hugenz arbeid 

8v een man heien 

8v nog 2 mannen heien en graven 

8v Dirck spijker en maat zagen 

8v Gheryt Sijmon Dircxz van Loenen een schijf in het heitoestel 

8v Neel den Ot 51 ladingen puin of aarde voeren buiten Potterspoort 

8v Claes sloetgen 51 ladingen puin of aarde voeren buiten Potterspoort 

8v Jan Jansz puin kruien naar de voetboogsdoelen 

9 Pieter slotenmaker 
een sleutel in de school; 3 vuurpannen; 2 ramen in de kamer op het stadhuis met 
2 hengsels, ringen, haken; 2 sleutels van de valdeur op de toren en het slot 
vermaakt en een sleutel; 2 weerhanen in de Doelen 

9 Starckman opperen 

9 Dirck Gerytsz stratenmaker en knecht arbeid bij de Minderbroeders en buiten de Potterspoort 

9 Dirck straatgen 3 karren zand gebruikt bij de Minderbroeders 

9 Dirck stratenmaker 19 voet "cardeelsteens" 

9 - 6 schuiten zand 

9 Vrederick Vaer puin of aarde laden 

9 Claes Bolbeen laden 

9 Pieter die poirtier arbeid 

9 Dirck Pier Cors 2 ramen in de achterkamer 
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9 De Doelenmeesters, t.w. Jacob Jacobsz Leeu aarde en anderszins herstellen in de Doelen 

9 Heinrick die scoelapper opperen met Dirck straatgen buiten Potterspoort 

9 Dirck straatgen en Cornelis zijn knecht arbeid 

9 2 houtzagers zagen aan de Nootgodsbrug 

9 
Ariaen Hugenz, Gheryt Willemsz, Daem Wijbrantsz en Herman 
Meesz 

arbeid 

9 Arijs arbeid 

9 Jacob Phillipsz 3½ ton tras 

9 2 oppermannen arbeid 

9 Pieter Meesz en Egbert arbeid 

9 sceel Pier graven en heien 

9v Jacob Robbertsz arbeid 

9v Jacob Gherytsz opperen 

9v Willem smit 
ijzer wegende 228 pond; 123 grote dennagels; dubbele enkele middelnagels, 
lasijzers en scospijkers 

9v Willem Pieter Kers werk aan het accijns-huisje bij het gasthuis 

9v Frans arbeid aan de Doelen 

9v Neeltgen arbeid 

9v - 14 karren voor het gasthuis 

9v Wouter van Kessel en Pieter in de poirt arbeid 

9v Jan die baggerman en Pieter Maertsz de dam maken van de zijl in de Peperstraat 

9v Pieter Meesz en Egbert helpen bij het maken van de dam met 2 nachten waken 

9v 2 houtzagers arbeid 

9v Ewout die houtcoper 2 stukken hout 

9v - 20 karren voor 't gasthuis 

9v Marritgen Ewouts 13 keperhouten en een blad van eikenhout 

9v - 2 stukken van 30 voet 

9v - 2 rondhouten 

9v Willem smit 
24 pond ijzer, 200 middelnagels, 150 dubbele middelnagels, 100 kleine 
dennagels, 50 grote dennagels 

9v Claes sloetgen, Neel den Ot en Dirck Willemsz elk 12 ladingen aarde 

9v Jacob Veentgen laden 

9v 
Ariaen Hugen, Gheryt Willemsz, Herman Meesz en Andries van 
Selgen 

daggelden 

9v Starckman opperen met Dirck straatgen in de Vuilsteeg 

10 Jaepgen en nog een jonck man arbeid in de Doelen 
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10 Pieter Meesz en Egbert arbeid 

10 Willem Pieter Kers en Pieter zijn neef arbeid aan het korenaccijnshuis 

10 Vranck en Wouter van Kessel en een opperman arbeid in de Doelen 

10 Stijn Pieter van Beesten 2 gezaagde balken in de school 

10 Dirck Claesz en Huych Jansz arbeid op de Haastrechtse brug 

10 Baernt Heinricxz hout bij de Minderbroeders gehaald en in de Doelen gebruikt 

10 Clais sloetgen 
stenen, hout e.a. in de Doelen brengen, naar het korenaccijnshuis en naar de 
Uterste brug, 33 ladingen 

10 Neel den Ot 38 ladingen 

10 Adriaen Hugenz en Arijs Jansz arbeid 

10 Herman Meesz en Gheryt Willemsz arbeid aan het accijnshuis en de Uterste brug 

10 Willem Pieter Cors en Neeltgen zijn knecht en Pieter zijn neef arbeid 

10 2 oppermannen arbeid 

10 - het huis in de Doelen dekken met riet; arbeid, "haer", klei, leem en anderszins 

10 Jan die koperslager 3 pond koper voor twee weerhanen op het Doelhuis 

10 Dirck van Boenen zandsteen en anderszins vervoeren naar het accijnshuisje en elders 

10 Cornelis Pietersz stratenmaker arbeid bij de Minderbroeders en bij de Vuilsteeg 

10 Starckman opperen 

10 - 
de sleutel aan de kelder van het stadhuis; het slot aan de boom vermaakt en een 
sleutel; het slot vermaakt aan de noordzijde van het stadhuis en een sleutel 

10 Dirck spijker en maat zagen 

10 Pieter Meesz en Jacob Veen stenen, hout e.a. laden 

10v Willem sceepbreker "swalpen" (= zwaluwen?) op de brug leggen 

10v Dirck Jansz kalk 

10v - 
28 pond ijzer in het accijnshuisje, 600 scospijkers, 150 scospijkers, 150 lasijzers, 
100 middelnagels 

10v Jan Heinricxz smit in de Nootgodssteeg 
70 pond ijzer aan de Noodgodsbrug, 50 grote dennagels, een hoeveelheid kleine 
dennagels, een aantal middelnagels 

10v genoemde Jan 50 pond ijzer aan de Uterste brug, 100 grote dennagels, 200 kleine dennagels 

10v Adriaen Hugenz, Gheryt Willemsz, Herman Meesz en Arijs Jansz arbeid aan de Uterste brug 

10v de voerlieden 14 karren 

10v - 550 scotspijkers 

10v Doemen 4 ladingen wilgen brengen in de Doelen 

10v - zagen aan de Uterste brug 

10v Jacob Philipsz 3 tonnen tras 

10v Neel den ot 12 ladingen stenen of puin naar de brug op de haven en 26x hout slepen 
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10v Willem Pieter Kers arbeid 

10v Neeltgen Willems knecht arbeid aan de kade en de Uterste brug en het accijnshuisje 

10v Pieter Meesz en Jaepgen arbeid aan de Uterste brug 

10v Jan Jhesus en Jacob Robbertsz en Jan die goede opperen aan de Uiterste brug 

10v Dirck Jansz die kalkman kalk 

10v een man een touw gebruikt aan de Uterste brug dat kapot ging 

11 Aef de vrouw van Ariaen Dircxz 2 eiken bladen achter de deur in de school 

11 - 12 verbindingsbalken, een rondhout, 7 keperhouten aan de Vuilsteegbrug 

11 - 
4 rondhouten, een stuk hout van 50 voet, 4 grote "reveltsche" sparren, gebruikt in 
de Doelen 

11 - een verbindingsbalk van 40 voet aan de Uterste brug 

11 - 
4 keperhouten aan de zijl in de Peperstraat, nog 6 keperhouten, 5 bouten en een 
spar 

11 - 2 grote "reveltsche" sparren (=uit het reeveld?) 

11 Aef Ariaen Dircxz een lei ("schael") aan de Houtensteeg brug 

11 Roelof Dircxz smit 150 dennagels en ander ijzerwerk 

11 mr. Gijsbert Aelbertsz de dijk "an te werven", en planken 

11 Pieter Harnesmaker de lantaarn voor het stadhuis repareren 

11 Dirck straatgen en knecht arbeid aan de Vuilsteeg en elders; 7 karren zand 

11 Dirck straatgen 
18½ voet leisteen, 4 voet "tafelements", 20½ voet hoekstenen, 14 voet 
"cardeelen", 18 voet trappen alles gebruikt in de Doelen en het accijnshuisje 

11 - 
een balk slepen naar de Uterste brug; de bok (vaartuig?) van de kerk slepen; 4 
gezellen, die hielpen opwinden 

11 Adriaen Hugenz, Arijs Jansz, Gheryt Willemsz en Herman Meesz arbeid aan de Uterste brug 

11 Willem Pieter Cors arbeid 

11 Pieter Dirck Pieter Corssen en Neeltgen arbeid aan het accijnshuisje 

11 Jan Jhesus opperen 

11 Jan de baggerman en Pieter Maertsz baggeren voor de sluis 

11v Jan Heinricxz smit 26½ pond grote spijkers 

11v - hout zagen voor de Uterste brug 

11v Jaepgen en Pieter Meesz graven 

11v Willem smit 
34 pond ijzer aan ankers voor het accijnshuisje, 50 dubbele middelnagels, 200 
middelnagels, 250 lasijzers en 150 scosspijkers 

11v Pieter Vredericxz de hamer op het uurwerk vaster zetten met de veer 

11v Jan Heynricxz sceepmaker arbeid aan het huisje op de boom 

11v Neel den Ot 10 ladingen puin op het Veerstal en 15x gesleept of hout vervoerd 
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11v Vrederick die cleyvoerder 2 schuiten klei naar de brug buiten Potterspoort 

11v - 4 schuiten geladen voor de steiger voor het Veerstal 

11v - de kalkvaten en emmers 

11v Jan die goede opperen 

11v Jannijn 
173 voet grote blauwe dakpannen ("decxsel"); nog 113 voet kleine blauwe 
dakpannen 

11v 
Adriaen Hugenz, Arijs Jansz, Herman Meesz, Gheryt Willemsz en 
Boentgen 

arbeid 

11v 2 zagers zagen 

11v - 3 karren zand vervoeren voor 't gasthuis 

11v Jaeptgen en Pieter Meesz helpen het "jock" aan de Uterste brug op te winden 

11v Jan de goede opperen in de Doelen 

11v Jan Jhesus arbeid in de Doelen 

11v Claes Corstantsz en Pieter Dirck Pieters Kerssenz arbeid in de Doelen 

11v Jan Ponssen de glazen in het stadhuis met lood bekleden en stoppen 

11v Pieter IJsbrantsz Smit 
ijzerwerk aan het hek aan de Potterspoortbrug en aan de boom, krammen, en de 
sluitboom boven en beneden voeren met ijzeren banden, en spijkers 

12 Vrederick die cleyvoerder 14 dagen zijn schuit gebruiken bij de Uterste brug 

12 Willem Claesz zijn kleischuit 

12 Adriaen Hugenz en Herman Meesz arbeid aan de Uterste brug 

12 Willem Pieter Cors en Neeltgen zijn knecht en een opperman arbeid aan de Uterste brug en aan het korenaccijnshuisje 

12 Diewer Jacob Meesz 250 ovenstenen 

12 de voerlieden 8x mennen 

12 Dirck spijker en Dirck zagen 

12 Claes sloetgen 
5 ladingen aarde en een schuit met biezen brengen naar de overtocht bij de 
brouwerij 

12 Reyntgen sleper een lading hout naar de Tiendewegspoort brengen 

12 Coman Jan een kar met klinkers brengen 

12 Pieter slotenmaker 
2 "pijp" sleutels in het torentje van de Dijkspoort, nog een slot maken in de 
Potterspoort 

12 - 
nog 3 slotjes boven de laadgaten van de vuurroeren en een "overslach" van kleine 
vuurroeren 

12 Starckman en Claes Corstantsz de vuurroeren weer onder de luifels brengen 

12 Adriaen Hugenz en Herman Meesz arbeid aan de Uterste brug 

12 - 
4 winkelhaken met 4 bouten wegende 18 pond; nog 14 pond aan grote spijkers; 
nog een nieuw ijzer aan de Uterste brug op de valbrug. Nog een ander nieuw ijzer 
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wegende 8 pond; sloten en schijven onder en boven de 6 pond; 12 voet band van 
12 pond; de kabel in het gat van de haven 

12 Willem smit 
voor het accijnshuisje 1000 scos-spijkers, 400 lasijzers, 200 middelnagels, 100 
dubbele middelnagels 

12 Jan Cornelisz een wilgenplank aan de Uterste brug 

12 Dirck stratenmaker een roe en 8 voet bestraten voor het gasthuis 

12 - opperen 

12 - 5 karren zand, daar gebruikt 

12v Dirck stratenmaker bestraat bij de Uterste brug een roe en 11 voet 

12v - 4 karren zand 

12v - werk aan de Nootgodsbrug 

12v 3 gezellen die de vuurroeren op de wagens hielpen laden 

12v Herman Meesz arbeid 

12v Daem Bartsz een ijzer, waarmee men de "looden" tekent in het gat van de haven 

12v Neel den Ot 27x slepen en puin en hout vervoeren naar het Hoofd 

12v - 
nog 2 ladingen hout naar de Doelen, en de vuurroeren buiten de Tiendewegspoort 
en weer naar het marktveld vervoeren om te testen 

12v Jan Heinricxz smit 
133 pond grote spijkers en een aantal dubbele middelnagels voor de Uterste brug; 
nog 2 hengsels aan het huisje op de boom 

12v Aef Ariaen Dircxz 6 grote "reveltsche" sparren om een nieuw heitoestel van te maken 

12v - een rondhout aan de Uterste brug 

12v Ewout die mandemaker manden om mee te baggeren voor het Veerstal 

12v Jan Joestsz opperen met Dirck straatgen, en een dag bij de Uiterste brug om te verven 

12v Jan Rijser 
een groot stuk wagenschot om vensters en deuren van te maken in het 
accijnshuisje en in de Doelen 

12v Andries tollenaar 3 stukken hout voor leuningen aan de Uterste brug 

12v 6 mannen, nog 2 mannen en nog één baggeren voor het Veerstal 

12v Jan Adriaensz schoemaker een riem aan de raadhuisklok 

12v Vrederick cleyvoerder 3 schuiten klei laden voor het Veerstal 

12v Dirck spijker en maat eiken planken aan het accijnshuisje 

12v Ariaen Hugenz 2 bladen wagenschot voor het maken van briefjes voor de bijt-hakkers en arbeid 

13 Ariaen Hugenz en Herman arbeid op de brug op de haven 

13 - 5 berries ("borrijen") om mee te baggeren 

13 - 9½ pond lood voor de goten in de Doelen 

13 Aef Ariaen Dircxz hout voor de schuur in de Doelen, om gebinten en stijlen van te maken 

13 - een aantal "muylreborden" (planken) 
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13 - 4000 leien 

13 - vracht en andere onkosten zoals in 't schip laden 

13 - de 4000 leien teren 

13 Neel den Ot en Claes sloetgen aarde vervoeren naar de oude-schuttersdoelen 

13 Coppen van Leeuwen Jacobsz deze aarde in de Doelen laten kruien 

13 Neel den Ot 17x hout e.a. slepen en vervoeren 

13 Willem Joestsz 17 ladingen aarde 

13 Jacob Philipsz ½ ton tras voor het accijnshuisje 

13 - een halve ton kalk voor het meters-huisje 

13 Jan Muysgen leien opstapelen 

13 Herman Meesz arbeid aan het meters-huisje en aan de Stoofbrug 

13 Willem Pietersz en Neeltgen zijn knecht en opperman arbeid aan het meters-huisje 

13 Adriaen Hugenz arbeid aan het sluisje en aan de Lombertsteeg-brug 

13 Pieter slotenmaker 5 "scoten" en .... aan de vensters 

13 - nog een slot met een ring 

13 - een slot vermaakt aan de kast met een sleutel in het accijnshuisje 

13v - 2 neuzen aan de klinken in het metershuisje, en het slot vermaken 

13v - een kram in de poortdeur in de Dijkspoort 

13v Adriaen Cornelis die Vlamincx vrouw een balk uit Luik in de Doelen 

13v Aef Adriaen Dircxz 3 steunpalen en 6 rondhouten, gebruikt aan de brug voor "criekenbeecx" toren 

13v Willem Allertsz' vrouw zand 

13v 10 mannen 10x baggeren 

13v Willem smit 
6 pond haken in het metershuisje, waar de ketelhaak aan hangt en ander 
verschillend ijzerwerk 

13v Dirck Sijmonsz 141 pond lood aan het accijnshuisje 

13v Jan Muysgen en opperman het accijnshuisje dekken en de goot aanleggen 

13v - "derdalfduysent" leinagels aan het accijnshuisje en het meters-huisje 

13v Neel den Ot 5x hout vervoeren 

13v Jacob en zijn maat 22 planken van eikenhout zagen 

13v Adriaen Hugenz, Herman Meesz 
arbeid aan Onze Lieve Vrouwebrug op de Nieuwe Haven en aan de leuningen 
buiten Potterspoort 

13v Ewout die mandemaker 8 manden, waarmee men baggerde aan het Veerstal 

13v Pieter IJsbrantsz 
2 krammen aan de leuningen buiten Potterspoort in het water, met een gewicht 
van 14½ pond, en een aantal dubbele middelnagels 

13v Willem smit 
een ijzeren stang in het wed met een gewicht van 14 pond; nog 4 krammen in de 
Tiendewegspoort; 48 haken om bijten mee te hakken; 300 lasijzers; 150 
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middelnagels; 100 dubbele middelnagels;, een antal grote dennagels, kleine 
dennagels, gebruikt aan het bruggetje bij Criekenbeecx toren en in het gat van de 
haven met palen 

14 Pieter Dircksz 115 plavuizen in de handboogdoelen, en 3 vorsten op het korenaccijnshuisje 

14 Zijbrant die wielmaker een berrie om mee te baggeren bij het Veerstal 

14 Adriaen Hugenz en Herman Meesz 
arbeid aan Criekenbeecx brug; nog aan het gat van de haven, nog haken maken 
voor het bijten hakken, de briefjes uitzetten en de vuurroeren testen 

14 - 27 palen in het gat van de haven 

14 - 53 haakstelen 

14 - 3 palen in het accijnshuisje en het meters-huisje; een "brander" 

14 Pieter slotenmaker het slot vermaakt bij Criekenbeeck en 2 sleutels 

14 - het slot van de kist op de Dijkspoort ("trisoer") 

14 - 
nog het slot van het wachthuis bij de nonnen op de Gouwe vermaakt en een 
sleutel 

14 - nog een slot en een sleutel van het wachthuis bij de Magdalenen vermaakt 

14 - 2 sleutels van een kist op de Potterspoort 

14 - 
nog een sleutel van de kist in het aardhuis naast Criekenbeeck en een sleutel van 
het aardhuis 

14 - nog een sleutel van Piertgens toren vermaakt 

14 - een sleutel van de Kleiwegspoort 

14 Pieter slotenmaker 
een ijzeren stang met 2 krammen aan het privaat aan de Tiendewegspoort en een 
hangslot daaraan 

14 - 
het slotwerk van de schatkist met 3 hengsels en 2 pijpsleutels en de ring in de 
achterkamer 

14 Pieter Soeyersz en Pieter Dubbez kruien in de Doelen 

14 Dirck Soeyersz en Pieter Meesz, Jan Cornelisz, Pieter Drubberz kruien in de oude schuttersdoelen 

14v Clais Sloetgen en Neel den Ot 
51 ladingen aarde naar de schuttersdoelen brengen, dat wil zeggen naar de 
kloveniersdoelen en naar de oude schuttersdoelen 

14v Neel den Ot en Clais Sloetgen 2 ladingen hout 

14v 5 mannen bijten hakken onder de Potterspoort 

14v Jan Jansz Cornelis Dircxz en Jan Gherytsz het Hoofd opruimen voor de schietgaten 

14v Adriaen Jansz, timmerman 2 banken maken en vensters in "Crienkenbeeck" 

14v Jan Simpel en Heyn "boomsluyten" bijten hakken in 't gat van de haven 

14v Pieter Meesz kruien in de oude-schuttersdoelen 

14v Adriaen Hugenz en Herman Meesz 
de valbrug in de Tiendewegspoort verhangen, de Vlamingsbrug afbreken en 
verder haken maken 
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14v 7 mannen bijten hakken onder de Potterspoortbrug 

14v Adriaen voornoemd 55 sparren tot haken maken en nog 2 sparren in 't gat van de haven 

14v - 2 grote liggers om mee over Vlamingsbrug te gaan 

14v Willem smit 
62 bijthaken; 5 pond ijzer aan de valbrug van de Tiendewegspoort; 1000 
scospijkers; 150 lasijzers; 50 middelnagels, een aantal dennagels 

14v - slepen van de schatkist achter in de kamer en 2 laden op het stadhuis 

14v Pieter Vredericxz 
een nieuw hangslot in de Tiendewegspoort; nog een sleutel in de Kleiwegspoort; 
allerlei sleutels 

14v Jacob cuyper 2 tonnen en een half vat salpeter open en dicht slaan 

14v Willem Pieter Kers en Neeltgen en een opperman een dag werk om de schatkist in de achterkamer te zetten 

14v Jan de wielmaker 2 wielen aan de vuurroeren 

15 Dirck Soeyersz en Pieter Dribber en Jacob arbeid: in de oude-schuttersdoelen kruien 

15 Neel den Ot en Claes sloetgen 25 ladingen aarde laden en mennen naar de oude-schuttersdoelen 

15 Neel den Ot 3x slepen 

15 - 80 ovenstenen in het metershuisje 

15 Dirck Reyersz de schatkist in de achterkamer maken 

15 Jan Sempel en Heyn den boemsluyter 2 keer bijten hakken in het gat van de haven 

15 Jan Heyn een schip met Deventers hout (102 phil. gulden) 

15 Jan de wielmaker 2 ras's, een dwarsbalk met een staart om een serpentijn op te leggen 

15 Jan de goede arbeid 

15 - een mand om spijkers in te dragen 

15 Jan Simpel en Heyn den boemsluter 6x bijten hakken in het gat van de haven 

15 Coren broer 8x slepen 

15 Jacob Sijmonsz en Willem Claesz hout verzagen tot deksels 

15 3 mannen bijten hakken op St.- Jansdag 

15 Willem smit 100 scospijkers, 200 lasijzers en andere spijkers in het gat van de haven 

15 Jan Jacobsz 428 pond lood voor kogels in de serpentijn en gieten 

15 - nog 70 pond voor kubusjes in de kogels 

15 Pieter slotenmaker diverse sloten en sleutels, overal gemaakt 

15 Pieter slotenmaker sloten in de Doelen met allerlei sleutels, krammen en anderszins 

15v Adriaen Hugenz en Herman Meesz 
de kisten in de aarde leggen en de steunbalken van het Doelenpoortje en het 
Vlamingspoortje afbreken (elk 6 dagen) 

15v Willem smit 12 paar hengsels in de handboogdoelen wegende 36 pond 

15v - nog 10 pond ijzer aan de voet van het haardijzer in de achterkamer 

15v - 74 haken om bijten mee te hakken 
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15v Claes Ariaensz bostel horden aan de zijl in de Peperstraat 

15v Jan Clais Doez 2 wagenschotten om deksels van te zagen in het huisje in de Doelen 

15v Jan Simpel en Heyn boemsluyter 4x bijten hakken in het gat van de haven 

15v Adriaen Hugenz en Herman Meesz vanwege de bolwerken, en de vuurroeren verplaatsen (of: repareren) 

15v Herman Meesz, Claes Kerstantsz en 2 knechts van Willem smit bijten hakken 

15v Ariaen Hugenz 62 sparren voor haken om mee te bijten 

15v Willem Pieter Cors met Neeltgen en Claes Kerstantsz arbeid 

15v - de mesthopen van het wed afvoeren 

15v - de horden bevochtigen, op bevel van het gerecht 

15v Jan Simpel en Heyn boemsluyter 4x bijten hakken 

15v Jan de Doot wilgen in de Doelen 

15v Jan Simpel en Heynrick de boemsluyter 7 dagen bijten hakken in het gat van de haven 

15v Ariaen Hugenz en Herman Meesz de kleine poortjes met grendels afsluiten (6½ dag), haken maken en anderszins 

15v 
Ariaen Hugenz, Herman Meesz, Pieter stueldrayer en Claes Willem 
smitten 

bijten hakken onder de bruggen 

16 Adriaen Hugenz 
41 balken in de school, aan de Groenendaalse brug, aan de IJsselbrug en aan de 
zijl in de Peperstraat 

16 - 8 kerksparren in het Doelenhuisje 

16 - 
nog 8 kerksparren om de brug in de haven mee te "swiepen", nog 3 kerksparren in 
de "pen" vóór 't veerstal 

16 - 20 sparren aan het accijnshuisje 

16 - nog 3 kerksparren 

16 - de kabels en de kraan om de steunbalken aan de Uterste brug recht te zetten 

16 Adriaen Hugen 58 sparren voor haken om bijten mee te hakken 

16 Willem smit 
ijzeren stangen en krammen aan de 2 kleine poortjes, met een gewicht van 36 
pond; 24 haken en 250 spijkers 

16 Aert slotenmaker het uurwerk in St.-Joost gasthuis vermaken en verstellen 

16 Marrijtgen Ewouts 2 tonnen en 8½ voet Engels hout 

16 - 
21 keperhouten; 43 keperhouten; 3 bouten; 3 middelhouten; 3 stukken hout van 
30 voet 

16 marrijtgen Ewouts 
4 bouten, 5 middelhouten 6 keperhouten, 8 middelhouten, 8 keperhouten, een stijl 
in de Doelen, een plank en een lat, 16 "swalpen" in de Potterspoort, een 
middelhout 

16v Jacob Codde 7 glazen in het accijnshuisje 24 voet beslaande 

16v - 2 glazen in het metershuisje vermaakt en nog een glas boven in de muur 

16v - 17 glazen in de Doelen, beslaande 94 voet 
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16v Pieter slotenmaker 27 sleutels in de kisten van de poorten, torens en aardhuizen 

16v - nog 24 sleutels van de torendeuren 

16v - nog het slot aan de turfkist op het Raadhuis vermaakt, met 2 sleutels 

16v - nog 6 sleutels die men aan de burgers gaf toen zij gingen waken 

16v Pieter slotenmaker zekere sleutels en hangsloten aan het Doelenpoortje en het Vlamingspoortje 

16v Jan Cornelisz, wielmaker 36 schellingen "van de rethorijckers" "wigern" (of "wagen"?) (of "wegen" ?) 

16v - een band, een kabel, een kram en spijkers 

16v Pieter IJsbrantsz dennagels aan de Potterspoortbrug 

16v Adriaen Dircxz 2 stukken hout voor de kleine poortjes 

16v - nog 2 stukken hout in het gat van de haven 

16v Willem sceepbreker scheepsplanken, gebruikt buiten Potterspoort 

         

         

 1513 inv.nr. 1172 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Meester Heinrick Jansz de zijl in de Peperstraat 

1 Meester Heinrick Jansz de zijl in de Peperstraat 

1 Aelbert de sleper de visserij in de 3 grachten 

1 Dirck Jacob Floriszoons weduwe de visserij in de 4e gracht 

1 IJsbrant de glazenmaker laken 

1 Jacob Bouwensz vlees 

1 Adriaen van Crimpen zout 

1 Pieter de stoeldrayer de visserij in Stein 

1 Jacob Bouwensz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v IJsbrant de scoemaker huiden en hoornbeesten 

1v Anxt de backer boter, honing en olie 

1v Jacob Pietersz garen, touw, want en hennep 

1v Jacob Bouwensz smaltienden in Stein 

1v Jacob Bouwensz de brug met het veer van Gouda en te Haastrecht 

1v Joost Evertsz azijn en zeep 

1v Cornelis oude Jansz hout en turf 

1v Heinrick Govertsz gezouten en verse haring 

1v Jan Moel meel 
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1v Goris de glazenmaker brandewijn 

         

2 De stadstienden  
2 Jacob Hugenz het oost- en westeinde van de Willens 

2 - Wouter Gerytsz blok 

2 - Waggelwijk 

2 - de tienspenning 

2 Willem Gheerlofs de Veerlaan te Haastrecht ("Haestert") 

2 Dirck van Berch de plaats in de Hal 

2 de broeder in Stein 2 lood zilver 

2 Haesgen Zaers nakoop van 15 morgen land, die zij van Maerten Ellertsz kocht 

2 het kantoor van 1510 geld 

2v - blanco 

         

3 Voorgeschoten gelden aan het gemeneland  
3 Dordrecht - 

3 Haarlem - 

3 Delft - 

3 Leiden - 

3 Alkmaar - 

3 de rentmeester te Gouda - 

3 - de rente van juffrouw Piroene Alfers en achterstalligheid 

3 de rentmeester van Gouda op de naam van Floris Jansz een bedrag en achterstalligheid door de stad uitgereikt aan Pieter Roelofsz 

3 de rentmeester van Gouda 
op de naam van Adriaen Geryt Woutersz en achterstalligheid door de stad 
uitgereikt aan Dirck Stempelsz 

3 - een brief op Adriaen Geryt Woutersz 

3 via de rentmeester een brief op de naam van Jan van der Leene 

3 van de rentmeester op naam van Geryt van Berckenroede 

3v - 
los- en lijfrenten die verkocht zijn in hetzelfde jaar vanwege de schulden die de 
stad had door de afgelopen oorlog en "omdat wij bestant souden hebben mit den 
Gelderschen" 

         

4 De nieuwe dijk in het land van Stein  
4 Jacob Bouwensz het eerste dijkvak van de IJsseldijk af tot Kort Haarlem 

4 Jacob Bouwensz het 2e dijkvak 
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4 Jan Trompersz het 3e dijkvak 

4 de kooplieden ("coemen") te Haerlem het 4e dijkvak 

4 de kooplieden ("coemen") te Haerlem het 5e dijkvak 

4 kooplieden ("coemen") te Haerlem het 6e dijkvak en het 7e dijkvak 

4 Jacob Bouwensz het 8e dijkvak 

4v - blanco 

         

5 Premies bij het verpachten van accijnzen  
5 mr. Heynrick Jansz wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Jacob Moel wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Witte Govertsz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Dirck Jansz den Roen wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Cornelis Dirck Bouwensz bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Jacob Moel bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Gherit Geerlofsz bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Jacob Moel bieraccijns, 4e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

6 Daem Willem Hugenz korenaccijns, 1e kwartaal 

6 Dirck Stempels korenaccijns, 2e kwartaal 

6 mr. Heinrick Jansz korenaccijns, 3e kwartaal 

6 Cornelis Dirck Bouwensz korenaccijns, 4e kwartaal 

         

6 
Domeinen van de landsheer, rentebrieven en 
zaken betreffende het gemeneland  

7 - los- en lijfrenten 

7 Dirck Stempelsz hetgeen hij uit de waak heeft ontvangen 

7 het gemene land 
uit de omslag inzake de verschuldigde soldij van de soldaten, die de stad had 
liggen op de blokhuizen te Oudewater en Polsbroekerdam 

7 - voorschot van de stad, uit de zelfde omslag betaald 

7 Willem Goudt 
"van dat in zijn rekeninge gepasseert is" vanwege de soldaten die lagen op de 
genoemde blokhuizen 

7 - lood, kruit en pijlen die jonker Willem Torch gehad heeft 
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7 Saldo  
7v - saldo 

8 - Blanco 

8v - Blanco 

         

8 
de landsheerlijke bede en zaken betreffende het 
gemeneland  

9 - bede 

9 - bede 

9 mr. Jacob Mourisz omslag van renten van het gemene land 

9 Jacob Mourisz schuld van het oude kantoor 

9 Willem Goudt en mr. Jacob Mourisz, rentmeesters restant van de 70.000 

9 het kantoor 1514 door kantoor 1513 betaald 

9 - leningen door kantoren 

9v - Blanco 

         

9 Reizen  
10 Jan Heynricxz een brief naar IJsselstein brengen 

10 Jan Poertgen een dag op reis 

10 Gerrit Heye 
naar Mechelen, ter dagvaart inzake het onderhoud van de 8000 mannen voor de 
verdediging van het land, voor 4 maanden 

10 Jacob Minne met mr. Jacob - 

10 Jacob Minne en mr. Jacob naar Den Haag, om rapport uit te brengen 

10 Baernt Smit verschillende brieven naar Den Haag brengen 

10 Herman Meesz 
naar Zevenhuizen en Stolwijk om zekere palen om torens mee te heien te bekijken 
en vracht 

10 Heynrick Govertsz en Willem Jan 
naar Willem Goudt, om te vernemen of andere steden alle omslagen van het land 
betaald hadden en inzake de "verloren" schilttalen 

10 een bode van IJsselstein die een brief aan de stad bracht 

10 mr. Heynrick Jansz en mr. Jacob naar Den Haag inzake de kapitale belastingen 

10 Galleyn Macharius 2 x naar Dordrecht en Kralingen 

10 Baernt Smit 2 keer naar Den Haag met brieven 

10 Galleyn naar IJsselstein 

10 Baernt Smit naar Den Haag en Schoonhoven met brieven 
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10 Heynrick Jacobsz naar Den Haag en Woerden 

10 Jan Poirtge naar Den Haag en met een brief naar Oudewater 

10v mr. Heynrick Jansz en mr. Jacob een reis om de rekening van de rentmeester te vernemen 

10v Geryt Heye Geritsz, Pieter Volpertsz en Dirck Govertsz naar Den Haag, om te praten over de verdediging van landen 

10v Heye Jan Jansz en Heinrick Govertsz naar Den Haag 

10v 3 boden die het bericht brachten dat de Geldersen in Stolwijk waren 

10v Baernt Smit naar Dordrecht 

10v Galleyn Macharis "ten bossche", Den Haag en Woerden 

10v Geryt Heye naar Dordrecht, naar "monsuer" de Rossen 

10v Jan Gheritsz te paard naar Schoonhoven, 1 dag 

10v Geryt Claesz met een brief aan de stad Haarlem 

10v Jan Poirt naar Rotterdam met een brief 

10v 2 bodes berichten brengen 

10v Hubert op reis 

10v Geryt Heye 
naar Dordrecht, inzake de verdediging van het land; nog naar Doredrecht naar de 
president; met mr. Jacob naar Den Haag inzake de verdediging van het land 

10v 6 boden die brieven met waarschuwingen vanwege Geldersen brachten 

10v Adriaen Adrieuaensz naar Den Haag met brieven 

10v Hubert naar Woerden, Oudewater en Schoonhoven met brieven 

11 een bode en Heinrick Jacobsz op reis 

11 Gerrit Heye, mr. Jacob Pieter Volpertsz en Heinrick Govertsz naar Den Haag in zake de verdediging van het land 

11 een vrouw die de stad waarschuwde 

11 een bode naar "de vaert" gezonden op zoek naar de Geldersen 

11 Hubert naar de stadhouder gezonden 

11 Gherit Claesz naar Woerden, Bodegraven en elders 

11 3 boden met tijdingen van waarschuwing 

11 mr. Jacob 
naar Mechelen, om te spreken met de landvoogdes inzake het land van Stein en 
andere heimeliijke zaken 

11 mr. Jacob naar Dordrecht en Den Haag vanwege zekere zaken 

11 mr. Jacob naar Den Haag, om de omslag te laten maken 

11 Willem Aertsz en mr. jacob naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder 

11 Jan Pudze (?) en Hubert naar Den Haag 

11 Harmen Messz en Willem Geritsz naar "Alfen" om palen voor het heiden 

11 Hubert naar Den Haag met brieven aan mr. Evert de Veer 

11 Jan Mateusz 2 keer naar Amsterdam on hout te kopen voor de stad 
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11 Gerit Heye en Jacob Minne, burgemeesters naar Antwerpen inzake de brouwerij, en naar de stadhouder 

11v Jan Jansz en mr. Heynrick Jansz 
naar Antwerpen inzake het Goudse bier; vandaar naar Brussel voor de afsluiting 
van de rekening van het land van Holland 

11v een bode met waarschuwing 

11v Dirck Dircxz en mr. Jabob Mouwerisz 
naar Den Haag om met de rentmeester te praten over het geld dat men schuldig 
was van de 75.000 

11v Galleyn naar Brussel, om een machtiging te krijgen tot het verkopen van renten 

11v Adriaen Jansz elsen gekocht 

11v een bode uit IJsselstein met een waarschuwingsbrief 

11v Adriaen Snorre naar Zevenhuizen om palen te bekijken 

11v Hubert naar Den Haag, naar de gouverneur en naar Utrecht met brieven 

11v 2 boden die waarschuwingsbrieven brachten over de Geldersen 

11v Heynrick Jacobsz op reis naar IJsselstein, Schoonhoven en Oudewater met brieven 

11v Hubert 2 keer naar de jongens ("knechten") in Benschop en Bodegraven 

11v Gerit Heye en Pieter Volpertsz 
twee keer naar Brussel, op schrijven van de landvoogdes om de eis te horen van 
de koning, en verder inzake het bestand met de Geldersen (25 dagen) 

11v Adriaen Adriaensz naar Schoonhoven om een brief aan de kastelein te brengen 

11v Jacob Minne naar Den Haag, om de soldaten te ontslaan 

11v Dirck Peyez naar Schoonhoven met een brief aan de burgemeesters 

11v Hubert naar Alphen 

12 Baernt Smit naar Bodegraven en Boskoop, naar de soldaten met brieven 

12 Dirck Peyez met een brief naar IJsselstein aan de Drost 

12 Pieter harnasmaker naar "Oudekerck" naar de heemraad 

12 Jan de Tromper op reis "om twee gesellen" die met hem de trompet bliezen 

12 Heynrick Jacobsz naar Den Haag met brieven voor de stadhouder 

12 Jan Trompersz 3 keer te paard op reis toen de Geldersen in Stolwijk en Bergambacht waren 

12 Pieter harnasmaker naar Stolwijk, 't Beijerse en Berkenwoude om de landlieden "te dagen" 

12 Jan Peyez naar Boskoop 

12 Jacob Minne en Heinrick Govertsz naar Noordwijk om de kapiteins en de soldaten te ontslaan 

12 Jan Jansz en mr. Jacob naar Den Haag, naar de stadhouder inzake de brouwerij 

12 Gerit Heye en mr. Jacob naar Dordrecht, ter dagvaart op rekening van het land 

12 Pieter harnasmaker 
de landlieden meedelen dat zij naar Schoonhoven moesten gaan om "van" de 
soldaten betaald te worden 

12 Willem Jan en Dirck Dirxz naar Antwerpen om de rentetrekkers aldaar te betalen 

12 Michiel Geritsz naar Dordrecht met een brief 

12 Baernt Smit naar "Gorricum" naar de drost (-rr) met brieven 
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12 Heinrick Jacobsz naar Leiden met brieven 

12 Willem Aertsz en mr. Jacob naar IJsselstein 

12v Jan Jansz 
naar Nieuwpoort en Yperen om de nieuwe maatregel van een oortje op een vat 
Gouds bier en 3 schellingen van een "ijckynck" koren af te schaffen (25 dagen) 

12v Baernt Smit naar de stad Utrecht om geleide 

12v Hubert met een brief aan de drost te IJsselstein 

12v Gerit Heye met mr. Jacob naar Dordrecht om met de andere steden de soldaten te ontslaan 

12v Harmen Hugez naar Leuven, naar de nieuwe kapelaan 

12v de kastelein, mr. Jacob, Dirck Dircxz en Borsselen 
naar de heren van Oudmunster om het land van Stein te "versoucken" met 2 aam 
Rijnwijn en ook om te spreken met de burgemeesters over het stellen van een 
nieuwe zekerheid voor het betalen van de rentetrekkers 

12v Jacob Minne en Baernt Heinricxz 
naar Haarlem, om te informeren nar de verponding, en om een nieuwe 
landsadvokaat te kiezen; Jacob Minne alleen nog 3 dagen gebleven 

12v Dirck Peyez naar Den Haag met een brief, naar Haarlem naar de burgemeester Jacob Minn 

12v Baernt Smit naar Rotterdam 

12v Heinrick Govertsz en mr. Reynier met mr. Jacob 
naar Gent, voor verdere gesprekken met de landvoogdes en de stadhouder om 
zich te verzetten tegen de verponding; mr. Jacob is nog gebleven voor de zaak 
van de brouwerij en andere zaken, en is "soe voer soe nae" 40 dagen uit geweest 

12v een bode gereisd met een brief van Gent naar de tresorier en naar Mechelen 

12v Adriaen Adriaensz 2 dagen 

13 mr. Jacob Mourisz naar de stadhouder en de tresorier te Antwerpen inzake de brouwerij 

13 Jacob Minnen en Dirck Govertsz naar Haarlem inzake de verponding 

13 Jan Claes IJsnoutsz op reis inzake de verponding 

13 mr. Willem Vloetten naar Leuven vanwege de kapelaan 

13 Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Amsterdam om de renteniers te betalen 

13 Baernt Smit met een brief naar Rotterdam 

13 mr. Heynrick en mr. Jacob naar Haarlem, vanwege de verponding 

13 mr. Heynrick en mr. Jacob met Baernt Heinricxz naar Haarlem, vanwege deze verponding en de rekening van het land 

13 Dirck Peyez en Hubert 
naar IJsselstein met brieven, ook naar Den Haag, Oudewater, Schoonhoven en 
Woerden 

13 Dirck Peyez naar Gorinchem met een brief 

13 Herman Hugenz een dag 

13 Willem Aertsz en Jan Jansz naar Den Haag, vanwege de vasthouding van de schepen in Frankrijk 

13 Jacob Minne en Claes Geritsz naar Utrecht, vanwege de kwestie van het land van Stein 

13 Dirck Dircxz 
naar Utrecht, op schriftelijk bevel van de landvoogdes, om te komen bij de 
afgevaardigden die daarheen gezonden waren door de gedeputeerden van de 
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Geldersen, om de grieven en vergrijpen aan te horen die de Geldersen en de 
Bourgondiërs elkaar aan beide zijden aangedaan hadden gedurende 10 dagen 

13v Baernt Smit met een brief aan de afgevaardigden van de landvoogdes 

13v Lambert die leydecker "op te Vaert" om Rijnse leien te kopen 

13v Harmen Meesz naar Rotterdam, om palen en om en brief te brengen 

13v een bode uit Den Haag met een brief aan de stad 

         

10 Schenkingen  
14 de wijbisschop toen hij hier het vormsel toediende; geld en een maaltijd 

14 de stadhouder een maaltijd met de wijn bij Meyns Jan Heynricxz 

14 de voerlieden de wegen maken tussen Leiden en Gouda 

14 de proost van Oudmunster te Utrecht een glas 

14 de drost van IJsselstein met de gedeputeerde een maaltijd en wijn 

14 de oude schutters op Sacramentsdag en St. Jansdag: 10 kannen wijn 

14 Willem Stevensz 
geld, omdat in zijn huis verschillende boden hebben overnacht, die de stad 
waarschuwingsberichten brachten 

14 de Kloveniers 8 kannen wijn op Sacramentsdag en St. Jansdag 

14 een deurwaarder die het bestand voorlas van de oorlog met Gelre 

14 mr. Volpert geld en wijn bij zijn eerste mis 

14 de kapelaan wijn 

14 de grote tresorier een maaltijd 

14 de heemraad 2 kannen wijn 

14 de "goodsridders" 7 kannen wijn 

14 de heer van Cortgeen een maaltijd op Pinksteren 

14 de officiaal en de "buser" van Utrecht 4 kannen wijn 

14 mr. Frans Cobel wijn 

14 
de steden Delft en Leiden, de stadhouder, de proost van Namen, de 
hoogheemraad 

bij de St. Odulphus-schouw maaltijden en wijn 

14 Floris van Wijngaerden en de oude schutters 
op Sacramentsdag en St. Jansdag maaltijden, wijn en anderszins op verschillende 
tijden 

14 de "getijden" tot onderhoud van de toonkunst geld 

14v de Cellebroeders 2 halve vaten boter, omdat zij de lijders aan de pest trouw verzorgden (2 pond) 

14v mr. Roelof, licentiaat ontboden uit Leuven van Gouda om hier het kapelaanschap aan te nemen 

14v de oude schutters geld op Verzworen maandag en 5 kannen wijn op Sacramentsdag en St. Jansd 

14v de oude en de jonge schutters beide dagen in harnas in de processie lopen, elke schutter 2 kannen wijn 
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14v de Minderbroeders geld voor de reparatie van hun "dekens en de culcken" 

14v de tresorier De Grande en mr. Roelof maaltijden en wijn 

14v het gilde van O.L.Vrouwe in de kerk 4 kannen wijn 

14v de pensionaris van Delft en de hoogheemraad elk 2 kannen wijn bij de St. Louwerisschouw 

14v de Minderbroeders 
op St. Franciscusdag een maaltijd met de wijn, groente, brood, vis en andere 
zaken 

14v de kapelaan een welkomstmaal 

14v de stadhouder een maaltijd 

14v de deurwaarders in Den Haag geld voor Nieuwjaar 

14v de boden in Den Haag geld voor Nieuwjaar 

14v Jan Benninck, raadsheer 2 kannen wijn 

14v verschillende personen in Gent, via Jacob Mouerisz Gouds bier 

15 de oude schutters op Verzworen Maandag bij Willem Stevensz 

15 de kloveniers op Verzworen Maandag bij Comen Gerit Walichsz 

15 de getijdenmeesters met de zangers wijn bij Comen Gerit 

15 de kloveniers op St. Sebastiaansdag geld volgens oud gebruik 

15v - blanco 

         

11 Waken  
16 de 3 trompetters op de toren - 

16 de 4 klapwakers op straat 

16 - de 5 poorten bewaken 

16 Wouter Harmensz Smit en gezellen waken op het Hof 

16 Jan mit lamme hant waken in de voornacht en in de late nacht 

16 Aert van Toffelen en 7 mannen waken in voornacht en nanacht 

16 Jan Simpel het lood geven 

16 Daem varen met de schuit 

16 Jan en Daem waken buiten de stad 

16 Pieter harnasmaker de torens in de gaten houden 

16 Gerit Claesz en Pieter buiten de poorten de wacht regelen 

16 8 mannen waken buiten de stadsmuren en turf 

16 Zasbout Govertsz 's nachts turf en kaarsen leveren 

16 8 mannen een nacht waken buiten de poorten en bier 

16 - 
de 5 poorten bewaken, in elke poort 2 mannen, in het Veerstal 3 mannen en en in 
de Potterspoort 3 mannen 
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16 Wouter Harmensz en maat waken op het Slot 

16 Jan mit lamme hant waken in de torens in voor- en nanacht 

16 Aert van Toffelen en 7 mannen de wacht houden op de Vesten in de voornacht 

16 Pieter harnasmaker de torens in de gaten houden 

16 Pieter harnasmaker en Gerit de bode de wacht buiten de poorten regelen; turf leveren 

16v Zasbout turf en kaarsen, gebruikt op het blokhuis 

16v Jan Simpel het lood geven; de schepen in de gaten houden dag en nacht 

16v Zasbout, voor 4 mannen die op het blokhuis waakten 

16v - de 5 poorten bewaken 

16v Wouter Harmensz en maat waken op het Slot 

16v Pieter harnasmaker en Gerit Claesz de wacht buiten de poort regelen; turf en kaarsen leveren 

16v 4 mannen waken op het blokhuis achter het Hof, en turf en en kaarsen 

16v Jan Sempel lood geven 

16v Daem de schepen in de gaten houden 

16v Jan mitte lamme hant en Pieter harnasmaker wacht houden in de voornacht 

16v de schoutsknechts 32 dagen de schout volgen met hellebaarden 

16v Pieter harnasmaker heeft in de namiddag 4 man gelegd op het Raadhuis 

16v Jan Sempel 't lood geven en met Daem, zijn maat, de schepen in de gaten houden 

16v Jan mitte lamme hant waken op de torens in de voornacht 

16v Wouter met zijn maat waken op het Slot 

16v de 5 poortwachters - 

16v Gerit Claesz en Pieter harnasmaker de wacht regelen, en turf en kaarsen 

16v Zasbout turf en kaarsen 

16v 4 mannen overdag waken 

16v 2 mannen - 

16v Baernt Smit 's nachts waken 

16v Jan Sempel 't lood; en met Daem, zijn maat, de schepen in de gaten houden dag en nac 

17 Wouter en maat waken op het slot 

17 - de 5 poorten bewaken, in elke poort 3 man 

17 Jan mitte lamme hant waken in de voornacht 

17 Pieter harnamaker en Gerti Claesz de wacht regelen buiten de poorten 

17 nog 4 mannen 's nachts waken en turf en kaarsen 

17 4 mannen 's nachts waken bij de stadsvesten 

17 Jan Simpel en maat waken 

17 Wouter en maat waken 
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17 - de 5 poorten bewaken 

17 Jan mitte lamme hant waken 

17 Gerit Claesz en Pieter harnasmaker de wacht regelen buiten de poorten 

17 4 mannen waken; turf en kaarsen 

17 14 mannen de 5 poorten bewaken 

17 Jan Sempel en maat waken 

17 Wouter Upt hoff en maat waken 

17 Gerit Claesz en Pieter harnasmaker de wacht buiten de poorten regelen 

17 Zaers en 3 mannen waken in de poorten buiten en kaarsen 

17 4 mannen 's nachts waken op het blokhuis en kaarsen 

17 Jan mit de lamme hant 's nachts waken op het blokhuis en kaarsen 

17 - de 5 poorten bewaken 

17 Jan Sempel en maat 'snachts waken 

17 Wouter upt hoff en maat 's nachts waken 

17 Pieter Bouwensz en Gerit Claesz de wacht buiten de poorten regelen 

17 Zaris en 3 mannen waken buiten de poorten 's nachts en kaarsen 

17 Jan mitte lamme hant waken in de voornacht 

17v Jan Sempel 't lood geven etc. 

17v Jan mit de lamme hant etc. 

17v Wouter etc. 

17v - de 5 poorten bewaken 

17v Gerit Claesz en Pieter Bouwensz etc. 

17v Zaris en 3 mannen etc. 

17v Jan Poert en Frans en Jan om de muren en torens waken 's nachts 

17v Jan Simpel 't lood geven 

17v Jan mit de lamme hant waken in de voor- en nanacht op de torens 

17v Wouter upt slot etc. 

17v - de 5 poorten bewaken 

17v Gerit Claesz en Pieter Bouwensz etc. 

17v Jan Poort en maat waken in het gat bij de Doelen 

17v Jan Sempel 't lood geven etc. 

17v Jan mit de lamme hant etc. 

17v Wouter upt hoff etc. 

17v 13 mannen de 5 poorten bewaken 

17v Gerit Claesz, Pieter Bouwensz etc. 
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17v Jan Poort en Frans zijn maat 't gat van de nieuwe toren bewaken 

17v Jan Simonsz waken in de Kleiwegspoort 

17v Jan Simpel en maat etc. 

17v Jan mit de lamme hant etc. 

17v Wouter upt slot etc. 

17v - de 5 poorten bewaken 

17v Gerit Claesz en Piter harnasmaker de wacht regelen 

18 Jan Simpel en maat etc. 

18 Jan Poort het gat in de muur bewaken 

18 Dirck Michielsz waken in de Dijkspoort 

18 de 5 poortwachters in de 5 poorten 13 mannen 

18 Jan mit de lamme hant waken in de voornacht 

18 Wouter Harmensz waken op het slot met een man 

18 Jan Poort en maat waken achter de Brigitten 

18 Jan Simpel het lood geven in het gat van de haven 

18 de 5 poortwachters etc. 

18 2 mannen waken op 't Hof 

18 Jan Poort en Frans waken achter de Brigitten in het gat van de muur 

18 Zasbout en 2 mannen waken op 't blokhuis 

18 Jan Simpel etc. 

18 de 5 poortwachters etc. 

18 2 wachters op 't Hof - 

18 Jan Poort en maat waken in 't gat van de muur 

18 Zasbout en 2 mannen waken op 't blokhuis 

18 Wouter Harmensz waken op 't slot 

18 Jan Poort en Frans waken in 't gat van de muur 

18 Jan mit de lamme hant waken op de kerktoren 

18v Zasbout en 2 mannen waken op 't blokhuis 

18v Jan Simpel 't lood geven 

18v Zasbout Govertsz waken op 't blokhuis 

18v de 5 poortwachters etc. 

18v 2 mannen waken op 't slot 

18v Jan Poortgen en maat etc. 

18v Jan mitte lamme hant etc. 

18v Wouter Harmensz waken op 't slot 
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18v Jan Sempel en maat 't lood geven 

18v Jan mit de lamme hant waken op de kerktoren 

18v de 5 poortwachters etc. 

18v Wouter en maat etc. 

18v Jan Sempel etc. 

18v Jan mitte lamme hant etc. 

18v Pieter harnasmaker 27 mannen gehuurd om 3 nachten te waken 

18v Wouter Harmensz en maat etc. 

18v Jan Simpel etc. 

18v Jan mitte lamme hant etc. 

18v de 5 poortwachters etc. 

18v Dirck mitter noes waken op de toren 

18v Wouter en maat etc. 

18v Jan Sempel etc. 

18v Dirck mitter noes waken op de kerktoren 

19 Wouter en maat etc. 

19 Jan Simpel 't lood geven 

19 2 mannen 3x bijten hakken 

19 40 mannen die binnen en buiten de stad in de Kerstnacht gewaakt hebben 

19 de 5 poortwachters etc. 

19 Wouter en maat etc. 

19 Dirck mitter noes etc. 

19 Jan Simpel etc. 

19 Jan Simpel en 1 man bijten hakken in 't gat van de haven 

19 Wouter en maat - 

19 Dirck mitter noes etc. 

19 Jan Sempel 't lood geven of waken 

19 Gerit Claesz en Pieter Bouwensz de wacht regelen buiten de poorten; turf en kaarsen 

19 empel en een man 11 x bijten hakken in het gat van de haven 

19 Gerit Claesz en Pieter harnasmzicker de wacht regelen buiten de poorten, en turf en kaarsen 

19 Jan Simpel waken in 't gat van de haven en met een man bijten hakken 

19 de 5 poortwachters etc. 

19v - blanco 

         

12 Bouwen  
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20 Pieter Vrericxz 3 sleutels maken 

20 Willem Smit 46 pond ijzerwerk en 36 bijthaken 

20 Adriaen Hugez timmeren aan de Potterspoort 

20 Jan Tijssen haken maken 

20 Harmen Meesz en Willem Gerytsz arbeid 

20 Adriaen Hugez 38 sparren 

20 Claes Willemz arbeid 

20 8 mannen dam(men) leggen 

20 Ariaen Jacobsz metselen aan de brug van de Potterspoort 

20 Govert Dircxoon en Pieter Luyt arbeid 

20 Pieter Monck en Willem de oppermannen arbeid 

20 Ariaen Hugez en Willem Geritsz timmerem aan de brug bij de Potterspoort 

20 Willem die Vries 
3 scheepsplanken, waarmee men de zijkanten van de brug bij de Potterspoort 
maakte 

20 Claes Sloitgen 
mest vervoeren naar de deur aan de poort, en het bouwwerk buiten aan de 
overtoom 

20 Cornelis Dircxz aarde vervoeren en 4 balken slepen 

20 de voerlieden 17 karren zand of puin vervoeren 

20 Willem Claesz en 8 mannen arbeid 

20 - 3 nachten de put drooghouden 

20 - 28 ladingen aarde 

20 Coman IJsbrant schors, waarmee de dammen verstevigd waren 

20 Gerit Westvalinck een schuit klei 

20 Thonis Jansz 5 manden, waarin men de pompen zette in de dam 

20 Lambert Geritsz de leydecker 2 dagen dekken aan het "soete vrouwenhuysken" aan de Potterspoort 

20 de opperman arbeid 

20 - leinagels 

20v Gerit Dircxz Maes 
het tabernakel maken boven het hoofd van Onze Lieve vrouwe aan de 
Potterspoort 

20v Nanne Cornelisz de schouw, waarmee de dam onder de brug aan de Potterspoort gemaakt werd 

20v Harmen de timmerman werk aan de dam van de torens 

20v Harmen de timmerman werk in het visaccijns-huisje 

20v Adriaen Hugez met Wim Geritsz arbeid 

20v Arien Hugez 20 sparren en 6 balken 

20v Claes Willemz van Haastrecht en Wim Joest werken aan de dam 
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20v Jacob arbeid 

20v Ghijsbert arbeid 

20v Arien backer arbeid 

20v Arien Hugez 32 sparren, waar men haken van heeft gemaakt om bijten mee te hakken 

20v Arien Hugez bijten hakken 

20v Lambert de leydecker en maat arbeid aan het privaat bij de Dijkspoort 

20v Cleyntgen opperen 

20v Arien bol en gezellen 34 elzen over de hoge dijk dragen 

20v Arien Hugez en 9 mannen bijten hakken in de stadsgracht 

20v Pieter Vrericxz sleutels maken van de torens om de stad 

20v Arien Hugez en 17 mannen bijten hakken in de stadsgracht 

20v Arien Hugenz 10 haken maken 

20v Dirck stratenmaker en opperman 6 1/2 roe straat maken voor het stadhuis 

21 - 21 voeten hoekstenen 

21 - 3 voeten "trappen" 

21 - 3 arduinstenen 

21 Claes Harmensz 9x balken slepen buiten de Potterspoort 

21 Willem Smit 14 pond ijzerwerk, gebruikt aan de Potterspoort 

21 - 12 haken voor het bijten hakken 

21 - 18 haken in de torens 

21 Simon van Loenen een pomp met de ijzeren band en de ladder 

21 Cornelis Ariensz 10 schuiten zand, waarmee men de muren repareerde "aan" de Potterspoort 

21 Claes Ariensz 13 hoed kalk van Leiden naar Gouda brengen 

21 Jan Simpel bijten hakken in het gat van de haven 

21 Koeren broer de sleper de balken, waarmee de torens "gedampt" waren 

21 Dirck straatgen een schip zand 

21 - een schip kalk 

21 de voerlieden 8 karren zand 

21 Claes Willemsz Smit de bijthaken inzamelen 

21 Willem Smit 43 pond ijzerwerk, zoals ankers en de boom onder de brug onder de Potterspoort 

21 Willem Smit spijkers 

21 Willem Smit de grote ankers, waarmee het gebint gesloten is bij het vermaken van de m 

21 Jacob Aelbertsz Kallickman 25 hoed kalk dragen 

21 - de kalk opslaan en opschieten 

21v Willem Allertsz het zand, gebruikt in de straat van het stadhuis 
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21v Harmen de timmerman de palen houwen die in de tempel stonden, en wel 44 stuks 

21v Pieter Smit 250 middelnagels, gebruikt aan de dam aan de Potterspoort 

21v - een houten haak en een kabel aan de boom van de Potterspoort 

21v Ocker 2 schuiten klei aan de dam 

21v - 2 schuiten voor 't gat van de haven 

21v Arien Jacobsz metselen aan de brug bij Potterspoort 

21v Pieter Luyt metselen 

21v de opperman metselen 

21v Govert die metselaar metselen aan de muur over brug aan de Potterspoort 

21v Cornelis de metselaar metselen aan de muur over de brug aan de Potterspoort 

21v Pieter metselen 

21v de opperman metselen 

21v Ariaen Jacobsz metselen aan de stadsmuren 

21v Pieter Luyt en Govert metselen 

21v Pieter Dircxz en Cornelis metselen 

21v Pieter Monck en Willen, de opperlieden metselen 

21v Willem Smit 56 pond ijzerwerk, gebruikt in het van de haven 

21v Claes den bostel en Pieter Smit 36 palen, gebruikt aan de dam 

22 Joris Aertsz 3 schuiten klei, gebruikt voor de dammen 

22 - 5 schuiten aarde halen uit het gat van de haven 

22 Pieter Jacobsz een schuit ("aelman")door ons gebruikt bij de dam (3 dagen) 

22 Claes Brantsz en Jacob Cornelisz 4 schuiten klei voor de dammen 

22 - 8 schuiten laden voor het gat van de haven 

22 Ghijs van Stollick en Adriaen die bleycker vesten (6 dagen) 

22 Ariaen Hugez, Harmen Meeszoonen Willem Geritsz timmeren aan de IJsselbrug en de Noodgodsbrug en elders 

22 Bruninck Spruut veel kalk 

22 - kalk dragen en opslaan 

22 Frans Cornelisz vervoer van kalk 

22 Bruninck Spruut veel kalk 

22 Jacob Aelbertsz de kalk dragen en opslaan 

22 Bruninck Spruut veel kalk 

22 - de kalk dragen en opslaan 

22 - de kalk dragen en opslaan 

22 Bruninck Spruut veel kalk 

22 Frans vervoer van deze kalk 
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22 Jacob Aelbertsz die kalk dragen en opslaan 

22 - 52 schuiten zand 

22 Dirck straat 9 roe bestraten 

22 Simon van Loenen een pomp maken en 2 schijven in de "paleyen" 

22 Dirck Boen en gezel 84 karren zand of aarde en stenen vervoeren 

22 Jacob Reyersz 15 karren aarde vervoeren 

22 Pieter Vrericksz diverse sleutels maken aan de stadstorens 

22 Claes Harmensz hout slepen naar verschillende bruggen 

22v Dirck die karreman 5 karren zand vervoeren 

22v Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

22v Heinrick die scilder omdat hij het beeld em het huisje an de Potterspoort beschilderd heeft 

22v Jan de Moy bomen, die wij hebben laten zettem in de "Doelens" 

22v - 3 schepen zand, met kalk beslagen 

22v Dirck straat en opperman bestraten 

22v - een bast 

22v Arien Jacobsz metselen aan de stadsmuren 

22v Pieter Luyt, Govert Dircxz en Neeltgen metselen 

22v Pieter Dircxz en neel de Utrechsman metselen 

22v Pieter Monck, Willem Geritsz en Jan de goede metselen 

22v Arien de bleycker en Ghijs van Stollick zand kruien en aarde op de dam brengen 

22v Arien Hugez en Harmen Meesz, Willem Geritsz en Willem Tijssen 5 dagen elzen hakken om fundering mee te maken 

22v Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe met de schouw 

22v Vrerick 5 schuiten klei laden in het gat van de haven 

22v Dirck Goissenz 17.000 bakstenen, en 22.000, en 21.000 en 25.000 en 25.000 

22v - het vervoer van die stenen 

22v - opstapelen 

22v 2 lieden die deze stenen hebben opgestapeld 

22v Pieter jansz opstapelen 

22v Fije Pieterszzon en Zoet Simons stenen dragen 

23 Jan Eychout 2 roeden "roetsteen" 

23 - 110 voet dubbele hoeksteen 

23 - 100 hoekstenen 

23 IJsnout Claesz 29.000 stenen 

23 Fije Pieters de stenen opstapelen 

23 IJsnout Claesz 29.000 stenen 
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23 - opstapelen 

23 IJsnout Claesz 27.000 stenen 

23 - opstapelen 

23 - vervoer van deze stenen 

23 IJsnout Claesz 29.000 stenen 

23 - opstapelen 

23 - vervoer van alle stenen van IJsnout Claesz tezamen 

23 IJsnout Claesz 53.000 stenen 

23 - opstapelen 

23 Jacob Cornelisz 21.000 stenen halen bij Goessen Jansz 

23 Pieter Vrericxz 2 hangsloten aan de poorten 

23 - verschillende sloten aan de poorten vermaken 

23 Nanne Cornelisz schouwen, die wij gebruikt hebben 

23 de voerlieden 24 karren met steen of puin vervoeren 

23 Arien die bleycker baggeren in de Gouwe 

23 - schouwhuur "van 28" 

23 Willem Smit 
een keten, die gemaakt is aan het gat van de Potterspoort, met een lengte van 
100 schalmen 

23 - een dwarshout van een vuurroer 

23v Arien Hugez met Harmen Meesz, Willem Gerytsz en Jan Thijsz elzen "vellen" en klaarmaken om mee te heien 

23v Arien Jacobsz metselen aan de stadsvesten 

23v Pieter Luyt, Govert Dircxz, Neel dat Zeeutgen en Pieter Dircxz arbeid 

23v Pieter Monck, Willem den opperman en Jan de goede opperen 

23v Ariaen bleycker en Ghijs van Stollick aarde en zand kruien 

23v Pieter die houtzager 2 houten planken doorzagen 

23v Cornelis Willemz aarde vervoeren naar het marktveld 

23v Doem op corte Hairlem een halve stapel rijshout en (stapel) hennepplant 

23v Frans Cornelisz een schip zand 

23v Willem Smit 
4 pond ijzerwerk voor de brug in Kort Haarlem en voor de Noodgodsbrug; nog 
1000 dubbele middelnagels en 2000 middelnagels; 2000 lasijzers 

23v Claes Harmensz rijshout slepen 

23v Ocker 6 schuiten klei laden in het gat van de haven 

23v Arien Aertsz een schuit klei, gebruikt aan de stadsvesten 

23v Geryt mijn joncker de kist, waarin de renten van het gemene land gelegd worden 

23v Arien Hugez, Harmen Meesz, Willem Geritz en Jan Thijsz timmeren aan de stadsbruggen 
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23v Ariaen Hugez 14 kerksparren en 5 palen 

24 Arien Jacobsz metselen aan de stadsmuren 

24 Govert Dircxz, Pieter Luyt, Cornelis tzeeutgen en Pieter Dircxz metselen 

24 Pieter Monck, Willem Geritz en Jan de goede opperen 

24 Arien de bleicker en 3 mannen zand, aarde en steen schoonmaken 

24 Pieter Maertsz baggeren met de schouw 

24 Dirck die karreman karren zand vervoeren 

24 Nanne schouwhuur 

24 Gielis op corte Hairlem 5 horden 

24 Arien Aertsz 2 schuiten klei en vervoer per vlet naar de brug van de nieuwe haven 

24 Pieter Slotemaker 6 sleutels van het stadhuis die mr. Gerrit Storm gehad heeft 

24 - een kruiwagen 

24 Jacob Cornelisz 3 schuiten klei laden in 't gat van de haven 

24 Jan Geritsz arbeid 

24 Jacob Philipsz 35 tonnen "terras" 

24 Pieter Maertsz baggeren met de schouw op de vismarkt 

24 Pieter Vrericxz 2 sloten maken op Kort-Haarlem en 3 sleutels 

24 Simon van Loenen 1 pomp maken en alle toebehoren als ijzeren banden 

24 Arien Hugez, Harmen Meesz, Willem Geritsz en Jan Thijsz elzen ontvellen en hakken 

24v Arien Jacobsz metselen aan de stadsvesten 

24v Pieter Luyt, Govert Dircxz, Cornelis de Zeeu en Pieter Dircxz arbeid 

24v Pieter Monck, Willem den opperman en Jan de goede opperen 

24v 3 mannen zand en bomen op de wagen lossen en laden 

24v Dirck Geritsz stratenmaker 2 schepen zand, gebruikt op het marktveld 

24v Dirck van bonen? 42 karren zand vervoeren naar het marktveld 

24v Pieter den opperman opperen op het marktveld 

24v Pieter Maertsz baggeren in de haven 

24v 3 mannen baggeren 

24v Cornelis Willemz en Thomas Domisz? aarde en de heipalen vervoeren van het oude kerkhof 

24v Pieter Maertsz baggeren in de Gouwe 

24v lange Neel 2 horden 

24v Ghijs Claesz 16 horden 

24v de pater van de magdalenen 30 horden 

24v een man uit de Lange Weide 24 horden 

24v Arien Hugez, Harmen Meesz, Willem Geritz en Jan Thijsz 5 dagen timmeren aan het "slothout" van de eerste nieuwe toren 
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24v Arien Jacobsz metselen aan de stadsmuren 

24v 
Govert Dircxz, Neeltgen dat zeeutjen, Pieter Luyt, Pieter Dircxz en 
Jan Dircxzoond 

arbeid 

24v Pieter Monck, Willem Geritsz en Jan de goede arbeid 

25 
Arien de bleycker, Ghijs van Stollick, Jacob van Stollick en Arien 
natsac 

arbeid 

25 Willem Smit 6 baggerhaken, en 9 pond ijzerwerk 

25 Engel van Alcmaer 8 schuiten zand 

25 Claes oom 8 schuiten 

25 Jan Aertsz 
18 schuiten en 24 schuiten zand, gebruikt voor de goot achter het marktveld, en 
om de kalk mee op te slaan 

25 - 2 roeden stenen lossen en laden met de dubbele hoekstenen 

25 4 voerlieden 86 karren zand en aarde vervoeren naar het marktveld 

25 Jan Ponssen glazen stoppen op de Kleiwegspoort en glazen van lood voorzien 

25 Arien Hugenz, Harmen Meesz, Willem Geritsz en Jan Thijsz timmeren aan de nieuwe stadsbruggen en aan de hekken op de nieuwe dijk 

25 Arien Jacobsz metselen aan de stadsmuren 

25 Govert Dircxz, Pieter Luyt, dat zeeutgen, Pieter Dircxz en Jan kivy arbeid 

25 Pieter Monck, Wim Geritsz en Jan de goede arbeid 

25 Arien bleycker, Claes Willemz en 7 mannen graven aan de stadsvesten aan de nieuwe toren, 36 dagen 

25 4 mannen die samen 10 dagen hebben gegraven 

25 Cornelis Willemz en Dirck backer aarde vervoeren en de vuurroeren brengen naar de poorten 

25 Heinrick den ouwen opperen aan de straat 

25 Dammas Harmansz 40 palen van elzen om mee te heien 

25 - 25 elzen, waar de hekken van gemaakt zijn 

25v Dirck Willemz 18 ladingen aarde vervoeren naar het marktveld 

25v Cornelis Willemz balken slepen 

25v Arien Hugenz 20 dubbele sparren 

25v Pieter Vrericxz sleutels aan de sloten op de torens vermaken 

25v Willem Smit 40 pond (ijzerwerk), gebruikt aan het "slothout" van de nieuwe toren 

25v Arien Hugenz, Harmen Meesz, Willem Geritsz en Jan Tijsz 6 dagen arbeid aan het "slothout" van de nieuwe toren, en het slothout "leggen" 

25v Arien Jacobsz metselen aan de stadsvesten 

25v 
Govert Dircxz, Pieter Luyt, Cornelis de Zeeuw, Pieter Dircxz en Jan 
Kevijn 

arbeid 

25v Pieter Monck, Willem Geritsz en Jan de goede opperen 

25v Willem Wortel en 3 mannen graven bij de toren 

25v Arijen bleycker en 6 mannen graven en pompen 
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25v Claes Willemz arbeid 

25v Thonis die mandemaker 2 manden, gebruikt door de stad 

25v Pieter Maertsz, Harmen en Jan baggeraars baggeren in de Gouwe 

25v Cornelis Willemz, Dirck backer en Dirck Willemz aarde vervoeren 

25v mr. Pieter 
aarde, die uit zijn kelder gegraven is en gebruikt is op het marktveld aan de 
stadstraat 

25v Heynrick den ouwen opperen aan de stadstraat 

25v Pieter Maertsz en gezel baggeren in de Gouwe 

26 Boen en gezel 72 karren zand en de kalk vervoeren 

26 Willem Claesz een "snallip" (?) 

26 Nanne Cornelisz schouwhuur 

26 Willem Smit 23 pond ijzerwerk; 3 ijzeren hoepels en spijkers 

26 Jacob Willemz 600 dakpannen gebruikt in de Doelen en het dakdekken 

26 Jan Pietersz kogels en kartetsen 

26 een man die hem heeft geholpen toen de Geldersen in de buurt van Schoonhoven ware 

26 Pieter Jacobsz schouwhuur 

26 Arien Hugenz 20 kerksparren en 7 palen 

26 - 8 hoosputsen 

26 Willem Smit 10 pond grote spijkers 

26 - 14 sloten aan het heiblok 

26 Dirck die karreman 20 karren zand vervoeren naar het marktveld 

26 Bruninck spruut 12 hoed kalk 

26 - dragen en opslaan 

26 Frans Cornelisz vracht 

26 - op Hemelvaarts-avond 24 hoed kalk 

26 Frans Cornelisz vracht 

26 - dragen en opslaan 

26 - vracht 

26 - opslaan en dragen 

26 - 24 hoed kalk 

26 Bruninck Spruut 24 hoed kalk, en 24 hoed kalk 

26 Jacob Aelbertsz en Heinrick backer deze kalk opslaan 

26 - een schip zand en vracht, opslaan en dragen 

26 Bruninck spruut 12 hoed kalk en 24 hoed kalk en vracht, dragen en opslaan 

26 Adriaen Jacobsz metselen 
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26 
Govert Dircxz, Pieter Luyt, Neel zeutgen, Pieter Dircxz en Jan 
Pietersz en 3 opperlieden 

metselen 

26v Arien Hugenz met zijn 3 knechten werk "aan de heye" (elk 10 dagen) 

26v 44 mannen die met het heiblok bezig geweest zijn, (elk 4 dagen) 

26v Cornelis Willemz met z'n broer aarde vervoeren naar 't marktveld 

26v nog een man die hem heeft helpen laden 

26v Heinrick den ouwen Dirch straat helpen 

26v Arien Hugenz, Harmen Meesz, Willem Geritz en Jan Thijsz timmeren en werk met de "heye" 

26v de voerlieden 24 karren zand mennen 

26v Arien Jacobsz metselen 

26v 
Govert Dircxz, Pieter Luyt, Cornelis tzeutgen, Pieter Dircxz en 
JanGoessen 

metselen 

26v Pieter Monck, Willem den opperman, Jan de goede arbeid 

26v Hubert Geritz, Dirck wacht en Pieter Jansz opperen 

26v 43 mannen werk met het heiblok 

26v 6 mannen 16 dagen waken en pompen bij de nieuwe toren 

26v Cornelis Willemz, Dirck Willemz, Heinrick Govertsz aarde vervoeren 

26v een man die helpt laden 

26v Heinrick den ouwen Dirck straat helpen 

26v Dirck stratenmaker 6 roeden straat en 10 voet; nog 26 voeten "tafelments"; 25 schuiten zand 

26v Arien die bleycker 6 weken schouwhuur 

26v Willem Smit 
een kram aan de boom van 11 pond; 16 sloten aan de vuurroeren; 4 vuurroeren 
vermaken 

26v Dirck van Boven (of Bonen) 32 karren zand en aarde mennen 

26v - zand 

26v Arien Hugenz windassen, waarmee de metselaars de muur rechtop zetten 

27 Jan Poort en 3 mannen pompen 

27 2 mannen die aarde brachten van het Veerstal naar het marktveld 

27 een hulp bij het laden - 

27 Arien Jacobsz metselen aan de stadstorens 

27 
Govert Dircxz, Pieter Luyt, Cornelis tzeutgen, Pieter Dircxz en 
JanGoissen 

arbeid 

27 Pieter Monck opperman, en Willem den opperman en Jan de goede opperen 

27 Arien Hugenz, Harmen Jan en Willem timmeren 

27 Zasbout Govertsz maken van de palissaden bij het blokhuis en "boven te voeren"(?) 

27 Jacob de Voel schouwhuur 
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27 Jacob de kalckdrager en nog een man 24 hoed kalk opdragen, opschieten en opslaan 

27 Willem de Smit 

6 ankers met 6 hoofden aan de nieuwe toren, wegende 318 pond; 18 voet band; 
nog een hengsel van 8 pond aan de uiterste brug; nog 12 pond en 2 pond sloten 
aan de brug over de IJssel en een bout; 50 grote dennagels; nog 100 "scos"-
spijkers en 100 middelnagels 

27 Heinrick den ouwen opperen aan de stadstraat bij de hal 

27 Dirck straat 4 schuiten zand 

27 Dircj Jacobsz en Dirck Willemz zagen aan het gebint in de nieuwe toren 

27 Aert Michielsz 9 eiken planken en 9 halve planken 

27 Willem Smit 500 grote dennagels en 500 kleine; nog 61 pond ankers aan de toren 

27v mr. Pieter Claesz 8 stukken noords hout 

27v Arien Jacobsz metselen 

27v 
Govert Dircxz, Pieter Luyt, Cornelis dat zeutgen, Pieter Dircxz en Jan 
Goisse 

arbeid 

27v 4 opperlieden arbeid 

27v 2 lieden die aarde gebracht hebben 

27v Arien Hugenz, met Harmen, Willem en Jan Thijsz timmeren aan het slothout; nog een Deventer stuk hout 

27v Cornelis Willemz en broer aarde mennen naar 't marktveld 

27v een helper - 

27v Coemen Frans 10 "loncken" die de schout van Gouda gehaald heeft 

27v Jacob Trompersz 55000 stenen en vracht en opstapelen 

27v Goissen 21000 stenen en opstapelen en vracht 

27v Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde mennen naar 't marktveld 

27v Arien Hugenz, met Harmen, Willem en Jan timmeren aan verschillende bruggen en aan het slothout 

28 Dirck Goissenz 60.000 stenen 

28 Dirck Goissenz 47.000 stenen 

28 Dirck Goissenz 30.000 stenen 

28 Anst 60.000 stenen in 2 schuiten 

28 Jan Claesz 21 schuiten zand 

28 Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde mennen 

28 een helper bij het laden - 

28 Arien Hugenz en Harmen, Willem en Thijs timmeren aan de stadstorens en bruggen 

28 Frans van tol 100 planken ("mule borden") 

28 Arien Jacobsz arbeid 

28 Govert, Pieter, Pieter, Jan en Neel arbeid 

28 Pieter monck, Willem Jan, en Pieter Lobbe opperen 
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28 Dirck Jansz, Gheryt Wacht, Ghijs van Stollick, Jan Geritsz aarde kruien naar de vesten 

28 Mees de lijndrayer een nieuwe kabel aan het heiblok met de touwen aan de kabel, van 134 pond 

28 Jan Dijck zakken voor het kruit maken dat naar de vesten gedragen werd 

28 Jan Poirt en Frans Dircxz 21 nachten waken bij de nieuwe toren 

28 7 mannen een nacht pompen 

28 Arien Hugenz 6 planken, waarvan de deur gemaakt is aan de stadsgracht 

28 Heinrick Govertsz de Smit sloten en sleutels maken bij de Minderbroeders 

28v de trompetters blazen voor het heilige sacrament en schouwhuur 

28v Willem Smit 989 pond ijzerwerk, gebruikt aan "gordingen" aan de eerste nieuwe toren 

28v Gerrit Karreman 20 karren zand mennen en kalk 

28v Simon van Loenen de pompen vermaken 

28v Thonis de "prenttange steecken" 

28v Hertoech Cornelisz 3 hoed kalk 

28v Arien Jacobsz metselen aan de stadsmuren 

28v 6 mannen arbeid 

28v 4 opperlieden opperen 

28v Arien Hugenz en 3 mannen timmeren aan de bruggen en aan de stadstorens 

28v 12 mannen graven van het fundament en de aarde van de muur kruien 

28v Cornelis Willemz met een man aarde mennen naar het marktveld 

28v Dirck Jansz en Heinrick den ouwen de stenen op het marktveld opbreken 

28v Bruninck spruut 12 hoed kalk en vracht etc. nog zand 

28v - 60 stukken kanthout; eiken ribben en wagenschot, en nog 21 planken 

29 - 
25 balken, 15 balken, 231 ribben en 200 "leydack" en vracht van Amsterdam naar 
Gouda 

29 Arien Jacobsz de metselaar en 6 mannen en 4 opperlieden metselen 

29 4 mannen de stenen schoonmaken en kruien 

29 Adriaen Hugenz en 3 mannen arbeid 

29 Cornelis Willemz en 1 man mennen 

29 Ghijs die decker dekken in de Kloveniersdoelen 

29 de stilganckmaker 12 karren mennen 

29 Pieter slotenmaker een slot aan de nieuwe toren en 2 ringen 

29 Simon van Loenen 3 schijven aan het heiblok 

29 de stratenmaker 31 schuiten zand en 5 roeden bestraten 

29 Arien de bleycker en Claes Willemz de dam leggen en dichthouden en nog "van dat tuynen" in de Kloverniersdoelen 

29 Arien Hugenz 18 kerksparren, 18 dubbele sparren 
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29 - 4 planken zagen 

29 de schippers die de planken opstapelden 

29 Reyer Pietersz het bouwwerk maken aan de Tiendeweg 

29 Arien cruyer en maten onder de bruggen baggeren 

29 Pieter Vrericxz sloten aan de nieuwe toren en druktang voor de keurmeester 

29 Piter Maertsz en Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

29v Jacob Reyersz 24 karren zand mennen 

29v Dirck van bonen (?) 22 karren 

29v Willem Smit 
ankers, gebruikt aan de eerste nieuwe toren, met een gewicht van 482 pond; 
ankerspijkers 

29v Dirck stratenmaker zand, gebruikt op 't marktveld 

29v Jacob die houtzager en gezellen hout zagen 

29v Cornelis Willemz en broer en een man die hielp laden aarde mennen naar het marktveld 

29v Arien Hugenz en 3 mannen 4 dagen heien 

29v Jacob Aertsz en nog 6 metselaars metselen aan de toren achter de nonnen 

29v Pieter Monck en 3 opperlieden opperen 

29v 40 mannen 4 dagen heien voor de 2e nieuwe toren 

29v - 2 nieuwe emmers, gebruikt door de metselaars, met een bast 

29v Andries Janszonn arbeid in de Doelen 

29v Dirck boen 10 karren zand mennen naar 't marktveld, en nog 7 karren zand 

29v Bruninck spruut 12 hoed kalk en dragen etc. nog eens 12 hoed etc. 

29v Jacob Symonsz hout zagen voor de eerste nieuwe toren 

29v Cornelis Willemsz en Dirck Willemsz heipalen vervoeren per kar, 4 dagen 

30 Arien Jacobsz metselen achter de Brigitten 

30 
Pieter Luyt, Govert Dircxz, Jan Goissen, Cornelis t zeutgen en Willem 
Jansz 

metselen 

30 Pieter Monck, Jan de goede, Willem Geritsz en Jan Pietersz opperen 

30 
Arien Hugenz, Harmen Meesz, Willem Geritsz Dirck den drol en Jan 
Thijsz 

wilgen hakken, en helpen het slothout te "leggen" 

30 
Dirck Wacht, Ghijs van Stollick, Jan Pouwelsz en Jan 
brouwersknecht, Gerrit Wacht, Claes Willemz, Arien bleycker 

graven aan de toren achter de Brigitten, 30 dagen 

30 Egbert Jansz een schip zand 

30 Jacob houtzager en gezel hout zagen 

30 Dirck Geritsz stratenmaker 24 roeden bestraten achter de hal; 2 karren zand 

30 Heinrick den ouwen opperen 

30 Nanne Cornelisz schouwhuur 
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30 Willem Smit 
8 ankers in de torens met de haken en de spijkers van het slothout met een 
gewicht van 464 pond; nog meer ankers en spijkers 

30 Cornelis Willemz met Dirck Willemz aarde mennen naar het marktveld 

30 Heinrick den ouwen Dirck straat helpen en de aarde effenen op het marktveld 

30 Meynert en Aert Jacobsz aarde laden en de straat opbreken op het marktveld 

30 Arien Jacobsz en 5 metselaars metselen aan de nieuwe toren 

30 nog 2 metselaars metselen 

30 Pieter Monck, Jan de goede en Pieter Geritsz opperen 

30 Dirck Geritsz en Ghijs van Stollick arbeid 

30v Jan uit de Kaech 10 schuiten zand; een bast 

30v Claes den bostel schouwhuur 

30v Nanne Cornelisz schouwhuur 

30v Willem Smit 80 pond ijzerwerk, gebruikt aan 't hoofd; 4000 lasijzers; 8 voet dubbel 

30v Jacob Reyerz 19 karren zand vervoeren naar 't marktveld 

30v Dirck boen 20 karren zand 

30v Arien Hugenz 7 kerksparren 

30v Jacob Simonsz en Jacob Jansz hout zagen 

30v Claes sloetgen 
de goudkade maken, en het bouwwerk aan de Gouwe en vervoer van 8 ladingen 
aarde 

30v - 2 "tronnelen" (?) vermaken 

30v Arien Hugenz, Harmen, Willem Jan en Dirck arbeid 

30v Jacob Phillipsz en zij vader 50 tonnen tras, gebruikt voor de stadsmuren 

30v Arien Hugenz en Harmen en 3 timmerlieden arbeid aan 't hoofd en werken aan een slothout 

30v Jacob Symonsz en gezel zagen 

30v Jan Oetgertsz 8 schuiten zand 

30v Arien Jacobsz en 6 mannen metselen aan de 2e nieuwe toren 

30v Pieter Monck en 3 mannen opperen 

31 Heyn den ouwen en 3 mannen aarde laden en de straat op 't marktveld openbreken 

31 Dirck Wacht en Ghijs van Stollick wilgen hakken (6 dagen) 

31 Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde mennen naar 't marktveld 

31 Andries tollenaar (een) karbeel die de stad gebruikt heeft aan een slothout 

31 Simon Mol 3 karbelen 

31 Ghijsbert Geritz een karbeel 

31 Dirck Claesz 
op rekening, heeft aangenomen de grote toren van een kap te voorzien en een 
zolder te maken 
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31 Meynert Jansz 2 schepen zand 

31 een man 140 leren emmers om naar de brand te gaan 

31 de leggers van een dam achter de Brigitten 3 bedragen 

31 Claes Willemz een bedrag 

31 de dammenleggers 
die aangenomen hebben de 2e dam achter de Brigitten te maken voor 11 Rijnse 
guldens 

31 Ghijs decker omdat hij de aardhuizen "ontdect" heeft, met het wachthuis 

31 Pieter Lobbe en Meynert 46 schuiten zand; ballast 

31 Dirck stratenmaker 18 roeden straatmaken op het marktveld 

31 Nanne Cornelisz een nieuwe schouw; door de stad gekocht 

31 Willem Smit 
672 pond ijzerwerk, te weten 16 ankers in de nieuwe toren en ankers aan het 
hoofd; 300 dubbele ankernagels 

31 Dirck stilganckmaker 300 karren zand mennen 

31v Heinrick den ouwen Dirck straat helpen op 't marktveld 

31v Aert Smit, Meynert en Pieter Jansz de straat opbreken naast het stadhuis (5 dagen) 

31v Dirck wacht en Ghijs van Stollick wilgen vervoeren per vlet (5 dagen) 

31v Arien Hugenz, Dirck den drol, en Jan Thijsz timmeren aan de vesten 

31v Harmen Meesz en Willem Geritsz timmeren aan de brug over de IJssel 

31v Arien Jacobsz en 5 mannen metselen aan de stadsmuren 

31v Govert Dircxz metselen aan de stadsmuren 

31v Pieter Monck en 3 opperlieden opperen 

31v Jacob Symonsz en gezel hout zagen voor de torens aan de vesten 

31v Bruninck spruut 5000 Leidse stenen en vracht 

31v Heinrick Govertsz knecht 46 dagen aarde mennen naar het marktveld 

31v Cornelis Willemz en Dirck Willemz arbeid 

31v Willem Smit 
226 pond ijzerwerk, gebruikt aan het uurwerk; 14 voeten band; 18 sloten en 
schijven aan de heimachine; 1000 kleine denningnagels; 1000 middelnagels 

31v Jan Ockersz 10 schuiten zand, nog 14 schuiten, een bast 

31v Pieter Vrericxz sloten vermaken aan verschillende torens en poorten 

31v Pieter baggerman latten, gebruikt in de Doelen 

31v Coemen Jan en Ghijs Laenen timmeren aan het uurwerk (4 dagen) 

31v Jacob Reyerz 24 karren zand mennen 

31v Jan Ponssen de glazen, die hij gemaakt had in de Doelen 

32 Frans van Tol 1100 "leydack plancken" en vracht en dragen van 't schip 

32 Ghijs van der Goude 270 wilgen, die men geheid heeft 
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32 Dirck Goissen 12000 stenen en vracht en opstapelen en 22000 stenen 

32 Jan Ruus 
28000 stenen en vracht etc., een schuit zand; 12 hoed kalk en 24 hoed kalk en 
vracht 

32 Ocker Claesz 22000 stenen 

32 Kiel Jansz opperen 

32 Aert Jacobsz Smit opperen 

32 Meynert opperen 

32 Bruninck Spruut 12 hoed kalk en vracht etc. 

32 Willem Smit 1500 deknagels, dennagels en een haak; 1 ijzeren bout 

32 Arien Jacobsz, Willem Jansz, Jan Goissen, tzeutgen, Govert arbeid 

32 Pieter Dircxz, Pieter Luyt en Jan van Delft metselen 

32 Pieter Monck, Jan de goede, Willem Jansz en Jan Jesus opperen 

32 Dirck Jansz, Dirck Wacht en Ghijs den dansser wilgen hakken en stenen schoonmaken 

32 Arien Hugenz en 4 mannen timmeren en elsen hakken 

32 Martijn de "pey" aan de brug bij de Minderbroeders (peilteken?) 

32 Dirck straat bestraten bij verschillende bruggen; 7 voet hoeksteen en zand 

32v Adriaen Dircxz 17 noordse houten 

32v Cornelis Willemz en Dirck Willemz 4 dagen aarde mennen van het hoofd en het open veld 

32v Jacob Sijmonsz en gezel balken zagen 

32v Arien Jacobsz en 6 metselaars en 4 opperlieden metselen 

32v Arien Hugenz en 4 timmerlieden het heiblok bewaken 

32v Huuch uut svanken (?) 19 elzen om mee te heien 

32v Dirck Karreman 5 karren zand vervoeren 

32v Willem Smit 21 pond ijzerwerk, gebruikt aan het heiblok; 4000 deknagels; 6 haken in de hal 

32v Arien Hugenz, Jan Thijsz en Harmen Mesz het heiblok "bewaeren" 

32v Cornelis Willemz en Dirk Willemz aarde mennen 

32v een man aarde laden 

32v Harmen Luut 12 schuiten zand 

32v Arien Jacobsz met 6 metselaars en 4 opperlieden metselen 

32v Arien Hugenz en 3 mannen timmeren aan de toren 

32v Dirck Jansz en 10 mannen de aarde wegkruien op 't hoofd en naar de vesten en de muren afbreken 

32v Dirck straat 16 roeden bestraten op het hoofd 

32v - 18 voet "waterlijsten keren", 2 basten 

33 Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde en palen mennen, om mee te heiem 

33 een man aarde laden 
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33 Dirck Cornelisz 41 elzenpalen en het brengen naar de dijk 

33 Jacob Aertsz 30 elzen per vlet vervoeren naar de weg 

33 Claes Cornelisz 53 wilgen 

33 Jacob Palinck 16 elzen 

33 Willem Reyersz 8 elzen 

33 Jan Clos 4 elzen 

33 Claes Harmensz bakken en hout slepen naar het hoofd achter de Brigitten 

33 4 voerlieden 134 karren zand en straatstenen mennen naar het hoofd 

33 Pieter Vrericxz 13 weerhanen maken 

33 Jacob Simonsz de houtzager zagen 

33 Coemen Pieter dakspanten, waarmee de zolder van de toren dichtgemaakt is 

33 Bruninck Spruut 
3 schepen met kalk, in elke schuit 12 hoed; 12 hoed kalk; 12 hoed kalk, alles met 
vracht, dragen en opslaan 

33 Willem Smit 
97 pond ijzerwerk, t.w. een anker en een ijzer op de schoorsteen van de nieuwe 
toren 

33 Arien Hugenz 46 sparren, 14 dubbele sparren 

33 Kerstant Claesz 37000 stenen en vracht etc. 

33 Dirck Goissen 
22000 stenen; 100000 en 22000 stenen; 22000 stenen, door Anxt gehaald, alles 
en vracht en opstapelen 

33 Bruninck Spruut 2 schepen met kalk, elk schip 12 hoed; nog 36 hoed en vracht etc. 

33v Nanne Cornelisz schouwhuur 

33v Willem 
13 "spillen", die op de toren slaan met een anker,alles wegende 453 pond; en 
ankernagels 

33v Arien Hugenz, Harmen Meesz, Willen Geritsz en Jan Thijsz timmeren 

33v Arien Jacobsz en 6 metselaars metselen aan de toren 

33v Pieter Monck, Jan de goede, Willem Pietersz en Jan Jhesus opperen 

33v 6 mannen 
die het fundament gegraven hebben van de laatste nieuwe toren en er 38 dagen 
over deden 

33v Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde mennen 

33v een man stenen schoonmaken 

33v - 4 schuiten met zand, gebruikt aan 't Veerstal 

33v 38 mannen 5 dagen heien 

33v Arien Hugenz en 3 mannen timmeren 

33v Arien Jacobsz en 6 metselaars en 4 opperlieden metselen 

33v Jan Lemz een schuit zand, 3 basten en reuzel voor het heiblok 

33v Jan ketelboeter 54 pond koper, waar de vanen van gemaakt zijn op de nieuwe toren 
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33v Pieter Vrericxz 12 vanen maken op de eerste nieuwe toren; sloten vermaken 

33v Willem Smit 6 ankers, 4 spillen en 12 haken, samen wegende 362 pond 

34 Dirck van bonen 16 karren zand vervoeren naar het hoofd 

34 een opperman hulp aan Dirck straat 

34 Arien Jacobsz en 6 metselaars en 5 opperlieden metselen aan de stadsnuur 

34 Dirck Willemz en Cornelis Willemz aarde mennen naar het hoofd 

34 Ariaen Hugenz en 3 mannen 5 dagen heien 

34 2 mannen de elzen en wilgen per vlet vervoeren 

34 - een schip zand, gebruikt voor de stadsmuren 

34 Willem de Wilde een hout, dat op 't hoofd gebruikt is 

34 Claes Harmensz de vuurroeren weer op het stadhuis brengen uit de torens (een halve dag) 

34 Cornelis en Dirck Willemz aarde vervoeren 

34 Dirck straat 17 roeden bestraten op 't hoofd; zand, 4 basten aan het heiblok 

34 Ghijs den drenter en Roell opperen; 16 voet trappen en een bocht 

34 Willem Smit 8 ankers wegende 191 pond; nog 200 ankers 

34 Dirck van bonen 29 karren zand vervoeren naar het hoofd 

34 Jan Geritsz de hoge dijk buiten de schouw houden 

34 Arien Jacobsz en 6 metselaars en 4 opperlieden metselen 

34v Arien Hugenz en 3 mannen timmeren aan de kap van de 2e toren 

34v Cornelis Willenz en Dirck Willemz aarde vervoeren 

34v 2 mannen aarde laden en kruien 

34v Jan baggerman baggeren bij Willen Aertsz 

34v Reyer Pietersz omdat hij het gebouw van de schouw van het land van Stein bewaakt 

34v Dirck karreman 29 karren zand vervoeren 

34v Dirck straat 40 voet hoekstenen en 7 voet "kardelinck" 

34v Willem Smit 
6 ankers, gebruikt aan de toren bij de Doelen met een gewicht van 216 pond; een 
hengsel 

34v Arien Jacobsz en 6 metselaars en 4 opperlieden metselen 

34v Arien Hugenz en 3 mannen timmeren aan de kap van de 2e toren 

34v Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde vervoeren 

34v 2 mannen aarde laden en kruien 

34v Jacob Aelbertsz 24 hoed kalk opdragen en opslaan;zand 

34v Cornelis bostelman 12 hoed kalk 

34v Bruninck Spruut 12 hoed kalk; 24 hoed kalk, 12 hoed kalk, en vracht dragen en opslaan 

35 IJsnout Claesz 20.000 stenen 
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35 Claes mijnheer 20.000 stenen 

35 Dirck Goissen 44.000 stenen en vracht etc. 

35 Jan de baggerman baggeren bij de Begijnen 

35 Pieter die slotenmaker 
een slot aan de nieuwe toren achter de Brigitten, met 2 ringen, en een slot aan 
Pieter Hugenzoons toren 

35 Mees de lijndrayer en touwen voor het heiblok 

35 Arjen Hugenz 5 dubbele sparren en 2 kerksparren 

35 en Jacob Simonsz en maat 1,5 dag zagen 

35 Willem Smit 
4 ankers (156 pond); 4 spillen (38 pond) en band aan de toren en aan het heiblok 
(22 pond); 500 dennagels 

35 Gerit Pietersz zand op het Veerstal 

35 Arien Jacobsz en 6 metselaars en 4 opperlieden metselen aan de stadstorens 

35 Arien Hugenz en 3 mannen timmeren aan de stadstorens 

35 Cornelis Willemz en Dirck Willemz mennen naar de vesten 

35 een man aarde laden 

35 2 mannen de aarde in de toresn kruien en het marktveld egaliseren met aarde 

35 Jan de baggerman baggeren in de Gouwe 

35 Jacob Symonsz en gezel hout zagen 

35 Willem Smit 2 ankers en de bouten aan een nieuw heiblok (241 pond) 

35 Jan baggerman beggeren met de schouw in de Gouwe 

35 Ghijs de decker en knecht dekken op het huis dat de stad gekocht had als een pestilentiehuis 

35v Philips die metselaar 26 tonnen tras 

35v Jan de wielmaker 6 wielen van de vuurroeren 

35v Willem Smit 
12 ankers aan de laatste nieuwe toren; 2 krammen en een ijzeren bout (samen 
448 pond); 2000 middelnagels, 1200 dubbele middelnagels 

35v Arien Hugenz 3 balken voor de laatste nieuwe toren; 4 kerksparren 

35v Pieter Vrericxz het slot in de boom maken en 2 sleutels voor het stadhuis 

35v Arien Jacobsz en 6 mannen en 4 opperlieden metselen aan de laatste toren 

35v Arien Hugenz en Harmen Meesz en Jan Thijsz timmeren aan de bruggen van de Doelenpoort en de Vlamingspoort 

35v Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde mennen naar de Vesten en stenen naar 't hoofd 

35v 2 mannen helpen bij het laden en opperen bij Dirck straat 

35v Ghijs van Stollick en Jacob tuynman de aarde in de torens kruien en de stenen op het Marktveld opbreken 

35v een man uit Leiden 3 schepen zand 

35v - 43 stukken wagenschot 

35v Arien Willemz een schip ("ever") zand 
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35v Cornelis Russen bijten hakken in de IJssel 

35v Jan Cornelisz bij de Minderbroeders de toren reparern met wagenschot en een kanthout 

35v Arien Hugenz en Harmen en Jan timmeren aan de 2 bruggen van de kleine poortjes 

35v Claes de lantaarn die voor het stadhuis hangt, met hoor bekleden ("verhorenen") 

35v Dirck karreman 60 karren straatstenen mennen naar het hoofd 

36 Arien Jacobsz en 6 mannen metselen aan de stadsmuren 

36 Pieter Monck, Willem Geritsz, Koukgen en Jan Jhesus metselen 

36 Cornelis Willemz en Dirck Willemz aarde en stenen mennen 

36 Ghijs van Stollick, Jacob Jacobsz en Pieter Woutersz aarde kruien en Dirck straat helpen op 't hoofd 

36 - 2 schepen zand, die aan 't hoofd gelost werden, waar men op bestraatte 

36 Roel barvoets en Jacob opperen 

36 Dirck straat 7 voet kardeel-stenen 

36 Dirck Straet 18 roe straatstenen (5 voeten in een roe) 

36 Cornelis bostelman een schip kalk 

36 Neel Harmens en 3 mannen 20.000 stenen per vlet vervoeren en opstapelen 

36 Ocker 40.000 stenen per vlet vervoeren 

36 Neel Harmensz en 3 mannen 20.000 stenen opstapelen 

36 Emme Dammis deze stenen 

36 Lambert de leydecker arbeid bij de Minderbroeders op bevel van de burgemeester 

36 Cleyntgen den opperman arbeid bij de Minderbroeders op bevel van de burgemeester 

36 Arien Hugenz, Harmen en Jan timmeren 

36 2 houtzagers zagen 

36 Nanne Cornelisz schouwhuur 

36 Arien Jacobsz en 6 mannen en 4 opperlieden metselen 

36v Dirck Willemz en Cornelis Willemz aarde mennen naar de vesten 

36 Willem Smit 
58 pons ijzerwerk aan de boom van de Potterspport; 18 pond ijzerwerk aan de 
Uiterste brug; 22 pond ijzerwerk, waarmee men de palen eruit haalt; 16 pond 
"schalmen" aan de Doelenpoort; 700 kleine dennagels 

36v Arien Jacobsz en 6 mannen metselen aan de Vesten 

36v Pieter Monck, Jan Jhesus, Willen Geritsz rn Gerit Kouck opperen 

36v Arien Hugenz, Harmen en Jan timmeren aan verschillende bruggen 

36v Ghijs van Stollick aarde kruien 

36v Arien Hugenz 12 kerksparren 

36v Dirck boen de karren zand vervoeren 

36v Ghijs den drenter hulp aan Dirck straat 
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36v Ghijs de decker een venster weer stoppen met twijgen 

36v Claes Harmensz hout slepen; 7 keperhouten, sparren 

36v Ghijs aarde kruien 

36v Lambert die leydecker en gezel dekken bij de Minderbroeders 

36v Cleyntgen opperen 

36v - soldeer, leinagels 

36v Willem Smit 3 hengsels, een nieuwe veer in 't gat van de haven, 2500 middelnagels 

36v Arien Hugenz en Harmen en Jan timmeren aan de bruggen 

36v Arien Jacobsz en 6 mannen en 3 opperlieden metselen aan de muren 

36v - 60 stukken Deventer hout 

36v Gerit Pieter Florisz en Heyn vaer 
geld door hen betaald aan de baggeraars voor het hoofd, op bevel van de burg 
emeesters 

36v Arien Hugenz en Harmen en Jan timmeren om de 2e toren te beschieten om het dak daarop te dekken 

37 Phillips de metselaar 5 tonnen tras 

37 mr. Pieter een stuk noords hout 

37 Willem Smit 52 haken; 1500 middelnagels 

37 Arien Hugenz 64 sparren om haken van te maken voor het bijten hakken 

37 Jan Dircxz 54 heipalen brengen van Reeuwijk naar Gouda en "van die lopenden" 

37 Dirck straatgen bestraten bij de Tiendewegspoort en zand 

37 Simon van Loenen schijven en nagels in het heiblok 

37 Mees Michielsz een touw aan het uurwerk 

37 Pieter baggerman en Jacob dekken bij de Kleiwegspoort 

37 Pieter Vrericxz sleutels maken aan de poorten 

37 Jan Simpel en 2 mannen 4 x bijten hakken bij het tolhuis 

37 Harmen Meesz en Willem Geritsz palen houwen en haken maken 

37 Arien Hugenz timmeren aan de verschillende bruggen 

37 Cornelis Willemz hout mennen 

37 Willem Smit 43 bijthaken, en een vuurplaat maken op de tresorierskamer 

37 Dirck Simonsz 
lood voor de toren van de Minderbroeders, met toestemming van de 
burgemeesters 

37 Vrerick paeuwe 100 sparren om haken van te maken om bijten mee te hakken 

37 - 1450 "leydack" en vracht 

37 de kerkmeesters 
260 palen, waar de torens mee geheid werden; 3 ijzeren riemen gebruikt aan de 
brug over de Gouwe met een gewicht van 266 pond; 44 voet blauwe "lijsten" 

37v Jan Ponssen 
glazen gemaakt bij de Minderbroeders; glazen in lood gezet en vermaakt op't 
stadhuis 
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37v Willem Smit ijzer voor de Minderbroeders 

37v Arien Hugenz een kabel en zijn "hoefden", die gebroken zijn "an de heye" 

37v Willem Smit 53 bijthaken, 26 haken om mee te bijten 

37v Harmen Meesz 6 dagen werk om de palen te laden en lossen; repareren van bruggen in de stad 

37v Ghijs van Stollick, Arien Hugenz, Cornelis Willemz en Dirck Willemzo arbeid 

37v - 
pek en teer, waarmee men de muren getekend heeft "om de bijt te recht te 
bewaren 

37v Willem Smit 28 bijthaken; 4 pond ijzerwerk 

37v Arien Hugenz, Harmen, Jan en Willem timmeren aan de toren 

37v Neel driesteeck hout slepen 

37v Arien Dircxz 3 balken van 40 voet 

37v Jan Matheusz 2 sparren 

37v Clement Joesten 3 karbelen 

37v Willem Smit 14 bijthaken 

37v Pieter Vrericxz allerlei sleutels 

37v Arien Hugenz, Harmen, Willem en Jan timmeren aan de slothouten 

37v Arien Hugenz een kanthout, 2 beuken stijlen 

37v 2 houtzagers hout zagem 

38 Arien Dircxz 5 balken van 40 voet, nog een balk van 30 voet, nog een stuk hout van 50 

38 Cornelis de scoemaker 
de brandemmers "verharpoyssen" (met zwavel en har behandelen) en opnieuw 
naaien, en helemaal in orde maken voor een heel jaar 

38 Reyer Pietersz aarde kruien naar het Marktveld 

38 de kerkmeesters van Boskoop 54 heipalen 

38 - 200 elzen van Alfen en vracht 

38 - aan de nieuwe dijk de hekken maken van de Willens naar achteren 

38v - blanco 

39 - blanco 

39v - blanco 

         

13 Buitengewone kosten  
40 4 mannen waken op het blokhuis achter het Hof 

40 de 4 gezellen 
die een maand op het blokhuis op het blokhuis buiten Oudewater gelegen hebben, 
een som geld volgens aanwijzing van de monsterafspraak 

40 de 4 gezellen 
die een maand op het blokhuis buiten Oudewater gelegen hebben, een som geld 
volgens aanwijzing van de monsterafspraak(gelijk aan volgnummer 2, een 
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vergissing? 

40 Luut van Vueren, als kapitein en 9 mannen 1,5 maand en 30 dagen dienst 

40 Oem Overijssel 2 maanden als kapitein op het blokhuis in Stolwijkersluis geweest 

40 Sasbout een maand op het blokhuis in Reeuwijk geweest, ook Dirck Jansz 

40 Sasbout Dirck Pietersz 

40 4 mannen 14 dagen waken op het blokhuis achter het Hof 

40 Thonis die messemaker 
26 pond buskruit, "gedaen" door Joncker Willem Toirck op bevel van de 
rentmeester en de raad 

40 Zasbout Govertsz 
betaald aan 4 mannen die op het blokhuis 14 nachten gewaakt hebben; en 
kaarsen 

40 Willem van Leyen en 3 mannen 
een maand op het blokhuis "op die pijpen" gelegen volgens aanwijzing van de 
monsterafspraak 

40v Dirck Kos Jan van Naerden en 14 mannen op de blokhuizen aanwezig, toen de Geldersen in Stolwijk waren 

40v Oem over ijssel een maand op het blokhuis gelegen over ijssel; nog kaarsen over 3 maanden 

40v Zasbout soldij 

40v Cornelis Azairsz - 

40v 3 mannen die 14 dagen op het blokhuis gewaakt hebben; kaarsen 

40v Luut van Vueren en 9 mannen 
een maand op het blokhuis te Polsbroekerdam gelegen, volgens de 
monsterafspraak 

40v Willem oem van Leyen en 3 mannen gelegen op het blokhuis op de drie pijpen buiten Oudewater 

40v Zasbout Govertsz en Pieter zijn gezel een maand het blokhuis bewaken 

40v 4 mannen waken op 't blokhuis en kaarsen 

40v Oem over IJssel het blokhuis over de IJssel bewaken; kaarsen 

40v Luut van Vueren en 9 mannen een maand op 't blokhuis te Polsbroekerdam 

40v 4 mannen waken op 't blokhuis achter 't Hof 

40v Dirck Symonsz 55 pond lood dat de soldaten van jonker Willem Turck gehad hebben 

40v Gerit Claesz, als kapitein met 20 gezellen 7 dagen gelegen te Oudewater, toen de Geldersen voor Asperen waren 

41 Willem van Leyen soldij 

41 Sasbout Govertsz en Cornelis Zairsz gelegerd op het blokhuis 

41 4 mannen waken op dit blokhuis 

41 Oem over ijssel op 't blokhuis over de IJsselbrug 

41 Luyt van Vueren en 9 mannen gelegerd op 't blokhuis te Polsbroekerdam 

41 4 mannen waken op 't blokhuis achter het Hof 

41 Willem van Leyen soldij 

41 Zasbout Govertsz het blokhuis achter het Hof bewaken 

41 een man op 't zelfde blokhuis 
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41 4 mannen waken op 't zelfde blokhuis 

41 Oem overyssel gelegerd op het blokhuis over de IJssel 

41 Luut van Vueren en 10 mannen het blokhuis bewaken 

41 4 mannen waken op 't blokhuis achter 't Hof 

41 Willem van Leyen en 3 mannen gelegerd op 't blokhuis buiten Oudewater 

41 Oem overijssel gelegerd op 't blokhuis over de IJssel 

41v Zasbout en Pieter zijn knecht het blokhuis achter 't Hof bewaken 

41v 4 mannen waken op 't blokhuis 

41v Luyt van Vueren en 10 mannen waken op 't blokhuis 

41v Willem van Leyen en 3 mannen het blokhuis buiten Oudewater bewaken 

41v - 5 tonnen grof kruit 

41v - 100 pond "cloever cruut" 

42 - blanco 

42v - blanco 

         

14 Diversen  

43 Arien Loysgen 
verteringen van 10 soldaten bij hem thuis, met toestemming van de 
burgemeesters 

43 - 
op de avond van Lichtmis, toen men de jaarlijkse accijnzen aan opgelegde gelden 
(verpachtte), met de wijn en het maken van de flappert 

43 via Jacob Minne, burgemeester een kpie van de "inposy Kappetaelt" en andere staten 

43 - op St.-Pietersavond, toen men de brug verpachtte, en de nieuwe dijk 

43 - 4 tonnen buskruit en slepen 

43 - 
brood, buiten de poort gebracht aan de soldaten, toen Stolwijk en Bergambacht 
verbrand waren 

43 mr. Heinrick Cornelisz 
2 brieven kopiëren en authenticeren van de koning van Engeland; een verklaring 
van een deurwaarder, die de schepen "gehouden" had 

43 - 
opgelegde gelden bij het verpachten in mei van de wijnaccijns en andere 
accijnzen, en de wijn, die daarbij gedronken was 

43 mr. Jeronimus Cock 
omdat hij de oorspronkelijke brief betreffende de erfpacht van het land van Stein 
gebruikt heeft 

43 zijn klerk 
die brief kopiëren en het verzoekschrift opstellen; 2 kopieën van het voorstel van 
de president 

43 mr. Heinrick Jansz een verzoekschrift, dat hij de landvoogdes vertoonde betreffende het Goudse bier 

43 - 
nog een gesloten brief aan de stadhouder van de landvoogdes inzake het Goudse 
bier 
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43 mr. Vincent enige lijsten en rekeningen 

43 Willem Stevensz de "staet" van de nieuwe wet schrijven 

43v de "audiencier" en de klerken octrooi verwerven om renten te mogen verkopen, het zegel en het schrijven 

43v - opgelegde gelden bij het verpachten van de accijnzen op St.-Pieterdag en de wijn 

43v - een kopie van het bestand van 4 jaren 

43v Harmen doirwaerder 
omdat mr. Jacob Mourisz de stad gijzelde; een exploot te Bodegraven "angaende 
dat Jan Claesz Ijsnoutsz bescouwet was" 

43v - 
betaald en "onder recht geleyt" de wijn en 6 gouden guldens om het land van 
Stein te "versoucken", "geleyt" onder de officiaal van Utrecht 

43v de officiaal het geld bewaren 

43v de notaris en de getuigen 2 keer 

43v - 2 kopieën over de vraag hoe men de brandschatting zal betalen 

43v - opgelegde gelden toen men op allerheiligen de accijnzen verpachtte en wijn 

43v - 
een bevelschrift tegen Jan van Damme, omdat hij niet wilde gehoorzamen aan e 
en afschrijving 

43v - een gerechtelijk bevelschrift aan de heemraden van Bodegraven 

43v een deurwaarder 
2 bevelschriften afgeven aan de schout van Alphen, aangaande het niet 
gehoorzamen van de schout aan de afschrijving van de stad 

43v mr. Gerit Storm en Willem Stevensz het geld van de lening in ontvangst nemen 

43v - 
2 verzoekschriften, die mr. Jacob Mourisz heeft laten maken, één in ' t Frans, en 
één in 't "duytssche", aangaande de zaak van de brouwerij, in zake d ie van 
Nieuwpoort 

44 Willem Stevensz deze 2 rekeningen maken en grosseren 

44 te Amsterdam 
penningen die daar aangeboden waren voor schepenen, om een rentebrieg te 
lossen en dat te laten registreren in het boek van de stad Amsterdam 

44 - 
schrijven van twee lijsten van de schulden van het land aan de stad ("die de stede 
quam van 't lant") en van de schulden die het gemeneland schuldig was 

44 - een plakaat in zake de munt, om er een kopie van te maken 

44 - de opdracht van de heer van IJsselstein als stadhouder uitvoeren 

44 Pieter Leeuw, schout het gerecht halen in Den Haag op Driekoningendag 

44 - een lijfrente-brief staand op naam van Ariana, dochter van Jan Claesz 

44 Jan van Damme omdat hij de Gouwkade gemaakt heeft, omdat de paarden daarover geleid war 

44 Willem Stevensz deze rekeningen verdubbelen en andere kleine rekeningen schrijven 

44v - Blanco 

         

15 Bezoldigingen  
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45 Heinrick Willemz de boom openen en sluiten met de poort aan het Tolhuis 

45 Huuch Moel de Tiendewegspoort openen en sluiten 

45 Kers Jansz de Kleiwegpoort openen en sluiten 

45 Niclaes de Potterspoort met de boom openen en sluiten 

45 Gerit Claisz, Gerit Emsen de weesmeesterskamer bewaken als bode 

45 Willem Stevensz de weesmeesterskamer bewaken 

45 Willem Stevensz de kamer bewaken en de brieven schrijven 

45 de 4 boden de raadkamer bewaken 

45 Pieter Aertsz de klok van Sint-Joost stellen 

45 coemen Arien het Veerstal openen en sluiten 

45 Claes Heinricxz het marktveld schoonmaken 

45 de schepenmeesters hun kleiding voor het gerecht "ende tresoriers" 

45 de boden hun kleiding, hen toegestaan door de vroedschap 

45 Pieter harnasmaker het stadhuis bewaken 

45v Jan Pietersz bezoldiging en kleding 

45v Pieter Vrericxz het uurwerk stellen 

45v Gerit Claesz de bode bezoldiging over 3 maanden 

45v de schepenmeesters 2e, 3e en 4e pandmaaltijden 

45v mr. Dirck nootgodsklok stellen 

45v mr. Pieter surgyn bezoldiging en een tabbert 

45v mr. Gerit boemgaert bezoldiging voor zijn diensten als (stads-)advokaat 

45v de Rhetorijckmeesters bezoldiging 

45v mr. Jan Vermota bezoldiging voor zijn diensten als (stads-)procureur 

45v mr. Cornelis van Scoenhoven, advocaat te Gent bezoldiging 

45v Jan van der Gucht, procureur te Gent bezoldiging 

45v Claes de marcije (?) advocaat bij de Hoge Raad bezoldiging 

45v mr. Jan Bazijn, procureur bij het Hoge Hof bezoldiging 

45v Jacob die boichmaker voor de oude schutters bezoldiging 

45v een vroedvrouw met toestemming van de burgemeesters 

46 Gerit Claes emson 
diensten aan de oude schutters, toen zij niet geschoten hebben, gedurende een 
jaar 

46 mr. Jacob Mourisz 5 kwart jaar bezoldiging voor zijn pensionarisschap 

46 de procureursknecht en de portier van de voorpoort voor nieuwjaar 

46 Frans Cornelisz 
bezoldiging voor een jaar, waarin hij heeft opgeschreven op zaterdag hoe veel 
brouwers gebrouwen "hebben" 
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46 de deurwaarders voor nieuwjaar 

46 Roeloff kamerlinck betaling 

46 Symon doirwaerder van de rekenkamer betaling 

46 Frans Cornelisz aanmanen tot betaling van de 4 stuivers en de ontvangst daarvan 

         

16 Saldo  
46v - saldo 

         

17 Renten  
47 - Renten 

47v - reeksen namen 

56 - blanco 

         

         

 1514 inv.nr. 1173 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Volpert Art Snoy de zijl in de Peperstraat 

1 Dirck Jansz cuper de vismarkt 

1 Jan Willemsz brocker laken 

1 - de vierde gracht 

1 Aert Daemsz vlees 

1 Daem Barten zout 

1 Evert soes de visserij in het land van Stein 

1 Aert Pietersz vellenaccijns van de zeemwerken 

1 mr. Pieter barber huidenaccijns 

1 mr. Heinric Jansz boter, honing en olie 

1v Jan Harmensz hennep, garen, touw en want 

1v mr. Heinric Jansz smaltienden in het land van Stein 

1v - de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v Joost Evertsz azijn en zeep 

1v Aert Daemsz hout en turf 

1v Comen Gherit verse en gezouten haring 

1v Dirck Jansz cuper meel 
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1v Dirck van Asperen brandewijn 

         

2 De stadstienden  
2 Willem Geerloffsz Wouter Gerritszoons blok 

2 - Dirck van der Gouwen blok 

2 - Waggelwijk 

2 - de tienspenning van het land van Stein 

2 - de Veerlaan te Haastrecht 

2 - de plaats in de hal 

2 die van Blomendaal - 

2 - de 2 lood zilver in Stein 

2 - nakoop 

2 Michiel Gerit Vrerixz vanwege een correctie 

2 - het overschot van de rekening van 1511 

2v Willem Aertsz omdat hij koren op het stadhuis gelegd had 

2v Willem de goudtsmit wat hij "met de wissel" heeft gewonnen 

         

3 Ontvangsten vanwege het gemeneland  
3 Dordrecht - 

3 Haarlem - 

3 Delft - 

3 Leiden - 

3 Alkmaar - 

3 de rentmeester te Gouda - 

3 - de rente van juffrouw Pieroeve Alferts en achterstalligheid 

3 de rentmeester te Gouda op de naam van Floris Jansz en achterstalligheid 

3 - op de naam van Gerit Berckenrode 

3 - op de naam van Pouwels Jacobsz 

3 Claes Geritsz vanwege de rentebrief van heer Gijsbert Raet 

3 de rentmeester op de naam van Adriaen Gerit Woutersz en achterstalligheid 

3 - op de naam van Adriaen Gerit Woutersz 

3 de rentmeester op de naam van Jan van der Leene en achterstalligheid 

3v - lening van het kantoor 1512 

3v - lening van het kantoor 1514 

3v - lening van kantoor 1513 
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3v - lening van kantoor 1514 

3v Gerit van Berckenroede inzake zekere lijfrenten 

3v Claes Geritsz inzake een brief van heer Gijsbert Raet op Pouwels Jacobsz 

3v - het kantoor 1510 heeft geleend aan kantoor 1514 

         

4 De nieuwe dijk in het land van Stein  
4 Dirck Pier Kers het eerste dijkvak van de IJsseldijk tot Kort Haarlem 

4 Jan Trompersz het tweede dijkvak 

4 Pieter Licht het derde dijkvak 

4 Jan Trompersz het vierde dijkvak 

4 Jan Trompersz het vijfde dijkvak 

4 Jan Geritsz het zesde en zevende dijkvak 

4 Daniel Huych Snelle het achtste dijkvak 

4v blanco - 

         

5 Premies bij het verpachten van accijnzen  
5 Volpert Aertsz wijnaccijns. 1e kwartaal 

5 Jacob Moel wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Adriaen Dirxz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Cornelis Raes wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Cornelis Bos bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Cornelis Raes bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Volpert Aertsz bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Helmer Dirxz bieraccijns 4e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

6v Cornelis Dirck Bouwensz korenaccijns, 1e kwartaal 

6v mr. Heinric Jansz korenaccijns, 2e kwartaal 

6v Heinrick Govertsz korenaccijns, 3e kwartaal 

6v Gherit Heye korenaccijns, 4e kwartaal 

         

6 Domeinen van de landsheer, los- en lijfrenten  
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7 - een partij losrenten 

7 - losrenten 

7 - Wilhelmus-guldens 

7 - nobels 

7v - blanco 

         

7 
de landsheerlijke bede en zaken betreffende het 
gemeneland  

8 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, 4 kwartalen 

8 - de nieuwe dijk verpachten 

8 Willem Goudt vanwege de bede van Kerstmis 1514 

8 Willem Goudt voor dezelfde bede in handen van Marcelis, dienaar van de heer van IJsselstein 

8 Willem Goudt in handen van Pieter Willemsz klerk, voor de omslag op de 110.000 klinkerts 

8 Willem Goudt vanwege dezelfde bede van de 110.000 

8 Willem Goudt via Jacob Minne en Jacob Pieter Volpertsz, voor dezelfde bede 

8 Willem Goudt via Vranck, zijn klerk, voor deze bede 

8v Heinrick Govertsz en Gerit Geerlofsz lening voor de "timmeringhe" van de sluizen en bruggen "over IJssel" 

8v Gerit Geerlofsz vanwege de omslag van 1513 

8v Gerit Geerlofsz vanwege de omslag van 1513 

8v Gerit Geerlofsz vanwege de omslag van 1513 

8v mr. Reyer Aertsz vanwege Gerit Geerlofsz voor de omslag van 1513 

8v Gerit Geerlofsz voor de omslag van 1513 

8v Gerit Geerlofsz als rentmeester van de omslag van 't gemene land 1514 

8v de tresoriers van 1514 
gerekend hebbende met mr. Chrispoffel, Jan Jansz en mr. Heinrick, de tresoriers 
van 1515, die een schuld houden aan het kantoor 1514 

9 - blanco 

9v - blanco 

         

8 Reizen  
10 een bode komend van het Kapittel van Oudmunster met een brief 

10 Baernt smit 3 dagen reizen met een paard 

10 Gerit Geerloffsz 
3 dagen de dagvaart in Den Haag bewaken, die ging over het "houden" van de 
schepen in Frankrijk 

10 mr. Heinrick Jansz naar Den Haag, met het octrooi van de brouwerijen 

10 Jan Jansz en Jacob Minne naar Dordrecht, inzake de stapel 
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10 Lambert Geritsz naar Dordrecht, en op de vaart 

10 Dirck Pelle naar Rotterdam 

10 Dirck Dirxz, Heinrick Govertsz naar Den Haag, inzake de omslag van het land en de gemene handel 

10 Dirck Peyez naar Den Haag, naar de burgemeester 

10 nog een andere bode met een brief 

10 Jacob Minne en Gherit Geerlofsz 
naar de tresoriers, met het vidimus van het octrooi inzake het Goudse bier; verder 
naar de ontvanger van Vlaanderen 

10 een bode een brief brengen aan de tresorier 

10 Dirck Dirxz en Heinrick Goversz 
naar Den Haag, inzake het "salue conduyt" (vrijgeleide) naar Frankrijk te varen (5 
dagen) 

10 mr. Heinrick Jansz en cop Jan naar Dordrecht inzake de stapel van de wijn die in Gorkum gehaald was 

10 Baernt smit en Harmen Hugez de een naar IJsselstein, de ander naar Den Haag 

10 Gerit Baernt Heinricxz, en Jacob Minne 
naar Gent, naar de tresorier en de ontvanger van Vlaanderen in verband met de 
prijsstijging ("Rijsinge") van het bier; nog naar de burgemeester te Mechelen 

10v een vrouw die van Huynen een brief bracht met waarschuwingen 

10v Harmen Hugez naar Den Haag 

10v Vrerick Adriaensz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om met de andere steden te overleggen over de 1000 gulden per 
jaar 

10v Willem Aertsz en Jan Jacobsz van Cortgeen naar Amsterdam inzake de brouwerij 

10v Dirck Dirxz, mr. Heinrick Jansz 
naar Mechelen om een octrooi te verwerven inzake de brouwerij; verder naar 
Antwerpen om daar de rente te betalen 

10v Dirck Peyez naar Gent met een brief aan de ontvanger van Vlaanderen 

10v een bode die een brief van de graaf van Buren bracht 

10v Jan Jansz en mr. Heinrick Jansz 
naar Rotterdam, vanwege de 2 kuipers, die daar "mit recht angesproecken 
worden" 

10v Dirck Peyez naar de tresorier in Vlaanderen met een brief inzake de brouwerij 

10v mr. Heinrick Jansz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, vanwege het opstellen van de staat van de renten van het 
gemene land en inzake de aflossing van de 1000 gulden 

10v Baernt smit naar Dordrecht met een brief aan de burgemeester 

10v Dirck Peyez naar Dordrecht met een brief aan de burgemeester 

10v Dirck Dirxz en Claes Geritsz 
naar Den Haag, om de rentmeester het geld te brengen, waartoe besloten is voor 
de vrede van Gelre; verder naar Leiden, naar de heemraad van Rijnland, om de 
gaten te stoppen tussen Gouwsluis en Boskoop 

10v Dirck straatgen naar Den Haag gezonden "omme metselairs" 

10v Baernt Dircxz tot "aerdsouwe", naar de schout en gezworenen 

10v Baernt Dircxz met een brief aan mr. Mouwerisz 
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11 een bode naar Gorkum om te vernemen of het wessels hout gekomen was 

11 mr. Heinrick, licentiaet omdat hij te Amsterdam het bier presenteerde 

11 Gijs Harmensz 3 dagen op pad te paard in verband met de "cruydijck" 

11 mr. Heinrick Jansz 

naar Nieuwpoort, om met de magistraat te spreken over de mogelijkheid om meer 
te krijgen vanwege de duurte van het graan; verder naar Gent, naar de ontvanger, 
die bepaalde brieven heeft geschreven aan Nieuwpoort. Vandaar naar Mechelen, 
om de procureur en de advocaat op de hoogte te stellen van zijn 
wederwaardigheden te Nieuwpoort 

11 Willem Aertsz en mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, om met de andere steden te spreken over de zeerovers, vandaar 
naar Amsterdam om opslag van het bier te krijgen 

11 Willem Aertsz, mr. Heinrick Jansz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om met de andere steden te besluiten over de beveiliging van de 
zee, en om met die van Amsterdam te praten 

11 Jan Jansz, Baernt Heinricxz, Gerit Heye en mr. Heinrick Jansz 
naar Mechelen, aangaande de procedure jegens die van Amsterdam, inzake het 
Goudse bier; verder naar Brussel ter dagvaart inzake de zeevaart; naar Gent, om 
tot accoord te komen met die van Nieuwpoort inzake het Goudse bier 

11 Vrerick Adriaensz op reis om de gaten te Boskoop en te Gouwsluis te dichten (3 dagen) 

11 Baernt smit naar Mechelen 

11 Heinrick Jacobsz naar Mechelen 

11 Willem Stevensz 
naar IJsselstein en Oudewater om de "monster certificatiën" te halen van zekere 
soldaten 

11 een bode die een brief bracht met het bericht, dat het "genadige wijff die duer 't lant liep" 

11 Baernt smit naar Dordrecht 

11v mr. Heinrick licentiaat, met mr. Heinrick Jansz en een deurwaarder 
naar Amsterdam om een bevelschrift ten uitvoer te brengen inzake het Goudse 
bier 

11v Willem Aertsz en mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, naar de heer van IJsselstein, om hem op de hoogte te stellen van 
de lasten van deze stad 

11v Dirck Dircxz, Heinrick Govertsz naar Mechelen, inzake het appèl jegens die van Amsterdam 

11v Dirck Dircxz en mr. Heinrick naar Den Haag, naar de tresorier inzake de executie van die van Amsterdam 

11v Storm naar Dordrecht, met 1000 gulden aan mr. Jacob en Heinrick Govertsz 

11v Storm 
naar Gorkum, vanwege de zaak van het belaste land van Joost Aelbertsz en Dirck 
Govertsz 

11v Storm 
naar Den Haag, naar de Raad inzake zekere schavuiten, die hier gevangen 
"lagen" 

11v Storm, met mr. Heinrick licentiaat naar Amsterdam, inzake het Goudse bier 

11v Storm naar Onderschie te paard, vanwege Adriaen Bruyn die berecht was 

11v Baernt de smit naar Liesvelt 

11v Heinrick Jacobsz naar Den Haag 
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11v Vrerick Adriaensz en Heinrick Govertsz naar Alfen, naar de hoogheemraad om de gaten in de Goudkade te stoppen 

11v Willem Aertsz en mr. Heinrick Jansz naar Den Haag, op verzoek van de landvoogdes, inzake een bede 

11v Jan Jansz, mr. Heinrick Jansz en Dirck Govertsz 
naar Den Haag, om met de tresorier te spreken over de brouwerij jegens die van 
Amsterdam, en verder om antwoord te geven in zake genoemde bede 

12 Jan Jansz met Dirck Govertsz naar Den Haag, inzake de bede 

12 een bode die een brief bracht 

12 Heinrick Jacobsz 3x gelopen naar Den Haag met brieven, samen 5 dagen 

12 
Jan Jansz, Huych Gijsbertsz, Dirck Govertsz, en Dirck Jansz de 
lange 

reis inzake de bede 

12 Jan Jansz, Jacob Minne en Heinrick Govertsz naar Den Haag, inzake de bede 

12 Willem Jan en Dirck Dircxz naar Amsterdam, om de rente te betalen 

12 Jan Jansz, Jacob Minne en mr. Reyer naar Dordrecht, inzake de stapel 

12 Jan Jansz en Jacob Minne naar Den Haag, om met de 5 steden te spreken over de heer van Wassenaar 

12 Willem Jan met Neel in den Hoorn naar Den Haag, naar mr. Gerit Vermije gezonden 

12 Baernt smit naar Utrecht 

12 Jan Jansz, en mr. Heinrick Jansz 
naar Liesvelt, naar de tresorier om met hem te spreken over de zaak betreffende 
het kapittel en het land van Stein 

12 
Claes Gerit Claesz, Jacob Pietersz, Adriaen Dircxz, Cornelis Dirck 
Bouwensz, Daem Willem Hugez en Jan Gijssen en 2 timmerlieden en 
2 wagens 

2 dagen uit 

12 Neel dijck met zijn wagens met balken en volk, 3 dagen uit 

12 Jan Aertsz te paard 4 dagen op de Rijndijk geweest 

12 Baernt smit naar de heer van Brederoede en naar Oudewater 

12v Vrerick Adriaensz en Claes Geritsz naar Alfen, naar de heemraad om de gaten in de Goudkade te bekijken 

12v Baernt smit naar Woerden 

12v een bode gezonden naar Gerit Robijn 

12v de Roemssche pier naar Leiden 

12v dezelfde Pieter 2 keer naar Utrecht; met brieven aan 't kapittel te Oudmunster 

12v mr. Gerit Storm 
naar Den Haag met een akte inzake de borgtocht van de aflossing van de 1000 
gulden 

12v mr. Heinrick en mr. Reynier 
naar Den Haag, om daar arbiters te kiezen in de zaak tegen die van Oudmunster, 
en om te spreken over de Rijndijk 

12v Vrerick Adriaensz en Andries tollenaar naar de Gouwsluis 

12v Storm naar Delft, voor allerlei zaken 

12v Heinrick Jacobsz naar Delft 

12v heer Heinrick, priester te Utrecht naar 't kapittel met 6 gouden guldens (4 dagen) 
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12v Dirck Dircxz en Willem Jan 
naar Antwerpen om de rente te betalen, verder naar Mechelen en Brussel, voor 't 
proces tegen die van Amsterdam (17 dagen) 

12v Heynrick Jacobsz 
naar Antwerpen met het geld, om te betalen, en bleef bij het geld totdat de 
tresoriers kwamen (21 dagen) 

12v Heynrick Jacobsz naar Leiden met een brief 

12v Vrerick Adriaensz en Heynrick Govertsz 
naar Haarlem om daar verder te gaan bij de hoogheemraad om de gaten te 
stoppen 

12v Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om het rapport van die van Bremen te horen en het rapport dat de 
gedeputeerden brachten van de landvoogdes inzake het monopolie van het zout 

13 Heinrick Jacobsz naar Den Haag 

13 Helmer naar Den Haag met een brief 

13 Dirck Dircxz 
naar Brussel, op schrijven van de keizer om de prins in Duitsland te helpen, en 
inzake de wens om 500 lansdragers te onderhouden en de prins te huldigen in 
deze landen 

13 Heinrick Jacobsz naar Hekendorp 

13 Baernt smit naar Den Haag 

13 Dirck Dircxz en mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder en de Raad, inzake de 
gevangenschap van de heer van Wassenaar, en verder inzake de omslag van de 
gemenelandsrenten 

13 Heinrick Jacobsz naar IJsselstein 

13 Baernt smit naar mr. Aelbert van Loo te Brussel met een brief 

13 Dirck Dircxz en mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, betreffende de zaak van de heer van Wassenaer, en de staat van 
het gemene land 

13 de schout het nieuwe gerecht halen 

13 Heinrick Govertsz en mr. Heinrick vanwege de zaak van de heer van Wassenaer, en de staat van het gemeneland 

13 Heinrick Jacobsz naar Haastrecht en IJsselstein met een brief, en naar Den Haag 

13 Gerit Heye en mr. Heinrick Jansz naar Den Haag, inzake het maken van de omslag van 't gemene land 

13 Baernt smit naar Dordrecht met een brief aan de deken van "bisanson" 

13 Heinrick Jacobsz naar Dordrecht met een brief aan de deken van 'bisanson" 

13 Jan Jansz naar Dordrecht, voor bijzondere zaken 

13 Heinrick Jacobsz naar Gorkum 

13 Heinrick Jacobsz 
naar Schoonhoven, Oudewater en Moerkerken met een brief, en naar de heer van 
IJsselstein met een brief 

13v Willem Jan en Jacob Pieter Volpertsz naar Amsterdam om de rentetrekkers te betalen 

13v Willem Jan en Jacob Pieter Volpertsz naar Antwerpen om de rentetrekkers te betalen 

13v de kastelein en Dirck Dircxz naar Woerden om de Rijndijk te maken (2 dagen) 
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13v Dirck Dircxz naar Woerden, om met de burgemeester te spreken om de Wiericke te stoppen 

13v Dirck Dircxz en Hc Govertsz naar de heemraad van Rijnland om de Rijndijk te maken 

13v 
Claes Geritsz, Jacob Pietersz, Adriaen Dircxz van Crimpen, Cornelis 
Dirck Bouwensz, Daem Willem Hugez en Jan Ghijssen en 2 
timmerlieden en 2 wagenmenners 

- 

13v een bode naar Leiden gestuurd 

13v Gerit Heye en Gerit Geerloffsz naar de Rijndijk, naar Woerden en naar Leiden 

13v Gherit Geerlofsz met mr. Jan van Duvoerde 
naar de heer van Montfoort, inzake de Rijndijk; nog een maaltijd te Montfoort 
betaald 

13v Jacob Pietersz en Claes Geritsz inzake het aanbesteden van de Rijndijk 

13v Heinrick Govertsz en Claes Geritsz naar de heemraad in Den Haag om de Rijndijk hoger en breder te maken 

13v Baernt smit naar de baljuw van Schieland met een brief 

13v Gijsbert Harmensz te paard naar Montfoort aangaande de Rijndijk 

13v Hc Jacobsz naar Woerden 

13v Baernt smit op reis vanwege de terugbetaling van het gemene land 

13v Heyn smit naar Dordrecht 

14 - blanco 

14v - blanco 

         

9 Schenkingen  
15 de gedeputeerden van Oudewater, IJsselstein en Woerden een maaltijd bij Willem Stevensz 

15 de tresorier en de ontvanger van Vlaanderen elk een zalm 

15 de hoogheemraad geld, bij de eerste schouw 

15 mr. Gerit van Neck wijn en offergeld bij zijn eerste mis 

15 een "edel man" die een brief van aanbeveling van de keizer om een bede had 

15 de oude schutters geld op St.-Jorisdag 

15 de vicarius van de Minderbroeders geld op bevel van de kamer 

15 Pieter hopcopersz wijn en geld bij zijn eerste mis 

15 mr. Jan Bazijn 36.000 stenen "voer een gratuiteyt" 

15 de schutters 
elk een kan wijn op sacramentsdag en verder schenkwijn op het Raadhuis; 
"desgelijcx op sacramentsdag" 

15 mr. Pieter apostelle voor zekere diensten, die hij de stad gedaan heeft: stenen, die hem beloofd waren 

15 
mr. Jan Rosscheu, Raad en procureur-generaal, de griffier, en 
anderen 

een maaltijd 

15 de hoogheemraad 2 kannen wijn 
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15 de wijbisschop bij Sint Katrijnen 2 kannen wijn 

15 de Minderbroeders wijn, toen de vicarius hier was 

15 de proost van Oudmunster met de heren van Utrecht een maaltijd met de wijn 

15 "een genaempt IJsselsteyntgen den heraut van Hollont" geld 

15 heer Adriaen Cornelisz wijn en offergeld bij zijn eeste mis 

15 de Minderbroeders 4 kannen wijn voor hun kermisdag 

15 het Nootgodsgilde en de jonge schutters elk 2 kannen wijn op sacramentsdag op het Raadhuis geschonken 

15v 
de heren van Gent, de burgemeesters van Oudewater, Willem Goudt, 
de raadsheren in Den Haag en mr. Cornelis van Schoonhoven 

een maaltijd en de wijn, bij Pieter Poerbos 

15v de heer van Cruininghen 4 kannen wijn 

15v de heer van Aernemborch 2 keer6 kannen wijn 

15v Willem Goudt 6 kannen 

15v de jonge schutters wijn, geschonken op 't Raadhuis op St.-Jansdag 

15v Pieter hopcopersz 4 kannen wijn bij zijn eerste mis 

15v de hoogheemraad wijn 

15v heer Floris van IJsselstein en de tresorier elk 3 tonnen bier (de ton 5 schellingen) en vracht en onkosten 

15v in 't klooster in Stein geld, in de "gulde" mis, op bevel van de kamer 

15v mr. Frans Cobel en mr. Jasper, raadslieden een maaltijd 

15v mr. Joncker van Aerdenborch 2 kannen wijn 

15v Pieter hopcopersz 
van de schutters 4 kannen wijn bij zijn eerste mis, het Noodgodsgilde 2 kannen, 
de vrouwe van Montfoort 2 kannen en de sommelier van de prins een maaltijd 

15v de tresorier een maaltijd 

15v de tollenaar van Geervliet een maaltijd 

15v in het Nootgodsgilde 3 kannen 

15v t gilde van O.L.Vrouwe in de Kerk - 

15v Gerit van Berckenroede een maaltijd, toen men de schikking maakte aangaande zijn renten 

15v de tresorier en zijn huisvrouw 2 maaltijden 

15v de Minderbroeders 80 pinten wijn en een maaltijd op St.-Franciscusdag 

15v 
de procureur-generaal van het Hoge Hof met de advokaten 
procureurs 

een maaltijd en wijn bij Machel 

16 de commissarissen van de verponding maaltijden in 't Vlies, "voer ende nae" 

16 de oude schutters bij Willem Stevensz op Verzworen Maandag 

16 de gedeputeerde(n) van Goes geld 

16 de gedeputeerde(n) van Dordrecht geld 

16 de gildemeesters op Verzworen Maandag: geld 
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16 de heer van Bergen en heer Floris en de tresorier 8 tonnen bier, toen ze in Den Haag waren 

16v - blanco 

         

10 Waken  
17 de trompetters op de toren 's nachts, en de klaroen 

17 de 4 klapwakers - 

17 de 5 poortwachters 5 poorten bewaken 

17 Wouter Harmensz en maat waken op 't slot 

17 Jan mitte lamme hant waken op de kerktoren 

17 Jan simpel 't lood geven in 't gat van de haven 

17 Heyn Willemsz de boom openen en sluiten 

17 de 5 poortwachters waken 

17 Jan mitte lamme hant - 

17 Jan simpel 't lood geven 

17 Wouter Harmensz waken op 't slot 

17 de 5 poortwachters - 

17 Jan mitter lammer hant waken op de toren 

17 Jan simpel 't lood geven 

17 Wouter 't lood geven 

17 de 5 poortwachters 't lood geven 

17 Wouter 't lood geven 

17 Jan mitter lammer hant 't lood geven 

17 Jan simpel 't lood geven 

17 2 mannen waken in 't gat van de muur, 's nachts 

17 de 5 poortwachters waken in 't gat van de muur, 's nachts 

17 Wouter waken in 't gat van de muur, 's nachts 

17 de 5 "clinckwachters" waken 

17 2 mannen waken 

17 de 5 poortwachters waken 

17 de clinkwachters waken 

17 Wouter Harmensz waken 

17 Jan simpel waken 

17 Jan mitter lammer hant waken 

17v de 5 poortwachters waken 

17v de clincwachters waken 
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17v de 5 poortwachters waken 

17v de clincwachters waken 

17v 2 mannen waken 

17v de 5 poortwachters waken 

17v de 5 poortwachters waken 

17v de 5 poortwachters waken 

17v de 5 clinckwachten waken 

17v Heinrick Willemsz en Huych Jansz de Tolhuispoort bewaken 

17v Jan simpel de Tolhuispoort bewaken 

17v de 5 poortwachters de Tolhuispoort bewaken 

17v Wouter Harmensz de Tolhuispoort bewaken 

17v Jan mitter lammer hant de Tolhuispoort bewaken 

17v Jan simpel de Tolhuispoort bewaken 

17v Wouter, poortwachters, Jan simpel de Tolhuispoort bewaken 

17v Marinus waken op de toren 

17v de 5 poortwachters, Wouter, Jan simpel waken op de toren 

17v de 5 poortwachters, Wouter, Jan simpel waken op de toren 

17v de 5 poortwachters, Wouter, Jan simpel waken op de toren 

17v de 5 poortwachters, Wouter, Jan simpel waken op de toren 

17v - het kantoor bewaken 

17v de 5 clincwachters het kantoor bewaken 

17v 8 schoutsknechten bij de Sint-Mateusmarkt achter de schout lopen 

17v Heinrick Willemsz de klink op de Veerstalpoort bewaken (9 dagen) 

17v Heinrick Willemsz en Huych in de poort gezeten 

18 Heinrick Willemsz en Huych in de poort gezeten 

18 Pieter harnasmaker voor 7 mannen, die waakten op het Veerstal en in de torens (9 nachten) 

18 Engel Simonsz de brug(gen) bewaken tijdens de paardenmarkt (3 dagen) 

18v - blanco 

         

11 Bouwen  
19 4 mannen bijten hakken in 't verlaat 

19 Adriaen Jacobsz arbeid 

19 Govert Dircxz arbeid 

19 Pieter Dircxz arbeid 

19 Cornelis Pouwelsz arbeid 
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19 Pieter Luyt arbeid 

19 Piermont Jan de gode arbeid 

19 Cornelis Andriesz arbeid 

19 Gijs van stollick stenen schoonmaken 

19 Lambert en Claes Aertsz en opperman dakdekken 

19 Lambert Geritsz 4000 leinagels, nog 13 pond soldeer, en turf 

19 Pieter slotenmaker 2 sleutels, 2 schoten aan een venster en 1 ring 

19 Willem de smit 
19 pond ijzer aan de ankers op 't Hof en krammen op 't Veerstal; 2 hengsels op 
het Raadhuis; 300 scos-spijkers en 200 lasijzers 

19 Pieter backer 50 "pleuvijss" 

19 Cornelis bostelman vervoer van 24 hoed kalk 

19 - 12 schuiten zand en slepen 

19 Jaip Aelbertsz 24 hoed kalk dragen en opslaan 

19 Lambert Geritsz en opperman dekken 

19 Willem smit 36 pond en 14 pond ijzer, gebruikt aan de boom in het gat van de haven 

19 Adriaen Hugez, Harmen, Jan Tijsz en Willem Geritsz arbeid 

19 Harmen de palen halen (4 dagen) 

19 Willem Geritsz arbeid 

19 Jan Heynez een oude spriet 

19 Adriaen Jacobsz arbeid 

19 3 metselaars arbeid 

19 2 opperlieden arbeid 

19v Aelbert Heyez 200 palen 

19v - 12 schuiten zand 

19v Adriaen Jacobsz metselen 

19v Pieter Luyt, Govert Dircxz, 't zeutgen, Pieter Dircxz arbeid 

19v Aert Phillipsz arbeid 

19v 3 opperluiden arbeid 

19v 2 mannen de stenen per vlet vervoeren 

19v Adriaen Hugez arbeid 

19v Adriaen Hugez timmeren 

19v Willem Geritsz arbeid 

19v - slepen 

19v Claes de decker arbeid 

19v Cleyntgen arbeid 
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19v - 1500 kleinagels 

19v - zand en klinkers slepen 

19v Ocker Claesz 40.000 stenen halen 

19v Vrerick Jansz 1000 klinkers 

19v - de 40.000 stenen opstapelen 

19v Willem smit spijkers 

19v Bruninck spruut 48 hoed kalk 

19v - 12 hoed kalk dragen, opslaan en "uphouden" 

19v - schouwhuur 

19v Jan Vrericxz baggeren in het gat van de haven 

19v - 24 hoed kalk vervoeren 

19v Jan de wielmaker een rad voor het heiblok 

19v Huych Claesz en knecht timmeren aan het heiblok (een dag) 

19v Ewout Jansz hout 

19v Adriaen Jacobsz en 5 mannen en 3 opperlieden arbeid 

19v Lambert Geritsz en Claes dakdekken 

19v - 12 hoed kalk opslaan en dragen 

19v Ocker vervoer van 12.000 stenen en die opstapelen 

19v Pieter slotenmaker het slot van de school met 4 sleutels 

19v Claes bostel schouwhuur 

20 Bruuninck spruut 12 hoed kalk 

20 Adriaen Jacobsz en 4 metselaars en 3 opperlieden arbeid 

20 Dirck wacht en Gijs van Stollick arbeid 

20 Lambert Geritsz en Claes Aertsz dekken 

20 Cleyntgen opperen 

20 Ocker Claesz 40.000 stenen vervoeren 

20 Claes Brantsz en Joris Aertsz 12 schuiten klei laden 

20 4 mannen 40.000 stenen vervoeren 

20 Adriaen Hugez, Harmen Meesz en Willem Geritsz arbeid 

20 Adriaen 8 dubbele sparren 

20 Willem smit 12 pond ijzerwerk, 200 lasijzers en 300 middelnagels 

20 Jaip Aelbertsz 12 hoed kalk dragen en opslaan 

20 Nanne Cornelisz schouwhuur 

20 - 12 "riets" pannen, vervoer, meten 

20 Floris Florisz levering van deze pannen 
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20 Dirck Willemsz 36 karren, horden en ijzer slepen 

20 Heinrick Govertsz 100.000 stenen 

20 Simon Willemsz 50 horden 

20 Pieter leien 

20 Pieter Jansz zand 

20 Daniel Huych snelle 33 emmers, om mee naar de brand te lopen 

20 
Adriaen Jacobsz en 4 metselaars en 2 opperlieden en nog een 
opperman 

metselen 

20 Dirck Wacht steen per vlet vervoeren en schoonmaken 

20 3 mannen de muur uitbreken, en graven 

20 Adriaen Hugez en 3 mannen arbeid 

20 Willem smit 
116 pond ijzer aan het slothout, 2 halve "crucen", 4 haken; 1000 lasijzers, 
bijthaken 

20 Jan de baggerman baggeren 

20 Ocker 40.000 stenen vervoeren, en opstapelen 

20 Jaip Aelbertsz 12 hoed kalk opslaan 

20v Simon mol 3 sparren 

20v Lambert Geritsz en Claes Aertsz en Cleyntgen dakdekken 

20v - olie, stroo, "marlijn" slepen, drinkgeld 

20v - het heiblok slepen naar de kooltuin, hout en het slothout slepen 

20v Jan Willemsz zand 

20v Cornelis bostelman 24 hoed kalk vervoeren, hout vervoeren en leien vervoeren 

20v - deze leien te Dordrecht op de schepen brengen 

20v Wout Jansz 3 balken, 1 wagenschot, sparren e.a. 

20v Dirck straat touwen, garen, zand 

20v Mees Michielsz 
2 kabels met een gewicht van 63 pond en een kabel aan het grote heiblok, met 
een gewicht van 78 pond 

20v Pieter harnasmaker de leren emmers merken 

20v Ewout Jansz 2 keperhouten 

20v Willem smit 
149 pond ijzerwerk, en "scammelen", schijven, sloten, bouten gebruikt aan het 
heiblok te Gouwsluis 

20v Geerloff Jansz riet, tenen, tenen voor daken en arbeid 

20v Pieter Vrericxz sleutels en sloten maken 

20v Lambert Geritsz en Claes Aertsen en Cleyntgen dekken 

20v - leinagels 

20v Adriaen Jacobsz en 5 mannen en 3 opperlieden metselen (27 dagen) 
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20v Claes Aertsz huur van het schip waar stenen mee gebracht zijn 

20v Nanne Cornelisz schouwhuur 

20v - 
24 karren zand en stenen vervoeren; 28 stapels leien vervoeren; 40.000 stenen 
opstapelen 

20v 56 mannen heien aan de toren in de kooltuin 

20v Jan van Eyckhout 2 1/2 last straatstenen; hoekstenen 

20v - kroonlijsten, dubbele nokstenen, 50 voet "waterlijsten"; 7 voet rode nokstenen 

20v - deze stenen lossen en straatstenen breken 

21 Adriaen Hugez en 3 mannen 4 dagen heien 

21 56 mannen 3 1/2 dag heien 

21 Pieter slotenmaker verschillende sloten maken; de stellage met het heiblok thuisbrengen 

21 Adriaen Jacobsz en 5 mannen arbeid aan de toren in de kooltuin (24 dagen) 

21 3 opperlieden arbeid aan de toren in de kooltuin (18 dagen) 

21 Hinne Meesz en Jan Tijs arbeid 

21 Ocker Claesz 80.000 stenen vervoeren en 40.000 stenen opzetten 

21 Willem smit 
40 pond ijzerwerk; 1 duimanker van 8 pond, 1000 lasijzers, 1000 dubbele 
middelnagels; 500 kleine dennennagels en nog 300 dubbele dennennagels 

21 Adriaen snorre en knecht werken aan 't verlaat bij Gouwsluis 

21 - een kraan, "treckvijssels", zagen, slepen en vervoer 

21 Lambert en Claes en Cleyntgen dakdekken 

21 2 mannen helpen de leien op te stapelen 

21 - 2 schuiten klei 

21 - 24 hoed kalk dragen en opslaan; nog 29 karren met zand 

21 Dirck Willemsz 40 karren met zand, kalk, tras en 29 stapels pannen vervoeren 

21 Jan Timansz vervoer van 29 "riet" leien 

21 Goesen Jansz 100.000 stenen 

21 - zand 

21 Hans Kaescamer hulp aan Adriaen snorre in de sluis, schiphuur en vervoer van 24 hoed kalk 

21 Adriaen Jacobsz en 5 metselaars en 4 opperlieden arbeid 

21 2 mannen aarde kruien in de toren 

21v Adriaen Hugez, Hinen Meesz, Jan Tijs en Willem Gheritsz arbeid 

21v Adriaen Hugez 28 dubbele sparren, 4 kerksparren, 18 balken, 3 stukken hout en ander hout 

21v - 20.000 stenen opstapelen 

21v Dirck Willemsz mennen 

21v Ocker 40.000 stenen vervoeren 
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21v Willem smit 88 pond ijzerwerk 

21v Dirck straatgen 
2 roe bestraten, en graven, zand, stenen trappen, 10 "crayscieters"; 2 1/2 last 
stenen vervoeren 

21v Neel Willems slepen 

21v Lambert Geritsz arbeid 

21v Claes Aertsz en cleyntgen arbeid 

21v Jaip de voel schouwhuur 

21v Jan van Leyerdorp 2 schuiten zand 

21v Hinnen Meesz en Willem Geritsz de palen halen (13 dagen) 

21v Adriaen Jacob Arisz en 5 mannen en 4 opperlieden metselen 

21v Jan van Stollick en Gijs van Stollick helpen bij het "vellen" van de palen 

21v Comen Gijs 
100 stapels leien vervoeren per schip, tollen, op- en afladen, meten en andere 
onkosten 

21v Jan van Stollick 46 palen 

21v Simon van Loonen 5 schijven, het heiblok verzetten 

21v Lambert en Claes en opperman dakdekken, de leien lossen 

21v Dirck Janssoon 1 1/2 hoed kalk 

21v - 43 stapels leien vervoeren 

21v Willem smit 76 pond spijlen in de torens, 16 haken 

21v Emme Daems 40.000 stenen 

21v Dammas Phillipsz 55 stapels leien; meten 

21v Jan van Tol te Leiden 24 hoed kalk 

21v - vervoer van de kalk 

21v Adriaen Jacobsz en 5 mannen en 4 opperlieden metselen 

22 2 zagers arbeid 

22 Jaip Aelbertsz 24 hoed kalk dragen en opslaan 

22 Adriaen Hugez en 2 mannen werken aan de torens 

22 Harmen Meesz en 2 mannen arbeid; 22 elzen 

22 Huych mit de ulen zwager 46 palen 

22 Jan Ockersz 36 palen 

22 Jan Cornelisz 12 palen 

22 Adriaen Jansz te Moordrecht 20 palen 

22 Willoen 14 palen 

22 Jan de stoeldraaier 48 palen en 16 palen 

22 Lambert en maat dakdekken 
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22 Willem Cornelisz 3 schuiten klei en opschieten en schouwhuur 

22 Dirck straat arbeid en 3 karren zand 

22 Pieter slotenmaker een slot met 2 ringen aan de nieuwe toren 

22 Ocker 40.000 stenen vervoeren 

22 - 80.000 stenen opstapelen 

22 Claes bostel schiphuur 

22 Willem smit haken en 5 "noesen" wegende 68 pond; spijkers 22 pond, ankers 378 pond 

22 Pieter van Waerhuyssen 100 stapels leien 

22 Bruyninck Spruyt 48 hoed kalk 

22 Jan van Leyerdorp zand 

22 7 mannen het fundament van de toren graven 

22 nog 5 mannen arbeid 

22 Adriaen Jacobsz en 3 metselaars en 3 opperlieden arbeid 

22 Adriaen Hugez, Hermen,Willem, Jan van Stollick, Gys van Stollick arbeid 

22 Lambert, 2 dekkers en een opperman dekken 

22 Dirck doesen 47 palen en 100 palen naar de dijk brengen 

22v Neel Tijsz 4100 toortsen 

22v Willem smit 4 ankers, grote spijkers, 200 ankerspijkers 

22v - 22 palen 

22v Pieter Luyt 16 palen 

22v - 3 schuiten zand 

22v - vervoer van 60.000 stenen en opstapelen 

22v Jan Jacobsz 12 hoed kalk en vervoer 

22v - 29 elzen en vervoer 

22v Cornelis Willemsz en Claes Dircxz 14 dagen mennen met wagen en paarden 

22v Dirck Claesz helpen laden 

22v Dirck straat 
2 1/2 voet arduin en 1 1/2 voet roodsteen, 8 kraaischieters, en arbeid, zand en 
opperman 

22v Willem smit 62 pond ijzer en vervoer 

22v Adriaen Hugez en Harmen, Willem, Jan arbeid 

22v nog 14 mannen heien en graven 

22v 32 mannen heien 

22v Adriaen en helpers metselen 

22v - 24 hoed kalk opslaan 

22v Daen Jan Heyez een stuk van een mast 
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22v - 4 schuiten zand 

22v 
Adriaen Jaip Arisz met z'n drieën en 3 opperlieden, nog een man en 
een opperman 

werken aan de toren 

22v 43 mannen en Adriaen den olifant heien 

22v Adriaen snorre en andere arbeiders werken aan de sluis, zagen en hout 

23 Ewout Jansz een balk, Deventer hout en ander hout 

23 - 2 schuiten zand 

23 Jaip Aelbertsz 24 hoet kalk opslaan en opschieten 

23 - trekkabels aan het heiblok 

23 Lambert dakdekken 

23 de opperman arbeid en soldeer slepen 

23 Goesen Jansz 160.000 stenen 

23 Ocker Claesz vervoer van de stenen en opstapelen 

23 Willem smit 71 pond grote spijkers; spijkers en ankers, gebruikt aan 't verlaat in Gouwsluis 

23 Jan Coen "omdat hy dat pat over ijssel maecte om up ende off te vaeren" 

23 - schiphuur 

23 Willem Cornelisz 3 schuiten met klei op het Hoofd opschieten om de torens te vullen 

23 Adriaen Hugez en 3 mannen heien en timmeren 

23 Jan Cornelisz 13 palen 

23 Adriaen en 4 mannen en 4 opperlieden arbeid 

23 4 mannen 26 dagen aarde kruien in de torens 

23 Geerloff Jansz het aardhuis aan de dijk dekken, "leckgarden", tenen, hout e.a. 

23 Lambert en 2 mannen en de opperman arbeid 

23 - 60.000 spijkers 

23 - 24.000 stenen vervoeren en 16.000 

23 - 300.000 stenen vervoeren 

23 - het banwerk van de stad maken in Stein 

23 - 69.000 stenen uitzetten 

23 Daem Dircxz 4 schuiten klei vervoeren naar de Gouwe sluis en 5 schuiten met aarde 

23v - 4 schuiten met zand 

23v Cornelis bostelman 36 hoed kalk vervoeren 

23v Adriaen Hugez 14 sparren, en de zagen die Paeu "stoeldriaer" de stad leende 

23v Willem smit 27 pond ijzerwerk; 100 ankernagels en 100 kleine spijkers 

23v Jaip Aelbertsz 12 hoed kalk dragen en opslaan 

23v Neeltgen Willems en Claes sloetgen mennen 
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23v - 1 schuit zand 

23v Timan Gheritsz 44.000 stenen en vervoer 

23v Claes sloetgen mennen 

23v Jan Pouwelsz van Dort 400 "drachout" 

23v Griet van Berch reuzel, bast en "malryn" 

23v Lambert en 2 mannen en de opperman dekken 

23v Jan Geritsz slepen. 

23v 4 personen 44.000 stenen opstapelen en 18.000 en vervoer daarvan 

23v Vrerick Jansz 8.000 stenen 

23v Claes bostel schouwhuur 

23v Willem smit 124 pond ijzerwerk 

23v Heinrick Lambertsz 24 hoed kalk dragen, opslaan en inschieten 

23v Nanne Cornelisz schouwhuur 

23v Pieter slotenmaker 22 windijzers, sleutels en sloten 

23v de "doelenmeester" zand 

23v Claes van Utert en Allert zijn maat en opperman arbeid 

23v Dirck straatgen en zijn zoon en opperman arbeid; 4 basten en zeiltouw 

23v Willem Jan 8000 stenen 

23v - 24 hoed kalk en vervoer 

23v Heinrick Lambertsz 24 hoed kalk dragen, opslaan en inschieten 

23v - 2 schuiten zand 

23v - 24 hoed kalk en vervoer 

24 Adriaen Jacob Arisz metselen 

24 
Govert Dircxz, Cornelis Hesselsz en Aert Phillipsz, Aelbert Dircxz, 
Barnaert, Comen Gerit, een jongen, 3 opperlieden, Jan de goede 

metselen 

24 2 mannen aarde kruien naar de torens 

24 Dirck straatgen en zoon en opperman arbeid, en een halve kar zand 

24 Pieter slotenmaker 10 tralie-ijzers en koperdraad en arbeid 

24 - zand en vervoer 

24 Aelbert leien en zand 

24 Adriaen Jacobsz metselen 

24 Govert Dircxz, Cornelis, comen Gerit, Aelbert Dircxz, 3 opperlieden metselen 

24 2 mannen aarde vervoeren en laden 

24 2 mannen aarde kruien 

24 Pieter verdaech en zoon gegraven in de vijver van de Minderbroeders, zand 
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24 een opperman arbeid 

24 Dirck straat 13 voet "waterlijst" en 4 "crayscieters" 

24 
Adriaen Jacobsz, Govert, Cornelis, comen Gerit, Aelbert, 2 
opperlieden, 1 opperman 

metselen 

24 2 mannen en nog 2 mannen de aarde naar de torens kruien 

24 Jan de wielmaker een as 

24 Jaip Aelberts 14 hoed kalk dragen en opslaan 

24 Lambert, Aelbert en Claes en de opperman leidekken 

24 - schouwhuur 

24 - zand, kalk, stenen aan de "Gronendaels" brug 

24 Lambert van Gorcum "de tegelen of te doen" 

24 Willem smit 16 pond ijzer aan 4 ankers, 18 pond aan 2 duimen en spijkers 

24 Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid 

24 Willem Geritsz arbeid 

24 Adriaen Hugez 8 balken, 8 sparren en het handgeld van de jonge-schuttersdoelen 

24 - - 

24v Jan van eyckhout 
120 voet dubbele hoekstenen, een roe roodsteen,1 1/2 last straatstenen; de 
straatstenen kloven en opstapelen 

24v Cornelis Dircxz 16 stapels leien 

24v Jaip Aelbertsz 24 hoed kalk opslaan, dragen en schieten 

24v Lambert Geritsz met z'n drieën en opperman arbeid 

24v Adriaen Jansz arbeid 

24v Willem smit een mantelijzer, 3 ankers en stempelijzers; 200 middelnagels 

24v Adriaen Hugez, Jan, Harmen en Willem arbeid 

24v Pieter Vrericxs sleutels 

24v Dirck straat en een opperman zand, 1200 klinkers, voor de Groenendaalsbrug 

24v Dirck Willemsz 38 karren zand en stenen vervoeren 

24v Allert van Leyen 3 schuiten zand 

24v Adriaen Jacobsz en diverse metselaars en opperlieden; metselen 

24v ook andere arbeiders 
hozen met emmers, met wagens en paarden de aarde vervoeren naar de 
stadsvesten; zagen 

24v 2 mannen arbeid bij de Minderbroeders 

24v 2 jongens en 2 opperlieden metselen 

24v Janninck Josta 142 voet "decksels" 

24v - de vuurroeren thuis halen 
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24v Vrerick Jansz 8000 stenen 

24v Bruninck Spruut 132 hoed kalk 

24v Pieter Claesz 100 kerksparren 

24v Jacob Gysbertsz een halve ton pek en tras 

24v Dirck straat en opperman zand; 9 roeden bestraten, en 11 voet "tafelments" 

24v Jaip Aelbertsz 24 hoed kalk dragen en opslaan 

24v Pieter Vrericxz 3 sloten repareren 

24v Lambert en opperman dekken op de toren achter de Cloveniersdoelen, en soldeer 

25 - folio 25r is niet gebruikt 

25v - folio 25v is niet gebruikt 

26 Jan Gerit Coen het "werk" aan het Veerstal over de IJssel maken 

26 Adriaen Hugez met z'n vieren arbeid aan de torens 

26 Willem smit 428 pond ijzer voor 7 ankers; 68 pond grote spijkers 

26 Harmen Meesz 4 stukken noords hout en 3 balken 

26 Simon Willemsz 25.000 stenen en vracht en opstapelen 

26 Jan Heyn vanwege Jan Sempels huisje, en de "boets" teren en stoppen 

26 Dirck Willemsz vervoer per kar 

26 - laken, dat aan Jan Sempels huisje "ginck tot puroyen" 

26 Hartoch van Leyen zand 

26 Cornelis bostelman 6 schepen kalk vervoeren 

26 
Cornelis Jacobsz en Claes Willemsz en 2 jonge metselaars en 2 
opperlieden 

metselen 

26 Adriaen Jacobsz en verschillende metselaars, opperlieden metselen 

26 andere arbeiders de aarde graven en egaliseren 

26 Claes sloetgen aarde vervoeren en laden 

26 Emme Daems 155.000 stenen 

26 Claes Cornelisz en maat zaagwerk en 25 jonge bomen 

26 Cornelis bostelman vervoer van 1 schip met kalk, 2 schuiten met zand 

26 Allert 3 schuiten met zand 

26 
Adriaen Jacobsz, Govert Dircxz, en zeutgen, comen Gerit, Aelbert 
Dircxz en 3 opperlieden 

metselen 

26 - hoepels aan de kalk-kuipen 

26 2 mannen de aarde egaliseren 

26 Cornelis driesteeck en Claes sloetgen aarde mennen naar de vesten 

26 nog een man de aarde op de wagen laden 
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26v Adriaen Hugez en 3 mannen arbeid 

26v 2 houtzagers arbeid 

26v Dirck straatemaker 3 roe en 3 voet bestraten; 20 karren zand vervoeren met zand en anderszins 

26v Simon Willemsz 25.000 stenen 

26v Willem Claesz 30500 stenen en vracht en opstapelen 

26v Jaip Aelbertsz 12 hoed kalk dragen en opslaan 

26v Lambert en een ander arbeid en soldeer en verf 

26v Pieter van Campen 30500 stenen en vracht en opstapelen 

26v Willem smit 
16 ankers, 10 haken en 5 "noesen", sleutelnagels, een stempelijzer en 500 
dubbele middelnagels 

26v Willem Joost en een ander de gaten stoppen te Boskoop; zand 

26v Adriaen Hugez, Harmen Meesz, Jan Tijsz, Willem Geritsz timmeren 

26v 2 houtzagers arbeid 

26v Adriaen Hugez 2 balken om de "Walgebrugge" van te maken 

26v Neel driesteeck en Claes sloetgen klei vervoeren per kar 

26v Gijs en Jacob van Stollick aarde egaliseren aan de vesten 

26v een man de aarde op de wagen laden 

26v Adriaen Jacobsz arbeid 

26v 
Govert Dircxz, Cornelis 't zeutgen, Comen Gerit, Aelbert Dircxz, 2 
opperlieden en Piermont 

- 

26v Willem smit 36 pond ijzerwerk, 27 pond ijzerwerk en 100 kleine dennenagels 

26v Claes de leydecker en Cleyntgen leidekken 

26v Ocker 25.000 stenen van Simon Willemsz vervoeren en opstapelen 

27 Simon Willemsz 25.000 stenen en schiphuur 

27 Pieter Maertsz de Groenendaalse brug baggeren 

27 3 kleivoerders het gat stoppen met 3 schuiten klei 

27 
Adriaen Jacobsz, Govert, 't zeutgen, comen Gerit, Dirck Aelbertsz, 
Jan de goede en een man, Pier mont 

metselen 

27 Adriaen Hugez en Harmen Meesz, Willem Geritsz, Jan Tijsz arbeid 

27 Jan Ockersz 38 palen 

27 Willem de smit 
26 pond ijzerwerk; nog 300 middelnagels, 100 dubbele, 100 kleine dennen- nagels 
en 50 grote spijkers en zaagwerk 

27 
Adriaen Jacobsz, Govert 't zeutgen, Comen Gerit, Aelbert, Pier 
Monck, Jan de Goede, Pieter van Velsen 

metselen 

27 Pieter Maertsz baggeren 

27 Cleyntgen opperen 
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27 Claes de leien tellen 

27 Dirck Willemsz karren 

27 - schouwhuur, de stadsschouwen in de teer zetten en schoonmaken 

27 
Adriaen Jacobsz, Govert, Cornelis, Comen Gerit, Aelbert, Pier 
Monck, Jan de goede, Pieter van Velsen 

metselen 

27 Frans 4000 leien 

27 Adriaen Hugez, Harmen Meesz, Jan Tijsz, Willem Geritsz timmeren en houtzagen 

27 Lambert Geritsz en maat en Cleyntgen de leien schoonmaken 

27 Pieter Maertensz baggeren in de Gouwe 

27v Dirck de karreman karren 

27v Adriaen Aertsz, Adriaen Boyensz 14 schuiten aarde op 't hoofd schieten 

27v een man van Edam een half schip kanthout, "dat de sluusmeesters gehadt hebben" 

27v Adriaen Jacobsz, Govert, 't zeuken, Comen Gerit en Aelbert metselen 

27v Jan de goede opperen 

27v Pieter van Velsen opperen 

27v Pier mont opperen 

27v Jaip Aelbertsz kalk dragen en schieten 

27v Adriaen Hugez en Harmen, Willem em Jan timmeren 

27v 2 houtzagers arbeid 

27v Willem smit 46 pond ijzerwerk, 350 middelnagels, andere kleine spijkers en 22 pond ijzer 

27v Claes sloetgen mennen 

27v Cornelis Willemsz arbeid 

27v een man laden 

27v 2 mannen de aarde aan de Vesten gelijkmaken (9 dagen) 

27v Adriaen Aertsz en Adriaen Boyensz elk 8 schuiten aarde opschieten 

27v Pieter Maertsz baggeren onder 't kerkhof 

27v Pier Lombert 500 klinkers 

27v Jaip Jansz 2 bladen eikenhout 

27v Lambert dakdekken 

27v Pieter slotenmaker 14 windijzers en een sleutel; zand en karren 

27v 
Adriaen Jacobsz Govert, 't zeutgen, comen Gerit, Dirck Aelbertsz, 3 
opperlieden 

metselen 

27v Comen Gerit en Harmen Cornelis arbeid 

27v Willem smit kabels aan 't verlaat; 200 middelnagels en 200 dubbele 

27v Gerit Adriaensz en Willem Cornelisz 10 schuiten aarde op 't hoofd schieten 
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27v Pieter Mairtsz en Jan de baggerman baggeren 

27v Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Jan Tysz en Willem Geritsz timmeren 

27v Tomas Geritsz en maat zagen, karren 

27v de tollenaar van Gouwersluis baggeren bij Gouwsluis, op bevel van de kamer 

27v Jan en Pieter baggermans baggeren 

28 Jaip Aelbertsz 12 hoed kalk dragen, opschieten en opslaan 

28 Lambert en Claes van Utert en Cleyntgen dekken en soldeer 

28 
Adriaen Jacobsz, Govert, dat zeutgen, Comen Gerit en Aelbert en 5 
opperlieden 

metselen 

28 Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Jan en Willem arbeid 

28 Willem smit 18 pond ijzerwerk, 200 middelnagels, en 200 dubbele, 50 kleine nagels 

28 2 zagers zagen 

28 - een Deventer plank en een rondhout 

28 Pieter slotenmaker 3 sloten 

28 Neel driesteeck en Claes sloetgen aarde mennen 

28 een man laden 

28 2 mannen aarde egaliseren aan de Vesten; schuiten klei 

28 Bruninck Spruut's weduwe 36 hoed kalk en 12 hoed 

28 Cornelis bostelman vracht van 3 schepen kalk 

28 Jaip Aelbertsz 12 hoed kalk dragen en opslaan; 22.000 stenen opstapelen 

28 Dirck straatgen zand, touw, garen, karren 

28 Pieter en Jan baggerman baggeren 

28 Willem smit 
136 pond ijzer; 200 lasijzers, 200 middel en 200 dubbele middelnagels; 150 
nagels 

28 Adriaen Hugez, Harmen Meesz, Jan Tijsz en Willem Geritsz arbeid 

28 Adriaen Hugez een balk, te Haastrecht gebruikt 

28 
Adriaen Jacobsz, Govert 't zeutgen, Comen Gerit, Aelbert en 4 
opperlieden 

metselen 

28 Gerit en Harmen de stenen schoonmaken 

28 Lambert Geritsz en Claes van Utert en Cleyntgen dekken 

28v Dirck Goesensz 22.000 stenen 

28v - een schuit zand 

28v Jan en Pieter baggerman baggeren 

28v Simo van Loenen spijkers 

28v Willem smit 
107 pond ijzerwerk, 100 lasijzers, 200 middelnagels, 300 dubbele; 200 kleine en 
grote nagels 
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28v Jan Cornelisz 3 balken 

28v Harmen Meesz, Jan Tijs en Willem Gheritsz elk 3 dagen timmeren 

28v Adriaen Hugez 2 dagen timmeren 

28v de houtzagers arbeid één dag 

28v Adriaen Jacobsz en 4 mannen en 3 opperlieden metselen 

28v Willem Cornelisz en Gerit zijn maat 26 schuiten met klei schieten op 't hoofd 

28v Claes sloetgen en Neel driesteck mennen 

28v 2 mannen de aarde gladmaken aan de Vesten 

28v Dirck Claesz klei laden 

28v Heinrick slotenmaker hengsels, sloten en sleutels bij de Minderbroeders maken gedurende een jaar 

28v de baggerlui baggeren 

28v Pieter slotenmaker sloten en sleutels 

28v - kalk dragen en opschieten 

28v Adriaen Jacobsz en 4 mannen en 3 opperlieden metselen 

28v Dirck straatgen en zijn zoon arbeid, en touw en garen 

28v Gerit Aertsz 4 schuiten klei schieten op 't hoofd 

28v Neel driesteck, Claes sloetgen aarde vervoeren 

28v 2 mannen de aarde egaliseren 

28v Dirck versloet laden 

28v Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Willem en Jan arbeid 

28v Willem smit 76 pond ijzer, 200 lasijzers, 300 middelnagels, 200 dubbele; 200 dennen- nagels 

28v Willem Cornelisz 4 schuiten aarde 

29 Dirck Baerntsz met zijn kinderen de stadsgracht schoonmaken 

29 - een schuit zand; schouwhuur 

29 Jan baggerman baggeren 

29 Jaip Aelbertsz 12 hoed kalk opslaan en dragen; 26 hoed kalk vervoeren naar de sluizen 

29 Adriaen Jacobsz en 4 mannen en 4 opperlieden metselen 

29 Harmen Meesz, met z'n vieren, timmeren 

29 de houtzagers arbeid 

29 Willem smit 176 pond ijzer; 200 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dubbele en andere nagels 

29 Jan koentgen de kade en de dijk uit de schouw houden 

29 Claes sloetgen en Neel driesteeck mennen 

29 Dirck sloet laden 

29 Claes sloetgen "de wech te houden anden overtocht" en ander werk 

29 Gijsbert Dircxz en maat de aarde egaliseren 
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29 Jan van Stollick arbeid 

29 Cornelis bostelman 24 hoed kalk vervoeren 

29 Adriaen Jacobsz en 2 mannen en 2 opperlieden metselen 

29 Adriaen Jacobsz met z'n vieren en 3 opperlieden metselen 

29 Adriaen Hugez met z'n vieren timmeren 

29 Jacob Simonsz de balken maken aan de brug voor de Clarissen 

29 2 houtzagers zagen 

29 Willem smit 200 pond ijzer en 36 pond ijzer; 300 middelnagels en andere nagels 

29 de baggeraars baggeren 

29 Ghijs en Jacob van Stollick aarde egaliseren 

29v Neel driesteeck slepen 

29v - de lantaren vermaken voor 't stadhuis 

29v Jan Jacobsz tinnegieter 1200 pond lood 

29v Jacob Pietersz 2 kandelaars in het accijnshuisje 

29v Ocker Claesz 22.000 stenen en 22.000 halen, vervoerskosten 

29v Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Willem en Jan arbeid; 4 houten, gebruikt aan de Gouwsluis 

29v 2 houtzagers en een opperman - 

29v Pier verdaech en maat het hout naar Gouwsluis brengen 

29v Willem smit 176 pond ijzer; 1900 grote en kleine nagels 

29v Adriaen Jacobsz met z'n drieën en de opperlieden metselen 

29v de baggerlui baggeren 

29v 2 mannen de aarde aan de Vesten bewerken 

29v Jaip Aelbertsz kalk dragen 

29v Heinrick Lambertsz en Pieter Willemsz de kalk vervoeren 

29v Andries Joosten 22.000 stenen opstapelen 

29v 3 mannen klei vervoeren naar de Gouwsluis 

29v Adriaen Hugez en Harmen Meesz, Jan en Willem timmeren; hout 

29v Jaip Aelbertsz en Heinrick Lambertsz kalk dragen 

29v Willem smit 42 pond ijzer; 800 grote en kleine spijkers 

29v - zand en 8500 stenen en 50 stenen 

30 Ewout Jansz 
10 karbelen, 200 palen, 50 middelhouten, 60 keperhouten een stuk hout van 40 
voet, ander hout, boogpalen en balken 

30 Ewout Jansz 16 rondhouten, 5 bouten, 11 "uutdregers"-planken, gezaagde palen en ander hout 

30 Jan Wollebrantsz werk aan de stadsdijk 

30 Bruninck Spruuts weduwe "leyen" van 24 hoed kalk 
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30 - een schuit zand 

30 Adriaen Jacobsz en Govert Dircxz en 2 mannen en 3 opperlieden arbeid 

30 Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Jan Tijszoen arbeid en 2 balken 

30 Gijsbert Dircxz aarde kruien naar de Doelen 

30 Neel driesteeck 5 x hout vervoeren, slepen en karren 

30 Willem smit 14 pond ijzer, 300 dubbele middelnagels, en 300 andere spijkers 

30 Jan Mateusz 3 "boechstijlen" 

30 - een schip zand 

30 Adriaen Jacobsz metselen 

30 Govert en tzeutgen metselen 

30 Comen Gerit metselen 

30 Aelbert Dircxz metselen 

30 Piermont metselen 

30 2 opperlieden metselen 

30 Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Jan Tijsz en 2 houtzagers timmeren en 10 stukken hout van 30 voet 

30 Willem smit 64 pond ijzer, 1000 grote en kleine spijkers 

30 Pieter slotenmaker sloten en sleutels, vervoer 

30 Adriaen Jacobsz met z'n vieren en 3 opperlieden metselen 

30 Willem smit 154 pond ijzer en 1800 grote en kleine spijkers 

30 Harmen Meesz, Adriaen Hugez en Jan Tijsz timmeren en 1 stuk hout 

30v Pieter Dircxz en opperman pannen schoonmaken en van latten voorzien, vervoer, 1 schip zand 

30v Bruninck Spruuts weduwe 6 hoed kalk 

30v een koopman uit Deventer een schip vol hout 

30v - 2500 latten uit Antwerpen 

30v Dirc Goesen steenplaatser 20.000 stenen 

30v 
Adriaen Jacobsz, Govert Dircxz, 't zeutgen, Comen Gerit, Aelst, en 2 
opperlieden en Piermont 

arbeid 

30v Pieter Dircxz en Jacob Willemsz en opperman dakdekken 

30v Adriaen Hugez, Harmen Meesz en Jan Tijsz arbeid 

30v Willem Geritsz arbeid 

30v Huuch Gijsbertsz 6 wilgen, waarmee men de ophaalbrug maakte op de haven 

30v Simon Mol 8 balken 

30v Willem smit 
94 pond ijzer in de Doelen, 1600 grote en kleine nagels, gebruikt aan het 
Doelenhuis 

30v Ocker Claesz 20.000 stenen en halen en vracht 
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30v Cornelis Willemsz 33 balken slepen en 11 wagens mennen 

30v Jan de ketelboeter 1000 pannen 

30v Pieter Vrancken 2500 latten uit Antwerpen per schip hierheen brengen 

30v Goesen Jansz 22.000 stenen 

30v 
Adriaen Jacobsz, 't zeutgen en Comen Gerit, Aelbert Dircxz, Pieter 
Dircxz en 3 opperlieden 

metselen 

30v - 2 schuiten zand 

30v Emme Daemen 18500 stenen 

31 Adriaen Jacobsz en nog 4 metselaars en 3 opperlieden metselen 

31 Pieter en Jaep Deckers dekken 

31 Adriaen Hugez, Jan Tijsz en Harmen en 2 houtzagers arbeid 

31 Willem smit 116 pond ijzer, 7000 scos-spijkers, 800 andere spijkers, klein en groot 

31 - 20.000 stenen stapelen 

31 Jan Meesz de "baen" met puin egaliseren 

31 Neeltgen driesteck slepen 

31 2 mannen dekken op het Doelenhuis 

31 Dirck straat basten, zand en arbeid 

31 Willem smit 75 pond ijzerwerk, 1100 nagels klein en groot 

31 Dirck straat kardelen (?) 

31 Cornelis Boeckelsz 2700 pannen; 4500 pannen 

31 Pieter slotenmaker sloten aan de poorten maken 

31 
Adriaen Hugez, Harmen Meesz, Willem Geritsz en Jan Tijs en 2 
houtzagers 

timmeren, een stuk hout en slepen 

31 Goessen Jansz 20.000 stenen en vracht en opstapelen 

31 Dirck Willemsz vervoer van pannen en zand 

31 Adriaen Jacobsz en nog 4 metselaars en 3 opperlieden arbeid 

31 Adriaen Hugez, Harmen Meesz, Jan Tijsz en Willem Geritsz arbeid 

31 2 zagers zagen 

31 Simon Heinricxz een "spoertgen" 

31 Jacob Jansz 3 Deventer houten 

31 de pater van de Magdalenen 12 palen 

31v Goessen Jansz 20.000 stenen en vracht en stapelen 

31v Willem smit 138 pond ijzer, en 200 nagels 

31v Willem smit ijzer en spijkers, gehaald door de Minderbroeders 

31v Geerloff Jansz de voorkant van het Doelenhuis met riet stoppen 
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31v Dribber aarde glad maken 

31v Neel Driesteeck hout slepen en een schuit laden met klei 

31v 2 zagers arbeid 

31v Jan Bartelmees 2 blokken planken 

31v - een schip zand 

31v Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Willem Geritsz en Jan Tijsz timmeren 

31v 3 paar zagers arbeid 

31v - een "strijckhout", "ende Harmen gaff die leveraers tordrecht te verdrincken" 

31v Willem smit 56 pond ijzer, 1200 nagels 

31v Jan baggerman en maat baggeren 

31v Claes van Utert dekken op de hal 

31v Cleyntgen opperen 

31v - olie en vorsten 

31v - slepen 

31v Jan bost een balk 

31v - vervoer 

31v Cornelis bost 48.000 leinagels 

31v 
Adriaen Jacobsz, Pieter Dircxz, 't zeuken, Comen Gerit, Aelber 
Dircxz, Jan de goede, Pieter van Velsen, Jannitgen 

metselen 

31v Claes van Utert en opperman leidekken; vorsten, schouwhuur 

31v Philips de metselaar 5 1/2 ton tras 

31v Adriaen Hugez, Harmen, Willem en Jan, 2 paar houtzagers arbeid; een stuk hout en 6 keperhouten 

32 Willem smit 62 pond ijzer, 1100 andere nagels, klein en groot 

32 Pieter Dircxz, Jacob Willemsz dekken, en latten 

32 Vrerick Jansz 3 schuiten klei 

32 Harmen Meesz met z'n vieren timmeren aan de toren 

32 2 paar houtzagers arbeid; 12 middelhouten en een hoekhout 

32 Willem smit 42 pond ijzer en 500 andere nagels 

32 - klei vervoeren 

32 Jacob Reyersz puin en zand vervoeren 

32 Cornelis Willemsz 18 karren met hout naar de Doelen en naar de torens brengen 

32 Jan Ockersz houtcoper van Dordrecht 52 balken, nog 3100 leien en 100 "muylderboerden" (= soort plank) en 

32 3 mannen lossen van dit hout 

32 Aert Michielsz 44 planken 

32 Adriaen Hugez, Harmen, Jan en Willem, 4 houtzagers en 2 arbeid 
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houtzagers 

32 - leinagels 

32 Adriaen Hugez, Harmen, Jan en Willem arbeid 

32 Willem smit 84 pond ijzer en 100 kleine nagels 

32 Willem smit 18 pond ijzer, 3500 spijkers ("tengnagels") 

32 Lambert de dekker en 3 mannen en opperman dekken 

32 Neel drie steck slepen en mennen 

32 - 53 balken, "stoppen" 

32v Adriaen Hugez, Harmen Meesz, Jan Tijs en Willem timmeren 

32v 4 zagers arbeid 

32v Willem smit 26 pond ijzer, 2500 nagels 

32v Lambert Geritsz en Claes Aertsz dekken 

32v Cornelis Willemsz mennen 

32v Pieter slotenmaker een slot en een sleutel 

32v Clemment Joosten hardsteen, gebruikt aan het Doelenhuis 

32v Jan Jacobsz, tinnegieter 366 pond lood 

32v Zyborch de viskoopster zand, vervoer, "pleunsen(?)" mennen 

32v Lambert Geritsz met z'n vieren arbeid, en soldeer 

32v Harmen Meesz, Adriaen Hugez, Jan Tijs en Willem en 2 paar zagers arbeid 

32v - 6 wagenschotten en 5 keperhouten 

32v Willem smit 22 pond ijzer, 3000 scosspijkers, 1250 nagels 

32v Lambert met zijn volk dekken 

32v - 2 karren zand 

32v 
Harmen Meesz, Jan Tijsz, Willem Geritsz en Adriaen Hugez, 4 
houtzagers 

arbeid, hout e.a. 

32v Dirck straat 5 schuiten zand, 4 karren 

32v Jan bontgen 6 karren puin 

32v Dirck straat 2 roeden bestraten, en 2 voet 

32v Willem smit 84 pond spijkers, 1800 nagels 

32v - zand overal brengen 

32v Pieter Cornelisz arbeid 

32v Neeltgen mennen 

32v Vrerick Jansz 3500 klinkers 

32v Pieter smit sleutels, hengsels, schoten, kettingen, ringen maken in de Doelen 

33 Dirck Pietersz repareren in de nieuwe Doelen 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        304 

 

 

33 Jan Claesz van Dort balken 

33 Jan Ponssen de glazen bij de Minderbroeders 

33 Gherit Maes reparatie bij de Minderbroeders 

33 Jan Ponssen glazen gemaakt aan het stadhuis en het Doelenhuis 

33 Ewout de houtcoper 9 stukken hout van 30 voeten; 30 middelhouten, 4 bouten, 7 wagenschotten 

33 Stijn van Beest 3 balken 

33 - "van de vloet te binden daermen vis in off slaet" 

33 Dirck Adriaensz arbeid in het Doelenhuis 

33 Jan Jacobsz tinnegieter 352 pond tin ('t honderd 10 schellingen) 

33 Neleman de brandemmers repareren en "verbinden" 

33 Adriaen Hugez kabels voor "de craenen ende hoefden" 

33 Pieter Adriaensz handgeld bij het hout 

33 heer Dirck Paeu een stuk hout 

33 Gerit up Haerlem 11 elzen 

33 Cornelis Goesen klei in de hal laten brengen en daarmee ophogen 

33v - blanco 

         

12 Diversen  
34 Willem Stevensz de flappert 

34 Jan Vrericxz bijten hakken 

34 Claes Ottenz ijzer maken 

34 Willem Stevensz 4 kopieën van het octrooi aangaande het Goudse bier 

34 Jan van den moete bepaalde geschriften over processen die de stad in Den Haag voert 

34 mr. Heinrick Jansz via de griffier 3 vidimussen uit octrooien van de brouwerijen; 3 kopieën collationeren 

34 - 
een proces dat de stad aangenomen heeft van (of: inzake) Russent Dirck Claesz 
en Adriaen Dircxz, dat de advocaat en de procureur plotseling hadden laten vallen 

34 - 4 kopieën met een verzoekschrift "civile" inzake het vonnis van Russent 

34 Daniel Huuch snelle 33 leren emmers 

34 - een boot, waarmee men de boom in het gat van de haven sluit 

34 de oude prucureursknecht de geschriften over de brouwerij overleveren 

34 - 
2 verzoekschriften; een bevelschrift en brieven(?) van de brouwerijen inzake ook 
het uitdiepen 

34 een "staetken" van het gemene land 

34 mr. Cornelis Boelinck, griffier in het Hof van Vlaanderen 
wat hij voorgeschoten had in verband met bepaalde plakkaten en de kosten 
inzake de brouwerij 
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34 - kopieën van bevelschriften en verklaringen in Nieuwpoort gemaakt 

34 Jan Duyst, deurwaarder 
een executie, gedaan jegens die van Amsterdam inzake de opslag van het 
Goudse bier 

34 Gerit wacht 
vanwege een huis op de hoek van de Vlamingstraat, dat hij aan de stad verkocht 
heeft 

34 mr. Heinrick Cornelisz een akte maken inzake de verklaring van Amsterdam aangaande het Goudse bier 

34v - 
een bevelschrift van vervroeging jegens die van Amsterdam inzake het Goudse 
bier op Amsterdam; nog 2 akten inzake die van Nieuwpoort 

34v Passchier, deurwaarder 10 dagen werk inzake de brouwerij jegens die van Amsterdam 

34v een bode die veel getuigen dagvaardde die door deze deurwaarder ondervraagd zijn 

34v - 2 uittreksels uit de Rekenkamer inzake hopaccijns en de makelaardij 

34v Passchier een register van 20 bladen inzake de "insomatie" van Amsterdam 

34v mr. Jheronimus van den Dorp rapportgeld en wijn; nog voor andere akten en kopieën 

34v - 
een register schrijven van de rente en van de bijtbriefjes; het contract schrijven 
van die van Nieuwpoort 

34v - een kopie, en een brief uit Den Haag gezonden naar Gouda 

34v Gerit Claesz de bode omdat hij de brouwers inlichtte over het koren 

34v de klerk de naschriften schrijven 

34v - een akte inzake die van Amsterdam 

34v - 2 kopieën en een staatje 

34v - een octrooi van de Rijndijk 

34v Willem Dircxz omdat hij het veer te Haastrecht bewaard heeft 

34v Willem Stevensz het privilege van het land van Stein schrijven en het boek van de leningen 

34v Harmen den deurwaarder een exploit gedaan jegens die van Amsterdam 

34v Willem Dircxz de helft van het veer te Haastrecht bewaren 

34v mr. Phillips de klerk van de hoogheemraad 
3 kerkelijke afkondigingen, door hem uitgevoerd in de dorpen aangaande de gaten 
in de Goudkade 

34v Harmen den duerwairder een kopie van een mandement van Frans Adriaensz 

34v - een akte van "submissie" inzake deze steden en de heren van Oudenmunster 

35 die van Oudmunster 5 gouden guldens vanwege de pacht van het land van Stein 

35 Calue kwitantie schrijven en vanwege de getuigen "die cussoer" en anderszins 

35 Evert soes omdat hij de dichtregels maakte in de glazen in de kamer 

35 Evert Claesz omdat hij het geld bracht, waarmee men in Antwerpen betaalde 

35 een deurwaarder de kopie van de vrede van Frankrijk en Engeland 

35 mr. Gerit Storm de kopie van de opdracht van de heemraad 

35 - 3 kopieën inzake de voorzieningen van de keizer om onze prins in "Duytslant" te 
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hebben 

35 - hofstedegeld, dat de stad schuldig was 

35 Dirck mitter noes 
een scheepje dat men aan de balk hangt, dat de burgemeesters hebben 
geschonken aan de deken van Besançon 

35 Heinrick Govertsz heemraad van de Rijndijk 22 1/2 morgen onkosten van de Rijndijk 

35 - 
bepaalde artikelen schrijven inzake de "vergancklickheyt" van de IJssel en de 
nering van de brouwerij 

35 mr. Gerit Storm 3 kohieren van de "doleantie" van de IJssel en de brouwerij 

35 mr. Heinrick licentiaat 
bepaalde instrukties geschreven inzake die van Amsterdam, hem toegestaan door 
Willem Aertsz 

35 Andries de tollenaar 
bepaalde onkosten gemaakt voor 't verlaat te Gouwsluis, zoals de kade verhogen, 
smeer, reuzel enz. 

35 Jan Goudt, deurwaarder vanwege de gijzeling 

35 Jan van den mota bepaalde geschriften, door hem geschreven, en akten e.a. 

35 mr. Frans van Leuwen, advocaat bepaalde geschriften, en bijzondere kosten 

35 Harmen den duerwairder 
de helft van het salaris voor het naar voren brengen van Pieter Hillebrantsz en 
Claes Heinricxz tollenaar 

35 Gerit stroe 
bezoek aan de heer van Sassen om de schepen met koren los te laten, waar hij 
60 dagen mee bezig was 

35v mr. Jan Bazijn 
vanwege het proces tussen die van Gorinchem en Dirck Goudtsz, toegestaan door 
de kamer 

35v Gerit up Haarlem 3 1/2 viertel morgengeld 

35v de Collatiebroeders een nieuw register 

35v Cornelis Dirck Bouwensz bijten hakken, toegestaan door de kamer 

35v - 
horden, wilgen etc. voor afsluiting van de Wiericke om het zoute water te keren, en 
wel via Heinrick Govertsz 

35v Jan de ketelboeter 
vanwege het huis op de Tiendeweg, waar de boogmaker in woonde, toen het 
nieuwe Doelenhuis gemaakt werd 

35v mr. Jan Bazijn geschriften inzake het proces tussen die van Amsterdam, Hoorn en deze stad 

35v Dirck Jan Hoensz onkosten bij de Hoge Raad inzake het proces tegen de baljuw van Biervliet 

35v Gerrit en Pieter de bode 
geld voor het gijzelen van de pachters der accijnzen en het manen van de 
brouwers inzake de lening 

35v Simon Jansz de sluis lichten 

35v Jan Willem Hugez omdat hij het geld naar Antwerpen bracht 

35v Gillis Hugez van Delft 
kosten van de stad in Delft voor de omslag van Kerstmis in 1513 om de rente in 
Antwerpen te betalen, waar Gouda en Haarlem toe veroordeeld waren 
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35v Willem Stevensz het register van Antwerpen schrijven 

35v de rentmeester van 't gemeneland diverse kwitanties inzake het remboursement van het gemeneland 

35v Willem Stevensz 
geschriften en rekeningen, geschreven toen de commissarissen van de belasting 
hier waren, 's morgens vroeg en 's avonds laat! 

35v Engel Simonsz het bruggeld inmanen 

36 Willem Stevensz 
het maken van deze 2 rekeningen, in het net schrijven en kopiëren "overmits dat 
de rekeninghen groet ende moyelick zijn" 

36v - blanco 

         

13 Bezoldigingen  
37 Baernt smit en Dirck Peyez kleding en bezoldiging 

37 de getijdenmeesters tot hulp van de getijden 

37 Willem Stevensz de kamer 

37 Willem Stevensz de weeskamer 

37 Comen Adriaen de poort bij het tolhuis 

37 mr. Jan van den Moete bezoldiging 

37 Comen Adriaen 't Veerstal 

37 - de Dijkspoort 

37 - de Kleiwegspoort 

37 - de Tiendewegs- en de Doelenpoorten 

37 - de Potterspoort en het hek bij Nyclaes openen en sluiten 

37 Gerit Claesz de weeskamer 

37 de schepenmeesters kleding 

37 - het Doelenpoortje bewaken via Gerrit Wolfertsz 

37 Margriet 't vroetwijff bezoldiging 

37 mr. Frans van Leuwen bezoldiging 

37 de boden bezoldiging 

37 Gerit Claesz de tresoriers dienen 

37 Pieter slotenmaker de klok op de toren stellen 

37 mr. Claes du Marchie bezoldiging 

37 - de St.-Joostklok stellen 

37 de Retorijckers de processie stellen 

37 Jan Pietersz bosscieter bezoldiging 

37 mr. Pieter barbier zijn tabbaard 

37 mr. Cornelis van Scoenhoven bezoldiging 
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37 mr. Jan van den Guchte bezoldiging 

37 Pieter Dircxz de Vlamingspoort openen en sluiten 

37 de schepenmeesters een poortpandingsmaaltijd 

37v de Kloveniers bezoldiging omdat ze de papagaai schoten 

37v Crepel Claesgen het marktveld schoonhouden 

37v de boochmaker bezoldiging 

37v Gerit Claesz de schutters dienen 

37v de deurwaarders in Den Haag voor Nieuwjaar 

37v de boden in Den Haag voor Nieuwjaar 

37v Roelof de kemerlinck voor Nieuwjaar 

37v de portiers van het Hof in Den Haag voor Nieuwjaar 

37v de baljuwsknechts voor Nieuwjaar 

37v de deurwaarders van de Rekenkamer voor Nieuwjaar 

37v de Kloveniers drank op Verzworen Maandag 

37v de procureursknechts in Den Haag - 

37v het vroetwijff bezoldiging 

37v mr. Jan Bazijn bezoldiging 

37v de Kloveniers op St.-Sebastiaansdag 

37v Frans Cornelisz omdat hij de 4 stuivers van 't brouwen ophaalt 

37v Henrick Govertsz omdat hij deze Frans "de brouwers overleverde" 

37v Heinrick Willemsz de boom in het gat van de haven openen en sluiten 

         

14 Saldo  
38 en 38v - saldo 

         

15 Renten  
39 - lijsten met namen 

         

         

 1515 inv.nr. 1174 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Dirck van Bockhoven de zijl in de Peperstraat 

1 Jacob Jansz Moel de vismarkt 
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1 Dirck Dirck Jacobsz de 4e gracht bevissen 

1 Clement Joosten laken 

1 Jacob Jansz Moel vlees 

1 Dirck Govertsz zout 

1 Volpert Aertsz visserij in Stein 

1v Cornelis Jansz bos vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Gerit Baerntsz huiden en hoornbeesten 

1v Govert Geritsz backer boter, honing en olie 

1v Cornelis bos hennep, garen, touw en want 

1v Jacob Hugesz smaltienden in het land van Stein 

1v Dirck Govertsz de brug met het veer te Gouda en Haastrecht 

1v Gherit Baerntsz azijn - en zeep 

1v Dirck Jansz hout en turf 

1v Evert de soes haring, bokking en sprot 

2 Willem Bennez de blinde brandewijn 

2 - het oost- en westeinde van de Willens 

2 Jacob Hugez Dirck van der Gouwenblok 

2 de procurator in Stein Waggelwijk 

2 - de tienspenning 

2 - de Veerlaan te Haastrecht 

2 mr. Heinrick Jansz de waag 

2 - 2 lood zilver in Stein 

         

2 Nakoop in het land van Stein  
2v nakoop in het land van Stein 

2v Willem Gheerlofsz 15 morgen land, die hij van Huych Ghijsbertsz kocht 

2v Adriaen Willem Meesz 10 morgen land 

2v Trijn Jan Pijnen weduwe een "sestendeel van een viertel" 

         

3 Voorgeschoten renten vanwege het gemeneland  
3 Dordrecht - 

3 Haarlem - 

3 Delft - 

3 Leiden - 

3 Alkmaar - 
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3 de rentmeester te Gouda - 

3 - rente van juffrouw Pieroene Alferts 

3 Adriaen Daen een kozijn, en klei en puin 

3 - rente staande op de naam van Floris Jansz 

3v - 
rente van Gerit van Berckenroede, bebriefd op naam van Margriet Jan Geerlofs 
zoon 

3v - 
rente op de naam van Adriaen Gerit Woutersz en de achterstalligheid is voor Dirck 
Stempelsz 

3v - rente op naam van Adriaen Gerit Woutersz 

3v - rente op naam van Jan van der Leenen 

3v - rente op naam van Pouwels Jacobsz 

         

4 Premies bij het verpachten van accijnzen  
4 Daem Willem Hugez wijnaccijns, 1e kwartaal 

4 Evert de Soes wijnaccijns, 2e kwartaal 

4 Gerit Heye wijnaccijns, 3e kwartaal 

4 Jacob Moel wijnaccijns, 4e kwartaal 

4v Clement Joosten bieraccijns, 1e kwartaal 

4v Jacob Joosten bieraccijns, 2e kwartaal 

4v Willem Harmensz bieraccijns, 3e kwartaal 

4v Jacob Moel bieraccijns, 4e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

5v Gherit Heye korenaccijns, 1e kwartaal 

5v Jan Cornelisz korenaccijns, 2e kwartaal 

5v Dirck Govertsz korenaccijns, 3e kwartaal 

5v Dirck Jan Hoensz korenaccijns, 4e kwartaal 

         

5 Andere ontvangsten  
6 domeinen van de landsheer te Gouda lijf- en losrenten 

6 nog ontvangen via mr. Reynier Aertsz, rentmeester geld 

6v administratie 1512 lening 

6v administratie 1513 overschot van de rekening 
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6v administratie 1514 termijn aan Willem Goudt, rentmeester 

6v administratie 1514 lening aan administratie 1515 

6v via mr. Chrispoffel Florisz lening 

         

6 Saldo  
7 - saldo 

7 - blanco 

         

7 Opgelegde gelden etc.  
8 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, 4 kwartieren 

8 Willem Goudt, rentmeester 
op de bede van onze portie, van de 100.000 gulden, toegestaan aan de koning, 
over alle landen, en de stad heeft ingestemd met zijn huldiging 

8 via mr. Heinrick Jansz betaald aan de rentmeester 

8 Willem Goudt, via Heinrick Govertsz betaling op de 100.000 gulden 

8v Willem Goudt, via Pieter zijn knecht termijn bede St.-Jan 

8v de heer van Moerkercken vanwege de heer van IJsselstein op aanwijzing van Willem Goudt 

8v Willem Goudt betaling op de bede 

8v Jan Goudt betaling op de bede opschrijven van Dirck Goodtscalck 

8v Feys Jansz betaling op aanwijzing van Willem Goudt 

8v Willem Goudt betalingen, door Comen Neel, in Dordrecht 

8v Vranck vander Hoeff betaling, via mr. Heinrick Jansz 

9 administratie 1516 geleend door tresoriers 1515 

9 administratie 1517 geleend door tresoriers 1515 

9v - Blanco 

         

8 Reizen  
10 Jacob Minne met Jacob Pietersz naar Den Haag, in verband met de gijzeling 

10 Heinrick Jacobsz naar Den Haag, 2 keer 

10 Sterckman naar de soldaten, om hun plan te vernemen 

10 Gherit Heye naar Delft 

10 Baernt de smit met Jacob Minne naar Gent en Den Haag 

10 Heinrick Jacobsz te paard naar Stolwijk, Utrecht, en Polsbroek met brieven 

10 Jacob Thomasz te paard naar Waddinxveen en Nieuwerkerk 

10 Jan Aertsz te paard naar Waddinxveen, naar de soldaten 

10 Gherit Heye een paard gehuurd om naar Delft te rijden 
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10 Sterckman naar Gorkum en naar een paar landbouwers met brieven 

10 Heinrick Jacobsz naar Stolwijk, Lekkerkerk en elders 

10 de kastelein met Coppen Leu naar Den Haag 

10 Jacob Minne, burgemeester naar Gent in zake de klacht van de IJssel en de brouwerij 

10v Jacob Minne, Dirck Jansz, Willen Jan en Andries de tollenaar naar Den Haag op de petitie van de landsheer 

10v Heinrick Jacobsz naar IJsselstein met een brief 

10v Gherit Heye naar Gent 

10v Jacob Minne en Gherit Heye naar Gent 

10v Gherit Heye en mr. Heinrick Jansz in Gent 

10v Heinrick Jacobsz naar Den Haag, en naar Coppele onder de ruiters 

10v Heinrick Govertsz, Dirck jansz de lange 
naar Den Haag, vanwege het tegenhouden van de ruiters, die in het land "upte 
leveringe lagen" 

10v Baernt smit naar Antwerpen met een brief 

10v Jacob Minne en Dirck Jan Hoensz naar Den Haag, vanwege de 800 soldaten en de 200 paarden 

10v Heinrick Jacobsz naar Den Haag 

10v Baernt smit van Brugge naar "Jabeecke" om een man te halen 

10v Jacob Minne en Cornelis Claes 
naar Brugge, in zake de 100.000 van de koning en de klacht betreffende de 
brouwerij 

10v mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, vanwege de zaak van Cornelis de Vrie, en in zake de dagvaart 
van het land, om de landsheer te ontvangen 

10v mr. Heinrick Cornelisz naar Den Haag, in de zaak tegen Cornelis de Vrie 

11 Jacob Minne, burgemeester naar Den Haag; inzake de huldiging van de landsheer, om hem te ontvangen 

11 Baernt de smit naar Bommel met een brief 

11 Gherit Aertsz behandelen van zijn paard, dat de heer van Aerenborch had bereden 

11 Pieter harnasmaker naar Den Haag met een brief 

11 Heinrick Govertsz naar Den Haag, om geld daarheen te brengen, waarvoor de stad gegijzeld wa 

11 Sterckman naar het oorlogsschip 

11 Jacob Minne en Dirck Dircxz 
naar Den Haag, vanwege de overeenkomst van de 20.000 gulden en ook om een 
schip "toe te maecxen" 

11 Jacob Minne en Willem Aertsz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag op bevel van de vroedschap, inzake deze overeenkomst; Heinrick 
Govertsz bleef daarna alleen in Den Haag bij de andere steden 

11 de kastelein, Jacob Minne, Dirck Dircxz, Baernt Heinricxz naar Dordrecht, inzake de huldiging van de landsheer 

11 Jacob Minne en Pieter Leu naar Den Haag, inzake de 8000 guldens 

11 Pieter Leu, Jacob Minne, Heinrick Govertsz en Willem Aertsz op reis om de 1000 gulden op te brengen 

11 mr. Heinrick Jansz en mr. Reyer Aertsz naar Den Haag, inzake het land van Stein 

11 Jacob MInne; Heinrick Govertsz, mr. Heinrick Jansz en Willem Jan naar Den Haag, in zake de petitie van de nieuwe bede 
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11 
mr. Chrispoffel, Jacob Minne, Dirck Dircxz, Baernt Heinricxz, Heinrick 
Govertsz en Pieter Leu 

naar Den Haag, inzake deze bede en het akkoord van de vroedschap 

11v Gherit Heye 
naar Dordrecht, om wijn te kopen, die men zou schenken aan de landsheer en 
aan de andere heren 

11v Heinrick Jacobsz 
naar Den Haag, om een doos te halen, nogmaals naar Den Haag, en naar 
Leerdam 

11v Baernt Smit 
naar Den Haag, met een brief aan de burgemeesters en aan mr. Frans van 
Leuwen; ook naar Utrecht 

11v Pieter Leu en Jan Jansz naar Den Haag, om te informeren naar de komst van de landsheer 

11v Pieter Leu, Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz naar Den Haag, in verband met de toestemming van de bede 

11v Gherit Heye naar Dordrecht, met de kopie van het plakkaat 

11v Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om in de griffie te praten over de bezwaren vam de nieuwe 
schilttalen of verponding 

11v Heinrick Jacobsz op reis met een brief 

11v Adriaen Adriaensz naar Leuven met brieven naar onze gedeputeerde 

11v mr. Heinrick Jansz en Jan Jansz in zake de verponding op reis 

11v Jan Jansz, Pieter Leu, en mr. Reynier Aertsz naar Den Haag, om met die van Dordrecht te praten 

11v Pieter Leu, burgemeester, Heinrick Govertsz, Willem Jan 
naar Mechelen, Leuven en Brussel inzake de nieuwe verponding(en) die gegijzeld 
waren door de rentmeester van de bede, die bij de oude schilttalen toegestaan 
was, en andere zaken 

12 Baernt smit op reis om de artikelen, die in Delft vergeten waren 

12 Gherit Heye, burgemeester, en Jan Jansz 
naar Dordrecht, omdat onze poorten in Dordrecht aangehouden waren vanwege 
de stapel 

12 Heinrick Jacobsz gestuurd naar Den Haag met een brief aan mr. Jan Weynsz 

12 Heinrick Jacobsz van Dordrecht naar Gouda, om de registers te halen, die vergeten waren 

12 Jacob Minne en Heinrick Govertsz 
naar Rotterdam, naar de heemraad van Schieland, om de privileges inzake het 
land van Tuyl en de Broek tegenover die van Waddinxveen te tonen 

12 mr. Maerten, Heinrick Govertszoonsz 
gestuurd van Mechelen naar Gouda, om te melden dat de stadhouder in zijn ambt 
was gecontinueerd 

12 Heinrick Govertsz en Jan Jansz 
naar Den Haag, vanwege de gijzeling door de rentmeester omdat hij betaald wilde 
worden volgend de nieuwe verponding 

12 Gerit Heye, Jan Jansz en Heinrick Govertsz naar Den Haag, om advies te krijgen inzake de nieuwe verponding 

12 Gherit Heye en Heinrick Govertsz naar Den Haag 

12 Baernt de smit naar Den Haag met een brief; naar Buren; naar IJsselstein 

12 Gherit Heye, Baernt Heinricxz, Heinrick Govertsz naar Den Haag, inzake gemene landszaken 

12v Harmen Hugez naar Den Haag met een brief 
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12v Heinrick Jacobsz naar Dordrecht met een brief 

12v Pier Leu en Heinrick Govertsz naar Den Haag 

12v Pieter Harnasmaker naar Den Haag met een brief aan mr. Vincent, inzake de rentebrieven 

12v Heinrick Jacobsz naar Dordrecht met een brief 

12v Dirck Dircxz, Claes Gheritsz 
naar Den Haag, om de rekening aan te horen van de kosten van de Rijndijk "van 
de blanc upte margen" 

12v mr. Heinrick Jansz 
naar Brussel ter dagvaart om het voorstel van de landsheer inzake de nieuwe 
munt te horen, en om de zaak tegen Cornelis Jansz de Vrie voort te zetten 

12v Heinrick Jacobsz naar Dordrecht met een brief, 2 keer 

12v Pieter Leu en Heinrick Govertsz naar Den Haag, inzake de bede 

12v heer Heinrick de coster naar Utrecht om de pacht van het land van Stein te betalen 

13 Baernt smit naar Mechelen met een brief inzake het proces van Cornelis de Vrie 

13 Heinrick licenciaat 
naar Den Haag, vanwege de zaak van Cornelis de Vrie en die van Amsterdam 
inzake de brouwerij 

13 Gherit Heye, burgemeester, met Heinrick Govertsz, burgemeester naar Den Haag 

13 Gherit Heye, burgemeester, met Dirck Govertsz naar Amsterdam om de rente te betalen 

13 Adriaen Dircxz 2 x naar Den Haag met een brief 

13 Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, naar mr. Jacob Mouweris in zake het uitstel (gratie) van de grote 
bede, en ook inzake de 40, en de inrichting van het land 

13 Pieter Harnasmaker naar Haarlem met een brief aan Jan van Berckenroede 

13 Heinrick Govertsz naar Den Haag, om de octrooien van de stad te laten zien en 2 rentebrieven 

13 Adriaen Adriaensz 
naar Mechelen, naar mr. Jan Bazijn, met geschriften betreffende de zaak van 
Cornelis de Vrie 

13 Heinrick Jacobsz 
naar Den Haag, naar mr. Mourisz en naar Antwerpen met het geld van van een 
half jaar renten 

13v Willem Jan 
naar Den Haag, naar Gherit Heye burgemeester en Heinrick Govertsz inzake de 
bezwaren tegen de bede 

13v Willem Jan en Claes Geritsz naar Antwerpen, om losrentebrieven op het gemeene land te verkrijgen 

13v mr. Heinrick Cornelisz, licentiaat 
naar Mechelen om met de procureur en de advocaat te spreken over het proces 
van Cornelis Jansz de Vrie 

13v mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, om met de rentmeester Willem Goudt te rekenen in zake de 2 
beden van de landsheer, en om de heren van de raad in te lichten inzake de 
renten op het gemene land die onze stad aan hem had afgelost 

13v Heinrick Jacobsz bode naar Jaip Minne en Baernt Heinricxz 

13v Baernt Smit naar mr. Jan Bazijn, met geschriften in zake het proces van Cornelis de Vrie 

13v Jacob Minne en Baernt Heinricxz naar Dordrecht, vanwege de zaak van de aanhouding van Reyntgen van 
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Enckhuizen; verder naar Antwerpen om de renten te betalen. Verder naar 
Mechelen voor de zaak van Cornelis de Vrie, en naar Brussel, om gratie voor de 
nieuwe verponding te verkrijgen, en om de bevestiging van de veertig (34 dagen) 

13v Heinrick Jacobsz 12 dagen 

13v Cornelis Florisz naar Utrecht met een brief aan de officiaal 

14 Jacob Minne en Cornelis Bos 
naar Den Haag in zake het voorstel van de graaf van Nassau om hem welkom te 
heten 

14 Heinrick Jacobsz naar Oudewater, naar Daniel van Zijl 

14 mr. Jacob Mouweris, raadsheer 
naar Brussel naar Jacob Minne en Baerent Heinricxz om hen te adviseren bij het 
verkrijgen van uitstel in de nieuwe verponding; ook in zake de bevestiging van de 
veertig 

14 Willem Jan, burgemeester naar Den Haag, naar de Raad om de confirmatie van de veertig 

14 Bartelmees van Egmond met Willem Jan naar Den Haag, o.a. om het gerecht te "setten" 

14 de kastelein en Jacob Minne naar de graaf van Nassau vanwege het nieuwe gerecht 

14 een bode 
naar de stadhouder in "Hoesden" om te waarschuwen voor samenscholing van de 
Geldersen, en naar Oudewater 

14 Baernt de Smit 
naar Breda, naar de stadhouder met een brief, en verder naar Den Haag vanwege 
het nieuwe gerecht 

14 Heinrick Jacobsz 
naar Gorkum met een brief aan de kastelein, en naar Dordrecht met het geld van 
de bede voor de rentmeester 

14v Willem Smit 

400 "scos"spijkers, gebruikt in de Doelen, 100 middelnagels, 50 dennenagels, 100 
dubbele middelnagels gebruikt aan de singel, en 1300 pond ijzerwerk aan de 
Potterspoort aan een grote ketting; 24 pond ijzerwerk, gebruikt aan een ketel bij de 
Minderbroeders 

14v Comen Neel in den Hoorn op reis om Willem Goudt het geld van de bede te betalen 

14v mr. Heinrick Jansz naar Den Haag, om Willem Goudt geld te geven voor de bede 

14v Mees Ghijsbertsz 
naar Mechelen, vanwege het proces van hem tegen de baljuw van 
Hulsterambacht, en andere zaken 

14v Heinrick Jacobsz naar Antwerpen, met het geld voor de renten 

15 - blanco 

15v - blanco 

         

9 Schenkingen  
16 de hoogheemraad 2 kannen wijn bij de schouw 

16 de hoogbaljuw 6 tonnen bier, geschonken bij Aert Hugez te Gent 

16 mr. Jan Bazijn 4 ronde schalen 
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16 de oude schutters een maaltijd op St.-Jorisdag 

16 de commissarissen van de aflaat van de H. Geest een maal 

16 mr. Frans Cobel en mr. Jasper Lievenz, raadsheren 4 kannen wijn 

16 mr. Gherit Bogert geld 

16 de Cellebroeders 2 kannen, toen hun generaal daar was 

16 de ontvangers der accijnzen van Gent een maaltijd met wijn 

16 de vicaris van de Minderbroeders 33 kannen 

16 de gedeputeerde van Dordrecht 2 kannen wijn 

16 bij de Minderbroeders toen de vicaris daar was: hutspot, lamsvlees, hoenderen fruit en brood 

16 Aeltgen van Oudewater een half "broute" bier en slepen 

16 Cornelis de metselaars zoon 8 kannen wijn bij zijn eerste mis 

16 heer Robbrecht van Aervenborch (Aremberg) 
"hoep" te komen versterken met zekere boogschutters van onze landsheer, die de 
stad uit de herbergen haalde 

16v mr. Jacob Mourisz met een secretaris een maaltijd met wijn 

16v die van der Goes 2 kannen wijn, toen zij hier bier kwamen kopen 

16v de commissarissen uit de Hoge Raad inzake Stein 4 kannen wijn 

16v mr. Jacob Mouwerisz, raadsheer 2 kannen wijn 

16v de vicaris 2 kannen wijn 

16v de heer van Brederoden met zijn zonen 8 kannen wijn 

16v Cornelis de metselaars zoon geld als offerande bij zijn eerste mis 

16v 
mr. Vincent, de heer van IJsselmonde, de heer van Montengi, de 
president, mr. Adriaen van Utrecht 

15 tonnen bier, toen de landsheer in Den Haag was 

16v 
mr. Gherit Bogert, gedeputeerde van Dordrecht inzake de stapel van 
Reyntgen van Enckhuizen 

2 kannen wijn 

16v de oude schutters 
32 pinten wijn, die men schonk op H. Sacramentsdag en St.-Jansdag, gehaald bij 
Willem Stevensz 

16v Comen Gherit 7 kannen wijn, voor de ridders op Palmzondag 

16v Pieter Aelbertsz vracht van 6 tonnen bier, naar Den Haag gebracht 

16v de procureur-generaal van de Grote Raad 2 Philippus-guldens, opdat hij zich voegen zou bij de steden 

16v de hofmeester van de heer van Montengi 1 Philippus-gulden 

17 het Noodgodsgilde 4 kannen wijn 

17 heer Floris van IJsselstein een maaltijd in den Hoorn 

17 Onze Lieve Vrouwegilde 4 kannen wijn 

17 de Minderbroeders wijn op St.-Franciscusdag, gehaald bij Willem Stevensz 

17 de heer van Roessche bij Machel Jacob Clemnetsz, om de soldaten te verdrijven 

17 de Minderbroeders op St.-Franciscusdag: zeevis, riviervis, groente, pruimen, van Damass, rozijnen, 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        317 

 

 

krenten, gebakken pasteien, brood, appels, peren, noten en zoete wijn 

17 Claes Jaip Claesz 
een hoeveelheid bier, 21 zakken graan, geschonken in Den Haag, toen de 
landsheer daar was 

17 op het Hof toen men daar vertoefde, voor de portie van de stad 

17 mr. Pieter van Hoorn, pensionaris van Amsterdam wijn 

17 de muzikanten 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 

17v - blanco 

         

10 Waken  
18 de 3 torenwachters waken 

18 de 4 klapwakers waken met de klepper 

18 de 5 poortwachters waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspoort 

18 Jan Sempel 't lood geven 

18 Wouter Harmansz met gezellen waken 

18 125 mannen waken, toen de soldaten in de buurt van de stad waren en turf en kaarsen 

18 5 poortwachters waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspo ort 

18 Jan Sempel 't lood geven 

18 Wouter Harmansz waken 

18 Pieter Harnasmaker huurlingen en kaarsen en turf 

18 10 huurlingen die waakten 

18 Jan Sempel de poort bewaken 

18 mannen die achter de schout liepen met hellebaarden tijdens de markt 

18 de 5 poortwachters waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort Tiendewegspoort 

18 Jan Sempel 't lood geven 

18 Wouter waken 

18 Neeltgen van Moert de klinken bewaken 

18 Adriaen Heinricxz waken 

18 Dirck mitter noes waken 

18 Neeltgen op de Kleiwegspoort 

18 de 5 poortwachters waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspoort 

18 Jan Sempel 't lood geven 

18 Wouter Harmensz waken 

18v de 5 poortwachters, waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspoort 

18v Jan Sempel 't lood geven 

18v Wouter Harmensz en maat waken op het slot 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        318 

 

 

18v de 5 poortwachters waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspoort 

18v Jan Sempel 't lood geven 

18v Wouter waken op het slot 

18v de 5 poortwachters, Jan Sempel en Wouter waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspoort 

18v de 5 poortwachters waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspoort 

18v Jan Sempel 't lood geven 

18v de 5 poortwachters waken in het Veerstal, Dijkspoort, Potterspoort, Kleiwegspoort, Tiendewegspoort 

18v Comen Heyn de Veerstalpoort bewaken 

19 dezelfden allen: waken 

20 - Blanco 

         

11 Bouwen  
20 Adriaen Jacobsz arbeid 

20 Cornelis tzeutgen arbeid 

20 Pieter van Velzen arbeid 

20 Jan Gheritsz arbeid 

20 Dircj Straetgen 5 voet lijstwerk, een grote steen en arbeid, en zand 

20 Harmen Meesz, Willem Gheritsz, Jan Teusz, Adriaen Hugez arbeid; 6 stukken wagenschot, een "noorthoudt" 

20 4 houtzagers - 

20 Willem Smit 
48 pond ijzerwerk, 12 raamijzers, 1300 "scos"-spijkers, 500 lasijzers, 300 
middelnagels, 200 dennenagels, 50 grote nagels 

20 Lambert Gheritsz en 2 personen arbeid 

20 Pieter Smit sleutels en sloten 

20 Neel driesteeck slepen en mennen van hout naar de Doelen 

20 Willem de Karreman 20 karren zand vervoeren 

20 
Adriaen Jacopsz tseutgen, Willem van Groninghen, Jan Goessen, 
Pieter van Velsen, Jan de goede 

arbeid 

20 Dirck Straetgen 1,5 roe bestraat, 4,5 voet lijstwerk, 5,5 voet gootsteen, 5 voet treden 

20 Pieter de Lombert 4000 stenen 

20 - een ketting aan de boom 

20 Lambert Geritsz en gezellen dekken 

20v Adriaen Hugez, Harmen Meesz, Jan Tijsz, Willem Geritsz arbeid 

20v 4 houtzagers arbeid 

20v - pek en teer, een Deventer hout 

20v Allert schoorsteenveger een ijzer "visschen" 
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20v Sterckman stenen schoonmaken en 62 karren mennen 

20v Drucker en Claes Rommertsz baggeren 

20v Willem Smit 
16 pond ijzerwerk, 400 "scos"-spikers, 4000 dennenagels, 300 dubbele 
middelnagels 

20v Simon Heinricxz 27 stukken Deventer hout 

20v Lambert de Leydecker en maats arbeid 

20v Adriaen Hugez en 3 gezellen arbeid; een ijzer halen 

20v Cornelis Jansz en Jaip Simonsz 36 sneden zagen 

20v Pieter Sloetmeacker een sleutel van de poort naast het tolhuis 

21 Thomas en Neel van Leyen houtzagers 14 sneden zagen 

21 Zeutgen, Pieter Strobbe, Aryaen en opperman metselen 

21 Pieter de lombaert 1000 stenen 

21 Neel Willem slepen 

21 2 gezellen baggeren 

21 Geritgen de Karreman en gezellen 12 karren mennen 

21 Willem Smit 
10 ankers wegende 222 pond; 18 pond ijzerwerk, 23 pond ijzerwerk; 263 pond, 
200 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dubbele middelnagels 

21 - 1 kar zand 

21 Jaap Reyersz vervoer 

21 Pieter Smit sloten en sleutels 

21 teeutgen, Pieter Strobbe metselen 

21 Lambert Geritsz arbeid en een schouw 

21 Willem Smit 
236 pond ijzerwerk, 300 deknagels, 100 middelnagels, 200 kleine dennenagels, 
200 grote dennenagels 

21 Adriaen Hugez, Harmen Meeusz, Jan Theeus, Willem Geritsz arbeid 

21 Neel driesteeck 8 x "bossen" vervoeren en 4 x planken 

21 Adriaen Jan Geritsz arbeid en een voorschot 

21 Cornelis Andriesz den steen van den tooren te "dragen" 

21v 2 houtzagers zagen 

21v 2 houtzagers 36 sneden 

21v Ocker Claesz 11000 IJsselstenen en brengen 

21v - stenen stapelen 

21v 3 dekkers werk en schouwhuur, turf en slepen 

21v Jacob Reyersz vervoer 

21v Adriaen Hugez en 3 personen arbeid 
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21v Goessen Jansz 21000 stenen 

21v Zeeutgen en 2 personen arbeid; 1 mandje, schouwhuur, 2 tonnen tras, slepen en het heiblok 

21v Frans Jansz kogels 

21v Cornelis Jansz 14 sneden zagen 

21v Dammis en Cornelis van Leiden zagen en 19 sneden 

21v Cornelis Andries arbeid in de toren 

21v Willem de Smit 
64 pond ijzerwerk, 2000 deknagels, 100 dubbele, 100 kleine dennenagels, 100 
grote dennenagels 

21v Philips de mitselaar 5 tonnen tras 

22 Willem de Wilde 2 planken, waarmee de brug voor "Den Hoiren" mee bekleed werd 

22 Arijs Dircxz 3500 plavuizen 

22 Adriaen Hugez en 3 personen en houtzagers arbeid 

22 Marricgen Euwout rondhouten en hout 

22 Neelkin slepen en mennen 

22 Zeeutgen en 2 personen arbeid 

22 Jacop Reyersz 12 karren vervoeren 

22 Lambert Geritsz en 2 gezellen dekken 

22 Willem Smit 
185 pond ijzerwerk, 400 "scos"-spikers, 400 lasijzers, 100 middelnagels, 400 
dubbele en 200 kleine dennenagels, 150 grote dennenagels 

22 Adriaen Hugez 37 palen, die op de IJsselbrug geslagen waren 

22 Adriaen Jacopsz Smit arbeid 

22 Jacop Meeuszoons zwager een kruiwagen 

22 Willem Smit 
236 pond ijzerwerk, 5000 deknagels, 400 dubbele middelangels, 200 kleine en 
150 grote dennenagels 

22v Adriaen Hugen en 3 personen arbeid 

22v 2 houtzagers arbeid 

22v Harmen Meeusz hout, door hem gehaald in de Kleiwegspoort, om tegen te bestraten 

22v - 40000 stenen opstapelen 

22v Jacop Corenlisz' vrouw schouwhuur 

22v Lambert Geritsz dekken 

22v - schouwhuur 

22v Jacop Brantsz planken vervoeren naar de IJsselbrug 

22v Neel driesteeck hout mennen en slepen 

22v Joris Aertsz 2 schuiten klei laden voor de haven 

22v Pieter Sloetemacker sloten en krammen maken op de brug 
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22v Harmen Meeusz, Arijaen Hugez, Jan Theeusz, Willem Geritsz arbeid 

22v Jacop Simonsz en Marricgen Euwouts draghout en 2 Luikse balken 

22v Lambert arbeid en leien 

22v - zagen 

22v Willem Smit 
56 pond ijzerwerk, 500 "scos"-spijkers, 700 middelnagels, 200 "dubbele" en 300 
kleine dennenagels 

23 Neel driesteeck mennen en slepen 

23 Willem de Wilde planken en ander hout 

23 2 houtzagers 48 sneden wagenschot zagen 

23 Ocker de Suytevoerder balken brengen naar de IJsselbrug 

23 - een afscheiding maken in de Doelen 

23 Starrickman opperen 

23 een man van Leiden zand 

23 Pieter Adriaensz 170 palen, die op de IJsselbrug gespijkerd waren 

23 Dirck Straetgen en zoon bestraten aan de Kleiwegbrug 

23 Harmen Meeusz, Willem Geritsz, Jan Theeusz en Adriaen Hugez arbeid 

23 Luyt arbeid 

23 Cornelis Willemsz mennen 

23 Lambert Geritsz c.s arbeid 

23 Jan Mateeusz 9 stukken wagenschot 

23 de vrouw van Willem de Smit 
500 kleine dennenagels, 200 dubbele middelnagels, 200 lasijzers, 100 "sco"-
spijkers en 200 grote middelnagels 

23v Jacop Cornelisz een schip zand 

23v Jan Luyt zagen 

23v Lambert Geritsz leidekken, soldeer en turf 

23v Adriaen Jacopsz c.s. arbeid 

23v Cornelis Andriesz kalk opslaan 

23v een man die die kalk vervoerde 

23v Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

23v Willem de Smit 
265 pond ijzerwerk, 500 "scos"-spijkers, 500 lasijzers, 150 kleine en 100 grote 
dennenagels 

23v Jan Simonsz, Boyen Jansz en Jacop Jacopsz de wagens laden, die men naar de singels bracht 

23v Jan Aertsz, Pieter Jacopsz aarde mennen naar de singel 

23v Heyn mitterhant en Ghijsbert Dircxz werken aan de stadsdijk, die overstroomd was door de watervloed 

24 
Heyn mitter hant, Jan Simonsz, Jacop Jacopsz, Gijs Matijs en Boyen 
Jansz 

aarde brengen naar de singel 
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24 Jan Backer en Pieter Jacopsz arbeid 

24 - een halve bos riet, gebruikt aan de singel 

24 Adriaen Hugez, Harmen, Willem Gheritsz, Jan Tijssen arbeid 

24 Adriaen Hugez 3 kleine balken 

24 Theeu Joesten en een jongen dekken; 14 bossen riet, bossen tenen, 20 voet latten, 5 kruiwagens onkruid (?) 

24 Simen Mol een balk 

24 Adriaen Jacopsz metselaar, het Zeeutgen, Pieter Strobbe, Harmen arbeid 

24 Jan Luyt, Simon Jansz zagen 

24 Pieter Adriaensz 13 grote wagenschotten 

24 Pieter Sloetmaker 
een slot, 2 sloten aan de vuurroeren, sloten vermaakt en klinken, 1 grendel met 2 
krammen, 1 sleutel aan de Potterspoort, 1 plaat 

24v Jacop Jansz 7 balken, 25 stukken hout van 30 voeten 

24v Willem Smit 
192 pond; 300 lasijzers, 300 middelnagels, 400 dubbele middelnagels, ruim 100 
grote dennenagels 

24v Neel Willemsz 7 x mennen en de "bussen" slepen 

24v - 7 x vervoeren en een kar klei 

24v - 6 schuiten met klei 

24v Meeus Michielsz 2 banden met een gewicht van 54 pond 

24v Jacop Jacopsz, Jan Simonsz en Boyen Jansz arbeid 

24v Jan Aertsz backer en Cornelis Dircxz aarde mennen naar de singel 

24v Jan Luyt en Simon Jansz zagen 

24v Dirck stratenmaker 23 voet keren, 2 vaten grote lijststenen en 4 basten 

24v Simen van Loenen 3 "sciven" en 4 nagels 

24v Adriaen Hugez en 3 personen arbeid 

25 Euwout Jansz 
6 stukken van 30 voet, 5 rondhouten, 14 middelhouten, een klein plankje, een stuk 
hout met 2 ribben 

25 Pieter Vrerixz, slotenmaker een hangslot, 3 weerhanen, 1 slot, 1 sleutel van de Doelen, 1 ijzer voor een glas 

25 Willem Hugez 1 wagen met hout mennen 

25 Adriaen Jacopsz en 3 personen metselen "in de goe" 

25 Willem Smit 
een anker van 28 pond, 1 ijzer van 9 pond, 3 stukken wegende 77 pond, grote 
spijkers, 6 pond zwaar 

25 Willem Smit 200 "sco"-spijkers, 100 lasijzers, 100 middelnagels, 100 dubbele middelnagels 

25 Jan Simonsz, Jacop Jacopsz en Boyen Jansz arbeid 

25 Jan backer en Cornelis Jansz aarde mennen 

25 Theeu Joestenz arbeid, 2 kruiwagens "haers"(?) 

25 Adriaen de poirtier 4 spijkers 
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25 Pieter Strobbe, Zeeutgen, Jan de Goede arbeid 

25 Harmen Cornelisz kalk brengen en schouwhuur 

25v Adriaen Hugez en 2 personen arbeid 

25v Pieter Adriaensz een balk 

25v Jan Luyt en Simon Jansz zagen 

25v Cornelis Claesz hout slepen 

25v Willem Smit 
2 winkelhaken, wegende 58 pond, 4 ankers 142 pond, 200 "scos"-spijkers, 300 
middelnagels, 300 dubbele middelnagels, 100 kleine en 100 grote dennenagels 

25v Dirck van Leiden de IJsselbrug maken en de ijspalen maken aan de brug 

25v - 2 kleine glazen maken in de Doelen 

25v Jacop Reyersz 2 karren klei, 2 karren met ijzers naar de brug brengen, en een kar met lijsten 

25v Cornelis Willemsz mennen 

25v Jan Luyt, Simon Jansz, en Saers en zijn zoon zagen 

25v Jan Jacopsz rode steen uit Leiden gebracht 

25v Pieter steeck van Dordrecht 
76 balken, 100 grote rondhouten (dubbele); aan boord brengen; dit hout 
opvangen; de leveranciers betaald; vracht, de schippersknechts, en lossen 

25v Dirck Willemsz 9 x hout mennen en 4 balken slepen 

26 Adriaen Hugez en 3 personen arbeid 

26 Cornelis Pouwelsz en 3 personen metselen 

26 Gijsbert Dircxz en Harmen 
de "foey" (omgang, toren) op de Tiendewegspoort afbreken; een mand waarin 
men het puin afvoerde 

26 Willem Smit 
12 pond ijzerwerk, 36 pond voor een anker, 1200 "scoss"-spijkers, 400 
middelnagels, 300 dubbele middelnagels, 100 kleine en 50 grote dennenagels 

26 Jacop Jacopsz, Jan Simonsz, Cornelis Willemsz arbeid 

26 Gijsbert Yez hoepels gebruikt in de Doelen, om de planken mee te verbinden 

26 Sander de houtzager en zoon zagen 

26 Jan Luyt e.a. zagen 

26 Pieter Smit een slot en een sleutel; een ijzer afvijlen; 5 vanen 

26 Jacop Mol een balk 

26 Claes van Utrecht en Pieter van Amsterdam en opperman Cleyntgen arbeid 

26 Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

26v Cornelis Pouwelsz en 2 personen arbeid 

26v Gijsbert Dircxz stenen schoonmaken en brengen 

26v Willem Smit 
4 ankers en 8 sleutel-spijkers, wegende 106 pond; 5 spijlen van 88 pond; 200 
"scos"-spijkers, 200 lasijzers, 1500 middelnagels, 400 dubbele middelnagels, 100 
kleine en 100 dubbele dennenagels 
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26v Huych Gijsbertsz 40000 stenen en vracht 

26v Lambert Geritsz arbeid 

26v Dirck Straetgen 7 voet "kerdelinck" en 7,5 hoeksteen 

26v Dirck van Leyen 2 palen uit "winnen" en op de kant brengen 

26v Gerrit de houtzager arbeid 

26v tzeeutgen en 2 personen metselen 

26v Harmen Meeusz arbeid 

26v Neel Willems hout slepen 

26v Neel Willem slepen 

26v Willem de Smit 
200 pond ijzerwerk, 600 lasijzers, 800 middelnagels, 400 dubbele middelnagels, 
200 kleine en 100 grote dennenagels 

27 Jan de Ketelboeter 46 pond koper 

27 - wagenschotten en zagen 

27 Willem Muytgen 0,5 vat boter, dat in het oorlogsschip gebracht werd 

27 Comen Bouwen een oxhoofd met banden 

27 - zout, waarmee men het beest zoutte 

27 Willem bontgen 6 kazen 

27 Jan Govertsz 7 groene kazen; witte kazen 

27 bij Griet van Berch "een boem roets" van 100 pond 

27 Thoentgen Feyssen 3 voeten vlees, wegende 320 pond 

27 Jan de ketelboeter een ketel om in te koken op het oorlogsschip 

27 Griet van Berch kruiken, kaarsen, aardewerk en houten schotels 

27 - turf, gedroogde vis 

27 Jan Simpel voorschot 

27 - 2 schepel zout, brood 

27 Heyn Oert ballast van zand 

27 - een ton bier en slepen 

27 - buskruit 

27 Arent negensin via Dirck Stempelsz geld 

27 Gerrit Claesen als kapitein via Dirck Stempelsz geld 

27 Starrickman de vuurroeren testen in het oorlogsschip 

27 Neel Willems mennen 

27 Willem Smit de drievoet, wegende 36 pond, in het oorlogsschip gebracht 

27v Willem Smit 
200 "scos"-spijkers, 400 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dubbele, 100 kleine en 
50 grotte dennenagels 
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27v Jan Vrericxz lonten 

27v Lambert Geritsz en 4 personen dekken, en verteringen 

27v Zeeutgen, Pieter Strobbe en opperman arbeid 

27v Harmen Meeusz, Adriaen Hugez, Willem Geritsz, Jan Thijssen arbeid 

27v Willem de Smit 42 pond ijzerwerk 

27v - vervoeren 

27v - 39 bossen rijshout en 2 voet leien en vracht 

27v Jan Harmensz, Willem Claesz, Jan Heyez timmeren in het schip en hout, in het schip gebruikt 

27v - 26 vaten bier en een tonnetje en slepen, en de haringtonnen 

27v Dirck Jansz de lange 8 delen, gebruikt in het oorlogsschip om "scutten" te maken 

27v Jan Jansz 7 Pruisische delen om "scutten" van te maken 

27v Gerit van Proyen "ropoys" (=munten)? 

28 een man zand 

28 een man gezonden naar het land van Stein 

28 Jannicgen van Leiden 12 hoed kalk brengen uit Leiden 

28 - een schuit zand 

28 Lambert Geritsz en 4 personen arbeid 

28 Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

28 Jacop Aelbertsz 12 hoed kalk dragen en schieten en opslaan 

28 Jacop Reyersz en gezellen vervoer 

28 Heyn mitter hant arbeis 

28 Zeeutgen en 3 personen arbeid 

28 - een schip zand 

28 - "de stenn" uit de IJssel halen 

28 - een schip zand 

28 Gijsbert Dircxz en Adriaen Jacopsz arbeid 

28 Dirck Willemsz vervoeren 

28 Reyer Pietersz "lantwerck" 

28v Neel Willem 6 x hout naar de galg brengen 

28v Willem de Smit 56 pond ijzerwerk, 400 middelnagels, 100 grote dennenagels 

28v Dirck van Leyen e.a. arbeid 

28v Jacop Aelbertsz 9 hoed kalk, dragen, opslaan en inschieten 

28v - een schip zand 

28v Cornelis de bostelman 9 hoed kalk vervoeren 

28v Claes van Utrecht, Pieter van Amsterdam en Cleyntgen arbeid 
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28v Cornelis Gijsbertsz 2 wilgen, gebruikt in het oorlogsschip 

28v Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

28v een paar houtzagers zagen 

28v Euwout Jansz 3 balken 

28v Gijsbert Dircxz en Adriaen Jacopsz arbeid 

28v Neel Willem slepen en mennen 

28v Willem Smit 
88 pond ijzerwerk en 28 pond, 7 voet lasijzers, 200 "scos"-spijkers, 700 lasijzers, 
200 middelnagels, 300 dubbele en 100 kleine dennenagels 

29 Zeeutgen en Pieter Strobbe, Willem van Groeninge en 2 opperlieden arbeid 

29 Jacop Adriaensz arbeid 

29 Aertgen negensin schipper schiphuur, en 7 weken dienst "op Vrieslant" 

29 dezelfde Aertgen via mr. Heinrick Jansz geld 

29 een man uit den Brielle gereedschap voor 't oorlogsschip 

29 Lambert Geritsz en 2 gezellen en Cleyntgen arbeid 

29 Heyn den boem sluyter 5 balken slepen 

29 Ocker 22.000 stenen, vracht en stapelen 

29 Jan Jacopsz 300 ... lood, waarmee men de wijn zal halen bij de komst van de landsheer 

29 
Harmen Meeusz, Adriaen Hugez, Jan Tijssen, Willem Geritsz, een 
paar zagers 

arbeid; 2 lege tonnen, een windpijp 

29 Gijsbert Dircxz arbeid 

29 
Zeeutgen, Comen Gerit, Groeninge, Jan den opperman, Pieter van 
Velssen, Adriaen soentgen 

arbeid 

29 Comen Gerit nog 2 dagen "van oudts" 

29v Willem Smit 
34 pond ijzerwerk, 200 lasijzers, 100 middelnagels, 50 dubbeke middelnagels, 50 
kleine en 50 grote dennenagels 

29v - 2 schuiten zand 

29v mr. Heinrick Jansz 2000 leiene 

29v - een schip zand 

29v Lambert Geritsz, Jacop Foppez, Claes van Utrecht, een opperman arbeid 

29v Cornelis Zeeutgen en 4 personen arbeid 

29v Gijsbert Dircxz arbeid 

29v Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

29v Adriaen Hugez een dubbele "scael" en slepen van turf, pek en teer 

29v Willem Smit 100 dubbele dennenagels 

29v Ocker Claesz 21000 stenen met zetten, vletten 

29v - 2 schuiten zand 
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29v Andries den tollenaar 8 balken aan de IJssel om op te winden 

29v Lambert Geritsz en 4 personen arbeid 

30 Claes Sloetgen 16 lasten aarde vervoeren naar de Stadswal 

30 Gijsbert Dircxz stenen schoonmaken 

30 Harmen Meeusz en 5 personen arbeid 

30 - slepen 

30 Zeeutgen, wouter van Kessel,Jacop Adriaensz, Jan Soetevelt arbeid 

30 Willem Smit 
54 pond ijzerwerk, 100 lasijzers, 300 middelnagels, 300 dubbele, 100 kleine en 50 
grote dennenagels 

30 Haesgen Bruninck Spruytendr te Leiden 24 hoed kalk, 9 hoed kalk 

30 Cornelis van Leidne vervoer van 12 hoed kalk 

30 Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

30 18 mannen heien 

30 Lambert Gheritsz en 4 personen zagen 

30v Pieter de slotenmaker weerhanen, 2 sloten, 1 voorplaat van een slot, en een hangslot aan de "boyen" 

30v 
Cornelis Pouwelsz metselaar, Comen Gerit, Wouter Willemsz, Jacop 
Adriaensz, Jan de goe, Jan Soete Mellick 

arbeid 

30v Cornelis Willemsz, Dirck Willemsz vervoer van hout en 5 ladingen aarde 

30v Gijsbert Dircxz puin kruien in de toren 

30v Jacop Aelbertsz 12 hoed kalk opslaan en inschieten 

30v mr. Heinrick Jansz 50 wagenschotten 

30v Ocker 22000 stenen en uit de schepel halen 

30v Jan Claes Doessen 1 ton pek, 1 ton teer, waarmee "die leuffen" in de pek is gezet 

30v Cornelis van Moert 43000 stenen 

30v 
Lambert Geritsz, Claessgen van Amsterdam, met Wijssen, die hij liet 
komen 

arbeid 

30v Jacop Philipsz 12 tonnen tras 

30v 
Cornelis Zeeutgen, Comen Gerit, Wouter van Kessel, Jan de goe, 
Jacop Adriaensz, Jannicgen den opperman 

arbeid 

31 Harmen Meeusz en 5 personen arbeid 

31 Adriaen Hugez 9 planken, gebruikt aan de Tiendewegspoort 

31 - het heiblok vervoeren en planken 

31 Gijsbert Dircxz puin voeren naar de torens 

31 Ocker Claessen 22000 stenen vervoeren en plaatsen 

31 Dirck de Karreman vervoer 

31 Willem de Smit 30 pond ijzerwerk, 100 kleine dennenagels, 150 dubbele middelnagels, 100 
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lasijzers, 100 "scos"-spijkers 

31 Willem Stevensz 
een pond was, waarmee de brieven van de renten van de landsheer bezegeld 
waren 

31 Claes van Utert, Vop en Pieter van Amsterdam en Willem Cleyntgen dekken 

31 Cornelis Pouwelsz en 4 personen arbeid 

31 Harmen Meeusz en 5 personen arbeid 

31 Gijsbert Dircxz stenen van de poort halen 

31v Pieter Vrericxz slotenmaker een sleutel, slot, en een sleutel in de Kleiwegspoort 

31v Cornelis Willemsz slepen 

31v Willem Smit 
6 ankers wegende 78 pond en 53 pond; krammen, 200 "scos"-spijkers, 200 
lasijzers, 100 middelnagels, 100 dubbele middelnagels, 50 kleine dennenagels 

31v Cornelis Willemsz en 3 personen arbeid 

31v Harmen Meeuwsz en 4 personen arbeid 

31v 
Claes van Utrecht en Vop tegeldeckers, Pieter van Amsterdam en 
Willem den opperman 

dekken; soldeer en turf 

31v Cornelis Willemsz slepen 

31v Willem Smit 
3 ankers, wegende 67 pond, 3 tempel-ijzers, 58 pond, 15 haken, 200 lasijzers, 250 
middelnagels, 200 dubbele, 100 kleine dennenagels en een hoeveelheid grote 
dennenagels 

31v Jacop Jansz 5 balken 

31v Lambert Geritsz 40.000 nagels 

31v Cornelis Willemsz slepen 

31v Willem Pouwelsz en 2 personen arbeid 

31v Harmen Meeusz en 2 personen arbeid 

32 Willem Smit 100 dubbele middelnagels en enige grote dennenagels en 6 pond ijzerwerk 

32 Jacop Willemsz, Pieter de deckers arbeid en 400 pannen 

32 Gerit Hugez 12 karren stenen vervoeren 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Jan Coen de dijk maken in het land van Stein 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Reyer Pietersz de dijk maken 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Harmen Meeusz en Adriaen Hugez arbeid 
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2 karren 
stenen 
vervoeren 

Claes Benne en Maerten Blas zagen 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

- 2 middelhouten 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

- schouwhuur 3,5 dag, gebruikt in 't gat van de haven 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Gijs Dircxz kalk brengen achter de Brigitten 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Jacop Aelbertsz, Heinrick Lambertsz en Bouwen Jacopsz kalk brengen achter de Brigitten 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Meeus Michielsz 2 kabels van touw, wegende 17 pond 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Willem Pouwelsz de metselaar en Jan de goe arbeid 

2 karren 
stenen 
vervoeren 

Willem Smit 
3 platen, wegende 14 pond, ijzer, wegende 22 pond, 6 schijven en sloten 6 pond; 
een ijzer van 14 pond en 3 spijlen aan het stadhuis van 8 pond 

32v Willem Smit 100 grote en 100 kleine dennenagels, 20 dubbele middelnagels, 150 middelnagels 

32v Pieter Vrericxz slotenmaker 2 weerhanen, 1 sleutel, 1 sponning vermaken 

32v Willem Claessen sceepmaker 14 hoed steenkalk 

32v Jacop Aelbertsz en Heinrick Lambertsz kalk opslaan 

32v Kers de backer 25 pannen, gelegd op het huiske bij de Kloveniersdoelen 

32v Harmen Meeusz en Adriaen Hugez arbeid 

32v Claes Benne en Maerten Heyn Blessenz hout zagen 

32v Cornelis Pouwelsz en 4 personen arbeid 

32v Willem Smit 
192 pond ijzerwerk en 4 spijlen, waar de wagens op staan van 85 pond; nog 16 
pond; 100 dubbele middelnagels, 100 kleine dennenagels 

32v Goessen Jansz 44000 stenen 

32v Pieter Sloetemaker 11 vanen en een sleutel 

32v Cornelis Willemsz slepen 
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32v Willem Smit 
31 pond, 34 pond, 5 voet band, een spil van 28 pond, nog 7 pond, 20 glasroeden, 
200 "scos"-spijkers, 600 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dubbele middelnagels 

33 Jan Jansz ketelboeter 21,5 pond koper, gebruikt voor de vanen 

33 Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

33 Willem Pouwelsz en 4 personen arbeid 

33 Meeus Pietersz de pannen leggen op de Vlamingspoort en rijshout 

33 Lambert en 2 personen dekken 

33 Cornelis Pouwelsz en 4 personen arbeid 

33 Harmen Meeusz en 1 persoon arbeid en een middelhout 

33 Gijsbert Dircxz arbeid achter de Brigitten 

33 Cornelis Willemsz, Dirck Willemsz mennen 

33 Willem Smit 
4 grote ankers en 3 "roessen" wegende 112 pond; 50 grote en 50 kleine 
dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

33 Heinric Govertsz sloten repareren en de sleutels maken bij de Minderbroeders 

33 Jan Ponssen 10 glazen gemaakt in de oude Doelen en ramen 

33v - 4 witte glazen in genoemde Doelen, en nog 3 glazen 

33v - nagels, hiervoor gebruikt 

33v Jan Ponssen, glazenmaker glazen gestopt in het Raadhuis 

33v Jacop Philipsz tras 

33v Pieter Maertsz en Dirck Phillipsz baggeren in de Peperstraat, aarde 

33v Harmen Meeusz en Gijs Dircxz als helper arbeid 

33v Euwout Jansz een stuk hout om planken te maken 

33v Cornelis Pouwelsz en Gerrit Willemsz en Jaepgen en 2 personen metselen 

33v Willem Smit 
4 grote ankers, 4 spijlen, een groot ijzer, 8 glas-roeden, een grote kram wegende 
231 pond, nog 150 middelnagels, 50 kleine dennenagels 

33v 
Cornelis Pouwelsz en Jaepgen zijn jongen en Comen Gerit, Jan de 
goe, Heinrick Thomasz, Gerit 

arbeid 

33v Harmen Meeusz arbeid 

33v Willem Smit 9 pond ijzerwerk, 50 kleine dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

34 Dirck Willemsz 3 x vervoer 

34 Pieter de Lombaert klinkers, gebruikt achter het stadserg bij het Sinte Barbaren gasthuis 

34 Willem Claessen 4 takkenbossen, gebruikt bij de singel 

34 - 48 kespen, gebruikt aan de singel 

34 Willem Smit 42 pond ijzerwerk 

34 
Cornelis Pouwelsz en 4 personen, waaronder Gerit de Wever (of 
"Wener") 

kalk en stenen brengen naar de Tiendewegspoort 
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34 Harmen Meeusz arbeid 

34 Willem Smit 

288 pond ijzerwerk aan krammen, grote spijkers en kabels aan de bruggen; 500 
grote, 700 kleine dennenagels, 400 dubbele middelnagels, 600 middelnagels, 400 
lasijzers, 300 "scos"-spijkers, alles voor de IJsselbrug en de sluizen, toen Heinrick 
Govertsz en Gerit Geerlofsz niet langer de administratie hadden 

34 Jan Thijmansz 200 rondhouten 

34 Jan Simpel doek, en het huisje maken, waar men het lood uitgeeft 

34 Cornelis Pouwelsz en 3 personen arbeid 

34v Harmen Meeusz de rondhouten brengen naar de singel 

34v de zagers 12 rondhouten zagen 

34v Willem Smit 100 grote dennenagels en ander ijzerwerk 

34v Dirck Willemsz 2 karren klinkers vervoeren naar de Doelen 

34v Claes van Utrecht en Pieter en 2 personen werk aan de Dijkspoort 

34v Neel Willems 6 balken s;epen naar de Visbrug, puin en wagenschotten en rondhouten 

34v - 2 kettingen, gebruikt in de oude Doelen 

34v Gerit Dirck Maessen het beeld van Sinte Brigitten op de toren bij de Brigitten gezet 

34v Cornelis Pouwelsz en 2 personen arbeid 

34v Dirck Jansz kalckman kalk voor pleisteren in de oude Doelen 

34v GIjsbert Dircxz hulp aan Harmen Meeusz 

34v Dirck Willemsz 3 x stenen vervoeren naar de Doelen 

34v Harmen Meeusz en Jan Tijssen arbeid 

35 de zagers 18 sneeën van de rondhouten 

35 - 1 1/2 last straatstenen gekocht in oktober 

35 Adriaen Hugez arbeid en hout 

35 Pieter van Amsterdam en 2 personen stoppen 

35 Jacop Philipsz een ton tras 

35 Willem Smit 
3 krammen wegende 6 pond, 200 "scos"-spijkers, 100 middelnagels, 100 kleine en 
50 grote dennenagels 

35 Meeus Gijsbertsz en Cornelis Saers zagen 

35 Harmen Meeusz en 3 personen arbeid 

35 Jan Mateusz 3,5 ton Engels hout, en een voet, waarmee men de singel bekleedde 

35 
Claes van Utrecht en Pieter van Amsterdam en Cleyntgen, de 
leidekkers 

arbeid 

35 Neel Willems 
straatstenen vervoeren en 6 balken slepen, en 2 keer slepen naar de 
Honskoperbrug 

35 Jan Jacopsz 97 pond lood, gebruikt op de nieuwe torens 
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35v Willem Smit 
100 "scos"-spijkers, 50 lasijzers, 150 middelnagels, 200 dubbele middelnagels, 
100 kleine en 200 grote dennenagels 

35v Pieter Slootmaker een slot vermaken en een sleute;, een "claer" en en plaat gemaakt 

35v Willem de Wilde een schip, gebruikt voor de bekleding buiten aan de singel en brengen 

35v Adriaen Hugez en 2 personen het schip brengen, waarmee men de singel maakte 

35v Adriaen Huge 9 "tegelhouten", nog een kuip 

35v Gijsbert Dircxz gebroken hout van 't schip brengen naar de singel 

35v Willem Smit 150 grote en 100 kleine dennenagels 

35v Meeus Jacopsz en Cornelis Saess arbeid 

35v Claes van Utrecht, Pieter van Amsterdam, leidekkers en Cleyntgen arbeid 

35v Lambert de leydecker 7 pond soldeer 

35v - 3 "tal" turf om mee te solderen 

35v Cornelis de metselaar en 2 personen arbeid 

36 Pieter van Amsterdam en Claes van Utrecht en Cleyntgen arbeid 

36 Cornelis Pouwelsz en 3 personen arbeid 

36 Jacop Philipsz 0,5 ton tras 

36 Pieter de Lombaert klinkers 

36 Dirck Willemsz 1 x vervoer en goederen halen 

36 Willem Smit 
400 "scos"-spijkers, 100 lasijzers, 100 middelnagels, 100 dubbele middelnagels, 
50 kleine en een aantal grote dennenagels en een riek 

36 Harmen Meeusz en Jan werk in 't gat van de haven 

36 Adriaen Hugezonn arbeid, een plank, 4 keperhouten 

36 Cornelis Pouwelsz en 2 personen arbeid 

36 Andries Jacopsz 30 stapels leien uit Dordrecht brengen 

36 Willem Verlinge 30 stapels leien 

36 - de stapels meten 

36 Jan Jacopsz 242 pond lood, gebruikt aan het raadhuis 

36 Cornelis Willemsz de ladder brengen naar de galg 

36v Adriaen Hugez arbeid aan de St.-Jansbrug 

36v Claes Pietersz en Vop Leydeckers en 2 personen arbeid 

36v - schouwhuur voor het vervoer van leien 

36v Andries Dircxz 300 plavuizen 

36v Harmen en Jan arbeid 

36v Jan Matheusz een balk, die ligt in 't gat van de haven 

36v Willem Smit een hengsel, wegend 7 pond, 6 voet band, 7 paar grote hengsels van 45 pond, 
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een bout van 12 pond, nog 14 pond, nog een mantel-ijzer van 21 pond, een ijzer 
van 14 pond, nog 8 pond, nog 100 lasijzers, 300 middelnagels, 100 dubbele 
middelnagels, een aantal kleine en grote dennenagels 

36v Jan Jacopsz 252,5 pond lood, gebruikt aan het raadhuis 

36v Pieter van Amsterdam en Claes van Utrecht arbeid 

36v Lambert 4,5 pond soldeer 

36v - 7,5 "tal" turf 

36v Cornelis Pouwelsz de haken en de boezems van de schoorstenen van de 7 torens maken 

36v Pieter van Amsterdam en Claes van Utrecht arbeid 

36v Lambert een pond soldeer 

37 Adriaen Hugez arbeid en 2 rondhouten en 2 keperhouten 

37 Willem de Smit 
25 pond ijzerwerk, 6 pond band, 200 "scos"-spijkers, 100 lasijzers, 100 
middelnagels, 100 dubbele middelnagels, 100 kleine dennangels, 150 dubbele 
dennenagels, gebruikt voor de bekleding van de singel 

37 Willem Smit 
14 pond raamijzers, hengsels van 6 pond, 2200 "scos"-spijkers, 800 lasijzers300 
middelnagels, 200 dubbele en 50 kleine dennenagels 

37 Harmen en Jan Tijssen arbeid 

37 Dirck Willemsz 4 karren kalk vervoeren naar het meters-huisje 

37 Claes van Utrecht en Pieter van Amsterdam arbeid 

37 Cornelis Pouwelsz arbeid 

37 Dirck Willemsz 3 karren zand of stenen vervoeren 

37 Cornelis 4 x slepen 

37 Willem Smit 
100 "scos"-spijkers, 100 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dubbele, 100 kleine en 
50 grote dennenagels, alles gebruikt bij de singel 

37 Claes Ottensz de stempel-afbeelding van de keurmeesters maken 

37 Dirck Straetgen zand 

37v Gijsbert Geritsz' vrouw 18 delen 

37v Adriaen Hugez arbeid, hout gebruikt aan de "noetsbrug" 

37v Claes van Utrecht en Pieter van Amsterdam en Cleyntgen dekken 

37v - vorsten, gebruikt op de school 

37v - 0,5 ton kalk 

37v Neel Willemsz 5 x mennen 

37v Gijsbert Dircxz arbeid 

37v Harmen en Jan Tijssen arbeid 

37v Willem Smit 
24 pond ijzerwerk, 163 pond, 200 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dubbele, 150 
kleine en 50 grote dennenagels 
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37v Simon Heinricxz via Jaep Moel baggeren in de Gouwe, een derde deel van de kosten 

37v Willem de Wilde planken, gebruikt aan de singel 

37v Lambert de leydecker dekken op de toren van St.-Brigitten 

37v Claes van Utrecht en Vop Jacopsz en Cleyntgen arbeid 

37v - 2 pond sondeer, gebruikt aan de Brigittentoren 

38 Adriaen Hugez en 2 personen arbeid 

38 Willem Smit 
400 "scos"-spijkers, 400 lasijzers, 500 middelnagels, 200 dubbele, 100 kleine en 
50 grote dennenagels, 38 pond aan een makelaar 

38 Cornelis Willemsz 6 x planken vervoeren 

38 Harmen en Jan Tijssen de planken halen bij mr. Heinrick Jansz 

38 Jan Ponssen de glazen bij de Minderbroeders repareren over een jaar 

38 Pieter Vrericxz slotenmaker 
4 schoten, 8 krammen, 4 ringen, 1 slot, een hangslot "rat" maken, 1 sleutel van het 
raadhuis, 1 sleutel aan de Marie Magdalentoren 

38 Cornelis Willemz 5 x mennen 

38 Willem de Smit 20 pond ijzerwerk, 400 "scos"-spijkers, een aantal dennenagels 

38 Saers en doothoeft zagen 

38 mr. Heinricx Jansz 3100 leien 

38 - de slechte stenen op de Tiendewegspoort schoonmaken 

38 Harmen Meeusz en Jan Tijssen 
de bekleding maken buiten de Tiendewegspoort, van het Doelenpoortje af tot de 
Tiendewegspoort 

38v Wouter de cuper 4 wagenschotten 

38v - de kuipen maken op de Vismarkt 

38v - een mand maken, waarin men de vis afslaat 

38v Euwout Jansz 50 planken, waarvan men de zolder maakte van het schuttershuis 

38v Gerit Willemsz en Heinrick Jacopsz de zolder maken, vensters en trappen in de oude Doelen 

39 - Blanco 

39v - Blanco 

         

12 Diversen  
40 Willem Stevensz het nieuwe register 

40 Gerrit Claessen de waakboeken en "de weet alle de stede doer te doen" 

40 Willem Stevensz 3 kopieën betreffende zekere mankementen aan de IJssel 

40 Pieter harnismaker de 2 schoorstenen schoonmaken, de lantaarn maken, en een "koer" op de poo 

40 8 soldaten en èèn die hier aan het blok zat, ze zaten hier 6 dagen gevangen 

40 Pieterkin de buelmaecster kruitzakken 
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40 de "hueden" 
die dichtgemaakt werden, toen de soldaten bij de stad waren met 3 mannen, die 
Jan Sempel als hulp bij zich had 

40 Arent van Yeghem 1046 pond kruit 

40 mr. Heinrick Jansz kopieën van de staat van de stad Gouda en andere kopieën 

40 - getijeden om te musijcken met toestemming van de kamer 

40 de procurator bij de Minderbroeders een register schrijven 

40 Gerit Claesz omdat hij de brouwers op het stadhuis haalde 

40 een bode die bericht bracht van de vrede van Frankrijk 

40 Jacop Minne een kopie van de gratie van "Munnickedam" 

40v Claes Aelbertsz 
hout en turf waarmee men het vuur stookte vóór het stadhuis ter ere van huwelijk 
van de landsheer met de prinses van Frankrijk 

40v - 
een verzoekschrift vanwege die van Bloemendaal, en omdat mr. Anthonis te 
Brugge kwam voor zijn kosten 

40v 
de commissarissen mr. Jan Duvoerde en de burgemeester (?) Joest 
Sasbout 

op reis vanwege de zaak van de stad tegen Cornelis Jansz de Vrije 

40v mr. Heinrick van Scoenhoven omdat hij de geschriften van de stad tegen die van Amsterdam had bekeken 

40v Gherit Geritsz vacht het huisje in de Vlamingstraat bij de Cloveniersdoelen 

40v Arent van Yegem 
2 smalle tonnen met kruit voor de vuurroeren; de ene ton woog 306 pond, de 
andere 307 pond 

40v - een oxhoofd kruit voor de kloveniers van 425 pond 

40v Jan Dircxz een hoeveelheid bier naar Den Haag brengen bij de komst van onze prins 

40v de schout 2 bevelschriften uit het hoge Hof 

40v de heiers drinkgeld 

40v - 
een kopie van alle tollen en een kopie van de eed, af te leggen bij de huldiging van 
onze "gheduchten" heer 

40v een bode met een bericht van de dochter van Jan van Zijlen 

40v de secretaris van de heer van Bergen 
de kastelein en de baljuw van Kieldrecht, ten voordele van de weeskinderen van 
Jan Harmensz tegen Cornelis de Vrije 

41 Willem Stevensz de kopie schrijven betreffende het proces van Amsterdam 

41 Jan Jansz artikelen en een kopie van een bevelschrift 

41 Adriaen Cruyer 4 x rondgaan om de brouwers te melden dat ze 3x moeten brouwen 

41 mr. Heinrick van Schoonhoven en zijn klerken drinkgeld 

41 een deurwaarder een kopie van een bevelschrift omdat hij "vertonnen" zou 

41 Heinrick Govertsz een akte van appèl 

41 Frans Dircxz 
een kopie van een bevelschrift en schrijven van "rebays" tegen Cornelis Jansz de 
Vrije 
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41 een bode die een brief bracht van Jan Bazijn 

41 - een kopie van de nieuwe verponding van alle steden 

41 Jan Scellack een kopie van de munt 

41 Adriaen Cruyer de brouwers inlichten 

41 - 
2 verzoekschriften grossieren, nog een kopie inzake het plakkaat, een schikking, 
een brief inzake de 10.000 klinkers, een kopie van het octrooi van de 
gemenelands-renten 

41 mr. Chaerles de Verderu 
schrijven en bezegelen van het octrooi inzake de aflossing van de gemenelands-
renten 

41 - een verklaring door notaris en getuigen om de gemenelands-renten te lossen 

41v Felicx dubbelet (?) een kopie van een bevelschrift inzake Cornelis Jansz de Vrije 

41v - 
een kopie van een bevelschrift verkregen door Jan Jansz Vacht inzake de lossing 
van de gemenelands-renten 

41v - het advies uit Den Haag inzake de 4 zaken, waartegen appèl was aangespannen 

41v - een brief uit Calais aan de stad inzake het opstellen van een verdrag 

41v een deurwaarder een kopie 

41v - 
6 tonnen bier, geschonken aan de president en rentmeester Willem Goudt in Den 
Haag 

41v - 

2 verzoekschriften, één aan het hoofd van de financiën, het andere aan deGehiem 
Raad, om het octrooi te verkrijgen om los- en lijfrenten te verkopen om ons 
aandeel in de gemenelands-renten te lossen; voor het principaal octrooi en voor 
het recht van de controleur; en de wijn voor de klerken 

41v Jan Duyst 
een advies aan de Raad van Holland, aan de Geheime Raad in Brussel inzake de 
afgelopen termijn 

41v mr. Heinrick licentiaat 
zekere diensten, en kennis dragen van geld tegen Jan Jacopsz Vacht van een 
losrentebrief; een appèl tegen Cornelis de Vrije; een verklaring tegen het plakkaat 
van 4 percelen, een geschrift tegen Cornelis de Vrije 

41v - een kopie van een bevelschrift voor de poorters die land hebben in Moordrecht 

41v - 
een kopie met de bepaling dat de boeren in Zuid-Holland mogen reizen naar de 
markt "daert hem beleift" 

42 heer Heinrick de coster 
onkosten in Utrecht, bij het brengen van de jaarlijkse som geld aan de Heeren van 
Oudmunster 

42 Gherit Claessen bode 
het hofstedegeld van het stadhuis, de Minderbroeders, de school, 2 huizen op de 
Tilbrug die zijn afgebroken 

42 Gijsbert Geerbrandt de 12e termijn van de koop van de nieuwe Doelen 

42 - een brief aan de stad inzake een nieuwe burgemeester 

42 - een kopie van de nieuwe munt 
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42 een bode met waarschuwingen uit IJsselstein 

42 Dirck Dircxz en Heinrick Govertsz 
vanwege het doornemen van de losrenten om te zien hoe veel geld die bedroegen 
en vanwege het doornemen van de staat van de stad, elk 20 dagen 

42 Tonis Feyssen 
de huur van de paarden van heer Robbrecht van Aerdenburch, Jacop Bouwensz 
en Jan Moel en voor de schades "te paerden gedaen", hen door de kamer "toe 
geleyt" 

42 Jan Trompersz voor zijn paard, zadel en toom 

42 - een bezwaarschrift, inzake die van Moordrecht om geld te krijgen van de poorters 

42 Adriaen Dircxz deurwaarder een kopie met de relatie "inzake die van Moordrecht" 

42 mr. Gherit Aelbersz 
2 akten betreffende Cornelis de Vrije om weer te mogen brouwen en ook om 
getuigenis door Cornelis Raet en Gerit Geerlofsz 

42v Felicx den deurwaerder een met het verhaal van Cornelis Jansz de Vrije 

42v heer Kerstant Jacobsz 10 kopieën maken 

42v te Mechelen 2 kopieën schrijven, die daar gezonden waren 

42v de griffier mr. Arent Sandeling een akte van gemenelandsrenten, en wijn voor de klerken 

42v - 
een bevelschrift inzake het feit dat Willem Goudt, rentmeester het bevel had 
gekregen de stad Gouda te korten op haar portie van Kerstmis en St.-Jan 

42v - 
een bevelschrift en bezegelen met het bevel de stad Gouda te korten bij de termijn 
van de bede van de landsheer de som van ruim 1000 pond 

42v Andries tollenaar arbeid aan de verlaten bij de sluis om deze te kunnen sluiten en te openen 

42v mr. Claes Marfijs (?) 
geschriften tegen de stad Amsterdam en Cornelis de Vrije gemaakt, en pleiten in 
de zelfde zaak 

42v verschillende heren 
geld voor hun verrichtingen om uitstel te krijgen wegens de bezwaren van de 
nieuwe verponding 

42v de griffier Van der Oerde van de landsheer mr. Louweris Dublioul 
schrijven en zegelgeld van de bevestiging van het privilege van de 40 en van alle 
privileges verleend door hertog Karel de Stoute en koning Philips de Schone 

43 mr. Charloes de verderuwe 
de brieven van advies van de Raad en de rekenkamer in Den Haag inzake de 
verkoping van de renten, zonder octrooi om daarvan "ontlast" te blijven 

43 mr. Philips Haneton, de "audiencier" het bevelschrift van de stad inzake de nieuwe verponding 

43 de griffier van de "financiën" hetzelfde bevelschrift, voor de verificatie 

43 de klerken bij de rechtzitting wijn bij hetzelfde bevelschrift 

43 - een kopie van de nieuwe munt 

43 Kalue schrijven van een brief inzake het antwoord van de absolutie van Cornelis de Vrije 

43 Cornelis Gijsbrechtsz van der Belle 
een kopie van een bevelschrift van boven inzake het overbrengen van de 
geestelijke goederen 

43 mr. Reyer Aertsz lossing van een rentebrief die hij had geïnd 
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43 de heer van Wassenairs dienaar een brief die mijnheer schreef aan de stadhouder om een nieuw gerecht te krijgen 

43 de griffier van der Oerde een brief met de samenstelling van het nieuwe gerecht 

43 Jan Goudt 
omdat hij ons 3 dagen gijzelde naar Den Haag te komen en de rentmeester de 
rest van de bede van de landsheer te betalen 

43 Jan Geritsz 5 zakken om geld in te doen, en nog 3 zakken 

43v mr. Heinrick, licenciaet 2 akten vermaken inzake Cornelis de Vrije 

43v - een testimoniale akte inzake de concessie door hem gedaan 

43v - 
een instructie voor Meeus de cuper om zijn bier te "setten" tegen de baljuw in 
Hulsterambacht, en 2 gesloten brieven 

43v dezelfde een instructie van een schipper, gegeven aan de pensionaris van Amsterdam 

43v dezelfde een aantekenboek, gezonden aan Jan Bazijn 

43v Jan van der Mota 
verschillende geschriften voorgeschoten tegen Cornelis de Vrije, Jan Jansz Vacht, 
de tollenaar van Gorkum 

43v Gillis van Amerongen deurwaarder 
omdat hij gegijzeld had Gerit Heye burgemeester Jan Jansz Dirck Govertsz in 
verband met de bede van St.-Jansmis 

43v Gerit Heye 5 blokken planken, gebruikt aan de bekleding aan de singel 

43v de zoon van Dirck Wit boombrood, vanwege zijn moei, die gestorven was 

43v de mandemaker in Groenendaal boombrood vanwege Quyrijn biscop, die gestorven was 

43v Winen, weduwe van Dirck Jansz 
omdat hij in dienst van de stad zijn been had gebroken, met toestemming van de 
kamer 

43v Cornelis Jansz Bosch 
een akte gemaakt te Bergen "upte zoom" inzake het proces tegen Dirck Jansz de 
Vrije 

44 Willem Stevensz deze 2 rekeningen 

44 Ael Claes mr. Goesssensz het beeld van St. Brigitten verven, dat staat op de toren bij het convent 

44 - een mand, waar de kwitanties in gelegd worden 

44 Jacob van Borsselen, kastelein van Gouda 
100 philippus guldens met toestemming van de vroedschap voor bijzondere 
zaken, de stad en de vroedschap daartoe "porrende" 

44 verschillende personen voor pannendaken, zoals door de vroedschap besloten was 

44 Zasbout Govertsz onkosten, gemaakt door de heer te Schoonhoven 

44v - Blanco 

         

13 Saldo  
45 mr. Jan van der Mota, procureur van de stad bezoldiging 

45 Gerit Claesz vanwege de weeskamer 

45 Gerit Claesz de kamer bewaren en turf leveren 

45 Pieter harnismaker het Raadhuis bewaren 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        339 

 

 

45 Pieter harnismaker de brandemmers bewaren 

45 Pieter Aertsz de St.-Joostklok stellen 

45 Huych Moel de poort openen en sluiten 

45 Dirck Jansz de Dijkspoort openen en sluiten 

45 Kers Jansz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

45 Comen Heyn het Veerstal en de poort aan het Tolhuis openen en sluiten 

45 de schoutsknechts bezoldiging 

45 2 bodes kleding 

45 Willem Stevensz de kamer bewareb 

45 Willem Stevensz de weeskamer bewaren 

45 Heinrick Willemsz de boom openen en sluiten 

45 Claes Oude Jansz het Doelenpoortje openen en sluiten 

45v mr. Pieter Claesz bezoldiging en tabbaart 

45v Niclaes de Potterspoort openen en sluiten 

45v Pieter Vrericxz, slotenmaker de ure-klok in de St.-Janskerk stellen 

45v mr. Frans van Leeuwen bezoldiging als advocaat van de stad in Den Haag 

45v Griet het vroedwijf bezoldiging 

45v Meeus Dircxz de barbier de Noodgodsklok stellen 

45v Gherit Claessen de tresorierskamer bewaren 

45v Claes Jacopsz 
de kleding van de burgemeesters, schepenen, tresoriers, de kastelein en de 
schout 

45v de oude schutters en de nieuwe rondgang in het harnas op Sacramentsdag 

45v deze schutters op St.-Jansdag hetzelfde 

45v de Cellebroeders geld om een vat boter te kopen met toestemming van de kamer 

45v de Rederijkers bezoldiging die ze jaarlijks krijgen 

45v Cornelis Jansz Bosch 2 rechtszittingen 

45v Jan van der Hucht, procureur van de stad in de Raad van Vlaanderen geld 

46 Pieter Dircxz het Vlamingspoortje bewaken 

46 Dirck Adriaensz de Doelen bewaken 

46 Cornelis Bosch 2 rechtszittingen 

6 het vroedwijf die langs de huizen gaat, waar de pest heerts 

6 Willem Stevensz bezoldiging voor het innen van de tienspenningen in het land van Stein 

6 mr. Claes Marsy bezoldiging 

6 Harmen Harmensz en Jan Scellack, deurwaarders voor Nieuwjaar 

6 Gerit Claesz geld, omdat hij vorig jaar de dienaar van de oude schutters was en de 
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"maenscutten" bewaard heeft 

6 de procureursknecht voor nieuwjaar 

6 Gijsbert Heinricxz, bode in Den Haag voor nieuwjaar 

6 Bertolmeeus het nieuwe gerecht halen en de akte van continuatie van het oude gerecht 

6 Witte Heinricx Govertsz rondgaan van de brouwers 

6 Frans Cornelisz de ontvangst beheren van de 4 stuivers 

         

14 Renten  
46v - saldo 

         

         

 1516 inv.nr. 1175 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Anst Jacopsz de zijl in de Peperstraat 

1 Adriaen Dircxz van Crimpen de vismarkt 

1 Volpert Dircxz de 4e gracht bevissen 

1 Cornelis Dirck Bouwensz laken 

1 Jacop Jansz Moel vlees 

1 Adraen Dircxz van Crimpen zout 

1v Jacop Pietersz visserij in het land van Stein 

1v Meeus Gijsbrechtsz Moel vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Gheryt Baerntsz huiden en hoornbeesten 

1v niet verpacht boter, honing en olie 

1v Cornelis Dirck Bouwensz hennep, garen, touw en want 

1v mr. Feys die gelte lubber smaltienden in het land van Stein 

1v Dirck Gerytsz stratenmaker de brug met het veer te Gouda en in Haastrecht 

1v Pieter Claesz zeepsieder azijn en zeep 

1v Dirck Govertsz hout en turf 

1v Adriaen Dircxz van Crimpen haring, bokkingen en sprot 

2 Adriaen Dircxz van Crimpen meel 

2 Willem Benne brandewijn 

2 Volpert Jacopsz de oost- en westzijde van de Willens 

2 Volpert Jacopsz Wouter Gerytsblok 
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2 Volpert Jacopsz Dirck van der Gouwen blok 

2 Volpert Jacopsz Waggelwijk 

2 - de tienspenning van het land van Stein 

2 - de Veerlaan te Haastrecht 

2 Frederick Adriaensz de Waag 

2 - de 2 lood zilver van het klooster in Stein 

         

2 Verschenen renten van het gemeneland  
2v Dordrecht - 

2v Haarlem - 

2v Delft - 

2v Leiden - 

2v Alkmaar - 

2v de rentmeester te Gouda - 

2v - de renten van jonkvrouw Pieronne Alpherts 

2v - de rente van Florijs Jansz 

2v - de rente van Mergriete, weduwe van Jan Geerlofsz 

         

3 Renten  
3 - lijsten namen 

         

4 Saldo  
5v - saldo inkomsten 

         

5 Premies bij het verpachten van accijnzen  
6 Jacop Jansz Moel wijnsaccijns, 1e kwartaal 

6 Jacop Jansz Moel wijnaccijns, 2e kwartaal 

6 Clement Joestensz wijnaccijns, 3e kwartaal 

6 Cornelis Aertsz wijnaccijns, 4e kwartaal 

6v Willem Jan Willemsz bieraccijns, 1e kwartaal 

6v Cornelis Bogaert bieraccijns, 2e kwartaal 

6v Clement Joestensz bieraccijns, 3e kwartaal 

6v Dirck Stempelsz bieraccijns, 4e kwartaal 

7 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 
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7 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

7 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

7 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

7v Dirck Jan Hoensz korenaccijns, 1e kwartaal 

7v Cornelis Raes korenaccijns, 2e kwartaal 

7v Daem Willem Hugenz korenaccijns, 3e kwartaal 

7v Dirck Govertsz korenaccijns, 4e kwartaal 

8 van de domeinen te Gouda van de landsheer losrenten en lijfrenten 

8 nog ontvangen som geld 

         

6 Saldo inkomsten  
8v - saldo 

         

7 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de 
stadsgoederen  

9 - 4 kwartalen 

9v Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland in zake de bede van 100.000 gulden 

9v Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland 
in zake de reis naar Spanje, te weten 400.000 philippus-guldens over alle landen 
van harwerts over verdeeld 

9v Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland in zake de bede van de 100.000 

9v Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland in zake de reis naar Spanje 

10 Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland in zake de bede aan de heer van Nassouwen 

10 Gherit Geerlofsz, rentmeester in het kwartier van Gouda in zake de gemenelands-renten 

10 - een lijfrentebrief op Willem Dirck Goessen en op Dirck Dirck Goessen 

10v - leningen van de tresoriers 1516 aan andere administraties 

         

8 Reizen  
11 Heinrick Govertsz en Cornelis Jansz Boss naar Antwerpen om daar de renteniers te betalen 

11 mr. Dirck Heinricxz 
naar mr. Jacop Mouwerijnsz in Den Haag, om instructies in zake het pr oces van 
Brugge 

11 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om de kleine steden antwoord te geven in zake de smaldeling van 
de gemenelands-renten 

11 Baernt die bode 
naar Den Haag gezonden om te informeren naar het nieuwe gerecht, omdat de 
kastelein niet thuis kwam 

11 Baernt van Toffelensz naar Schoonhoven, om te informeren naar de soldaten, die in Schoonhoven 
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zouden zijn 

11 een bode met brieven aan de stad 

11 Claes Suyden naar Oudewater met brieven met waarschuwingen 

11v Claes Gehrijt Claesz 
naar Den Haag, op schrijven van de president en de Raad om bij anticipatie te 
brengen 700 of 800 gulden, en ook geld voor de bede 

11v Willem Jan Willemsz en Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder en de Raad om te luisteren naar 
voorstellen aangaande alle edelen en staten van Holland, en verder in zake de 
landgaarders in de dorpen vanwege de inrichting van het land 

11v Jacop Minne Jansz, als burgemeester, en Heinric Govertsz 
naar Brussel, op schrijven van de landsheer, inzake het verzoek om 400.000 
gulden voor zijn reis naar Spanje 

11v Baernt Dircxz naar Antwerpen en Mechelen met brieven 

11v Pieter Jacopsz 
naar Haastrecht gestuurd om te tellen "boven ende beneden die huysen", hoe veel 
er staan; ook naar Gouderak gestuurd om de huizen daar te tellen 

12 
Willem Jan Willemsz, Claes Gerytsz, Gheryt Geerlofsz en Heinrick 
Govertsz 

naar Den Haag, om de stadhouder te antwoorden op zijn verzoek om met de 
andere steden te overleggen, en over de reis van de landsheer, verder in zake de 
anticipatie, en over de omslag 

12 Cornelis Jansz de Jonge naar Den Haag; in zake het proces van de tollenaar te Gorkum 

12 Jacop Minne en Heinrick Govertsz 
naar Oudewater, naar de commisarissen, of de drost van Diest mocht informeren 
in zake de inrichting van het land en in zake de problemen van de verponding 

12 Heynrick Jacopsz naar Dordrecht gestuurd met een gesloten brief 

12 mr. Heinric Cornelisz naar mechelen, in verband met het proces van Cornelis Jansz de Vrije 

12v Claes de Marcie en Jan Bazijn op reis, op bevel van de burgemeester 

12v Willem Jan Willemsz, burgemeester en Claes Geryt Claesz 
naar Brussel, met antwoord op de eis van de 300.000 guldens van de koning voor 
zijn reis 

12v Jan Sijmonsz een brief met waarschuwing brengen naar de Raas in Den Haag 

12v Claes Cornelisz naar Utrecht met een brief 

12v Jan Symonsz naar Moordrecht, Haastrecht etc. 

12v Adraien Adriaensz 
naar Brussel, met brieven aan onze gedeputeerden Willem Jan Barent Heynricxz 
en Claes Gerytsz 

12v mr. Heynrick Cornelisz 
naar mechelen en Den Haag, in zake het proces tegen Cornelis Jansz die Vrije en 
om de advocaat en procureur instructies te geven in zake de rechtsdag 

13 Heynrick Jacopsz naar Haarlem met een gesloten brief aan de vicarius van de Minderbroeders 

13 Heynrick Jacopsz naar Oudewater en Schoonhoven met waarschuwingsbrieven 

13 Willem Storm naar Den Haag , met een brief aan mr. Heyrick, de procureur van de stad 

13 Baernt Dircxz Smit naar mechelen en Brussel met brieven 

13 Jacop Minne en Heynrick Govertsz naar Den Haag, in verband met de smaldeling van de gemenelands-renten 
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13 dezelfden en mr. Heynrick Jansz en mr. Dirck Heynricxz om in Den Haag antwoord te geven op de kwestie van de 50.000 gulden 

13 Jacop Minne en Dirck Govertsz naar Den Haag, vanwege de omslag van het land 

13 gevolgd door Heinrick Govertsz - 

13 2 schuitvoerders 
vervoer van de commissarissen naar Jan van der Wellen om zich op de hoogte te 
stellen van de problemen van de Ijssel en de visserij 

13v 
Willem Jan Willemsz, burgemeester, Baerent Heynricxz en Claes 
Gerytsz 

naar Brussel, vanwege de petitie van de 300.000 guldens van de koning, voor de 
reis naar Spanje 

13v Geryt Claesz 
naar Utrecht en omgeving, om te informeren, waar de ruiters en soldaten heen 
wilden gaan 

13v 
Jacop Minne, burgemeester, Willem Jan, Baernt Heinricxz en 
Heinrick Govertsz 

naar Den Haag "om den ommeslach te maken" 

13v Baernt Dircxz 
naar Mechelen, met de geschriften betreffende de zaak van Cornelis Jansz de 
Vrije 

13v Willem Jan Willemsz naar Den Haag, op schrijven van de commissarissen, bevolen door de koning 

13v 
Willem Jan, Dirck Govertsz, Cornelis Dirck Bouwensz, Geryt 
Geerlofsz en Claes Gerytsz 

naar Den Haag, op verzoek van de commissarissen van de koning in zake de 
wens van de 12.000 guldens te geven om de "parmutacie" van de bisschop van 
Utrecht en om de anticipatie van de 20.000 guldens en ook om ons zegel te 
"steken" aan het gemene land of de 5 steden 

14 Willem Jan Willemsz, Heinrick Govertsz en Adriaen Dircxz 
naar Den Haag, met antwoord aan de commissarissen in zake de anticipatie en 
om de 40.000 te bezegelen 

14 Jan Claesz 
naar Leiden en Haarlem, om de schepen van het gemene land, die bezet waren in 
Sluis en elders, te bevrijden 

14 Willem Jan, burgemeester 
naar Den Haag, voor appèl tegen de schikking in zake de gemenelands-renten en 
vanwege het proces van Jan Jansz Vacht, van het lossen van een rentebrief op 
het gemene land 

14 Heynrick Govertsz, Jacop Minne en Willem Jan tot IJsselmonde 
naar Den Haag, in zake de restanten op de rekening van het gemene land en in 
zake het appèl voor de gemenelands-renten, omgeslagen naar de nieuwe 
verponding 

14 Adriaen Adriaensz 
naar Mechelen, met brieven aan Jacop Minne en Willem Jan Willemsz, 
burgemeesters 

14v Heirick Govertsz en mr. Heynrick Jansz 
naar Den Haag, in zake de in beslagname van die van Haarlem van de Goudse 
schepen vanwege de gemenelandsrenten 

14v Heinrick Govertsz, mr. Heynrick Jansz en Gheryt Geerlofsz naar Den Haag. voor dezelfde zaak 

14v Heinrick Govertsz naar Den Haag, om de rentmeester geld te brengen voor de bede van St. Jan 

14v Heinrick Govertsz 
naar Rotterdam, in zake het appèl van de gemenelands-renten, waarbij die van 
Rotterdam onze kant kozen 

14v een bode met brieven gekomen van mr. Jacop Mouwerijnsz aan de stad 
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14v Claes Gerytsz en Cornelis Jansz Bosch 
toen zij de rest van de bede brachten aan de rentmeester "en selfs tot Delff te 
doen hadden" 

14v Jacop Minne, Willem Jan Willemsz en Heynrick Govertsz 
naar Den Haag, om te spreken met de steden over de inrichting van het land, de 
schatting en de getijden van het Heiligegeest-huis en een geleide te krijgen in 
Vlaanderen bij de gemenelands-rechten 

15 Jacop Minne en Willem Jan Willemsz 
naar Mechelen, Brussel en Leuven in zake het appèl in zake de omslag van de 
gemenlandsrenten bij de Raad van Holland en verder naar de koning om een 
geleide-brief, verder naar Antwerpen om de renten te betalen 

15 Cornelis Jansz Bosch van Antwerpen naar genoemde gedeputeerden te Mechelen 

15 Dirck Pieter Feysen te paard 2 dagen om te kijken, wat voor mensen vòòr de stad IJsselstein waren 

15 Baerent Smit naar de rekenkamer met een brief 

15 een bode met waarschuwing dat de Geldersen in de buurt van IJsselstein waren 

15 mr. Heinrick Jansz naar Den Haag met het geld van de bede 

15 Jacop Minne en Heynrick Govertsz 
naar Brussel, in zake de inrichting van het land, de geleide-brief, de bezwaren van 
de stad om provisie te hebben op de IJssel en in zake het Heilige Geest Gasthuis 
en de leprosen etc. 

15v Baernt Dircxz naar Brussel, met een brief in zake de inrichting van het land 

15v Baernt Dircxz naar Den Haag met een brief aan de griffier 

15v Jacop Minne, burgemeester en Adriaen Dircxz van Crimpen 
naar Den Haag, met de toestemming van de bede van Kerstmis en St Jan 1516, 
17 in zake het Heilige Geest gasthuis en de Leprosen met hun petitie van de 
koning 

15v Dirck Dircxz, burgemeester en Heynrick Govertsz 
naar Den Haag, met antwoorden, in zake de 28.000, en in zake de geschriften van 
't proces van Haarlem, Delft en Leiden 

15v dezelfden 
op reis in zake de gijzeling van de rentmeester Willem Goudt en bezochten de 
dagvaart daarbij 

15v dezelfden 
naar Amsterdam, om de stadhouder te antwoorden op de bezegeling van de 
28.000 en 29.000 guldens naar Mechelen met een brief aan mr. Jan Bazijn 

15v Baernt Smit naar Mechelen met een brief aan mr. Jan Bazijn 

16 Dirck Dircxz en Heynrick Govertsz 
naar Den Haag, in zake de 200 soldaten, die gelegerd zijn op de grenzen van het 
lande 

16 Ever Willemsz naar Oudewater met een brief, toen de Geldersen Nieuwpoort hadden ingenom 

16 Claes Cornelisz naar Den Haag met een brief met hetzelfde bericht 

16 Jan Trompersz te paard naar Schoonhoven toen de Geldersen Nieuwpoort hadden ingenomen 

16 Dirck Dircxz, Heinrick Govertsz en Claes Geryt Claesz 
naar Dordrecht met een brief, verder naar Gorkum naar de stadhouder om te 
overleggen over de strategie om de stad weer te kunnen innemen 

16 Claes van Aelst 
naar Gorkum met een brief aan de burgemeesters en gedeputeerden, die in 
Gorkum bij de stadhouder waren 
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16 Heynrick Govertsz 
naar Den Haag, voor overleg met de stadhouder en de Raad hoe men zo snel 
mogelijk de Geldersen uit Nieuwpoort zou verdrijven 

16 Heynrick Jacopsz naar Oudewater met een brief 

16v Dirck Dircxz en Heynrick Govertsz 
naar Nieuwpoort, naar de stadhouder om hem te bedanken voor zijn inspanning 
bij de inneming van "de Vrijenpoort" 

16v Adrian Adraensz naar Schoonhoven met een brief aan de burgemeesters 

16v Ditck Dircxz, Ghijsbrecht Gerytsz en Heynrick Govertsz 
naar Den Haag in zake de bezegeling van de 24.000, de loting van de 4e man en 
het geven van toestemming aan de 1000 gulden 

16v Heynrick Jacopsz, bode 
uitgezonden naar de schouts van Lopik, Cabauw en Jaarsveld door de 
burgemeesters 

16v Jacop Minne 
naar Dordrecht en Rotterdam, om te vragen of daar geen vuurroeren te koop 
waren voor de stad 

16v Heynrick Jacopsz, die bode 
naar Leiden met een brief aan de burgemeesters, toen de soldaten uit Friesland 
gekomen waren naar Spaarndam 

16v Heyrick Jacopsz en burgemeester Willem Jan met schutters en gemeente 4 dagen naar Leiden 

17 Jacop Minne, burgemeester en Claes Geryt Claesz 

naar Antwerpen, op schrijven van de koning om afscheid te nemen en "toyson" (?) 
te geven dat naar Brussel geleid wordt, waar zij de dagvaart bijwoonden, waar de 
kanselier van Brabant in het "duytsche" spraken met de staten over de vraag of de 
koning een bestand moet sluiten met hertog Karel van Gelre 

17 Jacop Minnen en Claes Gerytsz 
naar Den Haag, op schrijven van de president, in zake de soldaten die in 
Zoetermeer lagen 

17 mr. Heinrick Jansz 
naar Den Haag, om de rentmeester 100 ponden te brengen, die de stad moest 
opbrengen voor de inneming van Nieuwpoort, en woonde de dagvaart bij 

17 heer Heynrick 
naar Utrecht, om de heren van Oudmunster de erfpacht van 6 gulden te betalen 
voor 't land van Stein 

17 Heinrick Govertsz en Dirck Govertsz 
naar Rotterdam, naar de Drost van Diest en mr. Jacop Mouwerijnsz, raadsheren, 
om over 3 of 4 zaken te sprken, op verzoek van de stad 

17v mr. Cristoffel Florysz, burgemeester, mr. Heyrick Cornelisz licenciaat 
naar Den Haag, in zake de gijzeling om de anticipatie van de bede en om te 
praten met mr. Jacop Mouwerijnsz over de zaak tegen de stad Brugge in zake het 
octrooi van de Goudse bieren niet te belasten 

17v Pieter die harnasmaker naar de rentmeester in Den Haag met 300 guldens 

17v Heynrick Jacopsz naar Brussel, Leuven en Aerschoten met een brief 

17v Willem Jan, burgemeester en Claes Gerytsz naar Brussel, met antwoord op de bede van 50.000 gulden 

17v mr. Heyrick Cornelisz naar Gent voor het proces tegen die van Brugge 

17v mr. heinrick Cornelisz 
naar Brugge, om met die van Brugge te praten (37 dagen), en verder naar 
Mechelen en Brussel om het bevelschrift te Brugge uit te voeren 

17v Jacop Pieter Volprechtsz, schepen, en Geryt Aertsz naar Calais, op verzoek van de burgemeesters, in zake de draperie, om een 
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nieuwe schikking te maken met de stapelaars voor 10 jaren 

18 Jacop Minne, Geryt Heye en Heynrick Govertsz 
naar Den Haag, met antwoord op de bede van 50.000 gulden, en in zake de 
smaldeling van de gemenlands-renten 

18 Jacop Minne en mr. Aernt Aelbrechtsz 
naar Brabant om het rapport te brengen van de 50.000 guldens, en in zake andere 
zaken 

18 Jacop Minne naar Gent, voor het proces tegen die van Brugge in zake het Goudse bier 

18 mr. Dirck, Heynrick Govertsz 
naar Mechelen, naar Jacop Minne, burgemeester, verder naar Mechelen voor 
overleg met onze advocaat in zake het proces tegen die van Brugge 

18 Heinrick Jacopsz naar Den Haag, naar mr. Heynrick van Schoonhoven met een brief en 2 akten 

18 een bode met brieven van mr. Jan Bazijn aan de stad 

18 een bode die het nieuwe gerecht bracht van de stadhouder 

18v Heinrick Govertsz, burgemeester en Claes Gerytsz naar Den Haag, in zake de smaldeling van de gememelands-renten 

18v Heynrick Jacopsz, bode naar Leiden met een brief aan de burgemeesters daar 

18v Heynrick Jacopsz, bode naar Mechelen, met brieven aan mr. Jan Bazijn 

18v Heynrick Jacopsz, bode naar Den Haag, met brieven aan de gedeputeerden aldaar 

18v Heinrick Jacopsz, bode naar Utrecht, met brieven aan de heren van Oudmunster 

18v Willem Jan Willemsz en mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, in zake de gijzeling voor de bede 

18v Heynrick Jacopsz, die bode naar Mechelen met een brief aan mr. Jan Bazijn 

18v Jan Luyten en Willem Gerytsz 
naar Oudewater gestuurd door de burgemeesters, om te informeren of de 
Geldersen daar waren, elk een dag 

18v 
Jacop Minne, burgemeester, Jacop Pieter Volpertsz, schepen en 
Heynrick Govertsz, tresorier 

naar mechelen, in zake het proces tegen Haarlem, Delft en Leiden in zake de 
oude en nieuwe schilttalen van de gemenelands-renten 

19 
de drost van Diest en mr. Jacop Mouwerijnsz, met Heynrick Govertsz 
en Jacop Minne 

naar het land van Stein, en naar Oudewater, vanwege de commissie van de IJssel 

19 Jacop Minne, burgemeester naar Den Haag, met de geschriften van het appèl van Cornelis Jansz die Vrije 

19 burgemeester Willem Jan, en Claes Geryt Claesz 
naar Den Haag, om te spreken met mr. Frans van Leeuwen, om te polsen of hij 
het pensionarisschap zou willen aannemen 

19 Baernt Smit 
naar Den Haag, met 300 gulden aan de rentmeester, en voor vracht, omdat hij 
"haestelick"'s nachts moest reizen 

19 Baernt Smit naar Aerschot met een brief aan mr. Aernt Aelbrechtsz 

19 Heynrick Jacopsz op reis met brieven aan de admiraal ter zee, en naar Rotterdam met brieve 

         

9 Schenkingen  

19v heer Jan Aertsz 
bij zijn eerste mis 4 kannen wijn, gegeven door die van het gerecht volgens oude 
gewoonte 

19v mr. Dirck Claesz van Crimpen bij zijn eerste mis wijn van het gerecht 
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19v de vicarius van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

19v heer Jan Aertsz 
bij zijn eerste mis, 2 kannen wijn van de oude schutters, en 2 kannen wijn van de 
jonge schutters 

19v 
de drost van Diest, mr. Jacop Mouwerijnsz en mr. Pieter de sancto 
Petro als secretaris 

een maaltijd met wijn, ten huize van coman Geryt 

19v mr. Jacop Mouwerijnsz 2 kannen wijn, ten huize van Geryt Geerlofs 

19v de oude schutters geld op St.-Jorisdag op bevel van de kamer 

19v 
de drost van Diest, mr. Jacop Mouwerijnsz en mr. Pieter de sancto 
Petro 

die de opdracht hadden onderzoek te doen naar de inrichting van het land, en om 
de bezwaren van de stad te bekijken; verteringen ten huize van Machtelt Jacop 
Clementsz 

19v de officiaal van Oudmunster en de scholaster 
die hier gekomen waren voor Wouter Claesz en Frans Adriaensz in zake de 
kwestie van het land van Stein: een maaltijd met wijn 

19v de Ridders van Jherusalem, 6 mannen elk een kan wijn op Palmzondag 

19v de graaf van Nassou, stadhouder van Holland 
geld als welkom toen hij hier voor de eerste keer kwam, met toestemming van de 
vroedschap 

20 de oude schutters en de Kloverniers-schutters 
geld en een kan wijn voor elke schutter op Sacramentsdag en wijn na de 
processie, op bevel van de kamer 

20 de pachters der accijnzen van Gent 2 kannen wijn ten huize van Cornelis Aertsz 

20 Meester Martijnsz 
bij zijn eerste mis, geld geschonken door het gerecht, en 4 kannen wijn van het 
gerecht en elke schutterij 2 kannen wijn 

20 mr. Dirck Claesz van Crimpen 
bij zijn eerste mis van de oude schutters en de Kloveniers-schutters elk 2 kannen 
wijn 

20 mr. Dirck Aelbrechtsz, deken 
bij zijn eerste mis, van die van het gerecht: geld en 4 kannen wijn en elke 
schutterij 2 kannen wijn 

20 
de gedeputeerden die uitgenodigd waren, mr. Pieter Lapostool en mr. 
Jan Rouscan 

ten huize van mr. Jan Bazijn: wijn en maaltijden 

20 
mr. Pieter Lapostool en mr. Jan Rouscan, en mr. Claes du Marchie, 
onze advocaat 

ten huizen van Pasquier "soe die stede moste vrienden maken om der appelacie 
wille" van de gemenelandsrenten en om een bevelschrift van inhibitie te krijgen: 
een maaltijd met de wijn, met toestemming van de vroedschap 

20 de hofmeester van de kanselier en de klerken 
geld om de stad woord te laten houden om een geleide-brief te krijgen in zake de 
gemenlands-renten; met toestemming van de vroedschap 

20v de schutters geld, vanwege hun processie op St.-Jansdag 

20v de Drost van Diest een maaltijd ten huize van Machtelt Jacop Clementsz 

20v de drost van Diest 
een maaltijd bij mr. Jan Bazijn, waarbij de pensionaris van Rotterdam ook 
aanwezig was, toen wij de eerste "rechtdach" hadden (de stad Rotterdam betaalt 
mee aan deze en de andere 2 maaltijden 

20v heer van Assendelft 2 kannen wijn 
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20v mr. Jacop Mouwerijsz, raad 2 kannen wijn 

20v de heemraad van Schieland 2 kannen wijn 

20v Willem Goudt, rentmeester 2 kannen wijn 

20v de heer van Brederode 4 kannen wijn 

20v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

20v de rentmeester 2 kannen wijn, toen hij de sluis verpachtte 

20v de heer van IJsselstein een maaltijd bij de pater van St. Catharina 

20v de Minderbroeders 2 kannen wijn op St.-Franciscusdag 

20v de heer van Gaesbeeck 4 kannen wijn 

20v de drost van Diest en mr. Jacop Mouwerinsz een maaltijd 

21 de burgemeester van Rotterdam 2 kannen wijn, toen hij naar Gouda kwam 

21 de heer van IJsselstein met zijn vrouw een maaltijd ten huize van Clemeyns Jan Heynricxz en wijn 

21 mr. Mouwerijnsz en mr. Huge van Assendelff, raadsheren 
elk 2 kannen wijn, ten huize van pater Gaudamus op de dag na St.-Jan 
Baptistendag 

21 de abt van Egmondt en de deken van St.-Jans te Utrecht 2 kannen wijn 

21 Gabriek die metersz 
bij zijn eerste mis, op St.-Mattheusdag, geschonken door het gerecht naar oude 
gewoonte, en 4 kannen wijn, geschonken door de oude schutters en 2 kannen 
wijn van de jonmge schutters 

21 mr. Jacop Mouwerijnsz 
2 kannen wijn ten huize van Geryt Geerlofsz, toen hij op St.-Matheusdag gestuurd 
was door de Raad om Ø mensen bij loting te verzamelen om de soldaten die bij 
Spaarndam lagen te verdrijven 

21 - 
een maaltijd bij de Minderbroeders met zoete en Rijnse wijn, op St.-Franciscusdag 
op bevel van de burgemeesters 

21 Onze Lieve Vrouwe-gilde 4 kannen wijn, in de kerk, bij hun gildemaal 

21 het Noodgodsgilde 4 kannen wijn, toen zij het gilde dronken 

21 de president van Holland 2 tonnen bier 

21 mr. Vincent een ton bier 

21 Floyjs van Wijngairden een ton bier gehaald bij Lijsbet Buysen 

21v de prior van Sion geld, toen de burgemeesters hem voor een gesprek hadden ontboden 

21v de heer van Cortgeen 
3 kannen wijn ten huize van Machtelt Jacop Clementsz, op bevel van de 
buregmeesters 

21v de domproost van Utrecht en de proost van Aernem wijn op bevel van de burgemeester 

21v de president 2 tonnen bier, te Mechelen en de tonnen en vracht 

21v de drost van Diest, zijn vrouw en goede vrienden een maaltijd in Den Haag en wijn 

21v de kloveniersschutters geld op St.-Sebastiaansdag 

21v de pachters der accijnzen van Gent 2 kannen wijn 
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21v mevrouw van IJsselstein 2 kannen wijn 

21v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

21v die van Amsterdam een maaltijd en wijn 

21v de getijde-priesters 4 kannen wijn, naar oude gewoonte geschonken op Verzworen Maandag 

         

10 Saldo  
22 - saldo 

         

11 Waken  
22v 3 torenwachters bezoldiging 

22v 4 klappers bezoldiging 

22v coman Heyn de poort van het Veerstal bewaken 

22v Jan Simpel het lood geven aan de schippers van de Haven 

22v coman Heyn de poort van het Veerstal bewaken 

22v Jan Simpel het lood geven aan de schippers van de Haven 

22v Jan Simpel telkens 14 dagen, het lood geven aan de schippers van de Haven 

22v Coman Heyn telkens 14 dagen de poort van het Veerstal bewaken 

22v Huge Moel de Tiendewegspoort bewaken 

22v Niclaes Gerytsz de Potterspoort bewaken 

22v Kers Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

22v Ellert Kerstantsz de Dijkspoort bewaken 

23 
Coman Heyn, Huych Moel. Niclaes Gerytsz, Kers Jansz, Elbert 
Pietersz 

het Veerstal, de Tiendewegspoort, de Potterspoort, de Kleiwegspoort, de 
Dijkspoort bewaken 

23 Jan Simpel het lood geven aan de schippers van de Haven 

23 
Claes Snijder, Heyn Keclof, Hey Dodde, Kers Ellertsz en Jan die 
houtzager 

de poorten bewaken 

23 
Coman Heyn, Niclaes Jansz, Ellert Kerstantsz, Kers Jansz en Huge 
Dircxz Moel 

de poorten bewaken, telkens 14 dagen 

23 Jan Simpel het lood geven aan de schippers van de Haven 

23 Jan Simpel het lood geven aan de schippers van de Haven 

23 
Coman Heyn, Ellert Coseynsz, Niclaes Kers Jansz en Huge Dircxz 
Moel 

de poorten bewaken, telkens 14 dagen 

23v 
Coman Heyn, Ellert Coseynsz, Niclaes Kers Jansz en Huge Dircxz 
Moel 

de poorten bewaken, telkens 14 dagen 

23v 5 koorwachters waken 
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23v - 7 nachten waken 

23v den Hollander de klinken van de Potterspoort bewaken 

23v Heyn Kecloff de Dijkspoort bewaken 

23v Heynrick Levertsz de Tiendewegspoort bewaken 

23v Heyn den boomsluyter de Veerstalpoort bewaken 

24 Huge Jansz de poort bij het Tolhuis bewaken 

24 Heinrick Willemsz, J. Keclof en de andere 3 klinkwachters waken 

24 Heynrick Willemsz, J. Keclof en de andere 3 klinkwachters waken 

24v Heynrick Willemsz, J. Keclof en de andere 3 klinkwachters waken 

24v Pieter Vredericxz slotenmaker de torens van de vesten openen en sluuiten, gedurende 19 weken 

24v Jan Simpel 
het lood geven aan de schippers van de Haven; ook was het lood gebroken: 
minder loon 

24v Jan Simpel bijten hakken in het gat van de haven 

24v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

24v de 3 torenwachters waken 

24v de 4 klappers waken 

         

12 Saldo  
25 - saldo 

         

13 Bouwen  
25v Jan van Warmonde, Neel Bouwensz, Neel van Toll en Jacop doe elk een schip zand 

25v Jan Seversz een schip zand 

25v Allert Pouwelsz een schip zand, alles voor de singel 

25v Cornelis Willemsz 8 x hout en planken vervoeren in de stad 

25v Adriaen Hugez timmeren aan de vensters van de torens en aan de Vlamingsbrug 

25v Adriaen Hugez hout, gebruikt op de Hofbrug 

25v Gijsbert Dircxz werken op de singel 

25v Willem de smit 
700 "scos"-spijkers, 200 lasijzers, 200 middelnagels, 300 dubbele middelnagels, 
100 kleine en 50 grote dennenagels; 427 pond ijzerwerk 

25v Dirck Geritsz, stratenmaker zand op het Hoofd 

25v Harmen Meesz en Jan Tijsz timmeren aan de draaiboom op de singel en elders in de stad 

25v Gijsbert Dircxz arbeid op de singel 

25v Pieter slotenmaker 
2 sleutels aan het twijnshuisje; het slot vermaken aan sw valbrug van de 
Tiendewegspoort en 1 sleutel 
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26 
Cornelis van Thol, Jan van Warmen, Dirck Jacopsz, Willem Roelofsz 
en Jacop Doe 

elk een schip zand 

26 Jan Zeversz een schip zand 

26 Neel Bouwensz een schip zand, alles voor de singel 

26 Willem Smit 111,5 pond ijzerwerk, een aantal grote en 50 kleine dennenagels 

26 een man uit Hoorn, genaamd Jacop 100 stukken wagenschot 

26 Foeye Jacopsz 18 schuiten zand en vervoer 

26 Cornelis Sactgen 2 schepen zand 

26 Cornelis Bouwensz 2 schepen zand 

26 Jan Claesz en Pier Menlief een koggeschip met zand en het vletten op de singel 

26 Cornelis van Thol en Jan van Warmen 2 schepen zand brengen naar de singel 

26 Willem de Wilde scheepsplanken, gebruikt aan de singel 

26 Pieter Jacopsz 
een en dertig stukken hout en een half stuk, voor de bruggen, het Hoofd en elders 
in de stad 

26 Dirck stratenmaker en Cornelis Pietersz bestraten 

26 Geryt Dircxz bestraten 

26 de opperman genoemt Anxt opperen 

26 Dirck stratenmaker 3 karren zand 

26v Cornelis Pouwelsz, Cornelis Joestenz metselen, metselen aan de poort naast de Doelen 

26v Jacop Adriaensz metselen 

26v Heinrick Thomasz opperen 

26v Adriaen Hugez timmeren 

26v Gijs Dircxz, Jan Simonsz arbeid aan de singel 

26v Jacop Reyersz stenen, zand en kalk vervoeren 

26v Harmen Meesz timmeren 

26v Jan Tijssen timmeren 

26v Willem de Smit 
182 pond ijzerwerk, 50 kleine dennenagels, 300 dubbele middelnagels, 200 
middelnagels 

26v Cornelis Aertsz buiten de Dijkspoort een lichtschip met zand gebracht naar de singel buiten de Tiendewegspoort 

26v Gherit Pietersz een pont met zand gebracht naar de singel 

26v jonge Claes Verlaer een koggeschip met zand gebracht naar de singel 

27 Claes Adriaensz bostel huur van een grote schouw, een kleine schouw 

27 - huur van 4 grote Leidse schuiten, die het zand brengen naar de singel 

27 Dirck Straet en opperman bestraten, 15,5 kar zand voor het Hoofd 

27 Jacop Reyersz karreman 34 karren zand of straatstenen brengen naar het Hoofd 
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27 de boot vermaken, waarmee men vaart "al" tolhuis Jan Heynricxz, sceepmaker 

27 
Cornelis die metselaar, Cornelis Joestensz, Jacop Adriaensz en 
Heynrick Thomasz 

metselen 

27 - een mand, waar men de stnen mee draagt 

27 Ghijsbrecht Dircxz en Jan Sijmonsz arbeid aan de singel; baggeren het zand egaliseren etc. 

27 Adriaen Hugenz, Harman Meesz, Jan Thijsz timmeren 

27v Neel Willemsz sleper slepen met de palen voor de bruggen 

27v Willem Smit grote nagels, 600 dubbele middelnagels voor de bruggen, 120 pond ijzerwer 

27v Jan Zeversz een schuit zand 

27v Coman Heyn van Leiden een schuit zand 

27v Cornelis van Toll een schuit zand 

27v Jacop Dircxz een schuit zand 

27v Daem Willemsz 8 Haarlemmer schuiten 

27v Dirck appel een groot schip zand 

27v Willem Jansz een groot schip zand 

27v Cornelis t Stickgen van Leiden een schuit zand 

27v Cornelis Sijmonsz een "aelman" zand 

27v - vletten 

27v Frederik Jansz 2 kleischuiten, gehaald aan de oostkant van de palen 

27v Pieter die slotenmaker 
een sleutel op de draaiboom buiten op de singel, een sleutel van de toren bij de 
Vuilsteeg, nog een slot van de Valbrug van de Doelenpoorten 

27v Cornelis Pietersz een schip zand 

27v Joest Willemsz een schip zand 

27v Jacop Cornelisz een schip zand 

27v Cornelis Bouwensz, Cornelis sactgen en Jan van Warmen elk een Leidse aelman met zand 

27v Jan Zegersz, Pieter Adriaen Allert Pietersz en Cornelis van Toll elk een Leids schip met zand 

27v Dirck Jacopsz en Jacop Doe een schip zand 

28 Willem Smit 
73 pond ijzerwerk, nog 200 middelnagels, 100 dubbele middelnagels, 100 kleine 
en 100 grote dennenagels en spijkers 

28 Jacop Reyersz 6x karren 

28 Cornelis Pouwelsz, Cornelis Joestenz, Heynrick Thomasz metselen of beschoeien aan de stadsbruggen 

28 Cornelis Willemsz 6 stukken hout naar de bruggen slepen 

28 Harman Meesz, Adriaen Hugez en Jan Thijssen timmeren aan de stadsbruggen 

28 Adraen Hugenz en Jan Thijssen timmeren aan de stadsbruggen 

28 Adriaen Hugenz 10 keperhouten 
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28 Claes Bennen en Martijn Heinricxz hout zagen 

28 Trijn Jansdochter 3 wilgen-planken, waar de valdeuren op de Noodgodsbrug van gemaakt zijn 

28 Ghijsbert Dircxz en Jan Sijmonsz arbeid aan de singel 

28 Pieter Lombert 1000 stenen 

28 Joest die decker, Arnout Jansz en Dirck Vijersz (?) 60 schuiten met zand, vletten en op de singel opschieten 

28v Dirck Appel een schip zand 

28v 
Reyer Adriaensz, Pieter Claesz, Cornelis van Toll, Jan Zeversz en 
Cornelis Bouwensz 

elk een bostelschuit zand 

28v Jan van Warmen en Cornelis Sactgen zand 

28v Dirck Jacopsz een schuit zand 

28v Jacop Doe, Heyn Oirt, Neel Oen en Cornelis Joesten elk een schip zand 

28v Claes Joestensz 10 dubbele schuiten zand 

28v Jacop Aertsz een pont met zand 

28v Frederik Jansz 7 dubbele schuiten zand 

28v Dirck Cornelisz 10 schepen zand 

28v Cornelis Aertsz 2 schepen zand 

28v Dirck Willemsz 8 karren zand vervoeren 

28v Claes Bostel huur van schip en schouw waarmee men het zand verplaatste 

28v Joest die decker en Arnout Jansz 41 schuiten zand vervoeren 

28v Harman Meesz, Adriaen Hugenz en Jan Thijssen hout zagen 

28v Claes Benne en Martijn Heyricxz hout zagen 

28v Adraen Hugenz 3 stukken hout van 30 voet en een keperhout voor de bruggen 

29 Harman Meesz 53 roeden om de beplating te maken aan de singel 

29 Harman Harmansz en Geryt Claesz arbeid aan de Honskoper brug 

29 Jan Ponssen de glazen van lood voorzien en stoppen 

29 Willem Smit 
100 middelnagels, 100 dubbele middelnagels, 200 kleine en 200 grote 
dennenagels, 72 pond ijzerwerk 

29 Willem Smit 
96 pond ijzerwerk, gebruikt aan de boom in het gat van de haven en een grote 
beugel aan de Honskoper brug 

29 Cornelis Willemsz hout vervoeren naar de Honskoper brug en andere bruggen 

29 Pieter de Lombert 300 bakstenen 

29 
Cornelis Pouwelsz, Cornelis Joestensz, Jacop Adriaensz, Heynrick 
Thomasz 

metselen 

29 Ghijsbrecht Dircxz en Jan Sijmonsz de singel "vol" te baggeren en het zand egaliseren 

29 een schilder het bord van het oordeel, dar in de vierschaar hangt, vernissen 

29 Jacop Adriaensz een pont met zand 
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29 Jan van Warmen en Jan Zeversz 2 schuiten zand 

29v mr. Heynrick Jansz 
3 stukken Engels hout, samen 2 tonnen en 27 voet, gebruikt bij de Honkoopse 
brug 

29v Cornelis Slactgen, Cornelis Bouwensz en Pieter Dircxz elk een schip zand 

29v Jacop Willemsz en Pieter Dircxz de Potterspoort dekken of stoppen 

29v - pannen en latten daarvoor 

29v Geryt Claesz opperen aan de Honskoper brug 

29v Ghijsbrecht Dircxz en Jan Symonsz arbeid 

29v Adriaen Hugenz en 2 personen timmeren 

29v Claes Benne en Martijn Heinricxz hout zagen 

29v Adriaen Hugenz een bout 

29v Dirck straatgen een schip zand voor de Honskoper brug 

29v Cornelis Pouwelsz en Cornelis Joestensz metselen aan de stadsbruggen 

29v Jacop Adriaensz en Heynrick Thomasz metselen 

29v Jan den dijrniet 7 bossen riet, gebruikt in de singel 

30 Jan Jansen ketelboeter koper, waarvan het vaantje op de toren achter de Brigitten gemaakt werd 

30 Willem die smit 150 kleine dennenagels en een aantal grote dennenagels 

30 Heyn noort een koggeschip zand 

30 
Willem Roelofsz, Jan van Warmen, Dirck Jacopsz, Cornelis 
Bouwensz en Jacop Doe 

elk een schip met zand 

30 Jan Claesz een schip zand gebruikt aan de brug bij Honskoop 

30 Claes Aertsz van Utrecht en Pieter Theensz leidekken op het Stadhuis en bij de Minderbroeders 

30 de opperman opperen 

30 Willem die smit 
200 lasijzers, 100 middelnagels, 200 dubbele middelnagels, 100 kleine 
dennenagels, 17 pond ijzerwerk 

30 Cornelis Willemsz 9 x slepen en mennen, o.a. hout 

30 Harman Meesz, Adriaen Hugenz en Jan Thijsen timmeren aan de stadsbruggen 

30 Claes Benne en Martijn Heyricxz hout zagen 

30 Adriaen Hugenz 
een stuk hout van 30 voet, 2 keperhouten en 2 bouten voor de brug bij de 
Kleiwegsteeg 

30v Jacop Reyersz 
48 x vervoeren zandkalk en stenen naar de stadsbruggen om te beschoeien of 
nieuwe te maken 

30v Dirck stratenmaker 4 roe en 8 voet bestraten aan de Honskoper brug 

30v Jan van Voorburch en Dirck stratenmaker zand voor de Honskoper brug en voor de zijl op de Nieuwe Haven 

30v Dirck stratenmaker 8 voet hoekstenen, nog een stuk steen en 2 voet tafelment 

30v Anst Pietersz de stratenmaker helpen 
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30v Ghijsbrecht Dircxz en Jan Symonsz arbeid aan de stadssingel en de brug dammen op de nieuwe haven 

30v Cornelis Pouwelsz en 3 personen metselen 

30v Pieter Fredericxz slotenmaker sleutels en sloten 

30v Dirck Aelbrechtsz een groot koggeschip zand voor de singel 

30v Jan Jacopsz tijnnegieter 40 pond lood, gebruikt op het stadhuis en voor de tekens uis? voor Jan Singe l 

31 Joest die decker en Heynrick Jansz 8 schuiten zand vletten naar de singel 

31 Dirck Cornelisz een groot koggeschip zand 

31 Daem Woutersz een schip zand 

31 Kers Claesz 10.000 stenen voor de singel en de nieuwe haven 

31 Cornelis Bouwensz, Allert Pietersz, Jacop Doe en Jan Geritsz elk een Leids schip zand 

31 Cornelis Willemsz hout mennen en slepen 

31 Dirck Willemsz 32 x vervoer van zand, stenen en kalk 

31 Cornelis Pouwelsz en Cornelis Joestenz metselen aan de stadsbruggen 

31 Jacop Adriaensz metselen 

31 Heynrick Thomasz opperen 

31 Jheronimus steenhouder steen houwen 

31 Ghijsbrecht Dircxz en Jan Symonsz arbeid aan de singel en elders 

31 Willem die Wilde een hoed kalk en 6 tonnen 

31v Lambrecht Gerytsz en Claes Aertsz leidekken bij de Minderbroeders ter reparatie 

31v Joest die decker, Aert Jansz 28 schuiten zand vletten 

31v Dirck Gerytsz stratenmaker 9 roeden en 2 voeten bestraten 

31v Anxt Dircxz opperen 

31v Aert Jansz 2000 klinkers en halen 

31v Dirck Gerytsz 
16 karren zand, alles gebruikt aan de zijl op de Nieuwe haven en de Honskoper 
brug 

31v Jan Heyn een mast waar de boom van gemaakt is in het gat van de haven 

31v Harman Meesz en 2 personen timmeren aan de stadsboom en de bruggen 

31v Dirck Jansz die kalkman 2,5 hoed kalk en een halve ton 

31v Claes Benne en Martijn Heynricxz hout zagen 

31v Adriaen Hugenz een bout 

31v Willem Smit 
140 pond ijzerwerk, 100 dubbele middelnagels, 100 kleine en 125 grote 
dennenagels, 100 middelnagels 

32 Pieter Adriaensz een Leids schip met zand 

32 Geryt Pietersz een turfschip met zand 

32 Neel Sijmonsz, Neel Tol, Pieter Claesz, Neel Bouwensz, Jacop 10 schepen zand 
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Doe,Dirck Jacopsz, Pieter Adriaensz, Jan van Warmen 

32 Dirck Cornelisz en Cornelis Aertsz een koggeschip zand, gebracht naar de singel 

32 Rien Dircxz 5 dubbele schuiten zand 

32 Dirck Jacopsz een schip zand 

32 Kers Claesz 600 stenen 

32 Dirck Jansz 7,5 tonnen kalk 

32 Lambrecht Gerytsz en Pieter Tijmansz en opperman dekken bij de Minderbroeders 

32 Lambrecht Gerytsz 3500 leinagels 

32 
Cornelis Pouwelsz, Cornelis Joestenz, Jacop Adraensz, de 
opperman 

metselen 

32 Cornelis Willemsz 28 x hout slepen of mennen 

32 Ghijsbrecht Dircxz en Jan Sijmonsz arbeid aan de singel 

32v Willem Smit 70 pond ijzerwerk, 150 grote dennenagels, 125 dubbele middelnagels 

32v Harman Meesz en Adriaen Hugenz en Jan Thijsen timmeren aan de St. Jansbrug 

32v Claes Benne en Martijn Heyricxz hout zagen 

32v Adriaen Hugenz 2 rondhouten en 2 middelhouten 

32v Pieter Fredericxz aloten, sleutels en krammen 

32v Jan Ponssen een glas op de Kleiwegspoort gemaakt 

32v mr. Heynrick Jansz 
5 tonnen eiken balken en een halve voet hout, voor de Groenendaalsebrug en d e 
St. Jansbrug 

32v Harman Meeusz en 2 personen timmeren aan de St. Jansbrug en aan de singelbrug 

32v Adriaen Hugenz 13 keperhouten, 5 middelhouten en een rondhout voor de St. Jansbrug 

32v Coman Jaep op het Veerstal pek en teer, gebruikt aan Jan Simpels huisje 

32v Willem Gerytsz en Jan Luyt hout zagen 

33 mr. Heynrick Jansz een ton en acht voet Engels hout, voor de brug bij Willem Aertsz 

33 Pieter de Lombairt 600 stenen 

33 Dirck Willemsz 34 x zand vervoeren 

33 Dirck Gerytsz, stratenmaker en opperman zand; 3 roeden bestraten op het Marktveld 

33 Willem Smit 
120 pond ijzerwerk; 200 grote en 200 kleine dennenagels, 200 dubbele 
middelnagels 

33 Cornelis Willemsz 29 x hout en aarde gebracht 

33 Ghijsbrecht Dircxz en Jan Symonsz werken aan de singel 

33 Cornelis Sactgen 2 schepen zand 

33 Cornelis Willemsz 19 x aarde , hout en bossen vervoeren 

33 Willem Smit 87 pond ijzerwerk; 200 grote dennenagels 
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33 Harman Meesz, Adriaen Hugenz en Jan Thijsen timmeren aan de IJsselbrug 

33 Willem Gerytsz en Jan Luyt hout zagen 

33v Adriaen Hugenz 4 middelhouten en een rondhout 

33v Ghijsbrecht Dircxz arbeid aan de singel 

33v Dirck stratenmaker zand voor de straat bij het marktveld 

33v Claes Adriaensz schouw- en schiphuur voor in de stad 

33v Jacop Reyersz 21 x karren 

33v Willem Claesz oude scheepsplanken voor de Groenendaalse brug 

33v Harman Meesz en Adriaen Hugenz timmeren; 2 stukken hout van 30 voet en 2 middelhouten 

33v Willem Smits knecht en Harman Meesz 
de vuurroeren slepen naar het oorlogsschip dat uit Dordrecht hierheen was 
gestuurd 

33v Jacop Reyersz 51 karren zand vervoeren 

33v Dirck stratenmaker zand, gebruikt in de straat van de botermarkt 

33v Meynert den opperman opperen aan de botermarktstraat 

33v Cornelis Willemsz hout, planken etc. mennen naar de stadswerken 

33v Pieter Fredericxz sloten en sleutels maken en vermaken 

33v Harman Hugenz en Adriaen Meesz timmeren 

33v Jan Willemsz 9 dagen schiphuur voor het maken van de IJsselbrug 

34 Willem Smit 21 pond ijzerwerk; 125 grote dennenagels 

34 Ocker Claesz 4 schuiten aarde baggeren uit het gat van de haven 

34 Cornelis Pietersz bestraten in de Kleiwegspoort 

34 Pieter Fredericxz sloten en sleutels maken en vermaken 

34 Jan Luyt en Willen Gerytsz hout zagen 

34 
Cornelis Pouwelsz, Pieter Scrobbe, Cornelis Joesten, Adriaen Jansz, 
Cornelis Pietersz en Jacop Adriaensz 

metselen aan de zijl op de botermarkt 

34 Heynrich Thomasz en Adriaen Wutmaker opperen 

34 Jan Sijmonsz en Cornelis Adriaensz graven aan de zijl op de botermarkt 

34 Dirck Stilgancmaker 16 x karren 

34 Jan Jacopsz tijnnegieter 
lood, gebruikt bij de Minderbroeders; en door Jan Simpel gehaald om loodjes van 
te maken 

34 Dirck stratenmaker 22 voet tafelment, oftewel de steen die op de zijl ligt op de botermarkt en zand 

34 Dirck stratenmaker 2 roeden bestraten 

34 2 opperlieden opperen 

34v Adriaen Hugenz en 2 personen timmeren aan de stadsbruggen 

34v Adriaen Hugenz een beuken balk en 4 keperhouten 
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34v Nanne Cornelisz de schouwen van de stad zwart maken en timmeren 

34v Pieter Allertsz schouwhuur 

34v Cornelis Willemsz hout mennen of slepen 

34v Jacop Reyersz 48 x karren naar de botermarkt 

34v Willem Smit 47 pond ijzerwerk, 300 grote dennenagels en 700 dubbele middelnagels 

34v Pieter de Lombairt 4500 bakstenen voor de zijl op de botermarkt 

34v Jan Heynricxz de boot lappen, waarmee men de boom in het gat van de haven sluit 

34v Kers die backer 300 plavuizen gelegd bij Dirck Claesz op de zijl aan de botermarkt 

34v Kers Dircxz 2 hoed kalk aan de zijl op de botermarkt 

34v Harman Meesz, Adriaen Hugenz en Jan Thijsen timmeren aan het gat van de haven, aan de brug bij Dirck Phillipsz en elders 

34v Willem Gerytsz en Jan Luyt zagen 

34v Dirck stratenmaker zand en puin, gebruikt voor de straat van de botermarkt; 3 roeden bestrat 

34v Meynert en Frans schoemaker opperen 

35 Cornelis Pouwelsz en 3 personen metselen aan de brug bij Willem Aertsz 

35 Dirck Jansz, kalkman 1/2 hoed kalk 

35 Pieter Fredericxz 
een sleutel van het slot "afslaen" van de toren bij de nonnen op de Gouwe, en 
andere sleutels 

35 Pieter de Lombairt 2500 klinkers en 1000 stenen 

35 - panelen bij de Minderbroeders 

35 Willem de Wilde 1,5 hoed kalk 

35 - 4 "zwalpen" 

35 Dirck Willemsz vervoer naar de botermarkt bij Willem Aertsz, en naar de Doelen 

35 Willem Smit 
100 grote dennenagels, 150 dubbele middelnagels, 20 pond ijzerwerk, gebruikt bij 
de reparatie van de zijl van Dirck Claesz aan de botermarkt en aan de brug bij 
Willem Aertsz en elders 

35 Cornelis Pouwelsz en 3 personen metselen 

35 Ocker Claesz 5 schuiten aarde laden uit het gat van de haven 

35 Pieter Pietersz zand vervoeren 

35v Dirck stratenmaker zand en puin voor de straat aan de botermarkt; 2 roeden straat maken 

35v Meynert opperen 

35v Willem die Wilde 2 hoed kalk en 2 tonnen 

35v Dirck Willemsz 46 x karren 

35v Jan van Goer van Deventer 100 eiken planken 

35v Dirck Claesz op de botermarkt 
omdat de goot gelegd werd door zijn huis, met toestemming van de kamer; hij 
kreeg daarvoor 22 schellingen en alles wat de stad zou breken, dat zou de stad 
weer repareren op haar kosten 
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35v Dirck Claesz 
zijn huis en kippenhok timmeren en repareren wat de stad gebroken had bij het 
leggen van de zijl 

35v Dirck stratenmaker zand en puin gebruikt in de straat aan de botermarkt 

35v Meynert opperen 

35v Harman Meesz en Adriaen Hugenz timmeren aan de stadsbruggen 

35v Adraen Hugenz 
een stuk hout van 30 voet en 3 keperhouten, gebruikt voor de gewelfde zoldering 
op de Doelenbrug 

35v Cornelis Willemsz planken en hout vervoeren 

36 Cornelis Pouwelsz en 3 personen metselen 

36 Harman Cornelisz 41 x steen, zand en puin vervoeren 

36 Willem Smit 25 pond ijzerwerk, 125 dennenagels 

36 Willem Claesz de Wilde 1,5 hoed kalk 

36 Dirck Govertsz van Artsou aarde vervoeren naar het marktveld 

36 Jan Aerntsz mennen 

36 Dirck stratenmaker zand 

36 Meynert opperen 

36 Cornelis Pouwelsz en 3 personen metselen 

36 Adriaen Hugenz en 2 personen timmeren 

36 Pieter van de daech baggeren bij 3 bruggen 

36 Dirck Jansz een hoed kalk 

36 Pieter de Lombert 1000 stenen 

36v Clement Joesten deksel over de zijl, die voor het huis van Dirck Claesz loopt 

36v - een la, waar de gemenelandsrentebrieven in liggen 

36v Dirck Carreman 30 x karren 

36v Willem Smit 50 grote dennenagels, 100 dubbele middelnagels, 10 ponmd ijzerwerk 

36v Dirck Govertsz van Aertson aarde vervoeren naar het marktveld 

36v Jan Sijmonsz aarde laden 

36v Adriaen Boeyensz 4 schuiten klei schieten op het Hoofd om het Marktveld op te hogen 

36v Neel driesteeck 
klei vervoeren naar het Marktveld, stenen vervoeren naar het stadserf voor het 
bestraten 

36v Neel dreisteeck 2 ladingen stenen en 2 ladingen planken vervoeren 

36v Jan Oly klei laden 

36v Geryt die karreman 14 karren voeren naar de botermarkt 

36v Harman Meesz en 2 personen timmeren in de stad, 3 planken aan 't "hoefgen" 

36v 2 houtzagers zagen aan 't "hoefgen" 
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36v Dirck stratenmaker en een opperman zand, aan de botermarkt gebruikt 

37 Pieter Jacop Gerytsz 4 blokken eiken planken, en 20 stukken eikenhout 

37 Jan Pietersz, scipper van Dordrecht 37 hoed kalk en dragen en opslaan 

37 Jan Zeversz zand 

37 Jacop Braemsz 20.000 stenen en vracht en opstapelen 

37 Dirck stratenmaker en Meynert den opperman zand, 4 roeden bestraten 

37 - 2 grote schouwen 

37 Heyn den ouwen aarde effenen op 't marktveld 

37 Neel Willemsz klei vervoeren naar het marktveld 

37 - de vuurroeren naar de poort vervoeren 

37 Jan Oly klei laden 

37 Adriaen Boeyensz 4 schuiten klei schieten op 't Hoofd om naar het marktveld te brengen 

37 Harman Meesz en Adriaen Hugenz timmeren 

37 Harman karreman vervoer 

37 Zwaen Smits 16 pond ijzerwerk, 100 kleine dennenagels, 175 dubbele middelnagels 

37 Adriaen Boeyen 6 schuiten klei schieten op 't Hoofd en naar het Marktveld brengen 

37 Cornelis Powesz en 2 personen metselen aan de nieuwe sluizen aan de nieuwe dijk 

37v Pieter Fredericxz 4 sleutels: 2 aan de kooltuin, 1 aan de Dijkspoort en 1 aan de Tiendewegspoort 

37v Neel Willemsz en "backer" klei vervoeren naar het marktveld 

37v Adriaen Aertsz 5 schuiten klei naar het matktveld voeren 

37v Jan Oly en Ghijsbrecht klei laden 

37v - zand voor het marktveld en opslaan van kalk 

37v Dirck Gerytszoom stratenmaker 15 roeden bestraten op het marktveld 

37v Meynert en Frans, Starman opperen 

37v Anxt en jan sacdraeger zand vletten 

37v Dirck stilleganckmaker en Harman 44 karren vervoeren naar het marktveld en elders 

37v Willem Smit 
50 grote en 50 kleine dennenagels, een aantal dubbele middelnagels; 6 pond 
ijzerwerk 

37v Dirck Govertsz van Aertson aarde karren naar het marktveld 

37v Meynert en strackman straten opbreken bij het stadhuis 

37v Dirck stratenmaker en Frans den opperman zand en puin, 12 roeden bestraten 

37v Adriaen Hugensz 4 verbindingsbalken van 40 voet, 2 rondhouten, 4 keperhouten 

38 Adraien Hugenz en Harmen Meesz timmeren 

38 Heyn den ouwen aarde effenen op het marktveld 

38 Willem Jansz en Heynrick den opperman metselen aan de Potterspoort 
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38 Heynrick den opperman 37 hoed kalk opslaan 

38 Jan Oly en Ghijsbrecht Dircxz aarde laden 

38 Zwaen Smits 300 dubbele middel.magels, 100 middelnagels 

38 Cornelis Willemsz en backer klei mennen naar het marktveld 

38 de karrelieden 72 karren vervoeren naar het marktveld 

38 Adriaen Boeyensz en Adriaen Aertsz 6 schuiten klei schieten op 't Hoofd en naar het Marktveld brengen 

38 Dirck stratenmaker en opperman 10 roeden bestraten en zand 

38 Cornelis Pouwelsz en 2 personen metselen aan de brug voor mr. Heynrick Jansz 

38 Dirck Willemsz 32 karren mennen naar het marktveld 

38 Adriaen Hugenz timmeren aan de uiterste brug 

38v Neel Willemsz en backer aarde mennen naar 't marktveld 

38v Adriaen Boeyensz 3 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

38v Adriaen Aertsz 2 schuiten klei 

38v Geryt Adriaensz en Dirck sticker elk 6 x klei schieten op 't Hoofd 

38v Dirck stratenmaker met Geryt zijn zoon en opperman straten repareren 

38v Heyn den ouwen de aarde effenen op 't Marktveld 

38v Dirck Willemsz 12 karren mennen 

38v Cornelis Pouwelsz en 2 personen metselen ter reparatie aan de torens, muren en bruggen 

38v Jan Woutersz een schip zand brengen naar de singel 

38v Neel Ermboutsz klei naar de singel brengen 

38v Pieter die Wree 500 klinkers 

38v Cornelis drie steeck en backer klei naar het marktveld brengen 

38v Cornelis Pouwelsz en 6 personen metselen aan de muur bij de Tiendewegspoort 

39 Anst Jacopsz arbeid 

39 Jan Oly en Ghijsbrecht klei laden en zand kruien naar het marktveld 

39 Dirck stratenmaker 8 roeden bestraten op 't marktveld 

39 Dirck stratenmaker zand 

39 Frams de opperman opperen 

39 Jacop Reynersz 49 karren vervoeren 

39 Adriaen Boeyen 5 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

39 Adriaen Aertsz 4 schuiten klei schieten op 't Hoofd en naar het marktveld brengen 

39 Adriaen Hugenz, Harman Meesz timmeren op de vismarkt 

39 Heyn den ouwen de klei op het marktveld effenen 

39 Zwaen Smits 
ijzerwerk vermaken; 300 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 100 lasijzers, 
100 scos-spijkers 
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39 Willem Gerytsz en Jan Luyt zagen 

39 Adriaen Boeyensz en Adriaen Aertsz elk een schuit klei schieten op het Hoofd en brengen naar het marktveld 

39 Kers Claesz 6 dubbele schuiten zand voor de singel 

39 Jan die baggerman baggeren voor de sluis 

39v Cornelis Pouwelsz en 6 personen metselen aan de muur bij de Tiendewegspoort 

39v Heyn den ouwen de klei op het marktveld effenen 

39v Adriaen Hugenz en Harman Meesz arbeid 

39v Adriaen Hugenz 3 rondhouten, 4 keperhouten 

39v Neel drie steeck en backer aarde naar het marktveld brengen 

39v Jan Oly en Ghijsbrecht Dircxz arbeid 

39v Claes sloetgen 4 ladingen klei brengen naar de overtocht bij de brouwerij 

39v Zwaen Smits 
700 scoss-spijkers, 300 lasijzers, 100 middelnagels, 250 dubbele middelnagels, 
50 kleine dennenagels 

39v Meynert van Akersloet 4 dubbele schuiten zand naar de singel 

39v Sijmen Boelkinsz 4 dubbele schuiten zand naar de singel 

39v Jan Eversz 4 dubbele schuiten zand naar de singel 

39v Pieter van Akersloot 3 dubbele schuiten zand naar de singel 

39v Willem van Lisse 3 dubbele schuiten zand naar de singel 

39v Wouter Jansz aarde mennen naar de stadsweg bij de Lasarus 

39v Willem Cornelisz straatstenen vervoeren 

40 Jan baggerman met de schouw baggeen in d haven en in de gouwe 

40 Jacop Claesz 40.000 bakstenen 

40 Cornelis Pouwelsz en 6 personen metselen metselen 

40 Pieter die slotenmaker sloten en sleutels in de poorten 

40 Harman Meesz en Adriaen Hugenz van 2 torend de zolders, de trappen en de venster Maken? 

40 Adriaen Hugenz timmeren 

40 Jan Sijmonsz en Ghijsbrecht Dircxz arbeid 

40 Cornelis Matheusz 40.000 stenen opstapelen 

40 Neel Harmans deze stenen aanreiken 

40 Willem Smit 
300 scoss-spijkers, 300 lasijzers, 250 middelnagels, 300 dubbele middelnagels, 
een aantal kleine en grote dennenagels; 17 pond ijzerwerk 

40 Jan die baggerman baggeren en diepen in de Gouwe 

40v Adriaen Hugenz en Harman Meesz, timmerlieden arbeid, reparaties in de hele stad, o.a. aan de grote brug over de Gouwe 

40v Cornelis Pouwelsz, metselaar, en 6 personen metselen aan de stadsmuur 

40v Sijmon bollesoy 4 dubbele schuiten zand 
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40v Willem Kers 6 dubbele schuiten zand 

40v Dirck van Scermer 6 schuiten zand 

40v Meynert Sijmon Willemsz en Thomas 15 schuiten zand uit de Nieuwpoort 

40v - vaarders 

40v iemand uit Lisse zand 

40v Neel Willems 36 balken slepen van het Hoofd naar de Doelen, 18x 

40v - 6 zware balken slepen, 8 wagens met hout mennen 

40v Jan Sijmonsz en Ghijsbrecht Dircxz zand naar de singel brengen 

40v Jacop Dircxz zand brengen naar de singel 

40v Adriaen Dircxz Cruyer in de Molenwerff baggeren onder de bruggen 

41 Dirck Willemsz met de andere karrevoerders 56 karren zand uit de Nieuwpoort-vaerders naar de singel brengen 

41 Cornelis Pouwelsz en 6 personen metselen 

41 Adriaen Hugenz en Harman Meesz timmeren 

41 - 5 houten hamers 

41 Jan baggerman baggeren 

41 Cornelis Driesteeck 14 ladingen aarde voeren naar de poorten, slepen van de vuurroeren 

41 Ghijsbrecht Dircxz en Jan Olij arbeid 

41 Harman Cornelisz 16 karren vervoeren 

41 Pieter Slotemaker 
de sleutels van alle torens en kasten in de torens, waar het kruit, kogels en pijlen 
in liggen 

41 Willem Smit 
300 middelnagels, 200 dubbele middelnagels, een aantal kleine dennangels; 122 
pond ijzerwerk 

41 Jan Pietersz de muur schoonmaken 

41 Meester Heynrick Jansz 600 leien, gebruikt bij de Minderbroeders 

41v Sijmon Cornelisz 14 karren zand naar de singel 

41v Cornelis Pietersz 7 dubbele schuiten zand naar de singel 

41v Harmen Meesz en Adriaen Hugenz timmeren 

41v Jan Oly, Ghijbrecht en Dircxz werken met zand en aarde bij de brug bij Heynric Winckel 

41v Theeu stoeldrayer wilgen kappen 

41v Neel driesteeck en Dirck Willemsz wilgen halen uit Beyerse 

41v Cornelis Pouwelsz en 6 personen metselen 

41v Zwaen Smits 
10 voet band aan de vuurroeren en 30 pons ijzerwerk aan het wed, en 50 
middelnagels 

41v Dirck Willemsz 36 karren voeren 

41v Jan van Hairlem 
36 Luikse balken, 100 stukken hout van vruchtbomen, 2 Luikse sparren en een 
verbindingshout en vracht en opstapelen. Alles voor de bruggen in de stad 
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41v Dirck stratenmaker een poort van hardsteen die gezet is in het wed naast de Tiendewegspoort 

41v Cornelis Pouwelsz en 4 personen metselen aan het wed 

42 Willem Smit 
3 grote hengsels aan de poort van het wed, met een gewicht van 94 pond, nog 
100 kleine dennenagels, 300 middelnagels; de ijsers scherpen waarmee men de 
stenen van de poort van het wed gehouwen heeft 

42 Jacop Aelbertsz 7 hoed kalk opschieten 

42 Pieter slotenmaker een slot en een sleutel aan de poort van het wed 

42 - 
een deksel op het laadgat van het grote vuurroer, en een sleutel van het huisje op 
de brug 

42 Dirck straat zand voor de singel en de brug over de Gouwe, hardsteen op de voet aan het wed 

42 Cornelis Willemsz 
mennen in de stad en 1 x met Harman en Claes Gerytsz naar Beyerse om de 
wilgen te kopen voor de lange brug over de Gouwe 

42 Dirck Jansz kalkman een hoed kalk voor de poort van het wed 

42 Pieter Gerytsz Lombaert 18.200 stenen voor de nieuwe brug en 2000 klinkers 

42 Adriaen Hugenz en 2 personen timmeren aan het wed en de lange brug over de Gouwe 

42 Geryt die karreman 10 karren naar de stad 

42 Ghijsbrecht Dircxz en Jan Sijmonsz heien en graven bij de nieuwe brug over de Gouwe 

42v Cornelis Aertsz 20.000 stenen 

42v Harman Harmansz deze stenen opstapelen en aandragen 

42v Cornelis Matheusz opstapelen 23.000 stenen 

42v Cornelis, die metselaar en 7 personen metselen 

42v Ghijbrecht Dircxz en Jan Sijmonsz arbeis 

42v Adriaen Hugenz en 2 personen arbeid 

42v Dirck straatgen zand in het wed en aan de nieuwe brug 

42v Dirck straatgen en zijn zoon 15 dikke koorden, in het wed; bestraten aan het wed 

42v - 24 x karren met stenen zand en kalk vervoeren 

42v Pieter de Lombaert 3000 klinkers voor de grote brug 

42v Coman Claes upte Cleywech 
een lantaren, hangend voor het stadhuis; ook een trommelslager, met wie de 
burgemeester met de gemeente uit was 

42v Willem Smit 
een gordel, wegend 106 pond, gebruikt voor de brug op de Gouwe; 4 duim 
ankers,wegende 22 pond; 6 voet band, 100 dubbele middelnagels; 100 
middelnagels, alles voor de grote brug over de Gouwe 

43 Neel Willemsz 7 x hout en balken slepen 

43 Jan Coen over IJssel de steigen maken, en de dijk naast de neiuwe dijk maken 

43 - een schip zand, gebruikt aan de nieuwe brug 

43 - 5 karren zand, bij Dirck straten gehaald 
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43 Adriaen Hugenz en 2 personen timmeren aan de nieuwe brug over de Gouwe 

43 Cornelis die metselaar en 6 personen metselen 

43 Bouwen Claesz 
7 hoed kalk opslaan, 8 karren zand en straatstenen brengen naar de nieuwe brug; 
2 ladingen wilgen brengen van Kort Haarlem naar de nieuwe brug op de Gouwe; 3 
x balken slepen naar die brug 

43 Jan Claesz van Leiden 8 hoed Leidse kalk 

43 Clement Joesten en knecht een blauwe drempel van 5,5 voet, gelegd op 't wed en arbeid door knecht 

43 mr. Heynrick Jansz een halve ton Engels eikenhout 

43 Ruys Harman Baertsz 19 wilgen, gebruikt aan de nieuwe brug 

43v Jan Luyt en Willem Gerytsz het hout zagen voor de brug over de Gouwe en het wed 

43v Adriaen Hugenz en 2 personen timmeren aan de nieuwe brug 

43v 
Cornelis die metselaar, Coman Geryt, Gorys, Pieter Strobbe en 
Cornelis Strobbe 

arbeid aan de nieuwe brug over de Gouwe 

43v 
Bouwen Claesz opperman, Huge Thomasz, Ghijsbrecht Dircxz, Jan 
Olijtgen 

arbeid aan de nieuwe brug over de Gouwe 

43v - 8 hoed kalk opslaan 

43v Harman Heynricxz de singel buiten de Tiendewegspoort gladmaken 

43v Pieter die slotenmaker een schijf in het uurwerk van St.-Joostkapel 

43v Neel Willemsz 
straatstenen met de wagen brengen van het Veerstal naar de nieuwe brug en en 
naar het stadserf; 3 houten slepen naar de nieuwe brug 

43v Cornelis van Leyen 14 hoed kalk voor de nieuwe brug, en brengen uit Leiden 

43v Willem Smit 
368 pond ijzerwerk voor de "gordinge" van de nieuwe brug; werk aan de brug op 
de haven en aan de valdeuren; 100 dubbele middelnagels, 100 lasijzers 

43v - 11 karren zand voor de nieuwe brug 

43v Harman karreman 24 karren naar de nieuwe brug 

43v Jan Adriaensz steenhouder werk in het wed 

44 Simon van Lis een schip zand naar de nieuwe brug 

44 Dirck stratenmaker 10 karren zand 

44 Cornelis Pouwelsz en 6 personen metselen 

44 Adriaen Hugez en 2 personen timmeren 

44 Jan Oly en Gijsbert Dircxz werk aan de nieuwe brug 

44 Dirck stratenmaker 
44 voeten "tafelment" als deksel op de putbij de nieuwe brug en achter Heinrick 
Govertsoon op de vuilnisput; nog 12 voet trapstenen; 12 stukken arduin; 1,5 roe 
bestraten 

44 Cornelis driesteeck 
18 x mennen naar de nieuwe brug; en de kaapstander over de IJssel halen en 2 x 
mennen 
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44v de karrevoerders 38 karren vervoeren wilgen voor onder de put achter Heinrick Govertsz 

44v Willem Smit 
50 pond ijzerwerk, een aantal grote dennenagels; haken smedem voor de 
vleeshouwers 

44v Heinrick Jacopsz 2 of 3 vensters maken in het doelenhuis bij de Tiendewegspoort 

44v Dirck Geritsz stratenmaker zand, door hem voor de stad gekocht, 22 dubbele schuiten 

44v Dirck Geritsz stratenmaker 44,5 voet trappen; 4,5 roede straat maken aan de nieuwe brug 

44v Harmen Cornelisz 40 (?) x vervoer naar de nieuwe brug en naar de handboogsdoelen 

44v Bouwen Claesz metselen 

44v Cornelis Pouwelsz en Heinrick Thomasz - 

45 Harmen Meeusz en 2 personen timmeren in de Kloveniersdoelen 

45 Cornelis Willemsz 8 x mennen 

45 Wouter Evertsz en Willem Allertsz 10 "viselen", gebruikt in de Doelen 

45 Govert Ariaensz 100 velgen, 4 dagen gebruikt in de Doelen 

45 Jan Simonsz, Gijsbert Dircxz baggeren in de Gouwe 

45 Jan Simonsz palen en rijshout, waarmee de stadsweg afgezet was 

45 Willem Smit 
4 pond ijzerwerk, 300 kleine dennenagels; lasijzers, middelnagels, scos-spijkers, 
gebruikt voor de vensters in het Doelenhuis 

45 Pieter de Lombaert bakstenen en klinkers voor de Doelen 

45 een man uit Alkmaar 6 dubbele schuiten zand 

45 Willem Jansz 6 dubbele schuiten zand 

45v Harmen Meesz en 2 personen timmeren in de Kloveniersdoelen 

45v Dirck Jansz 1,5 hoed kalk 

45v Pieter de Lombaert 3500 stenen 

45v Cornelis Pouwelsz en 3 personen - 

45v Pieter Vrericxz sloten en sleutels maken 

45v Ghijsbert Dircxz en Jan Simonsz 8 x mennen 

45v Cornelis Willemsz 8 x mennen 

45v Gerit Gerytsz 20 vuurroeren hier brengen uit Rotterdam 

45v Harmen Cornelisz 10 x vervoer 

45v Willem Smit 250 dennenagels 

45v Dirck stratenmaker 18 dubbele schuiten zand en een kar zand 

45v Adriaen Hugez en 2 personen timmeren 

45v Cornelis Willemsz 9 x slepen of mennen 

45v Gijsbert Dircxz en Jan Simonsz arbeid 

46 Willem Smit 30 pond ijzerwerk aan grote en kleine spijkers, 100 kleine dennangels, alles 
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gebruik aan de brug in de "Kappenaers"-steeg 

46 Cornelis Willemsz 6 x mennen en slepen 

46 Jan baggerman baggeren 

46 Jacop Reyersz 15 x karren 

46 Dirck straatgen 7 schuiten zand 

46 Jan Simonsz en Gijsbert Dircxz arbeid 

46 Harmen Meesz en 2 personen timmeren 

46 Willem de Smit 100 pond ijzerwerk, 100 kleine dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

46 Maerten Dirck Philipsz 5 dubbele schuiten zand 

46 Pieter Dircxz Lis 3 schuiten 

46 Phillips de metselaar 38 tonnen tras, gedurende een jaar 

46 Cornelis Willemsz 6 x mennen 

46 Jan Jacopsz 50 wilgen, gebruikt onder de nieuwe brug 

46 Adriaen Hughez en Harmen Meesz timmeren 

46v Gijsbert Dircxz en Jan Olij arbeid 

46v Harmen Meesz en Adriaen Hugez timmeren 

46v Daem Cornelisz een wilg en zagen 

46v Zwaentgen smits 
34 pond ijzerwerk, 500 middelnagels, 50 dubbele middelnagels, een aantal kleine 
en grote dennenagels 

46v Neel driesteeck slepen en mennen 

46v Dirck stratenmaker 4 roeden bestraten, en 8 voet zand 

46v Jaep Reyersz 4 karren vervoeren 

46v Jan Willem Hugez zand ("savel"), gebracht uit Vlaanderen 

46v Adriaen Hugez en Harmen timmeren 

46v Adriaen Hugez en Harmen de 3e toren achter de Brigitte "bij den hoep" 

46v - 13 x karren naar de Doelen en elders 

46v Jan Luyt en maat hout zagen 

46v Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

46v Adriaen Hugez planken, waarmee de steiger te Haastrecht gemaakt was 

47 Cornelis Pouwelsz en 2 personen metselen 

47 Willem Smit 200 kleine dennenagels; 33 pond ijzerwerk 

47 Dirck Willemsz 4 x karren 

47 Harmen Meesz timmeren 

47 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

47 Adriaen Hugez en Harmen Meesz de toren achter de Brigitten van zolders van vensters voorzien 
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47 Lambert de leydecker dekken bij de Minderbroeders en leinagels 

47 Neel driesteeck "bossen" en aarde slepen 

47 Jacop Reyersz 5 karren voeren 

47 Pieter slotenmaker een slot en een sleutel, en 1 slot vermaken 

47 Cornelis Pouwelsz en Jacop Adriaensz arbeid 

47 Zwaentgen smits 
23 pons ijzerwerk, een grote ijzeren lepel; 50 kleine dennenagels, 200 dubbele 
middelnagels, 500 middelnagels, 800 "scos"-spijkers 

47v de meesters van de Minderbroeders 
koper om de goten te vermaken aan de kerk; ijzerwerk, waar de goten in liggen; 
spijkers en arbeid volgens bevel van de kamer, en "oick dat Jacop Pietrsz betaelt 
heeft" 

47v Adriaen Hugez en Harmen Meesz 
de vijfde (of zevende? "vijsten") toren aan de handboogdoelen maken, van 
vensters, zolders en trappen voorzien 

47v Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid 

47v Jan Ponssen de glazen bij de Minderbroeders repareren 

47v Jan Ponssen de glazen vermaken en stoppen op de poorten in de Doelens 

47v Zwaentgen Smits een beugel in het gat van de haven, met een gewicht van 60 pond 

47v Pieter Vrericxz sloten vermaken in 't gat van de haven 

47v Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

47v Cornelis driesteeck 3 x slepen 

47v Jan Heyn de boot maken 

47v Gijs Dircxz puin kruien 

47v Harmen Meesz 700...oen gieten (?) 

47v Harper Dircxz de mensen naar Gouwsluis voeren om naar Leiden te reizen 

48 Cornelis Pouwelsz en Jacop Adriaensz metselen 

48 Claes Pietersz de lantaren voor het stadhuis vermaken 

48 Zwaentgen Smits 
7 pond ijzerwerk voor het stadhuis, 300 middelnagels, een aantal lasijzers, 100 
kleine dennenagels 

48 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

48 Gijsbert Barentsz de decker dekken; 11 bossen riet en teen 

48 Willem Smit 100 ijzeren haken om bijten mee te hakken, 400 lasijzers, 400 "scos"-spijkers 

48 Adriaen Hugez en 2 personen arbeid; 27 balken, een blad wagenschot 

48 Willem Smit 100 haken, 300 lasijzers, 50 middelnagels 

48 Pieter slotenmaker een sleutel 

48 Dirck Reyersz een klein tafeltje en een voetenbank 

48 - 
4 vuurroeren wegen, 50 brandemmers "veroeren", 50 van hars voorzien, 40 van 
nieuwe hengsels en bodems voorzien en 23 al naaiend repareren 
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48v Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid 

48v Harmen Meesz en Adriaen Hugez een toren van vensters en zolders voorzien 

48v Willem Smit 40 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels, 700 "scos"-spijkers 

48v Jan Heyn de kruizen maken 

48v Willem Smitten wijf 2 paar hengels en 300 middelnagels 

48v Euwout, die houtcoeper 6 planken 

48v Lambert die leydecker en knecht en opperman stoppen bij de Minderbroeders 

48v - "noch om dat claesges tabbaert doerscoeten was" 

48v Clement Joesten 2 vormen om vuurroer-kogels in te gieten 

48v Sasbout Govertsz 
omdat hij "verleydt" heeft aan het brughuisje, en 10 wagens met wilgen over de 
brug gevoerd heeft 

48v - 7 ladingen straatstenen en opstapelen en kloppen 

         

14 Diversen  

49 mr. Heynrick van Schoonhoven 
een verzoekschrift opstellen en vertweevoudigen, van 14 artikelen in zake de 
inrichting van het land 

49 Jan die bastairt een kopie in zake de nahuur van het land 

49 de getijdenmeesters 
geld, omdat hen het profijt van de brandewijn ontnomen was, en de getijden 
achter waren geraakt 

49 Felix Dubblet doirwairder een kopie van een bevelschrift in zaken Cornelis Jansz die Vrije 

49 - een kopie van een brief van de koning van Aragon aan de landsheer 

49 Jan van Dam 
de Goudkade maken, en de hekken openmaken opdat de paarden hier naar de 
markt mogen komen 

49 mr. Dirck Aelbrechtsz een akte in zake de absolutie van Cornelis die Vrije 

49 mr. Dirck Aelbrechtsz naar Utrecht, om een bevelschrift tegen Cornelis Jansz die Vrije te verkrijgen 

49 mr. Dirck Aelbrechtsz kopieën uit de absolutie van Cornelis die Vrije 

49 de griffier het mandement en zegels 

49 de dekenmeester Geryt Aelbrechtsz een kopie van de absolutie bezegelen; een akte ondertekenen 

49 2 getuigen die bij de notaris stonden, toen de brouwers gehoord werden 

49 een bode met een brief uit Den Haag van mr. Heynrick in zake het proces van Gorinchem 

49 - 3 kopieën in zake de waarde van de gekroonde blanken 

49 mr. Dirck Aelbrechtsz 
de akte van het antwoord van de brouwerd op de verordening van de brouwerij; 2 
kopieën ondertekenen; 97 pond kruit voor de kloveniers 

49v Gerit Claesz de bode 
rondgegaan en alle paarden en beesten die in de stad waren opgeschreven voor 
de commissarissen van de landsinrichting 

49v de kosters die 3 weken lang luidden vanwege de dood van de koning van Arragon 
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49v Heinrick die scilder 
een kaart schilderen met de ligging van de stad met Schieland, Rijnland, Zuid-
Holland, 't Sticht om die aan de commissarissen te tonen 

49v mr. Dirck Aelbertsz 
een bevelschrift en artikelen tegen Cornelis Jansz de Vrije en een kopie van dat 
bevelschrift 

49v mr. Maerten als notaris 
een akte van het bevelschrift in zake het antwoord van Cornelis Jansz de Vrije, 
met het voor-arrest van de getuigen 

49v Maerten Aelbertsz 
geld vanwege een briefje van de administratie van 1514, door deze niet betaald en 
wel door ons 

49v 
de drost van Diest, mr. Jacob Mouwerisz en mr. Pieter de Sancto 
secretaris van het Hof van Hollans en klereken en dienaars 

16 dagen vergaderd met ons in Gouda inzake de bezwaren tegen de verponding, 
inzake de landsinrichting en inzake de achteruitgang van de IJssel 

50 mr. Heinrick Cornelisz 

3 akten in zake de stukken van Cornelis de Vrije; één inzake de brouwerij; 2 
inzake de condemnatie van schepenvonnissen; 21 bladen papier vermenigvuldigd, 
behelzend de instructie van mr. Jacop Mouwerinsz in het proces tegen Cornelis de 
Vrije 

50 Felix Dubblet, deurwaarder van boven een bevelschrift van Cornelis Jansz de Vrije 

50 - 
een kopie authenticeren van ons octrooi over wat de stad moet betalen van de 
gemenelands-renten volgend de oude verponding 

50 mr. Jan Bazijn gechriften, akten, kopieën 

50 - 
een mandement van de tonnen; verzoekschriften schrijven in zake de 
gemenelands-renten; de audiëntie van de gartie-brief en de griffier, drinkgelden 

50 mr. Heinrick den Haen een aderes aan de raad en aan de Rekenkamer in Den Haag 

50 mr. Maerten, notaris 
een akte in zake de weigering van de deurwaarder van zijn relaas in zake het 
bevelschrift van Cornelis Jansz de Vrije 

50 - 
een kopie van de gratie; een geschreven staat van de nieuwe verponding; een 
verzoekschrift in zake de arrestatie van die van Leiden en Haarlem die hier 
gevangen waren vanwege de gemenlands-renten 

50 - 
een kopie vertalen van het Frans in het Diets, gezonden door de heer van 
IJsselstein vanwege de overwinning van de Friezen 

50v Jan Piersz de weg maken naar Leiden, en naar Amsterdam rijden 

50v - het hoger beroep schrijven van de omslag van het gemene land 

50v Adriaen Dircxz van Crimpen 
de visbakken maken op de Vismarkt en een nieuwe "vloet" waar men de vis 
afslaat; een la in het accijns-huisje, waar de afslagers zijn in legt 

50v - 
een advies van de Raad en de Rekenkamer in Holland in zake het geld van de 
gemene-landsrenten; een overeenkomst van de staat van het land 

50v de Rderijkers de processie "setten" 

50v - de omloop maken van de nieuwe dijk 

50v - de wetering uit de Gouwe baggeren 
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50v - 
een kopie van een bevelschrift, waarmee "die van de wet" gedagvaard waren, 
omdat de Haarlemse schepen hier gehouden waren 

50v Jaap Segersz onder de brug baggeren in de Dolestraat 

50v Ocker Koennez 3 schuiten met aarde laden voor het gat van de Haven 

50v de griffier en de "auditoer" 
een advies van de Raad en de Rekenkamer, geschreven aan de koning en aan de 
stadhouder 

50v - een kopie in zake het plakkaat in zake de inrichting van het land 

50v mr. Floris Oem consultaties en verzoekschriften gemaakt voor de stad 

50v mr. Jasper en een secretaris van boven 2 verzoekschriften maken in zake de gemenelands-renten 

50v een paar deurwaarders van de kanselier, of klerken drinkgeld 

51 - 
een bevelschrift van het appèl betreffende de Raad van Holland en de 5 steden en 
de renteniers als Claes Boeckel en Gerit Geerlofsz 

51 heer Kors Jacopsz 2 kopieën van onze gratie van de beden 

51 - 
een kopie van een bevelschrift en een privilege van een paardenmarkt, die de 
heer van Giessendam gekregen had van de landsheer, op 10 juli te houden 

51 - 
een brief in zake de gemenelands-renten en de smaldeling daarvan, met zegels, 
en drinkgeld voor de klerken 

51 - 
een brief van advies aan de Raad van Holland en de Rekenkamer in zake het 
rapport van de Drost van Diest en mr. Jacop Mouwerinsz 

51 - 
een gesloten brief aan de President en de grote Raad te Mechelen om opening 
van justitie tegen de steden Haarlem, Delft en Leiden 

51 mr. Jacop Mouwerinsz, raadsheer 
reis naar Brussel, naar de koning om rapport uit te brengen aan de Drost van 
Diest, in zake de inrichting van het land, de bezwaren van de stad en de afgang 
van de IJssel 

51v Pieter Vranckez omdat hij het geld naar Antwerpen bracht, waarmee men het veer betaalde 

51v Jan Smittenz het geld om de renten mee te betalen naar Antwerpen brengen 

51v Simon Jansz de sluis opdraaien om vers water door de stad 

51v Jan baggerman baggeren aan de Vismarkt 

51v Anxt zand kruien naar het marktveld 

51v Jan Oly zand kruien naar het marktveld 

51v - 
2 kopieën schrijven en authetiseren in zake de opdracht aan de stadhouder en de 
Raad de gemenelands-renten te smaldelen 

51v 
Philips Ranscoert, advocaat in de zaak tegen de steden Haarlem. 
Leiden en Delft 

zijn consultatie en geschriften 

51v Robbert die pont zijn adviezeb in genoemde zaak 

51v mr. Frans Buve, procureur - 
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51v - een verzoekschrift in genoemde zaak 

52 de knecht van mr. Jan Bazijn geschriften van Cornelis Jansz de Vrije van Mechelen naar Gouda brenge 

52 Heinrick Govertsz ijzerwerk en slootwerk bij de Minderbroeders maken gedurende een jaar 

52 - 
3 akten met toestemming in zake de verzekering van de 28.000, de 24.000 en van 
het onderhoud van 2000 soldaten 

52 mr. Jacop Mouwerinsz, raadsheer in het Hof van Holland 

die op verzoek van de burgemeesters in deze stad gekomen was om te helpen 
adviseren in het proces van de stad tegeb Cornelis Jansz de Vrije en tegen die 
van Amsterdam, waarop enige commissarissen gekomen waren. Hij bleef daartoe 
16 dagen 

52v Bartholmees van Egmondt, schout van de stad 
toen Cornelis Jansz de Vrije bekeurd werd en "in boeten gewesen" was om 
informatie te geven voor de commissarissen, ontboden door de burgemeesters 

52v mr. Pieter Lapostelle, Raad van boven werkzaamheden bij het proces tegen die van Amsterdam; commissie 

52v 
Paschier van der Calumme, advocaat van deze commissaris, en als 
deurwaard 

werkzaamheden 

52v - de minuten grosseren in 38 bladen 

52v mr. Pieter Lapostelle werkzaamheden in de zaak tegen Cornelis Jansz de Vrije 

53 mr. Pieter Lapostelle zijn commissie 

53 
Passchier van der Calumne, advocaat van deze commissarissen en 
als deurwaarde r 

werkzaamheden 

53 - de minuten grosseren in 69 bladen 

53 - kopieën 

53 - kopieën en uittreksels uit het register van de schepenkamer 

53 mr. Pieters knecht 
de minuten schrijven en de verzoekschriften grosseren van de genoemde twee 
zaken 

53 door Jacop Moelen 
bij Machel Jacop Clements wijnbelasting betaald voor alle kosten van mr. Pieter 
Lapostoel, Paschier zijn adjunct, Bazijn procureur, met hun knechten, gemaakt 
toen zij hier bezig waren, omdat zij langer werkten dan 4 uren per dag 

53 mr. Jan Bazijn, procureur 
werkzaamheden in het proces tegen Cornelis Jansz de Vrije, zoals begeleiden van 
de getuigen in het verzoek van mr. Pieter Lapostiel, commissaris, en Passchier 
zijn adjunct 

53 Bazijn 4 dagen om naar huis te reizen, volgens de kwitantie van mr. Jans 

53v mr. Jan Bazijn 
werkzaamheden in de zaak tegen die van Amsterdam, zoals de begeleiding van 
de getuigen bij het verzoekschrift van mr. Pieter Lapostoel en Passchier 

53v mr. Jan Bazijn verblijf in Gouda voor zaken de stad betreffende 

53v mr. Jan Bazijn 
zekere akten en andere stukken, door hem verleden, onder overlegging van 6 
kwitanties 

53v mr. Heinrick Cornelisz, licenciaat werkzaamheden in zaak tegen Cornelis Jansz de Vrije en de stad Amsterd 
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53v een bode 
met brieven van mr. Jan Bazijn van Amsterdam, en kopieën van de minuten van 
Amsterdam tegen Gouda 

53v Adriaen van Dam in Den Haag werkzaamheden in Den Haag, als zijn getuigenis tegen Cornelis die Vrije 

53v mr. Jan Bazijn 
werkzaamhden in de zaak tegen Ansterdam in zake de grieven over ons bier, met 
Pieter Lapostoel 

54 
mr. Pieter Lapostoel en Paskier Kalomne als deurwaarders en 
adjunct van de commissarissen 

in de zaak van Amsterdam, reis naar Leiden om zekere privileges te bekijken; nog 
grosseren en minuteren 

54 Dirck Simonsz, een pontvoerder, en Claes Reyersz onze poorters vervoeren naar Alphen, toen zij uitreisden 

54 - een octrooi van renten verkopen aan de griffier Van der Oerde 

54 - schrijven en zegel 

54 dezelfde griffier 4 gouden guldens uit dankbaarheid, een verzoekschrift opstellen en drinkgeld 

54 Heinrick Jacopsz Bosse 
met toestemming van de burgemeesters laten verzilveren of vergulden bij Leert 
die goudsmid 

54 Thonis Aertsz een dozijn stukken schapenleer, waarvan 26 buskruit-zakken zijn gemaakt 

54 2 gezellen 
die 's nachts het bericht brachten van de aftocht van de Geldersen uit Nieuwpoort; 
drinkgeld 

54 een bode met brieven uit Nieuwpoort over hetzelfde 

54v mr. Heinrick licentiaat 
het proces "forcieren" en andere geschriften; en geschriften van Cornelis Jansz 
die Vrije en van dei van Amsterdam 

54v Lenert die goudtsmit Barent die smits bos vermaken en zilver dat bij het vergulden toegevoegd was 

54v Engel Goudt deurwaarder 
die de stad gijzelde, namelijk Willem Jan burgmeester en Heinrick Govertsz voor 
de rest van de bede 

54v Roelof Ijsbrantsz, smit te Rotterdam 20 vuurroeren "van eene loet", wegend samen 510 pond 

54v Willem Stevensz 
een nieuw boek schrijven in zake alle ordinanties van de jaaraccijnzen en de 
kwartaalaccijnzen 

54v Roelof Ijsbrantsz te Rotterdam 
20 vuurroeren vermaken, namelijk "van eene loe" zoals de nieuwe vuurroeren, 
samen wegend 447 pond; met toevoeging van 75 pond nieuw ijzer; nog 53 pond 
aan stampers 

55 mr. Aert Aelbertsz ontboden naar Brussel om te spreken met hem over het pensionarisschap 

55 - 
7 kopieën, te weten bepaalde verzoekschriften die de steden van Holland richten 
aan de koning 

55 
mr. Corenlis van Schoenhoven en de procureur-generaal en zijn 
substitu 

vanwege het proces van die van Brugge 

55 mr. Heinrick Cornelisz 3 kopieën autheticeren en schrijven 

55 Mees Gijs Moeltgen 
een paard, dat afgereden was door een bode, die in Den Haag het bericht bracht 
dat de Nieuwpoort ingenomen was 

55 een bode uit Den Haag met brieven van onze gedeputeerde 
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55 Roelof IJsbrantsz, grofsmit van Rotterdam 
20 oude vuurroeren vermaken en wel van "eene loe" zoals de nieuwe vuurroeren, 
wegenede 535 pond 

55 Harmen 106 pond nieuw ijzer 

55 de Drost van Diest 
geld, met toestemming van de vroedschap en "gesconcken om vrinscap te 
maecken" en te komen tot de smaldeling van de gemenelands-renten volgens de 
oude verponding (40 Philippus guldens), omdat hij commissaris is 

55v mr. Jacop Mouwerinsz 

zeker geschriften opgesteld tegen Cornelis Jansz de Vrije en die van Amsterdam, 
24 bladen in 1515, nog in 1616 toevoedingen 24 bladen, nog 27 bladen; verder 
dag en nacht bezig met het octrooi en de smaldeling van de gemenlandsrenten, 
27 bladen, samen 100 bladen 

55v de knecht van Jacop schrijven van deze bladen 

55v de landbewaarders van de Willens, n.l. Gerot Pietersz in Haarlem voor land waar de stad de dijk op aanlegde 

55v mr. Heinrick Cornelisz 2 akten van protest door de stad tegen Jan Jansz Vacht 

55v een bode die de brief van vrede bracht naar de stad 

55v Roelof IJsbrantsz, grofsmit te Rotterdam 
40 oude vuurroeren vermaken zoals de 20 nieuwe, door hem geleverd, samen 
wegend 1199 pond en het nieuwe ijzer 

56 de substituut van de procureur-generaal in het Hof van Vlaanderen zijn salaris 

56 22 lieden bijten hakken, die niet gebijt waren 

56 Jan Simpel bijten hakken met zijn zoon in het gat van de haven 

56 Jacop van Borsselen, kastelein van Gouda reizen naar Den Haag om het nieuwe gerecht te halen 

56 de kastelein 
een brief van de president aan de stadhouder om het recht te kiezen, de klerk 
betaald; een brief gestuurd door de Raad aan de president te Delft 

56 een bode die een brief bracht aan de stadhouder te Brussel om het nieuwe gerecht te kiezen 

56 Harmen Meesz en 5 gezellen bijten hakken in de stadsgracht 

56 6 gezellen bijten hakken 

56 Jan Simpel en zijn zoon 6x bijten hakken in het gat van de haven 

56 Gerit die bode de bordjes met oproep tot bijten hakken aan de muur bevestigen 

56 Jan Rommersz 
17 bladen schrijven in zake de gemenelands-renten en de reden waarom de 
smaldeling volgens de oude verponding moet plaatshebben 

56 Roelof Smit te Rotterdam 24 vuurroeren vermaken, wegende 665 pond, en 145 pond nieuw ijzer en vracht 

56v - een kopie in zake de eis van de kleine steden 

56v in de griffie een advies om de hand te laten verliezen, gezonden aan de kastelein 

56v aan de koning hetzelfde advies gezonden 

56v - "trecht" van de Rekenkamer 

56v - 
een akte van de Raad, dat men geen omslag zou verrichten, voordat de 
gemenelands-renten gesmaldeeld waren 
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56v mr. Maertijn Heinrick Govertsz kopiëren van 25 bladen in zake de smaldeling van de gemenelands-renten 

56v Engel Goudt in Den Haag 
drie gijzelingen door hem verricht "of Jan Goudt om de stede van der Goude" 
inzake de betaling van de bede van de landsheer 

56v Aeltgen Pieter die harnismaker 
betaling voor de schade, die zij leed aan haar tabberd, bij het testen van de 
vuurroeren bij beschikking van de kamer 

56v mr. Vincent 
22 gouden guldens, "om vriendschap te maecken" om zo te komen tot smaldeling 
van de gemenlandsrenten volgens de oude verponding, met toestemming van de 
vroedschap 

56v mr. Jacop Mouwerinsz 
om dezelfde reden krijgt hij 24 Philippus-guldens, "omdat zij commissarisem 
waren 

57 de heer van "Montengij" om "voerts" te geven aan de heer van Zivers 
100 Philippus guldens, met toestemming en overdracht van de vroedschap, omdat 
zij de stad behulpzaam waren geweest bij het verkrijgen van onze gratie en ook 
andere zaken de stad aangaande 

57 Willem Wolfertsz stukken schrijven in zake de smaldeling 

57 Roelof Smit te Rotterdam 

30 nieuwe vuurroeren, wegende 993 pond; 2 oude vuurroeren vermaken wegende 
993 pond; 2 oude vuurroeren vermaken wegende 54 pond; al deze vuurroeren 
wilden de nieuwe tresoriers niet betalen, hoewel ze tijdens hun regeerperiode 
geleverd waren 

57 mr. Claes de Marsscij, advocaat in de Hoge Raad van Mechelen 
zekere geschriften opstellen in zake enige processen van onze stad aldaar 
aanhangig 

57 Willem Stevensz 
veel geschriften, door hem geschreven bij het proces van Cornalis Jansz de Vrije, 
en bij de doleantie van de inrichting van het land en in zake de grieven over de 
verponding 

57v Pieter Harnasmaker potten 

57v Comen Jaep opt Veerstal pek en teer 

57v Gerit Claesz de belasting op keistenen in manen 

57v Cornelis Raes en Cornelis Jansz de Jonge 

de kosten van de commissarissen en de andere kosten van een proces tussen de 
tollenaar van Gorinchem en Cornelis Jansz de Jonghe, op bevel van de kamer; en 
als de stad het proces zou verliezen, beloven Cornelis Raes en Cornelis de 
Jomghe, dat zij de som geld zullen terugbetalen 

57v Willem Vroenz 2 roeden hard dak 

57v Jan Claes Doenz 17 roeden dak 

57v Witte Govertsz 1,5 roeden dak 

57v Jan Bos 3 roeden min 3 voet harddak 

57v Gheryt Claesz 
als kapitein met 41 soldaten die gezonden waren door de stadhouder naar 
Nieuwpoort om te helpen Nieuwpoort te ontzetten, gedurende 14 dagen; elke 
soldaat ontvangt 2 gouden guldens en de kapitein 4 gouden guldens 
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57v Dirck Adriaensz 90 peilijzers 

         

15 Bezoldigingen  
58 de deurwachter bij de Rekenkamer voor nieuwjaar 

58 Huych Dircxz Moel de Tiendewegspoort en het wed openen en sluiten 

58 Kers Jansz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

58 Claes oude Jansz het Doelenpoortje openen en sluiten 

58 Nyclaes de Potterspoort en de draaiboom openen en sluiten 

58 Dirck Jansz de Dijkspoort openen en sluiten 

58 Comen Heyn de Veerstalpoort openen en sluiten 

58 Heinrick Willemsz de boom in het gat openen en sluiten 

58 Comen Hein en Comen Adriaen de poort naast het tolhuis openen en sluiten 

58 Pieter Dircxz de Vlamingspoort openen en sluiten 

58 Geryt Claesz de weeskamer bewaren 

58 Cornelis Willemsz het marktveld schoonmaken gedurende een jaar 

58 Willem Stevensz de weeskamer bewaren 

58 - de "heerencamer" bewaren, en schrijven 

58 Pieter Aertsz de St.-Joostklok bewaren 

58 Barent Dircxz en Heinrick Jacopsz bezoldiging 

58v de 4 bodes de kamer bewaren 

58v de kamerheer van de heer van Nassouwen bezoldiging 

58v de 2 portiers in Den Haag van de voorpoort en de middelpoort voor nieuwjaar 

58v Jan van der Mote, procureur van de stad bezoldiging 

58v Pieter de harnismaker het stadhuis bewaken en de emmers 

58v - de kleding van het gerecht en de treosiers 

58v mr. Frans van Leeuwen, advocaat in Den Haag bezoldiging 

58v Pieter Vrericxz de klok stellen 

58v mr. Pieter Claesz, de stads-chirurgijn bezoldiging 

58v mr. Jan Bazijn, procureur bezoldiging 

58v Gerit Claesz de treosierskamer bewaren 

58v mr. Dirck barbier de Nootgods-klok stellen 

58v - vele verschillende geschriften geschreven in Den Haag 

58v de schepenmeesters, met die van het gerecht maaltijden gebruiken bij de poortpanding 

58v de heer van Ijsselstein een maaltijd 

59 de schoutsknechts bezoldiging voor een jaar, omdat zij de quack niet meer "op en houden" 
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59 Claes sloetgen de zijkant van de weg bij de brouwerij maken 

59 de schoutsknechts nog een jaar bezoldiging 

59 Dirck Adriaensz boogmaker bezoldiging 

59 Griet dat vroetwijf "die dagelicx inden arbeyt gaet" 

59 Jan van Vucht procureur in Vlaanderen bezoldiging 

59 de bodes van de kamer van de Raad voor nieuwjaar 

59 de procureurs-knechts en de baljuw-knechts geld 

59 de koorzangers bezoldiging 

59 mr. Cornelis van Schoenhoven bezoldiging 

59 de deurwachters voor nieuwjaar 

59 Witte Heinricx een kwartaal omgaan om de 4 stuivers op te schrijven 

59 Jan 3 kwartalem on de 4 stuivers op te schrijven 

59 mr. Claes de Marci, advocaat geld 

59 Frans Cornelisz een jaar de 4 stuivers ophalen 

         

16 Saldo  
59v - saldo 

         

17 Renten  
60 - Renten (reeksen namen) 

         

18 Saldo  
77 - saldo 

         

         

 1517 inv.nr. 1176 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 mr. Heinrick Jansz de vismarkt 

1 Simon Vermeye de zijl in de Peperstraat 

1 Volpert Dircxz bevissen van de 4e gracht, in erfpacht 

1 Comen Gerit Walichsz lakenaccijns 

1 mr. Heinrick Jansz vleesaccijns 
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1 Adriaen van Crimpen zoutaccijns 

1 Jaep den Haen de visserij in het land van Stein 

1v Jan Gijsbertsz vellenaccijns van de zeemwerker 

1v Adriaen van Crimpen huiden- en hoornbeestenaccijns 

1v Gijs Comen Adriaensz hennep-, garen-, touw- en wantaccijns 

1v Willem Geerlofsz smaltienden in het land van Stein 

1v - de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v mr. Heinrick Jansz azijn- en zeepaccijns 

1v Dirck Dielofsz hout- en turfaccijns 

1v - haring-, bokking-, en sprotaccijns 

1v Jacob Moel brandewijnaccijns 

2 Pieter Nevez meelaccijns 

         

2 Tienden in het land van Stein  
2 Jacob Bouwensz oost- en westeinde van de Willens 

2 Pieter Jaip Simonsz Wouter Gheritsz blok 

2 Jacob Bouwensz Dirck van der Gouwen blok 

2 Jacob Hugez Waggelwijk 

2 - de tienspenning in het land van Stein 

2 Willem Geerlofsz de Veerlaan te Haastrecht 

2 Heinrick Govertsz het eerste stuk van de nieuwe dijk 

2 Comen Adriaen het tweede stuk 

2v Jan Trompersz het derde stuk 

2v Jan Trompersz het vierde stuk 

2v Jan Trompersz het vijfde stuk 

2v Jacob Hugez het zesde en zevende stuk 

2v Pieter Simonsz het achtste stuk 

2v mr. Heinrick Jansz de Waag 

2v - 2 lood zilver van het klooster van Stein 

         

3 
Remboursementen van de 22 jaren, waarvan het 
eerste was 1500  

3 Dordrecht - 

3 Haarlem - 

3 Delft - 
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3 Leiden - 

3 Alkmaar - 

3 de rentmeester te Gouda - 

3 van jonkvrouw Pieroene Alferts - 

3 Floris Jansz - 

3 Adriaen Gerits Woutersz - 

3 Jan van der Leene - 

3 Adriaen Gherit Woutersz - 

3 Margriet Jan Geerlofsz' weduwe via Gerit van Berkenwoude - 

         

4 Achterstallige betalingen  
3v - namen 

4v - saldo 

         

5 Premies bij het verpachten van accijnzen etc.  
5 Jacob Moel wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Jacob Moel wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Heinrick Woutersz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Gerit Geerlofsz wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Heinrick Govertsz bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Cornelis Bogert bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Dirck Stempelsz bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Gerit Geerlofsz bieraccijns, 4e kwartaal 

6 Dirck Govertsz korenaccijns, 1e kwartaal 

6 Gerit Geerlofsz korenaccijn, 2e kwartaal 

6 Cornelis Raes korenaccijns, 3e kwartaal 

6 Gerit Gheerlofsz korenaccijns, 4e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

7 - saldo 
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6 Correctie van nakoop e.a.  
8 Ghijsbert Harmensz 2 viertel land, dat hij van zijn moeder kocht 

8 Jacob Hugez 10 morgen land 

8 Jacob Hugez 5 morgen land 

8 Gerit Herrick 5 morgen land 

8 Jan de Gront correctie van een door hem gemaakte fout 

8 Claes Claesz omdat hij beloofd had, "omdat" men de brug in Honskoop wijder zou maken 

8 Jan Mairtsz de backer correctie van 6000 stenen 

8 via Jan Heinricxz, brouwersknecht "omdat hij gelre geroepen heeft" 

8 Gerit de gansman 6 morgen land 

8 Jacob Pieters de snier correctie, omdat hij een laken van een onrechtmatig zegel had voorzien 

8v Ghijsbert Gerit Conincxz van Haastrecht correctie, omdat hij een bode "over recht" gestoten had 

8v Gherit stilganckmaker zijn correctie 

8v Maerten Coet correctie van 8000 stenen 

8v Gilbert Aelbertsz correctie van 12000 stenen 

8v Evert de brouwersknecht correctie van 12000 stenen en nog Rijnse guldens 

         

7 Losrenten door de stad verkocht en gelost  
9 - losrenten, door de stad verkocht en gelost 

9v - blanco 

         

8 Lijfrenten, verkocht door de stad, en domeinen  
10 - lijfrenten, verkocht door de stad en domeinen 

         

9 Leningen en beden  
14 - leningen en beden 

         

10 Reizen  
16 Willem Jan Willemsz en mr. Heinrick Jansz naar de gijzeling, en met geld van de bede van Kerstmis 1516 

16 Heinrick Govertsz met mr. Dirck zijn zoon 
naar Den Haag, om van dupliek te dienen tegen de kleine steden en tegen de 3 
grote steden inzake de smaldeling 

16 - 
brengen van een gesloten brief aan de burgemeesters om "van stonden aen" te 
komen naar Den Haag, vanwege de smaldeling 

16 Barent Heinricxz, burgemeester naar Den Haag, naar de gijzeling om de bede te betalen 
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16 mr. Dirck pensionaris 
naar Den Haag, naar de gelastigden in verband met de smaldeling van de 
gemenelandsrenten 

16 Heinrick Govertsz en Jacop Minne inzake de smaldeling van de gemenelandsrenten 

16 Barent de bode met een brief aan de drossaard van Diest inzake de smaldeling 

16 mr. Arent pensionaris te Brussel (of naar Brussel) 
om de verlenging te krijgen van 3 maanden, waarin men de schepen niet "houden 
en souden", nog naar burgemeester Heinrick Govertsz gereisd en ook naar Den 
Haag 

16v 
Heinrick Govertsz, burgemeester, geassisteerd door mr. Aert 
Aelbertsz 

naar Den Haag, naar de gelastigden om de voortgang van de smaldeling te 
bewerkstelligen 

16v 
Barent Heinricxz, Dirck Dircxz en mr. Aert Aelbertsz en de 
gelastigden 

naar Haastrecht, inzake de brouwerij van Feys Jansz 

16v Adriaen Dircxz 
naar Den Haag, naar de Rekenkamer en verder naar burgemeester Heinrick 
Govertsz om te informeren naar een man, die een vrouw vermoord zou hebben 

16v Jacop Minne, burgemeester Gerit Heye en mr. Dirck pensionaris 

naar Brussel, op schrijven van de koning, en om uitstel van de 
gemenelandsrenten te verkrijgen; verder naar Gent, Brugge, om dat bevelschrift te 
laten publiceren en om de provisie te krijgen van de wens van de 50.000 Philippus 
guldens, en vanwege de machtiging om losrenten te veranderen in lijfrenten 

16v Heinrick Govertsz, burgemeester 
naar Brussel, om de koning en de gemachtigden te stimuleren de smaldeling 
voortgang te laten vinden 

16v Jan Simonsz naar Den Haag met een brief 

16v Heinrick Jacopsz met een brief aan de heemraden van Rijnland 

16v mr. Dirck naar Den Haag, naar de drossaart van Diest 

17 mr. Aert 
naar Den Haag, om met de andere steden te spreken over de continuatie, die de 
koning wenste van de steden van Holland van de 400.000 Philippus-guldens 

17 dezelfde mr. Arent naar Brussel met de andere steden om de koning te antwoorden 

17 Barent Heinricxz naar Brussel, om mr. Arent te assisteren in deze zaak 

17 Barent Smit naar Dordrecht en verder naar de Raad in Den Haag 

17 mr. Aert 
naar Breda, om de koning te antwoorden op de wens van de koning inzake de 
voortzetting van de normale bede; en op de wens van de 12.000 gouden guldens 
van de bisschop van Utrecht 

17 Heinrick Govertsz met mr. Dirck 
naar Den Haag, om met de stad Delft te overleggen over de brouwerijen, dat men 
"uptie dorpen in Hollant" geen enkele brouwerij zou vestigen 

17 Jacob Minne naar Den Haag, om te rapporteren dat men de bede wil voortzetten 

17 Barent Smit naar Den Haag, met een brief aan Heinrick Govertsz 

17 een vrouw uit IJsselstein 
die een brief bracht voor de burgemeesters met de waarschuwing van een 
verzameling van soldaten 

17v Heinrick Govertsz met mr. Aert naar Den Haag, inzake de continuering van de bede en ook "dat men up die 
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dorpen niet brouwen en soude" 

17v Jan Simonsz naar Den Haag, met een brief aan Heinrick Govertsz 

17v Gerit Claesz naar Utrecht, om nieuws te horen 

17v Jan Simonsz naar Oudewater met een brief 

17v mr. Dirck pensionaris naar Mechelen, Amsterdam, en Hoorn inzake het proces van Cornelis de Vrije 

17v Claes Gheritsz naar Rotterdam 

17v heer Heinrick Cornelisz 
naar Utrecht, naar het Kapittel om te zorgen dat de heren een andere baljuw 
zouden plaatsen in het land van Stein 

17v Heinrick Govertsz, Jacop Minne burgemeester, mr. Aert naar Haarlem ter dagvaart om het land van Holland te beschermen 

17v Heinrick Govertsz en mr. Arent naar Den Haag, om te antwoorden op het voorstel, te Haarlem gedaan 

17v Hubert Wolfaertsz op reis "onder die knechten" in het land van Stein 

17v een bode met brieven uit Mechelen 

17v - een brief brengen naar Schoonhoven 

17v Willem Jan 
naar Den Haag, om het geld te brengen, dat de heer van Nassouwen toegestaan 
was van de 300.000 

18 mr. Aert Aelbertsz 
naar Mechelen, om het proces tegen Cornelis Jansz de Vrije bij te wonen (2 
dagen) 

18 een bode die waarschuwde voor de Geldersen 

18 Jan Simonsz naar Leiden gezonden 

18 Jan Geritsz Bul 2 dagen uit, te paard 

18 Adriaen Dircxz naar Haarlem 

18 Adriaen Dircxz naar de president en de Raad om te spreken over de vooruitbetaling van Kerstmis 

18 Heinrick Govertsz en Jacop Minne naar de gijzeling van Jan Berti, en de omslag van de gemenelandsrenten 

18 Heinrick Govertsz 
naar Den Haag, om te "vervolghen" dat men in geen enkel dorp zou brouwen, en 
inzake de omslag 

18 Heinrick Govertsz met mr. Dirck 
naar Den Haag, om het voorstel te vernemen aangaande Dermont en Tresoir van 
der Oerde 

18 dezelfden naar Den Haag, voor antwoord aan de gelastigden inzake de vooruitbetaling 

18 Adriaen Dircxz, Witte Govertsz en mr. Dirck 
naar Delft, om de president en de Raad te verwittigen van de "arrestacie" jegens 
de inwoners dezer stad vanwege de gemenelandsrenten 

18v een vrouw uit IJsselstein gezonden naar de stad met waarschuwing inzake de Geldersen 

18v Claes snier een brief brengen aan de heer van Wassenaar 

18v Claes snier een brief brengen naar Haarlem, naar burgemeester Heinrick Govertsz 

18v Claes Snider en gezel gezonden om te vernemen, tot hoever de Gelderse soldaten gekomen waren 

18v mr. Aert naar Leiden, op schrijven van de stadhouder 

18v Heye Geritsz naar dezelfde dagvaart, één dag 
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18v Willem Jan en Claes Geritsz 
vanwege de gijzeling van de rentmeester Willem Goudt, wegens de bede van St. 
Jan 

18v Willem Jan en Claes Geritsz geld brengen aan de rentmeester in korting 

18v Gijsbert Jacopsz naar Haarlem gelopen met een brief aan de burgemeesters (2 dagen) 

18v Heinrick Jacobsz naar Schoonhoven met een brief, en naar Gorinchem 

18v Gerit Heye en mr. Arent naar Gorinchem, naar de heren van der Oerde, om het rapport te brengen 

18v Jan Simonsz 
naar Leiden met een waarschuwingsbrief; naar Haarlem, Hoorn, Amsterdam met 
brieven aan de heer van IJsselstein 

19 Heinrick Jacopsz lopend, met brieven naar Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Leiden 

19 Jacop Minne, burgemeester 
naar Dordrecht, om te informeren naar onze kanonnen die gebruikt waren op het 
oorlogsschip 

19 Heinrick Govertsz en mr. Dirck 
naar "Middelbourch" naar de koning, om hem op de hoogte te stellen van de grote 
lasten van de Friezen 

19 Jacop Minne en mr. Dirck 
naar Gorinchem, naar de heer van IJsselstein, om de verworven vrijstelling van 
penningen "op te brengen" 

19 Heye Geritsz naar Gorinchem, om de verdediging van het land met de stadhouder te bespreken 

19 Barent Smit naar Antwerpen, met een brief aan de stad 

19 Heynrick Govertsz en Willem Jan 
naar Amsterdam, Haarlem, Leiden, om te vernemen of iemand renten zou willen 
kopen 

19 Willem Jan naar Den Haag, en bracht de rest van de bede van St. Jan naar Willem Goud 

19 Adriaen Dircxz en mr. Aert naar Delft, ter dagvaart van de haringvangst 

19 mr. Aert naar Delft, ter dagvaart van de haringvangst 

19 Jacop Minne en Cornelis Jansz naar Dordrecht, Rotterdam en Delft om renten te verkopen 

19v Claesgen Flooren te paard naar Amsterdam toen de Geldersen daar waren 

19v Heinrick Govertsz, mr. Dirck zijn zoon naar Den Haag, om te spreken met de stadhouder 

19v Jan Harmensz met een brief aan de burgemeester "in de leger" 

19v Adriaen Adriaensz met een brief aan de heer van Nassouwen "in de legger" 

19v een bode van Wick die ons waarschuwde 

19v Gerit Claesz 
naar Leiden, naar het gerecht om te vernemen, hoe zij hun reis naar Haarlem 
zouden maken 

19v Jan van Berendrecht 
soldaten brengen naar Oudewater voor het geval de Geldersen daarheen trokken 
(of "te water") 

19v Theu Dircxz "in de legger" 

19v Thonis Feyssen 
te paard naar Haarlem, om de schepen die in beslag genomen waren door de 
deurwaarder, te bevrijden 

19v Jan de snier verblijf "in die legger" 
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19v een bode van het Hof van Holland een brief hier brengen inzake de soldaten die te Oudewater liggen 

19v 
Jan Jansz, burgemeester, en Claes Geritsz, Gijsbert Geritsz, Adriaen 
Dircxz van Crimpen, Claes Dammasz, Cornelis Dircx Bouwensz en 
Jacop Pietersz 

naar de gijzeling, 58 dagen 

19v Claes snier naar het leger, om berichten 

19v Heinrick Govertsz en mr. Dirck naar Brussel, daarna na Middelburg naar de koning, om het voorstel aan te horen 

20 Jan de snier naar Den Haag, met een brief aan de rentmeester 

20 Barent smit naar Den Haag, vanwege onze gegijzelde mensen 

20 mr. Aert 
naar Den Haag, om te overleggen met mr. Jacob Mouwerisz over het proces van 
Cornelis Jansz de Vrie 

20 Jacop Minne en Willem Jan naar Den Haag, om met de rentmeester het eens te worden over de bede 

20 Thonis Feyssen te paard naar IJsselstein, om bericht over de Geldersen 

20 een bode naar Schoonhoven met een brief 

20 Jacop Pietersz en mr. Aert naar Den Haag om de rentmeester te betalen 

20 Jan Jansz, burgemeester naar Dordrecht, voor het "anhaelen" van de schepen 

20 Heinrick Govertsz en mr. Dirck 
naar Den Haag, om te antwoorden op de wens van de koning om de 6000 
soldaten en 2000 paarden te onderhouden 

20 Willem Jan 
naar Den Haag, vandaar naar Schoonhoven, om renten te verkopen; nog naar 
Schoonhoven om de rentmeester te betalen 

20 Adriaen Dircxz 
naar Amsterdam om de vuurroeren die daar gemaakt zouden worden in ontvangst 
te nemen 

20 Jan Jansz, burgemeester en mr. Arent, pensionaris te IJsselmonde op reis om de schepen te Dordrecht "aen (te) haelen" 

20v Heinrick Govertsz en mr. Dirck 
naar Brussel, om de koning te antwoorden inzake de 6000 soldaten en de 2000 
paarden 

20v Barent Heinricxz en Jacop Minne op reis om de schepen te Dordrecht "an (te) haelen" 

20v 
Barent Heinricxz, Jan Jansz, Jacop Minne, Claes Geritsz, Dirck 
Jansz, Willem Jan en mr. Arent 

naar Dordrecht, voor het "ophaelen" van de schepen 

20v Willem Jan en Claes Geritsz naar Delft, naar de Raad, inzake de inrichting van het land 

20v een bode die een brief bracht inzake het bestand van Gelderlant 

20v mr. Arent 
naar Den Haag, naar mr. Jacob Mouwerisz, om het proces van Cornelis de Vrije te 
bezoeken; vandaar naar Mechelen om het proces te bevorderen 

20v Heinrick Govertsz en mr. Aert naar Dordrecht 

20v Barent de bode naar Mechelen, naar mr. Jan Bazijn met brieven 

20v mr. Jacob Mouwerins, raad te Dordrecht 20 dagen, voor het "anhaelen" van de schepen 

20v Heinrick Govertsz, Jacop Minne en mr. Aert 
naar Den Haag, om enige betrokkenen bij het "aenhaelen" van de schepen, door 
Dordrecht gedaan, te spreken; ook om te bewerken dat Heinrick Govertsz 
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hoogheemraad in Krimpen en omgeving zou worden 

20v mr. Aert daar 3 dagen gebleven 

21 een bode gezonden uit Den Haag door mr. Jacob Mouwerinsz aan de burgemeesters 

21 Heinrick Jacopsz een brief gebracht aan de stad Dordrecht 

21 mr. Aert 
naar de burgemeester van Utrecht, en hebben 6 gouden guldens aangeboden 
opdat Jan Jansz baljuw van het land van Stein zou zijn 

21 Jacop Minne en mr. Arent naar Den Haag, vanwege het advies van de brouwerij "upt IJssel" 

21 2 boden met brieven aan de burgemeesters 

21 een schuitvoerder die de vuurroeren bracht van Amsterdam 

21 Barent de bode naar Brussel, naar de stadhouder inzake de smaldeling en de verponding 

21 Jacop Minne en mr. Dirck naar Den Haag, om te antwoorden op de artikelen inzake het klerkambt 

21 Heinrick Jacopsz naar Amsterdam met een brief 

21 Jan Jansz, burgemeester 
naar Schoonhoven om te spreken met de dijkgraaf van de Krimpenerwaard over 
het aanstellen van een nieuwe heemraad 

21 Willem Jan en Jan Jacop Pietersz naar Den Haag, inzake de gijzeling 

21 de heer van IJsselmonde 10 dagen dienst aan de stad bij het "anhaelen" van de schepen van Dordrecht 

21v Heinrick Govertsz, Jacop Minne en mr. Dirck 
naar Brussel, met alle staten van "harwaertover", om te antwoorden op het 
voorstel te Middelburg gedaan betreffende de 6000 soldaten en de 2000 paarden 

21v Heinrick Govertsz en Jacop Minne op reis voor dezelfde zaak 

21v Gerit Geerlofsz 
naar de stadhouder, om met hem te spreken over de "anhaelinge" van de schepen 
van Dordrecht 

21v Willem Jan, en Jacop Pietersz naar Den Haag, om de rentmeester te betalen 

21v Barent Heinricxz, burgemeester met mr. Arent 
naar Brussel, om een octrooi te krijgen dat men niet zal brouwen "opte IJssel"; ook 
inzake de gemenelandsrenten, en ook terzake van Dordrecht 

21v mr. Arent naar Den Haag, inzake de smaldeling van de gemenelandsrenten 

21v Barent Dircxz die bode naar Den Haag, naar rentmeester Willem Goudt met geld 

21v Heinrick Jacopsz, bode naar Antwerpen, om daar geld te brengen 

21v Willem Jan en Jacop Pietersz naar Antwerpen om de rentetrekkers te betalen; verder naar Mechelen 

22 mr. Dirck 
naar Schoonhoven, naar de burgemeesters om de ordonnantie van hun klerkambt 
te krijgen 

22 Jacop Minne en Adriaen Dircxz van Krimpen en mr. Dirck naar Schoonhoven, ter dagvaart, volgens het schrijven van de stadhouder 

22 Heinrick Jacopsz, bode naar Dordrecht en Den Haag 

22 mr. Aert, pensionaris naar Den Haag, inzake die van Gorinchem 

22 Willem Stevensz naar Utrecht met de tienspenningen 

22 Willem Jan Willemsz burgemeester en mr. Aernt pensionaris naar Den Haag, inzake het klerkambt en de smaldeling 

22v - blanco 
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11 Schenkingen  

23 Machtelt, weduwe van Jacop Clementsz 
een maaltijd geschonken aan de drost van Diest, die met de burgemeesters kwam 
spreken 

23 de houtvester een maaltijd met wijn, met de bedoeling dat hij zou ophouden met de gijzeling 

23 Willem Goudt, rentmeester, mr. Frans Cobel en Claes Cobel 6 kannen wijn 

23 de heemraad van Schielant 2 kannen wijn, bij St.-Pietersschouw 

23 de gelastigde mr. Gerit Mulaert cum suis 
geld, toen hij zich bezighield met de zaak van Feys Jansz, die een brouwerij 
gevestigd had in Haastrecht 

23 mr. Maerten Jacopsz geld en wijn bij zijn eerste mis 

23 de Raadsheren te Mechelen t.w. de president 2 vaten 

23 mr. Pieter Lappostoele 2 vaten 

23 mr. Jan Rosseaen 2 vaten 

23 de procureur-generaal 2 vaten 

23 mr. Gerit Gronssel 1 vat 

23 mr. Jeronimus van der Dorp 1 vat 

23 mr. Claes de Marsy 1 vat 

23 mr. Jan Bazin 1 vat 

23 "Vervolt" 2 vaten 

23 3 Raadsheren in Den Haag, de president 2 vaten 

23 de drost van Diest 2 vaten 

23 mr. Vincent 2 vaten 

23 mr. Jacob Mouwerinsz 2 vaten 

23 Willem Goudt 2 vaten 

23 de heer van Assendelft 1 vat 

23 de heer van IJsselmonde 1 vat 

23 mr. Jan van Duvoerde 1 vat 

23 ten bate van de stad "vervolt" 1 vat en vracht 

23 
de burgemeesters en de pensionaris en de andere steden van 
Holland 

een maaltijd aan de ambassadeurs van Denemarken, daarvan het deel van de 
stad 

23v de generaal van de munt 3 kannen wijn 

23v mr. Jan Lommen, commissaris van de kwijtschelding 2 kannen wijn 

23v de heren van Gent 2 kannen wijn 

23v de oude schutters geld op Sint-Jorisdag, naar gewoonte 

23v mr. Jan Roebol geld, dat geofferd was; en wijn gehaald bij Cornelis Aertsz 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        388 

 

 

23v de "goidsridders" 5 kannen wijn op Palmzondag 

23v mr. Dirck Remincsoen bij zijn eerste mis geld, geofferd door het gerecht; en 6 kannen wijn, ook geofferd 

23v de oude schutters op Sacramentsdag 2 pinten wijn voor ieder die in de processie meeliep 

23v de oude schutters en de kloveniers op Sint-Jansdag elk 2 pinten wijn 

23v de heer van IJsselstein 16 pinten wijn ten huize van Jan Heinricxzoons kinderen 

23v de schutters op sacramentdsdag 4 kannen wijn, die zij dronken op het stadhuis 

23v de hoogheemraad 2 kannen wijn 

23v de heer van Scagen en heer Adriaen van Borsselen een maaltijd 

23v mr. Abel van Loe meer dan 2 kannen wijn 

23v mr. Jeronimus van Dorp wijn 

24 de gedeputeerden van Rotterdam 
2 kannen wijn, toen zij hier waren terwijl die van Dordrecht de schepen in beslag 
genomen hadden ("aengehaelt") 

24 de oude schutters geld op Verzworen Maandag ten huize van Cornelis dapteker 

24 de kloveniers geld voor Verzworen Maandag en St.- Bastiaansdag 

24 
mr. Pieter Appostel, mr. Jan Rouseau, de procureur-generaal en mr. 
Jan Bazijn 

een maaltijd, op bevel van de burgemeesters 

24 de graaf van Eemden een maaltijd, op bevel van de burgemeesters 

24 de nieuwe koster 2 kannen wijn 

24 de Minderbroeders een maaltijd met wijn op St.- Franciscusdag 

24 de oude schutters en de kloveniers 24 pinten wijn op St.- Jansdag 

24 mr. Jacob Mouwerinsz en mr. Jasper Lievinsz, raadsheren 
een maaltijd met wijn in aanwezigheid van de burgemeesters Barent Heinricxz en 
Jacop Minne 

24 de heer van Cortgeen 10 kannen wijn 

24 mr. Jan Percto, raad meer dan 2 kannen wijn 

24 de deken Bijsanson 2 brieven die Heinrick die scilder gemaakt heeft, op bevel van de kamer 

24v de heer van IJsselmonde en mr. Jacob Mouwerinsz, raadslieden 2 kannen wijn 

24v de deurwachters in Den Haag geld voor Nieuwjaar 

24v de getijdemr.s wijn op Verzworen Maandag 

24v mr. Jacob Mouwerinsz 4 stopen rijnwijn 

24v de burgemeesters van Dordrecht 4 stopen 

24v mr. Jacob Mouwerinsz 4 stopen 

24v de stadhouder 
toen de dagvaart te Gouda was, 24 kannen wijn, eerst bij Machel Jacop 
Clementszoons weduwe en bij Gerit Walichsz 

24v de deken van Bijsanson 4 kannen wijn bij Willem Stevensz 

24v de president 4 kannen wijn en maaltijden bij Dirck Dircxz 

24v mr. Vincent 2 kannen wijn bij Jan Jansz 
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24v de heer van Moerkercke 2 kannen wijn bij Gijs Comen Adriaen 

24v de stad Schoonhoven 2 kannen wijn bij Ghijs Comen Adriaen 

24v de heer van Wassenaar 2 kannen wijn bij Comen Gerit 

24v de stad Haarlem 2 kannen wijn bij Comen Gerit 

24v de stad Delft 2 kannen wijn bij Jan Feyssen 

24v de stad Leiden 2 kannen wijn bij Jan Feyssen 

24v de stad Hoorn 2 kannen wijn bij Jan Feyssen 

24v Joncker Willem Sturck 2 kannen wijn bij Willem Stevensz 

25 Cornelis in den Hoeren 21 kannen wijn geschonken aan: 

25 Willem Goudt, rentmeester 2 kannen wijn 

25 Claes Cobel 2 kannen wijn 

25 de stad Dordrecht 2 kannen wijn 

25 de stad Amsterdam 2 kannen wijn 

25 de stad Oudewater 2 kannen wijn 

25 de stad IJsselstein 2 kannen wijn 

25 Joncker van Asperen 2 kannen wijn 

25 mr. Aelbert van Loe 2 kannen wijn 

25 mr. Arent Sandelin 2 kannen wijn 

25 de drossaard van Diest 1 kan wijn 

25 de drossaard van Diest 3 kannen wijn en maaltijden 

25v - blanco 

         

12 Waken  
26 de 3 torenwachters "die mitte clappe gaen" bezoldiging 

26 de 4 klapwakers "die bijder straaten gaen" bezoldiging 

26 de 5 poortwachters bezoldiging 

26 Jan Sempel waken in 't gat van de haven, en 4x bijten hakken 

26 de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

26 Jan Sempel het lood geven in 't gat van de haven 

26 de 5 poortwachters en de 5 klinkwachters bezoldiging 

26 Jan Simpel het lood geven in 't gat van de haven 

26 de 5 koorwachters bezoldiging 

26 Jan Simpel het lood geven 

26 de poortwachters 5 poorten bewaken 

26 de poortwachters 5 poorten bewaken 
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26v Jan Simpel lood geven in de haven 

26v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

26v de koorwachters 
die op de poort waren, toen de soldaten die uit Friesland kamen in de buurt van de 
stad waren 

26v Jan Simpel lood geven in de haven 

26v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

26v Jan Simpel lood geven in de haven 

26v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

26v Jan Simpel lood geven in de haven 

26v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

26v Jan Simpel lood geven in de haven 

26v 5 koorwachters waken op de poorten bij de klinken 

26v de 5 poortwachters waken op de poorten bij de klinken 

26v Jan Simpel waken op de poorten bij de klinken 

26v de 5 poortwachters waken op de poorten bij de klinken 

26v Jan Simpel waken op de poorten bij de klinken 

27 5 klinkwachters op de 5 poorten 

27 de 5 poortwachters op de 5 poorten 

27 5 klinkwachters en 5 mannen die mede in de poorten gezeten hebben 

27 Jan Simpel die mede in de poorten gezeten hebben 

27 de 5 klinkwachters en 5 mannen die mede in de poorten gezeten hebben 

27 Jan Simpel die mede in de poorten gezeten hebben 

27 Jacop Vries en Theu van Lonnen met de schuit in de IJssel waren en de schepen in de gaten houden 

27 de poortwachters de 5 poorten bewaken, in elke poort 3 man, gedurende 14 dagen 

27 Jan Simpel de 5 poorten bewaken in elke poort 3 man, gedurende 14 dagen 

27 Jacop Vries en een man de 5 poorten bewaken, in elke poort 3 man, gedurende 14 dagen 

27 Jacop Stout en Coppen de wacht houden buiten de poorten 

27 Jan Simpel de wacht houden buiten de poorten 

27v de 5 poortwachters en de klinkwachters de poorten bewaken 

27v Jacop scout met Pieter harnismaker buiten de poorten de wacht houden 

27v Jacop Vries en Willem Jansz met de schuit in de IJssel varen 

27v de 5 poortwachters met de klinkwachters met de schuit in de IJssel varen 

27v Jacop scout en Pieter harnismaker met de schuit in de IJssel varen 

27v Jacop Vries en Willem Jansz met de schuit in de IJssel varen 

27v Jan Simpel met de schuit in de IJssel varen 
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27v Jacop Vries en Willem Jansz met de schuit in de IJssel varen 

27v de 5 poortwachters met de klinkwachters met de schuit in de IJssel varen 

27v Jacop scout en Jacop Leeu de wacht houden buiten de poorten 

27v Jan Simpel de wacht houden buiten de poorten 

27v 5 klinkwachters de 5 poorten bewaken 

27v Jacop Vries en metgezel de 5 poorten bewaken 

27v Jacop scout de wacht houden buiten de Potterspoort 

27v de poortwachters de 5 poorten bewaken 

27v Jan Simpel de 5 poorten bewaken 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Jan Simpel waken 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Jan Simpel waken 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Jan Simpel waken 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Jan Simpel waken 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Jan Simpel waken in de winter en 2 maal bijten hakken 

28 Gijs van Stollick en Jan Pietersz 's nachts de wacht houden bij de sluizen in de dijk, en turf 

28 de 5 poortwachters 's nachts de wacht houden bij de sluizen in de dijk, en turf 

28 Jan Simpel lood geven in de haven 

28 Jan Simpel lood geven in de haven 

28v de 5 poortwachters lood geven in de haven 

28v Jan Simpel lood geven in de haven 

28v de 5 poortwachters lood geven in de haven 

28v Pieter de harnismaker kaarsen, die op de tresoriers-kamer gebrand zijn 

28v de 5 poortwachters kaarsen, die op de tresoriers-kamer gebrand zijn 

28v Jan Simpel kaarsen, die op de tresoriers-kamer gebrand zijn 

         

13 Bouwen  
29 Pieter Vrericxz een slot aan Borren-toren en 3 sleutels 

29 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz arbeid 

29 Cornelis Willemsz planken en hout mennen 

29 - 20 brandemmers 
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29 - een turfmandje met een el groene stof, gebruikt in het accijnshuisje 

29 Pieter Vrericxz een slot aan de Crieckebeecx-toren en 3 sleutels 

29 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

29 Cornelis Willemsz 5x planken en hout mennen 

29 - een kleed dat op het tafeltje ligt achter in de kamer, waar de klerk aan zit 

29 Lambert en Cleyntgen dekken 

29 Cornelis Pouwelsz en Willem Jansz de stadsmuur rechtop zetten (11½ dag) 

29 Jacop Ariaensz en een andere opperman opperen 

29 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz arbeid 

29 Gijs van Stollick graven 

29 Jan Oly arbeid 

29 Geret den bostel arbeid 

29 - een half wagenschot, 4 vijzels 

29v Gerit up Haarlem 30 wilgen; aan de brug gebruikt 

29v Cornelis Willemsz 6 wilgen halen en 4 wagens met hout 

29v - 2 karren zand en een Leidse schuit met zand 

29v Pieter de Lombaert 17.250 bakstenen 

29v - 500 klinkers; 1700 bakstenen 

29v Cornelis Pouwelsz, Jan Jansz, Jacop Adriaensz, Heinrick Thonisz metselen 

29v Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

29v 3 mannen elk 5 dagen heien 

29v - 18.000 stenen opstapelen 

29v - 9 hoed kalk meten en aandragen 

29v - 1½ hoed kalk en ½ ton 

29v de weduwe van Willem Smit 102 pond ijzerwerk; 200 scosspijkers 

29v Cornelis tsackxgen 25 hoed kalk, 3 Leidse schepen met zand 

29v Dirck stillicgemaker 51 karren zand mennen 

29v Willem smitten weduwe 42 pond ijzerwerk, 200 middelnagels 

29v Cornelis Wermboutsz 1000 wilgen 

29v Lambert de leydecker en Cleyntgen dekken 

30 - een plank, gebruikt aan Tiendewegspoort 

30 Cornelis Willemsz wilgen vervoeren 

30 Dirck de karreman 12 karren zand en de stenen vervoeren; een Leidse schuit met zand 

30 Kerstant Claesz 40.500 bakstenen 

30 5 mannen deze stenen zetten op de kar 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        393 

 

 

30 - een Leidse schuit zand 

30 Dirck Cornelisz een schuit zand 

30 Daem Barten 2 ijzers "steecken", waar men de Goudse lakens mee bezegelt 

30 Gerit Adriaensz en Thijs Willemsz klei voeren uit het gat van de haven 

30 Adriaen en Harmen Meeusz timmeren 

30 Cornelis Willemsz klei vervoeren 

30 Cornelis Pouwelsz, Jan Jansz, Jacop Adriaensz en 2 oppermannen metselen 

30 Pieter Luyt stenen houwen 

30 Gijs Dircxz en 2 anderen 15 dagen graven onder het stadhuis 

30 Cornelis Willemsz klei vervoeren, en hout 

30 Jan Dircxz tinnegieter 22 pond lood 

30 Adriaen Hugez en Harmen timmeren 

30 Jan Olije aarde kruien 

30 Starckman opperen 

30 Comen opperen 

30 - zand, 7 voet beplating, en nog een stuk beplating 

30v Cornelis Pouwelsz arbeid, en tobben, waar men de mortel in doet 

30v Jan Jansz, Jacop Adriaensz Pieter Strobbe, Heinrick Tonisz - 

30v - 
42 pond ijzers, gebruikt aan het ijzer in het gat van de haven; 165 pond ijzerwerk, 
300 dubbele middelnagels 

30v Lambert de leydecker en zijn broer en Cleyntgen arbeid 

30v Pieter de Lombaert 1500 klinkers 

30v Joris Willemsz en Goris Jacopsz elk 3 schuiten klei opschieten 

30v Joris Aertsz 5 schuiten klei halen 

30v Gerit Aertsz en 2 anderen baggeren in het gat van de haven 

30v Jacop Aelbertsz en metgezellen 14 hoed kalk opdragen en opslaan 

30v Dirck stratenmaker en opperman 4 roeden en 3½ voet bestraten; zand; nog 42 voet traptreden 

30v Dirck die karreman 29 karren zand vervoeren 

30v Cornelis Vrericxz metselen 

30v - 40 pond ijzerwerk; 400 dubbele middelnagels 

30v Lambert de Leydecker arbeid; 8000 deknagels; 4 vorsten 

31 Cornelis sacxgen 11 hoed kalk 

31 - deze kalk opdragen en de zakken ophouden 

31 Pieter van Lisse zand 

31 mr. Heinrick Jansz 800 leien 
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31 Jan Pietersz scheepsplanken, waar de brug mee bekleed is op het Leidse veer 

31 Adriaen Hugez en Harmen arbeid 

31 Simon Mol een rondhout 

31 - een zaag huren 

31 Cornelis Willemsz wilgen vervoeren 

31 Weyn op Corte Haerlem 55 wilgen 

31 Dirck de karreman en metgezellen 46 karren vervoeren 

31 Cornelis Pouwelsz metselen onder het stadhuis 

31 Jan Jansz en Willem Jansz arbeid 

31 3 oppermannen opperen 

31 Cornelis Vrericxz en Cornelis Cornelisz arbeid 

31 Jan Aertsz 49 wilgen 

31 Ghijs van Stollick en 2 anderen elk 6 dagen graven 

31 3 mannen die de aarde onder het stadhuis naar buiten hebben gekruid 

31 Ocker Claesz 20.000 stenen halen 

31 - 20.000 stenen halen bij Sticker Claesz 

31 Sticker voor deze stenen betaald 

31 Claes Stickersz 20.000 stenen 

31 Ocker deze stenen gehaald 

31 Anxt en metgezellen 40.000 stenen kruien 

31 - 20.000 stenen en halen door Ocker 

31 Anxt deze stenen kruien 

31 Dirc Straetgen en opperman 5 roeden bestraten en zand 

31v Simon van Loenen pompen verstellen 

31v de weduwe van Willem Smit 5 ringen maken in de kelder van het stadhuis; 200 dubbele middelnagels 

31v Willem die houtzager en gezellen planken zagen 

31v Jacop Aelbertsz 11 hoed kalk opslaan 

31v Gerit Aertsz en Gijs Willemsz baggeren in het gat van de haven 

31v Joris Aertsz en broer 17 schuiten klei opschieten in het gat van de haven 

31v - 93 voet dekstenen 

31v Timan van Campen 49.000 stenen 

31v Cornelis Sacxgen 10 hoed kalk 

31v Anxt en metgezellen 79.000 stenen dragen en opstapelen 

31v - 10 dubbele schuiten zand 

31v Joest Willemsz 25.000 stenen 
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31v Willem de houtzager en gezellen zagen 

31v Dirck de karreman 28 karren zand vervoeren 

31v Pieter Vrericxz een slot met sleutels 

31v Jacop Aelbertsz 10 hoed kalk dragen en opslaan 

31v Cornelis Pouwelsz metselen 

31v Jan Jansz, Willem Jansz, Jacop Adriaensz, Heinrick Thomisz metselen 

31v Willem Luyt "dexel houden" 

31v 
Cornelis Vrericxz, Cornelis Cornelisz, Comen Jan, Gijs van Stollick 
en 3 anderen 

metselen 

31v Adriaen Hugez en Harmen timmeren; de hekken "up te doen" op de Goudkade, en schuithuur 

32 Cornelis Willemsz straatstenen vervoeren en 2 keer dekstenen 

32 Thijs Willemsz klei schieten 

32 Gerit Adriaensz klei schieten 

32 de weduwe van Willem Smit 8 pond ijzerwerk, 200 kleine dennenagels 

32 Nanne Cornelisz een dubbele schouw 

32 Cornelis tsaixgen 16 hoed kalk; 12 hoed kalk en dragen en opslaan 

32 - 11 hoed en dragen en opslaan 

32 Cornelis 26 hoed en dragen en opslaan 

32 - een schuit zand 

32 Jan Luyt met Willem Geritsz zagen 

32 - schouwhuur voor 15 dagen 

32 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

32 Joris Aertsz 4 schuiten klei schieten 

32 Jan baggerman baggeren 

32 Willem de houtzager en metgezellen zagen 

32 Thijs Willemz en metgezellen kleischieten 

32 Joris Aertsz een schuit klei voeren en 3 laden 

32 Tijs Willemsz en Dirck Voppez klei vervoeren 

32 
Cornelis Vrericxz, Cornelis Cornelisz, Willem Jansz, Cornelis 
Pouwelsz, Jacop Adriaensz, Willem Walichsz, Comen Jan en sceel 
Harmen 

metselen 

32 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

32 - 16 bouten, gebruikt onder het stadhuis 

32v Pieter Luyt en metgezellen hartsteen houwen (17 dagen) 

32v Cornelis Willemsz hout mennen 
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32v Willem de houtzager en metgezellen zagen 

32v Joris Aertsz 2 schuiten klei halen uit het gat van de haven 

32v de weduwe van Willem Smit 8 pond ijzerwerk, 500 middelnagels, 800 scos-spijkers, gebruikt onder het stadhuis 

32v Thijs Willemsz en metgezellen baggeren 

32v Dirck de karreman 44 karren met stenen en zand vervoeren 

32v Dirck Adriaensz boogmaker 1000 verloren pijlen 

32v Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

32v Willem en metgezellen planken zagen 

32v Joris Aertsz 2 schuiten klei laden uit het gat van de haven 

32v 
Cornelis Vrericxz, Cornelis Cornelisz, Cornelis Pouwelsz, Jacop 
Adriaensz, Willem Jansz, Jan Jansz en 3 oppermannen 

metselen 

32v Dirck stratenmaker 
121 voet stenen, 20 hardstenen, 14 voet deksel; bestraten met zijn zoon en een 
opperman; 1200 bakstenen 

33 Dirck die karreman 28 karren vervoeren; verschillende planken 

33 Pieter Vrericxz 2 vuurpannen vermaken en 2 sleutels 

33 Jan Willemsz wilgen om planken van te zagen 

33 Zwaentgen smit 50 grote dennenagels, 2500 middelnagels; 4 pond ijzerwerk 

33 Cornelis Vrericxz metselen 

33 Cornelis Cornelisz, Willem Jansz, Jacop Arisz en 3 oppermannen metselen 

33 
Cornelis tseutgen, Jan Jansz, Jacop Adriaensz, Cornelis Vrericxz, 
Cornelis Cornelisz, Willem Jansz, Willem den opperman, Harmen 
Cornelisz, Comen Jan 

metselen 

33 Pieter Claesz leien 

33 Cornelis tsaxgen 42 hoed kalk; zand 

33 Jacop Aelbertsz en backer 10 hoed kalk dragen en opslaan 

33 Thijs Willemsz en Dirck Voppez klei brengen 

33 Adriaen Aertsz een schuit klei brengen 

33 Willem smitten weduwe 8 pond ijzerwerk, 350 dubbele middelnagels 

33 Dirck 16 karren vervoeren 

33 Adriaen Hugez en Harmen timmeren 

33 Heinrick die slotenmaker een ijzer maken 

33 - 12 keperhouten 

33 Jan Pietersz de "wegen" maken 

33v Allert Pietersz een schuit zand 

33v Dirck Voppez en Thijs Willemsz klei brengen 

33v Claes Sloetgen een "wech" houwen 
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33v de kerkmr.s hardsteen en andere stenen 

33v Willem en metgezellen hout zagen 

33v Cornelis Willemsz 22x hout mennen naar de Doelen 

33v Dirck de karreman c.s. 16 karren zand vervoeren, en dit alles is gebruikt onder het stadhuis 

33v Cornelis die metselaar en 6 personen metselen 

33v Pieter Vrericxz sloten vermaken 

33v Gijs van Stollick 2 dagen, waarin hij de brug "angewerft" heeft 

33v Adriaen Hugez en Harmen timmeren 

33v Dirck de karreman 40 karren zand en stenen vervoeren 

33v Pieter Vrericxz een slot maken 

33v Dirck straatgen 2 schepen zand 

33v Dirck straatgen en opperman 3 roeden straat maken 

33v Willem de houtzager c.s. hout zagen 

33v Willem smitten weduwe 110 pond ijzerwerk, 50 kleine dennenagels, grote dennenagels puntig maken 

34 Cornelis tseutgen, en 9 personen metselen aan het stadhuis 

34 Gijs van Stollick klei kruien 

34 Willem en zijn maat hout zagen 

34 Cornelis tseutgen en 8 personen metselen 

34 Dirck die karreman 18 karren vervoeren 

34 Willem smitten weduwe 250 dubbele middelnagels; ringen 

34 - 4 balken 

34 Vrericgen 4500 klinkers 

34 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren; een trap 

34 Willem Boijensz balken slepen 

34 Gijs van Stollick klei schieten 

34 Cornelis Vrericxz en 8 personen metselen 

34 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

34 Willem de houtzager en Jan Luyt zagen 

34 de kerkmr.s Bentheimer steen 

34 - houwen van de deur, die gemaakt is op het stadhuis 

34v Cornelis Vrericxz en 9 personen metselen 

34v Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

34v Jacop die houtcooper 5 "pruysse" delen 

34v Adriaen Hugez 2 delen 

34v Gijs van Stollick klei kruien 
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34v Willem de houtzager en Jan Luyt hout zagen 

34v Thijs Willemsz en Dirck Voppez aarde schieten (11 dagen) 

34v Willem smitten weduwe 350 kleine dennenagels; 35 pond ijzerwerk 

34v Jan Cornelisz een grote Deventer balk 

34v de pottebakkersweduwe 400 pond lood 

34v Adriaen Boijensz een schuit klei 

34v Pieter Vrericxz 2 hengsels 

34v Dirck stratenmaker en opperman 6 roeden straat maken 

34v - 53 karren zand e.a. vervoeren 

34v Jan Geritsz het "banckwerck" maken aan de Tiendeweg 

34v Jan Clos de "ganck" maken "over IJssel" 

34v Cornelis Willemsz balken en bossen slepen 

34v Lambert die leydecker en maat en Willem Cleyntgen dekken 

34v - 
1500 deknagels, "ende dit werk gemaect ende verbesicht an de Minderbroers" 
---de hele alinea voor één prijs 

35 Cornelis Vrericxz en 7 personen metselen 

35 Nanne Cornelisz schouwhuur 

35 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

35 Willem houtzager en Jan Luyt hout zagen 

35 Dirck de karreman 8 karren zand vervoeren 

35 Gijs van Stollick bestraten, als hulp van Dirck straatgen 

35 Dirck stratenmaker 8 karren zand 

35 Willem smitten weduwe 30 pond ijzerwerk, 225 kleine dennenagels 

35 Daniel Huygez Bentheimersteen, steen houwen 

35 Goris Aertsz 5 schuiten klei schieten uit het gat van de haven 

35 Willem die houtzager en Jan Luyt zagen 

35 Dirck straattemaker 5 1\4 roeden straat maken 

35 de karrelieden 22 karren zand vervoeren 

35 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

35 Heinrick Jansz Dirck straatgen helpen 

35 Pieter Verdaech onder 2 bruggen baggeren 

35 Dirck van Stollick opperen 

35 Dirck Voppez en Tijs Dircxz baggeren met de schouw in het gat van de haven 

35v Cornelis Vrericxz en 5 personen metselen 

35v Willem smitten weduwe 44 pond ijzerwerk, 450 middelnagels 
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35v Dirck Jansz de lange 2 halve Pruisische delen 

35v Pieter Vranckenz 30 Pruisische delen 

35v - een staak 

35v Pieter Vrericxz een slot, 4 hengsels, sloten vermaken 

35v Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

35v Willem Allertsz 50 dakspanten om de zolder dicht te maken 

35v Dirck Voppez en Thijs Willemsz arbeid 

35v Hein den Ouwen aarde kruien 

35v Dirck straatgen zand; stenen vervoeren 

35v Cornelis Willemsz hout vervoeren 

35v 
"Betaelis Vrericxz" moet zijn: Betaelt Cornelis Vrericxz, en 8 
personen 

metselen of aarde kruien naar de stad 

35v Willem Luyt en metgezellen 2 "vormen" met 2 bogen houwen 

35v Jan Oem 20.000 stenen en vervoer 

35v Anxt en metgezellen deze stenen kruien 

35v Willem smitten weduwe 
550 dubbele middelnagels, en 195 pond ijzers waar de glazen in het stadhuis mee 
gemaakt zijn 

36 Dirc die calckman 2 hoed kalk 

36 Dirck die karreman 24 karren zand vervoeren 

36 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

36 Cornelis Vrericxz en 7 personen metselen 

36 Jan die baggerman baggeren 

36 This Willemsz en Dirck Voppez arbeid 

36 Pieter Luyt en 2 gezellen steen houwen 

36 - 75 eiken planken, met een grote Pruisische plank 

36 Cornelis Vrericxz en 6 personen metselen aan het stadhuis 

36 Adriaen Hugez en Harmen Meeusz timmeren 

36 Alijt Jans 1000 klinkers 

36 Nanne Cornelisz schouwhuur 

36 Jan baggerman baggeren 

36 Willem smitten weduwe 616 pond ijzerwerk, 300 middelnagels 

36 - 2 wielen, in de vuurroeren gestoken 

36 Dirck straatgen 1½ roe bestraten 

36 - opperen 

36 - een rondhout 
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36 Jan Dircxz 3 el grof linnen om zakken te maken 

36 Pieter Luyt en 2 steenhouwers 3 dagen arbeid 

36v Govert Jacobsz 2 wielen met een as maken voor het kleine vuurroer 

36v Mees van Tricht 7 dozijn "blijcken" om "maeten" van te maken om vuurroeren mee te vullen 

36v Jacop Aelbertsz 14 hoed kalk dragen en opslaan 

36v Gijs die decker Het Doelenhuis en de Vlamingspoort met leem bestrijken ; 6 karren klei 

36v Pieter Vrericxz 3 sleutels en een slot; 6 "tresoerkins" in de torens "beslegen" 

36v Heinrick Moessen en metgezellen de hoge dijk ophogen 

36v Gijs die timmerman en 2 knechten arbeid 

36v de karrelieden 44 karren zand of stenen vervoeren 

36v Dirck straatgen 24 karren zand; 4 dagen bestraten; 6 bindstenen 

36v Pieter de slotenmaker hengsels en 2 dubbele sloten en sleutels aan de torens 

36v Jan Woutersz "mit noch een" baggeren 

36v Jan bagerman arbeid 

36v Dirck die callicman 16 hoed kalk 

36v Dirck en Thijs baggeren 

36v - 1000 stenen 

36v Gijs van Stollick zand en stenen dragen 

36v Willem smitten weduwe 
224 pond ijzerwerk; ijzeren roeden vermaken (?) 650 kleine dennenagels, 150 
ijzers 

36v Stijn van Beest een "vuytdrager"; een stang 

36v Adriaen Hugez 19 middelhouten 

36v Adriaen Hugez en Harmen Meesz, Jan Tijssen, Allert Luyten timmeren 

37 Cornelis Vrericxz, en 7 personen arbeid 

37 Adriaen Hugez en Harmen timmeren 

37 3 timmerlieden timmeren 

37 Willem de houtzager en Jan Luyt zagen 

37 Zwaentgen smit 124 pond ijzerwerk; 50 stampers in de vuurroeren; 300 dubbele middelnagels 

37 Pieter Luyt en 2 steenhouwers arbeid 

37 Willem balle een oude "mast" en een stuk van een nieuwe 

37 Cornelis Vrericxz en 6 personen metselen 

37 - 
hout, de vuurroeren naar de schepen brengen (of: scherp maken) en de ladder 
naar de galg brengen; straatstenen naar de stadsvesten vervoeren 

37 Comen Gerit, Willem Jansz, Goris Willemsz en Aert Strobbe metselen 

37 Heinrick Dircxz opperen 
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37 Willem en Jan Luyt hout zagen 

37 Euwout die houtcoeper 2 tonnen hout en 15 voet, 40 middelhouten 

37 Pieter Luyt, Jeronimus en Hubert arbeid 

37 de kerk 60 voet stenen 

37 Aert Heinricxz 5500 klinkers 

37 Pieterkin die buelmaecster 16 kruitzakken maken 

37 Pieter de lombaert 1500 klinkers, 500 stenen 

37v Dirck Jansz kallicman 5 hoed, 2 tonnen kalk 

37v Gijs Dircxz baggeren 

37v Heyn den ouwen opperen 

37v Cornelis Boeckel 3500 stenen 

37v Dirck die karreman 64 karren vervoeren 

37v Jasper van beneden 2½ last straatstenen en lossen, een schuur, rode stenen 

37v Dirck straatgen 
arbeid; zand, 316 witte "doernicx" (stenen?); 48 voet "tafelments"; 4½ voet goten; 
2½ voet koorden 

37v Cornelis Vrericxz en 7 personen metselen 

37v Harmen Meeusz en Adriaen Hugez en 3 gezellen timmeren 

37v Willem en metgezel zagen 

37v Pieter Luyt en gezel steenhouwen (8 dagen) 

37v - huur van 2 schouwen 

37v Pieter de lombaert 1000 stenen 

37v Dirck 5 roe straat maken 

37v Gijs van Stollick baggeren 

37v vier mannen 32 dagen baggeren 

37v Cornelis Willemsz hout vervoeren 

37v Zwaentgen smitten weduwe 
170 pond ijzerwerk, gebruikt aan de wenteltrappen; dubbele middelnagels; 6 
ijzeren roeden "ghesteecken" in de vierschaar 

38 Heyntgen den Ouwen opperen 

38 Dirck die callicman 6 tonnen kalk 

38 Willem Allertsz zand 

38 Adriaen Hugez, Harmen Meeus en Jan Tijssen timmeren 

38 2 timmerlieden timmeren 

38 Willem en Jan Luyt zagen 

38 - 2 middelhouten 

38 Cornelis Willemsz aarde en zand vervoeren 
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38 Gijs van Stollick en metgezellen baggeren 

38 Anxt en Boijen baggeren 

38 Cornelis Vrericxz en 3 personen - 

38 de "karluyden" zand en steen vervoeren 

38 Meeus de cuper Vlaamse "steen", waar de haard mee gemaakt is in het stadhuis 

38 Pieter Luyt en Jeronimus steen houwen 

38 Dirck stratenmaker 7 dubbele schuiten zand 

38 Gerit de man die kistemaker 
de tafels en schragen maken met 3 ramen; nog 6 kisten maken met het hout, dat 
daartoe geleverd was, en de kasten boven "bescieten" 

38 Willem smitten weduwe 51 pond ijzerwerk, 1150 dubbele middelnagels 

38v - verf, waarmee men de kasten groen geverfd heeft 

38v Dirck stratenmaker 36 "prepeynen"; arbeid, 4½ kar zand; 600 klinkers 

38v Jan Luyt en gezel zagen 

38v Pieter Luyt en Jeronimus steen houwen 

38v Adriaen Hugez en Harmen Meesz en 2 personen timmeren 

38v - wagenschotten en een rondhout 

38v Neeltgen mennen 

38v - 8 stukken hout scherpen 

38v Anxt Pietersz met Boijen Jansz aan de singel werken 

38v Boijen Jansz 22.000 stenen op een schuit opkruien en deze stenen omhoog reiken 

38v Ocker 
6000 stenen halen bij Claes Stickers; nog 22.000 stenen gehaald bij Claes 
Mijnheer 

38v Cornelis Vrericxz en zijn zoon Jaepgen en 2 opperlieden metselen 

38v Gijsbert Dircxz baggeren, en vervoer 

38v Pieter Vrericxz 
pijpsleutels, sloten vermaken, 4 hengsels aan de vierschaar nog 2 sloten aan de 
vierschaar met 4 sleutels, en een slot aan de voordeur 

39 Zwaentgen smits 1000 dubbele middelnagels, 240 pond ijzerwerk 

39 Jan Vrericxz 
omdat hij de sluis heeft laten "winden", om te controleren of de schotdeuren dicht 
waren 

39 Dirck Jansz 7 hoed kalk, dragen en opslaan 

39 Jan van Stollick en Adriaen die bleycker baggeren 

39 Gijs van Stollick baggeren 

39 Dirck die karreman 22 karren met zand of stenen vervoeren 

39 Willem die houtzager en Jan Luyt hout zagen 

39 Cornelis Vrericxz en 4 personen metselen 

39 Jeronimus en Jan die Wael steen houwen 
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39 
Adriaen Hugez, Harmen Meeusz, Jan Tijssen, Allert Luytenz, Heinric 
Boen 

timmeren 

39 30 heiers inclusief de kleischuiten, waar het heiblok op gestaan heeft 

39 Zwaentgen smit 260 pond ijzerwerk, 500 middelnagels, dit alles gebruikt in het gat van de haven 

39v Euwout die houtcoeper 21 tonnen Engels hout 

39v de karrevoerders 16 karren mennen 

39v Willem die houtzager en metgezel arbeid 

39v Dirck straatgen 5 voet "tafelments" 

39v - 6 karren zand 

39v Jan Hobbenz en 2 mannen baggeren 

39v Zwaentgen smit 1050 kleine dennenagels, 70 pond ijzerwerk 

39v 
Adriaen Hugez en Harmen Meeusz, Hein Boen, Allert Luytenz en Jan 
Tijssen 

timmeren 

39v - 67 middelhouten, 9 planken van 30 voet, 3 blauwe wagenschotten 

39v 
Cornelis Vrericxz en Jacop Adriaensz, Pieter Luyt en Jeronimus en 
opperlieden 

metselen 

39v Euwout die houtcoeper 1½ ton hout, een ton pek en een ton teer; 30 delen 

39v Pieter Vrericxz sloten maken 

39v Cornelis Willemsz 11 dagen aarde vervoeren 

39v Jacop Philipsz een ton tras 

39v Adriaen Hugez met zijn vijven timmeren 

39v - 2 rondhouten 

39v Adriaen die bleycker en 2 mannen baggeren 

40 Cornelis Vrericxz en 4 personen metselen 

40 Willem en Jan Luyt hout zagen 

40 Jan Daemsz 6000 stenen en halen en opdragen 

40 Willem smitten weduwe 116 pond ijzerwerk, 250 dubbele middelnagels 

40 Cornelis hout mennen 

40 Pieter Luyt en Jeronimus steen houwen 

40 - 8 karren vervoeren 

40 Willem en zijn maat hout zagen 

40 Cornelis Willemsz aarde vervoeren 

40 Adriaen Hugez en 3 personen timmeren 

40 Zwaentgen smit 
90 pond ijzerwerk, 8 ijzeren spillen, die gezet zijn in de weeskamer en in de 
klerkenkamer 

40 Cornelis Vrericxz en 4 personen metselen 
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40 Pieter Luyt en Jeronimus steen houwen 

40 de karrelieden 6 karren zand vervoeren 

40 Dirck die callicman 6 hoed en 5 tonnen kalk 

40 - de kalk dragen en opslaan 

40 Zwaentgen smit 400 dubbele middelnagels 

40 - een kruiwagen 

40v Cornelis Vrericxz en 6 personen arbeid 

40v Adriaen Hugez en 3 personen timmeren aan het stadhuis 

40v Willem en metgezel hout zagen 

40v Pieter Vrericxz sloten en sleutels maken 

40v - 8 karren zand vervoeren 

40v Cornelis aarde mennen 

40v - een plank van 30 voet 

40v Zwaentgen smit 
200 kleine dennenagels, 18 pond ijzerwerk; dubbelband; 1400 kanonskogels 
gieten 

40v Clement Joesten 
51 grote trapstenen, nog "an dubbelt rabbat mit die callummen 62 voet", nog "an 
slecht rabbat" met 4 drempels, 4 voet hoeksteen, 50 voet hardsteen, 136 
plavuizen 

40v - 
de posten aan de tresorierskamer; drempels aan de gaten voor de vuurroeren in 
de muren; nog een kanteel en 12 voet "waterlijst"; nog 8 voet "tafelment" en 8 voet 
gewone trapstenen 

40v Cornelis Vrericxz en 5 opperlieden metselen 

40v Adriaen Hugez en Harmen en 2 personen timmeren 

40v Willem en Jan Luyt zagen 

40v Jacop Adriaensz 20.000 stenen 

40v - deze stenen opladen en brengen naast het stadhuis 

40v - deze stenen uit de oven halen en naar Gouda brengen 

41 Cornelis Vrericxz en 4 personen metselen 

41 Adriaen Hugez en 2 personen timmeren 

41 Willem en Jan Luyt hout zagen 

41 Jan die baggerman en Gijs van Stollick baggeren in de Gouwe 

41 Gerit de man werken in het stadhuis 

41 Dirck die callickman 7 hoed kalk 

41 - dragen en opslaan 

41 Pieter Vrericxz nieuwe haken maken en een blaker 

41 - 16 karren vervoeren 
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41 - 6 vuurroeren, van Amsterdam naar Gouda gebracht 

41 Euwout die houtcoeper 1½ ton Engels hout 

41 Jan Heyn die sceepmaker de schouwen dichtmaken 

41 Cornelis Willemsz vuurroeren en hout slepen 

41 Zwaentgen smits 2 grote hengsels, wegend 60 pond; een aantal dubbele middelnagels 

41 Willem die houtzager en gezellen hout zagen 

41 Adriaen Hugez en 2 personen timmeren aan het Doelenbruggetje 

41 Gerit van Proyen een "spriet daer die waerdeins haar rolle of" hebben laten maken 

41v Cornelis Vrericxz en 5 personen metselen 

41v Frans Adriaensz steen houwen 

41v Dirck die callicman 7½ hoed kalk 

41v - deze kalk dragen en opslaan 

41v Dirck stratenmaker 20 karren zand en straatmaken 

41v de karrevoerders 20 karren zand vervoeren 

41v Cornelis Willemsz aarde mennen 

41v Gherit de man en 2 knechten arbeid aan het stadhuis 

41v Willem smitten weduwe 500 kleine dennenagels 

41v - 30 Pruisische delen 

41v Adriaen Hugez, Harmen Meeusz en Allert Luytenz timmeren 

41v Gerit die man en 2 personen arbeid aan de vierschaar 

41v Willem en maat hout zagen 

41v Cornelis Vrericxz en 3 personen metselen 

41v Pieter Luyt steen houwen 

41v Cornelis Willemsz hout, planken, aarde en "bossen" slepen 

41v Willem smitten weduwe 300 dubbele middelnagels; 74 pond ijzerwerk "wegens" aan de mantel 

41v - 
reperatie bij de Minderbroeders van 700 leien, 7 dagen dekken; "derdalff duysent" 
leinagels; 100 en "een halff vierendeel" pannen; kalk 

42 Dirck stratenmaker zand; 16 voet bestraten, arbeid 

42 Pieter luyt steen houwen 

42 Dirck Jansz 7 hoed kalk 

42 Euwout die houtcoeper 37 voet hout 

42 Pieter slotenmaker sloten en sleutels maken aan de weeskamer en elders 

42 Anxt Pietersz en maat 20.000 stenen kruien en zetten 

42 Jacop Reyersz 12 karren zand vervoeren 

42 Zwaentgen smits 110 pond ijzerwerk, 150 en een half vierendeel grote dennenagels 
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42 Jacop Aelbertsz 7 hoed kalk opslaan en dragen 

42 Cornelis Willemsz mennen en planken vervoeren 

42 2 stoeldraaiers wilgen kappen (5 dagen) 

42 Cornelis Vrericxz en 3 personen metselen 

42 Adriaen Hugez en 3 personen timmeren 

42 Pieter stoeldraijer wilgen kappen (3 dagen) 

42 - 4 pond lood, 88 pond lood, 8 pond lood "gewisselt" 

42 Dirck stratenmaker 15 karren zand en arbeid 

42 Willem smitten weduwe 50 pond ijzerwerk, 150 dubbele middelnagels 

42 Jacop Aelbertsz 26 hoed kalk dragen en opslaan 

42 Jan van Stollick en Gijsbert van Stollick baggeren 

42v Jan die baggerman baggeren 

42v Ocker 20.000 stenen halen 

42v Cornelis Willemsz en Dirck Willemsz mennen 

42v Willem Geritsz en Jan Luyt zagen 

42v Pieter Luyt steen houwen 

42v Pieter Vrericxz 
een slot aan de voordeur maken; "een ijsser duer te vilen duer die kaeck"; een slot 
vermaken aan de middelkamer 

42v Pieter Claessen 4 balken 

42v Cornelis Vrericxz met zijn zoon en 5 anderen metselen 

42v Adriaen Hugez en 2 personen timmeren 

42v Adriaen Hugez 3 beuken - balken 

42v Pieter Vredericxz en Thomas Geritsz hout zagen 

42v Pieter stoeldraijer zagen; wilgen 

42v 4 mannen 7 dagen graven onder het stadhuis 

42v Jacob Reyss 40 karren zand 

42v Neeltgen mennen 

42v Gerit de man en knecht arbeid 

42v Pieter die slotenmaker zekere sloten, hengsels, ringen en raamijzers 

42v Dirck die stratenmaker 22 karren zand 

42v Jan die baggerman baggeren 

42v Zwaentgen smits 126 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels 

43 Phillips die metselaar 18 tonnen tras en een tonnetje 

43 Zwaentgen smits 510 pond ijzerwerk 

43 Pieter Luyt steen houwen 
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43 Jeronimus arbeid 

43 Jacop Jansz baggeren in het gat van de haven 

43 Dirck Jansz Lonck olie en "masticot" waar men de kamer mee geverfd heeft 

43 Harmen Meeusz en Adriaen Hugez timmeren 

43 Pieter Luyt arbeid 

43 Thomas en metgezel zagen 

43 Gerit die man en knechten arbeid in de weeskamer 

43 Lambert die leydecker aangenomen werk aan het stadhuis 

43 Jan die baggerman baggeren 

43 Cornelis Willemsz hout slepen 

43 Zwaentgen smits een kabel aan de boom, wegend 20 pond; 3 vierendeel dubbele middelnagels 

43 Dirck Lenertsz van Amsterdam 
6 serpentijnen met 12 kamers; banden en gaffelvormige palen; nagels, spijkers, 
bouten; kogels slepen; waaggeld en buskruit om de vuurroeren te testen 

43 - 
6 planken waar de laden van gemaakt zijn; arbeidskosten voor het in de laden 
leggen van de vuurroeren 

43 Heinrick Lambertsz van Amsterdam 
6 serpentijnen met een gewicht van 2206 pond; de vuurroeren in de laden leggen 
en de planken maken 

43v Heinrick Govertsz sloten en ijzerwerk, gemaakt bij de Minderbroeders 

43v Dirck stratenmaker zand en arbeid 

43v Adriaen Hugez en 2 personen timmeren 

43v - 2 middelhouten 

43v Jacop Reyersz 8 karren vervoeren 

43v Jacop Jansz baggeren 

43v Gherit die man arbeid 

43v 4 "arbeyders" 4 dagen onder het stadhuis werken en een nacht werken 

43v Zwaentgen smits 120 pond ijzerwerk en spijkers 

43v Pieter Simonsz van Amsterdam 26 hoed kalk 

43v Gijs van Stollick en 3 personen 28 dagen graven onder het stadhuis 

43v Jacop Jansz baggeren 

43v Cornelis Vrericxz en 8 personen metselen 

43v 2 oppermannen 2 nachten pompen 

43v Jacop Adriaensz 36.000 stenen 

43v - deze stenen naar Gouda brengen, kruien naar het marktveld en opstapelen 

43v een man van Haarlem 200 emmers "om mede te brande te loepen" 

44 Pieter Vrericxz 
werk aan sloten aan het schatkistje waar de kwitanties in liggen; sloten aan de 
weeskamer; 4 hengsels; een slot aan de stoelen in de schrijfkamer; 12 houvasten 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        408 

 

 

44 Cornelis Vrericxz en 8 personen metselen 

44 2 oppermannen 2 nachten "gewaecht" (=gewaakt?) 

44 Pieter Luyt steen houwen 

44 2 houtzagers hout zagen 

44 Cornelis Willemsz mennen 

44 Cornelis Vrericxz en 8 personen metselen 

44 Adriaen Hugez en 2 personen timmeren 

44 Thomas en metgezel hout zagen 

44 Gherit die man met 2 jongens arbeid 

44 Zwaentgen smits 340 pond ijzerwerk; 100 scos-spijkers 

44 Jacop Jansz baggeren in het gat van de haven 

44 Cornelis hout slepen 

44 Euwout die houtcoeper 3 beukenbalken, 3 tonnen kanthout 

44 de pater uit het land van Stein 200 wilgen 

44v - 
27 "rabbats", 16 voet hoeksteen, 5 voet Bentheimersteen, 8 voet "tafelment", 
"steen avennes" 

44v Adriaen Hugez, Harmen Meeusz en Allert Luytenz timmeren 

44v Adriaen Hugez 2 bladen eikenhout 

44v Willem smitten weduwe 100 haken voor het hakken van bijten; 350 dubbele middelnagels 

44v Pieter Vrericxz snel sloten maken e.a. 

44v Frans Willemsz 150 vuurroeren verven 

44v Thomas en maat hout zagen 

44v Jan Jansz ketelboeter vuurtesten maken op de tresorierskamers 

44v Adriaen Hugez en 2 personen timmeren 

44v Dirck Jans Thoen palen 

44v Harmen Meeusz en Adriaen Hugez timmeren 

44v - pek en teer 

44v Euwout Jansz 100 sparren en 25 voet kanthout 

44v Dirck Willemsz stenen vervoeren 

44v Griet van berch basten en reuzel 

44v Neel driesteeck aarde vervoeren 

44v Gijs van Stollick "den dam te dammen" 

44v Gijs van Stollick arbeid 

44v Adriaen en Harmen timmeren 

44v Cornelis Vrericxz en 2 personen metselen 
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44v Willem smitten weduwe 400 pond ijzer aan de kaak 

44v Jan Jansz, burgemeester planken, die gebruikt zullen worden in de grote school 

45 Eeuwout Jansz 1½ ton hout 

45 Adriaen Hugez en Harmen timmeren 

45 
Cornelis Vrericxz en zoon, Jacop Adriaensz en Heinrick den 
opperman 

metselen 

45 Pieter Luyt steen houwen 

45 Neeltgen mennen 

45 Gijs van Stolwijk arbeid 

45 - 12 karren vervoeren 

45 Pieter Vrericxz de kaak vijlen 

45 Dirck stratenmaker arbeid en zand 

45 Adriaen en Harmen timmeren 

45 Adriaen Hugez 2 stukken hout van 30 voeten 

45 - huur van een vijzel 

45 Jan Luyt en maat hout zagen 

45 Cornelis Vrericxz en zoon, Jacop Adriaensz en Heyn den opperman metselen 

45 Gijs van Stolwijk graven 

45 Gerit die man arbeid 

45 Pieter Luyt steen houwen 

45 Zwaentgen ijzer 

45 Jan Ponsen, die glazenmaker reparaties bij de Minderbroeders 

45 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

45 Gijs van Stolwijk afdammen 

45 Cornelis Vrericxz en zijn zoon metselen 

45 Jacop Adriaensz en 2 personen metselen 

45 Pieter Luyt steen houwen 

45 Dirck Jansz calcman kalk 

45 Dirck de karreman 8 karren voeren 

45v Willem smitten weduwe 22 pond ijzerwerk; 200 dubbele middelnagels 

45v Adriaen Dircxz 514 eiken planken 

45v Jan Ponss zekere glazen maken op het stadhuis en in de 2 doelen's 

45v Euwout Jansz 24 voet hout 

45v Adriaen en Harmen timmeren; 2 horden 

45v Willem Geritsz 15 pinten lijnzaad-olie en 13 pond menie 
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45v Pieter Luyt arbeid 

45v Cornelis Vrericxz, Jacop Adriaensz en opperman arbeid 

45v - mennen 

45v Gijsbert Dircxz arbeid 

45v Zwaentgen 100 grote dennenagels 

45v Dirck stratenmaker arbeid 

45v - mennen 

45v Pieter Luyt arbeid 

45v Harmen Meesz timmeren 

45v Pieter de Lombaert 500 klinkers 

45v Pieter Vrericxz 4 hengsels 

45v - 
een plaat aan de schooldeur; 2 platen aan de school; een slot vermaakt; een bout 
aan de kabel; een slot aan de kelder 

45v Pieter Luyt arbeid 

45v Frans Willemsz de "cameren" verven 

45v Zwaentgen spijkers 

45v Harmen Meesz timmeren 

45v - 2 palen; een bout, 4 keperhouten, huur van een "visel" 

45v Harmen en Adriaen arbeid 

45v Pieter stoeldraijer arbeid 

45v Willem Geritsz arbeid 

45v Jan Luyt arbeid 

45v Gijs van Stollick arbeid 

45v 4 wagenaars mennen 

45v Marricgen Euwouts een stuk hout 

45v Pieter Luyt steen houwen 

45v de kerkmr.s stenen 

45v Frans Willemsz 20 "camers" verven en 27 vuurroeren 

46 Lambert Gheritsz, Claes Jansz en opperman leidekken 

46 Goessen Jansz 150.000 stenen 

46 Dirc Jansz Lonck olie en verf 

46 Cornelis Dirck Bouwensz in de IJssel bijten hakken, met toestemming van de kamer 

46 Jan van den Bossche zekere straatstenen 

46 Claes vleyshouwer voor het werk aan het stadhuis dat hij heeft aangenomen (4 pond) 

46 Dirck Govertsz 7 delen 
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46 Claes Jansz een dag werken aan de Dijkspoort 

46 Jaep Jansz lood, gebruikt voor de kerk 

46 Jan Ponssen de glazen, die hij gemaakt heeft voor de weeskamer 

46 Jacop Adriaensz 80.000 stenen 

46 Cornelis Vrericxz 9000 stenen houwen 

46v - blanco 

         

14 Diversen  
47 - opgelegde gelden voor wijn gedronken bij het verpachten der accijnzen 

47 - 4 kopieën inzake de "platte landen" en de antwoorden van de steden 

47 - een kopie van een bevelschrift inzake de munt 

47 mr. Martin een akte inzake het voornemen van Nout Sonnevelt om te gijzelen 

47 - een bevelschrift jegens Feys Jansz aangaande de brouwerij te Haastrecht 

47 mr. Jacob Mouwerinsz opdat hij vrienden zou maken, zodat de smaldeling voortgang zou vinden 

47 Jan Rommersz 10 bladen schrijven inzake de smaldeling 

47 Frans Willemsz 20 brandemmers voorzien van het stadswapen 

47 mr. Mulaert, raad en commissaris bemoeienissen inzake de brouwerij van Jan Feyssen 

47 
mr. Adriaen van der Wijlen, secretaris en Jan van Bueren, 
deurwaarder 

5 dagen werk 

47 14 landlieden die gedagvaard waren te Haastrecht om te getuigen in de zaak van Jan Feyssen 

47 - een brief, gestuurd aan de baljuw van Bochout 

47 - een "executorie" van uitstel van 3 maanden 

47 de griffier van der oerde voor zijn inspanning en voor het regelen van de "executorie" 

47v de baljuw van Gent en de klerk "van den bloede" vanwege het publiceren van het "respijt" 

47v - voor het registreren van het "respijt" 

47v - een kopie van het antwoord door de kleine steden 

47v de griffiersknecht drinkgeld 

47v - het octrooi van het afhakken van de hand 

47v een bode uit Vlaanderen voor het publiceren van het respijt 

47v - een octrooi, dat men de los- en lijfrenten zal mogen lossen en verkopen 

47v mr. Maertijn 10 bladen kopiëren 

47v - 
een rekest van 10 kopieën, te Brussel overgeleverd, inzake de 12.000 gouden 
guldens en de 50.000 Philippus-guldens die wij niet goedgekeurd hebben 

47v een bode 
die de geschriften inzake het proces tegen Heinrick Woutersz en die van Brugge, 
naar Gent bracht 
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47v - opgelegde gelden en wijn bij de verpachting van de accijnzen in mei 

47v Jan die geldersman een kopie aangaande de godshuizen 

47v - een kopie aangaande de brouwerij in de dorpen 

47v de rederijkers de processie regelen naar oude gewoonte 

47v mr. Floer 
twee akten inzake het feit dat de gedeputeerde aan Jan van Berci een kopie van 
zijn opdracht weigerde 

47v mr. Floris zeeman vanwege het proces tegen Simon van Zwieten, waar in hij "dient" 

48 - een kopie in Den Haag 

48 - de toevoegingen, die Cornelis Jansz de Vrije tegen de stad heeft ingeleverd 

48 - het advies om in de dorpen niet te mogen brouwen 

48 mr. Gerit Neck een akte om in Haastrecht tol te heffen 

48 - 3 gesloten brieven gericht aan de "coenlicke maiesteyt" 

48 Aert Pietersz 
schrijven van het rekest inzake de lening, het register van de oude en de nieuwe 
schutters, van de poorten en torens 

48 de schipper de vuurroeren terugbrengen uit Haarlem 

48 Willem Stevensz ons register maken 

48 Willem 
de briefjes betreffende het bijtenhakken maken en het leer waar men de 
kruitzakken van maakte 

48 - opgelegde gelden en wijn bij het verpachten van de accijns in augustus 

48 Willem Claesz, deurwaarder 
omdat hij 7 personen gegijzeld heeft in Den Haag, vanwege de bede, en ook 
omdat hij de schepen in beslag nam 

48 broeder Tijs de nieuwe trommels maken 

48 Jan Goudt en Engel Goudt zekere gijzeling aan ons verricht 

48 - de artikelen, die de staten van het land toezonden 

48 - een kopie van een respijt; 2 kopieën van "desergen van de anticipacien" 

48 de collatiebroeders 3 boeken van papier maken 

48v Harmen Thomeusz de deurwaarder een bevelschrift inzake de "vuytstelkinge" van de IJssel openbaar te maken 

48v Harmen de deurwaarder 2 kopieën van een verzoekschrift 

48v Jan van Maeslant een kopie van een ordonnantie inzake de haringtonnen 

48v Jacop Moel en Dirck Stempelsz 
omdat de wijn- en bieraccijns aan hen verhuurd waren, opdat de schutters zouden 
schieten "twelck neen soe heeft hemluyden die camer toe geleydt" 

48v Cornelis Raes 
vanwege het feit, dat het koren van "den hulck" naar Dordrecht gebracht was, en 
naar Rotterdam, om het weer "met cracht" te halen 

48v - 
een briefje, betreffende de ontvangst van Heinrick Govertsz als heemraad van 
Krimpen 

48v mr. Gerit van Neck vanwege getuigenis van de presentatie van de baljuw in Stein 
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48v de rekenmr.s van de Rekenkamer het advies betreffende de brouwerij op de IJssel om daar niet te brouwen 

48v Heinrick Florisz te Leiden omdat hij in dienst van de stad geweest is 

48v - opgelegde gelden en wijn bij het verhuren van de accijnzen op Allerheiligen 

48v - de keurmr.s-tang 

48v mr. Jacob Mouwerinsz geschriften, gemaakt op bevel van de burgemeesters 

48v 2 deurwaarders vanwege gijzeling 

48v mr. Jan Bazijn zeker salaris en voorgeschoten geld 

48v - een kopie van een bevelschrift betreffende "ofscrivinge" van "Wensfeen" 

49 de secretaris van de landsheer 
zekere brieven schrijven, inzake de inbeslagneming van de schepen te Dordrecht, 
en nog andere brieven 

49 de klerk van Claes Coebel, rentmeester schrijven 

49 - een kopie van een presentatie betreffende de smaldeling 

49 Jan van Dam de Goudkade maken 

49 - het octrooi, dat men op de IJssel niet zal brouwen 

49 mr. Lourens vanwege zijn inspanningen voor dit octrooi 

49 mr. Pieter lappostoley, klerk schrijven 

49 - een kopie betreffende de "overgevingen" van de kleine steden 

49 - het advies van het klerkambacht 

49 Pieter Vrericxz 18 weken de torens openen en sluiten 

49 Jan Trompersz 
3 gevangenen die de burgemeesters hebben laten arresteren, "en hebben tsamen 
gelegen" gedurende 28 dagen 

49 te Antwerpen 50 pieken 

49 mr. Jan Bazijns knecht zekere geschriften 

49 mr. Heinrick Gerit Geerlofsz bijten hakken in de IJssel 

49 - 2 kopieën van bevelschrift 

49 - zekere geschriften 

49 mr. Arent zekere kopie voorgeschoten 

49 - 11 rentebrieven schrijven; de briefjes inzake het bijten hakken 

49 - vermaken van de vuurroeren "van die twee gezworen bode" 

49 Jan van berendrecht reis naar Oudewater met zekere soldaten, toen zij de stad Asperen innamen 

49v Heinrick Govertsz 
61 pond etc. "dat hij die gemeente gaf" en de schutters die met hem meegingen 
naar Haarlem, dit op bevel van de stadhouder 

49v heer Floris van Wijngaerden 12 dagen werk 

49v mr. Jacob Mouwerinsz 14 dagen werk 

49v Marchelis secretaris 13 dagen werk 
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49v de bedienden - 

49v - het bevelschrift, om de getuigen te dagvaarden; het advies van het klerkambacht 

49v de procureur mr. Heinrick Claessen - 

49v Harmen de deurwaarder 
het bevelschrift publiceren in de dorpen inzake de brouwerijen (of: in de dorpen 
waar de brouwerijen zijn) 

49v mr. Jan Tuylman zijn renten, die de stad beloofd heeft te betalen 

49v 5 personen 
die de opdracht hebben van de vroedschap om de staten van de steden te maken 
over 3 jaren, 1515, 1516 en 1517; en aan hen is door de vroedschap toegevoegd 
"en hebben in als daar over geweest 39 dagen" 

49v mr. Dirck 
omdat hij altijd bij deze ordonnantie en rekening geweest is, en deze rekening in 
het net heeft gezet in drie boeken; en 10 dagen heeft gereisd dag en nacht 

49v de pater bij de collatiebroeders het morgengeld in het land van Stein 

49v Jan van Dam de hekken openen en sluiten 

49v - 
bij Cornelis "In den Hoeren" voor heer Floris van Wijngaerden en mr. Jacop 
Mouwerinsz met hun gezelschap, als gedeputeerden in de zaak betreffende die 
van Dordrecht en het instromen van de Maas 

50 Willem Stevensz schrijven, grosseren en minuteren van deze 2 boeken en rekeningen 

50v - blanco 

         

15 Bezoldigingen  
51 Heinrick Willemsz de boom openen en sluiten 

51 de 4 boden de kamer "bewaeren" 

51 Pieter harnismaker het stadhuis bewaken 

51 Pieter die harnismaker de brandemmers bewaren 

51 Heinrick Lenertsz het Doelenpoortje sluiten 

51 Jan van Mechelen het Vlamincxpoortje sluiten 

51 Cornelis Willemsz een jaar het marktveld schoonmaken 

51 - de Kleiwegspoort openen en sluiten 

51 - het Veerstal openen en sluiten 

51 - de Dijkspoort openen en sluiten 

51 - de Potterspoort openen en sluiten en de boom sluiten 

51 - de Tiendewegspoort openen en sluiten 

51 - het wed openen en sluiten 

51 - de St.-Joostklok stellen 

51 de 2 busdragers hun kledij 

51 - het Veerstal openen en sluiten 
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51 - de poort naast het tolhuis openen en sluiten 

51 mr. Pieter, stadschirurgijn bezoldiging 

51v Willem Stevensz "bewaeren" van de kamer 

51v Willem Stevensz de weeskamer "bewaeren" 

51v Gerit Claesz die bode de weeskamer "bewaeren" 

51v mr. Heinrick van Scoenhoven bezoldiging 

51v Pieter Vrericxz de klok stellen in de grote kerk 

51v Griet dat vroetwijff bezoldiging "gesconcken" 

51v mr. Dirck de Noodgodsklok stellen 

51v Gerit Claesz de tresorierskamer "bewaeren" 

51v de rederijkers bezoldiging voor het organiseren van de processie 

51v mr. Frans van Leeuwen, onze advocaat in Den Haag bezoldiging 

51v - de schepen- en tresorierskleding 

51v Dirck Adriaensz, boogmaker bezoldiging 

51v de schepenmr.s poortpanding 

51v mr. Claes Marcy, advocaat te Mechelen bezoldiging 

51v mr. Jan Bazijn, procureur bij de Hoge Raad bezoldiging voor 2 jaren 

51v mr. Aelbert, pensionaris bezoldiging 

51v mr. Dirck, pensionaris bezoldiging 

51v mr. Cornelis van Schoonhoven bezoldiging 

51v Frans Cornelisz "bewaeren" van en oproepen tot de processie van de vier stuivers 

52 - saldo 

52v - blanco 

         

16 Renten  
53 - lijsten met namen 

         

17 Saldo  
64 - saldo 

64 - 
dit jaar meer uitgegeven dan ontvangen, omdat enige rentetrekkers in Utrecht en 
elders uitbetaald zijn 

         

         

 1518 inv.nr. 1177 
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1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Gherit Geerlofsz de zijl in de Peperstraat 

1 Jan Gijsbertsz vismarkt 

1 Volpert Dircxz visserij in de 4e gracht 

1 mr. Heinrick Jansz lakenaccijns 

1 Pieter Claesz zeepsier vleesaccijns 

1v Jan Gijsbertsz zoutaccijns 

1v Jacop Pietersz den Haen visserij in het land van Stein 

1v Michiel Cornelisz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Dirck Dielofsz accijns van de huiden en de hoornbeesten 

1v Maerten Aelbertsz hennep-, garen-, touw-, en wantaccijns 

1v Anthonis Feyssen smaltienden in het land van Stein 

1v Jacop Jansz Moel de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v Pieter Claesz seepsier azijn- en zeepaccijns 

2 Joost Evertsz hout- en turfaccijns 

2 mr. Heinrick Jansz accijns van de verse haring, bokking en sprot 

2 Dirck Govertsz meelaccijns 

2 Willem Benne brandewijnaccijns 

         

2 Tienden in het land van Stein  
2v Jan Trompersz het oost- en westeinde van de Willens 

2v Jan Willemsz Wouter Gheritsz blok "om anderhalve leen" 

2v Cornelis Jansz Bosch Dirck van der Gouwen blok 

2v Jan Trompersz Wagelswijk 

2v - de tienspenning van het land van Stein 

2v Willem Geerlofsz de Veerlaan te Haastrecht 

3 Frederick Adriaensz bij mr. Heinrick Jansz de waag 

3 het klooster in Stein de 2 lood zilver 

         

3 Nakoop  
3v Jacop Dircxz hennep, van 2 viertel land, die hij gekocht heeft "tegen" Aert Pietersz 

3v Adriaen Barentsz een zesdedeel land, gekocht "tegen" Jan Brouc... 

3v Jan de Bruyn, samen met Gijsbert Harmensz vier viertel, de helft gekocht van Ludewijck Gribber 
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3v Gijs Aelbert Bartsz 1½ viertel land, gekocht van Dirck Gheritsz zijn zwager 

3v Adriaen Barentsz een viertel land verkocht aan Gijs Vergouw 

         

4 Verschenen renten van 't gemeneland  
4 Dordrecht - 

4 Haarlem - 

4 Delft - 

4 Leiden - 

4 Alkmaar - 

4 de rentmeester te Gouda - 

4 jonkvrouw Piroene Alferts rente 

4 Floris Jansz losrenten op het gemene land 

4v lijsten met namen - 

         

5 Saldo  
7v - saldo 

         

6 Premies bij het verpachten van accijnzen  
8 Dirck Govertsz wijnaccijns, 1e kwartaal 

8 de stad wijnaccijns, 2e kwartaal 

8 Adriaen Dircxz van Crimpen wijnaccijns, 3e kwartaal 

8 Cornelis Aertsz wijnaccijns, 4e kwartaal 

8v Willem Jan Willemsz bieraccijns, 1e kwartaal 

8v Jacop Jansz Moel bieraccijns, 2e kwartaal 

8v Jacop Jansz Moel bieraccijns, 3e kwartaal 

8v mr. Heinrick Jansz bieraccijns, 4e kwartaal 

9 Frans Cornelisz brouwaccijns, 1e kwartaal 

9 Frans Cornelisz brouwaccijns, 2e kwartaal 

9 Frans Cornelisz brouwaccijns, 3e kwartaal 

9 Frans Cornelisz brouwaccijns, 4e kwartaal 

9v Gherit Geerlofsz korenaccijns, 1e kwartaal 

9v de stad korenaccijns, 2e kwartaal 

9v Willem Jan Willemsz korenaccijns, 3e kwartaal 

9v mr. Heinric Jansz korenaccijns, 4e kwartaal 
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7 De nieuwe dijk in Stein  
10 Heinrick Govertsz het 1e dijkvak (boen) 

10 Comen Adriaen het 2e dijkvak 

10 Jan Trompersz het 3e dijkvak 

10 Jan Trompersz het 4e dijkvak 

10 Jan Trompersz het 5e dijkvak 

10 Jacop Hugez het 6e dijkvak 

10 Jacop Hugez het 7e dijkvak 

10 Pieter Jacops Simonsz het 8e dijkvak 

         

8 Correcties en andere ontvangsten  

10v Mees Dircxz van Anxt 
correctie op 20.000 stenen 1010 stuivers te betalen; de ene helft komt aan de 
stad. Dit is gegeven aan het pestilentie-huis 

10v Maes Ottez 
correctie op 50.000 stenen; borgen Claes Ottez, zijn broer en Harmen 
Leckerkercker zwager de cuper. Een deel gegeven aan het pestilentie-huis 

10v de zuster van Cornelis Jansz de Vrije correctie 

10v scickspijs (?) op 16.000 stenen correctie, borg Jan Matheusz 

10v - de correctie aangaande de molenaars 

10v Willem Jan, burgemeester correctie tot reparatie van de kamer 

11 Cornelis Jansz de Vrije betreffende zijn correctie 

11 - 
de kosten, getaxeerd jegens Cornelis de Vrije bij het proces tegen de stad (32 
pond) 

11v de landsheer losrenten en lijfrenten, betreffende de domeinen te Gouda 

11v andere ontvangsten 80 pond 

12 - leningen van de administraties 

12 - verkochte lijfrenten om losrenten mee af te lossen in 1518 

         

9 Saldo  
12v - saldo 

         

10 
Uitgeleende gelden bij het verpachten van de 
stadsgoederen  

13 - 4 kwartalen 
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13 Gherit Geerlofsz rentmeester in het kwartier Gouda de omslag van de gemenelandsrenten in 1518 

13v de graaf van Nassou termijn hem toegestaan door de vroedschap in verband met zijn blijde inkomst 

13v losrenten en lijfrenten gelost: namen - 

         

11 Reizen  
14 mr. Aert naar Den Haag, inzake de tollen van Zeeland en de verponding 

14 Jan Jansz, burgemeester met mr. Aert 
naar Den Haag, en kreeg van Gherit Geerlofsz 3 pond en 10 schellingen op 
rekening. De reis betrof het klerkambt en andere zaken 

14 Claes Gheritsz naar de Goudse sluis, om te bekijken of aan het verlaat iets mankeerde 

14 Claes Gheritsz 
naar Den Haag, om de rentmeester geld te brengen aangaande de heer van 
Nassou 

14 Jacop Pietersz, Cornelis Dirck Bouwensz en Heinrick Woutersz naar de gijzeling 

14v burgemeester Willem Jan en mr. Aert, pensionaris 
naar Den Haag, inzake het verpachten van het klerkambt en de gijzeling op de 
bede van de landsheer en de graaf van Nassau 

14v Adriaen Dircxz en mr. Dirck pensionaris 

naar Mechelen, voor bezoeken aan de president en de heren van de raad inzake 
verschillende processen en ook aan de geheime raad om octrooi te verkrijgen om 
renten op de stad te verkopen; vervolgens naar Leuven om de verpachting van de 
school 

14v Jacop Minne, burgemeester en Barent Heinricxz naar Mechelen en Gent en de ontvanger van Vlaanderen inzake de brouwerij 

14v mr. Arent naar Dordrecht, om de gedeputeerden te horen inzake het privilege van de Maas 

14v mr. Aert, Adriaen Dircxz en Claes Gheritsz naar Dordrecht voor dezelfde zaak 

14v mr. Aert en Claes Geritsz 
naar Den Haag, om advies en opdracht te krijgen van het klerkambt, en om de 
zaak aangaande Gorinchem van het verhogen van de accijnzen op het Goudse 
bier, en de smaldeling van de gemenelandsrenten 

15 een bode 
uit Mechelen gekomen naar de burgemeesters inzake het proces van Cornelis 
Jansz de Vrije 

15 Jan Simonsz 
naar de Gouwe sluis op bevel van de burgemeesters, toen er een doorbraak was 
in Spaarndam 

15 Willem Jan, burgemeester en Claes Gheritsz 
naar Den Haag, op schrijven van de president en de Raad, aangaande de wensen 
van de koning van Denemarken 

15 Jacop Minne, burgemeester naar Den Haag, inzake de verklaring van de artikelen over de verponding 

15 
de schout met 2 knechten en Jacop Minne, burgemeester en 
Cornelis Jansz Bogaert, schepen 

naar Den Haag, inzake het doorbreken van Sparendam, en herstel van de Rijndijk, 
en het zoute water 

15 burgemeester Willem Jan, met mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om te antwoorden op de voorziening gedaan door de koning van 
Denemarken, en ook om de kwestie tegen die van Gorinchem 

15v Jan Simonsz naar Den Haag, met het bier dat de heren van de Raad geschonken wordt 
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15v Heinrick Jacopsz 
naar Den Haag met een brief aan Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck 
Heinricxz 

15v Stolwijk naar Jaep Heyn om te spreken met de burgemeesters over het heemraadschap 

15v Jan van Berendrecht, schout 
naar Dordrecht, vanwege de stad, om de gevangenen Dirck de vrijen scippers en 
een knecht vrij te krijgen, die door de baljuw van Zuid-Holland gevangen genomen 
waren 

15v burgemeester Willem Jan, en mr. Dirck Heinricxz pensionaris 
naar Den Haag, met de andere steden, om de verklaring en de antwoorden te 
horen van de koning van Denemarken inzake assistentie van zekere schepen, en 
verder te gaan tegen die van Gorinchem inzake het "gensche" bier 

15v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, voor het geven van de staat van de stad aan de gedeputeerden 
voor de belastingen; om mede definitief te antwoorden op de verlangens van de 
koning van Denemarken; en om verder te protesteren tegen de stad Gorinchem 

16 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om de heren van de raad en van de rekening te informeren, opdat 
zij de baljuw van Zuid-Holland zouden bevelen de gevangen schippers uit Gouda 
vrij te laten 

16 Willem Jan, burgemeester, en mr. Dirck pensionaris naar Den Haag, om de staat van de verponding op te stellen 

16 
Jan Jacop Romersz, Jan Simpel, Dirck van Woerden, Jan Harmensz 
en Willem m'n joncker 

naar Den Haag, om te getuigen dat ze de Maas in en uit mogen reizen 

16 Barent de smit naar Mechelen, om het maarts bier daar te verdelen onder de heren 

16 Heinrick Jacopsz naar Woerden en Alphen met een brief gezonden door Dirck Dircxz als heemraad 

16 Willem Jan, burgemeester 
naar Den Haag, naar de rekenkamer, inzake de beslaglegging van de schepen 
door de tollenaar van Arnemuiden 

16v Jan Pietersz naar Den Haag, naar mr. Gherit Vermije, met een brief 

16v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag om de raad op de hoogte te stellen inzake de Rijndijk; en om de 
gedeputeerden voor de belasting de staat der stad te geven 

16v Coenraedt Claesz, deurwaarder van het Hof van Holland 
zekere handelingen gemeld, die gedaaan zijn ten verzoeke van ons door de 
steden Gouda en Delft, op grond van zeker bevelschrift tegen de stad Gorinchem 

16v burgemeester Jacop Minne en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, voor beraad met de heren van de rekenkamer inzake de nieuwe 
regeling van de tollenaar te Arnemuiden, en ook voor het proces tegen die van 
Gorinchem 

16v mr. Dirck Heinricxz op reis voor de zelfde zaken 

16v mr. Dirck Heinricxz 

naar Amsterdam, om mr. Jacob Mouwerisz te raadplegen over het proces van 
Gorinchem; verder naar Den Haag om te helpen bij het opstellen van de 
geschriften inzake het proces met procureur en advocaat, en het advies van de 
keuren op het bier 

17 Heinrick Jacopsz naar Den Haag met een brief aan Jacop Minne, burgemeester 

17 Barent Smit naar Den Haag, met het advies 
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17 Claes Gheritsz en mr. Arent, pensionaris 

naar Mechelen inzake het proces tegen Cornelis Jansz de Vrije; vandaar naar 
Antwerpen om te spreken met Albert van Loe om uitstel te krijgen van de 
gemenelandsrenten, waarom Cornelis Claesz gearresteerd was door mr. Jan 
Woutersz; verder naar Gent om het uitstel van de gemenelandsrenten te 
publiceren en om te spreken met de ontvanger van Vlaanderen en de schepenen 
van Waes inzake het Goudse bier; verder naar Leuven, om te praten met de 
scholaster over de school te Gouda; weer naar Mechelen en Gent voor gesprek 
met de ontvanger van Vlaanderen en de schepenen van het land van Waes; weer 
naar Mechelen inzake het advies over het klerkambt en inzake Cornelis Jansz de 
Vrije; en de rekesten, geleverd door de procureur-generaal over allerlei zaken 

17v Dirck Dircxz, burgemeester naar Mechelen, inzake de voorgemelde zaken 

17v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, inzake de keuren op de brouwerij, en het proces tegen 
Gorinchem 

17v Ael Willems de wilde naar Dordrecht om kalk te kopen voor de stad 

17v mr. Aert Aelbertsz pensionaris 
naar Den Haag, om het advies over de brouwerij te krijgen, en verder te gaan met 
de verponding 

17v mr. Aert pensionaris op reis in verband met de brouwerij en de verponding 

17v Heinrick Jacopsz naar Gent met een brief aan mr. Cornelis van Schoonhoven 

17v 
Willem Jan, Barent Heinricxz, Gerit Geerlofsz, Witte Govertsz en mr. 
Dirck Heinricxz 

naar Den Haag, om bij de gedeputeerden van de smaldeling op spoed aan te 
dringen bij de smaldeling en de omslag; en om te spreken met de tollenaar van 
Arnemuiden 

18 mr. Dirck Heinricxz 
naar Mechelen, om in de Hoge Raad voorzieningen te vragen inzake de nieuwe 
regelingen van de tollenaar van Arnemuiden 

18 Pieter de harnismaker en Jacop Stout naar Schoonhoven, met emmers naar de brand, en met de emmers weer terug 

18 Jan Jansz, burgemeester 
naar Mechelen, om het vonnis tegen Cornelis Jansz de vrije tot een einde te 
brengen 

18 Willem Jan en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, inzake verponding en smaldeling, en vooral de nieuwe regeling 
van de tollenaar Jacop Willemsz 

18 
Jacop Minne, Willem Jan, burgemeester, Adriaen Dircxz en mr. Dirck 
Heinricxz, pensionaris 

naar Den Haag, om de heren van de Rekenkamer er op te wijzen dat zij de 
tollenaar van Arnemuiden zouden moeten verzoeken de schepen van Gouda te 
laten varen 

18v Jacop Pieter Volpertsz, Adriaen Dircxz, en mr. Dirck 
naar Den Haag, om te spreken met de mr.s van de Rekenkamer over de mogelijke 
tegenstrijdigheid van de artikelen in de ordonnantie van de tollen met de privileges 
van Gouda, en daar iets aan te doen 

18v Willem Jan en Adriaen Dircxz, schepen 
naar Ouderkerk, op verzoek van de drost van Diest, inzake de "vuytstellinge van 
de hoofden" 

18v 
Willem Jan Willemz, Claes Geritsz, Cornelis Raes en mr. Dirck 
Heinricxz, pensionaris 

naar Den Haag, inzake de smaldeling en de nieuwe regeling van de tollenaars van 
Arnemuiden 
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18v mr. Arent Aelbertsz, pensionaris 
naar Mechelen, om het vonnis gewezen tegen Cornelis Jansz te "lossen" en het 
"repoost geld" te betalen en de pasteien etc. 

18v mr. Aert Aelbertsz, pensionaris naar Den Haag, om een brief te laten uitgaan naar de tollenaars van Arnemuiden 

18v Heinrick Jacopsz naar Den Haag met een brief aan mr. Aelbert van Loo 

19 Witte Govertsz naar Antwerpen, om de rentetrekkers te betalen 

19 Witte Govertsz en Jacop Minne, burgemeester naar Antwerpen 

19 Claes Geritsz 
op reis inzake de arrestatie van Jacop Moel door Jacop Claesz vanwege zijn 
"resten" 

19 Dirck stratenmaker 
naar Delft, om te kijken of hij daar steunlatten (posten) van de schoorsteen kon 
krijgen 

19 mr. Dirck Heinricxz, pensionaris 
naar Den Haag, om onkosten door Gouda voorgeschoten voor 't gemene land in 
de omslag te betrekken 

19 Jan Simonsz naar Den Haag met een brief aan mr. Jacob Mouwerinsz 

19 
Jacop Minne, burgemeester, Adriaen Dircxz, schepen, Barent 
Heinricxz, van de vroedschap, en mr. Aert, pensionaris 

naar St.-Geertruidenberg, ter dagvaart, inzake verponding, smaldeling, brouwerij 
e.a. zaken; verder gereisd Jacop Minne en mr. Aert naar Den Haag op dezelfde 
dagvaart 

19 Barent Heinricxz en Witte Govertsz tresoriers op reis op bevel van de burgemeesters naar dezelfde dagvaart 

19v Jacop Minne, burgemeester, Gherit Heye en mr. Aert, pensionaris 
naar Den Haag, om te rapporteren over de petitie van de voortgang van de bede 
van 100.000 pond, die de koning toegestaan is 

19v burgemeester Willem Jan en Adriaen Dircxz 
naar Den Haag, naar de gedeputeerden van de verponding, en inzake het proces 
van die van Gorinchem 

19v Jacop Minne, burgemeester, Gherit Heye en mr. Aert, pensionaris 
naar Den Haag, om antwoord te geven op de petitie "op tlant begeert" en inzake 
de verponding, smaldeling, etc. 

19v 
Jacop Minne, burgemeester, Adriaen Dircxz, Barent Heinricxz, Gherit 
Heye, mr. Aert Aelbertsz 

op reis 

19v Claes Gheritsz en mr. Dirck Heinricxz, pensionaris 
naar Den Haag, op verzoek van de heren, die de landen van Holland hadden 
verdedigd; en om de rentebrieven van de gemenelandsrenten te laten registreren 

20 Hubert Wolfgansz naar Mechelen, met een brief aan mr. Aert, pensionaris 

20 Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck, pensionaris naar Den Haag, vanwege de omslag van de gemenelandsrenten e.a. 

20 Theus die smit naar Bodegraven met een brief 

20 mr. Aert Aelbertsz, pensionaris 

naar Mechelen, om te "submitteren" tegen de pater van Betanië te Mechelen 
vanwege de stad; verder over de smaldeling, verponding en oogsten, en om te 
ageren tegen Hulst en Hulster Ambacht om te verhinderen dat zij octrooi zouden 
krijgen voor het belasten van het Goudse bier. Verder naar Antwerpen en vandaar 
naar Gent met Jacop Minne om te spreken met de ontvanger en Raad van 
Vlaanderen inzake de genoemde kwesties met Hulst en Hulst Ambacht. Verder 
naar Brussel en het land van Waes naar de hoofd-schepenen 
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20v Jacop Minne, burgemeester 
van Antwerpen naar Gent voor overleg met mr. Cornelis van Schoonhoven inzake 
het eerder verkijgen van het octrooi van de brouwerij; verder naar Brussel en 
Mechelen inzake het octrooi van de brouwerij 

20v mr. Dirck Heinricxz, pensionaris 
naar Utrecht, voor het betalen van de erfpacht van de heerlijkheid van het land 
van Stein aan de heren van het capittel van Oudmunster 

20v Willem Jan, burgemeester, en Claes Gheritsz naar Brussel, inzake de verdaging van de bede 

20v Barent Dircxz 2 keer naar Brussel, naar de gedeputeerde 

20v Gerit Heye, mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, inzake de omslag van de gemenelandsrenten en de smaldeling 
daarvan 

20v mr. Aert 
naar Brussel, inzake de smaldeling, de verponding en het boerenbedrijf en de 
brouwerij met betrekking tot het octrooi en dat te laten publiceren waar het nodig is 

21 mr. Arent, pensionaris naar Den Haag en terstond weerom 

21 Hubert Wolfgansz naar Mechelen met een brief 

21 Willem Jan, burgemeester 
naar Den Haag, om te melden dat de schepen van mr. Willem de Vrije en Jan 
Dircxz de Bruyn in Antwerpen in beslag genomen zijn, en om te spreken met de 
gedeputeerden over de smaldeling 

21 
Willem Jan, burgemeester, Claes Geritsz en mr. Dirck Heinricxz, 
pensionaris 

naar Den Haag, ter dagvaart om antwoord te geven op de "provisie" van de 
edelen, en ook inzake de smaldeling van de gemenelandsrenten en de omslag 

21 
Dirck Dircxz en Jan Jansz, burgemeesters en Reyer Aertsz, Jacop 
Pietersz en Adriaen Dircxz, schepenen 

naar Utrecht, om te spreken met de heren van Oudmunster inzake de heerlijkheid 
van het land van Stein 

21 Willem Jan, burgemeester en Claes Geritsz naar Den Haag, inzake de smaldeling en de bede 

21v Heinrick Jacopsz naar Den Haag, met 2 brieven aan de rentmeester en procureur 

21v Barent Dircxz, de bode naar Mechelen, met een brief aan mr. Jan Bazijn 

21v Theus Dircxz naar de heren van Oudmunster met een brief 

21v Willem Jan, burgemeester, Claes Geritsz en mr. Aert Aelbertsz naar Den Haag, om te praten met de drost over de bede 

21v Heinrick Jacopsz naar Den Haag met een brief aan mr. Arent, pensionaris 

21v Barent Smit naar mr. Frans van Leeuwen inzake aflossing van een rentebrief 

21v mr. Arent, pensionaris naar Den Haag, om te praten met Nyclaes Cobel over de gemenelandsrenten e.a. 

21v Jacop Pietersz en mr. Arent pensionaris 
naar Den Haag, om te praten met de drost van Diest, hoe het nieuwe gerecht te 
kiezen 

22 
Willem Jan, burgemeester, Adriaen Dircxz, Claes Geritsz en mr. 
Arent, pensionaris 

naar Breda 

22 Cornelis Jansz Bosch naar Den Haag, naar mr. Frans van Leeuwen om een rentebrief te lossen 

22 Heinrick Jacopsz met een brief naar de burgemeesters te Leiden en nam brieven mee terug 

22 mr. Aert en Adriaen Dircxz 
naar Den Haag, om daar aan mr. Vincent en de heer van Male zekere artikelen 
inzake de tol van de landsheer te laten zien en met hen daarover te praten 
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22 mr. Arent, pensionaris op reis voor dezelfde zaken 

22 Barent Dircxz naar Mechelen met een brief aan mr. Jan Bazijn 

22 Vrerick Roeloefsz en zoon 
naar Oudewater, IJsselstein en verder in Gelderland, om te vernemen of daar 
enige samenkomst plaats had, toen de stad Graft belegerd was 

22 
Willem Jan, burgemeester, en Claes Geritsz, tresorier, en mr. Aert, 
pensionaris 

naar Mechelen inzake de petitie van de bede 

22v Barent Dircxz naar de drost van Diest 

22v Jan Simonsz naar de heer van Wassenaar met een brief 

22v Claes Gerit Claesz 
naar Den Haag, om de heer van Wassenaar 100 Philippusguldens te brengen, 
hem "gedaen op te gratuiteyten" aan de landsheer toegestaan (kwitantie 
aanwezig) 

22v Witte Govertsz en Cornelis Jansz Bosch naar Antwerpen, om de renten te betalen 

22v Cornelis Jansz Bosch naar Amsterdam, met geld om de renten te betalen 

22v Cornelis Jansz Bosch naar Amsterdam, met geld om een brief te lossen op Pouwels van Neck 

23 - saldo 

23v - blanco 

         

12 Schenkingen  
24 heer Cornelis Pietersz 4 kannen wijn, bij zijn eerste mis, en geld; 4 kannen van de 2 schutterijen 

24 de ridders van het Heilige Graf, 5 ridders elk een kan wijn op palmzondag 

24 Jan van Heemstede 4 kannen wijn, omdat hij "hem partie maect heeft mit de stede" 

24 heer Jan de coster 
geld en 4 kannen wijn bij zijn eerste mis, nog van elke schutterij tezamen 4 
kannen wijn 

24 mr. Jan Onterwijs en mr. Jeronimus van Dorp wijn 

24 een raadsheer met zijn gevolg 16 kannen wijn 

24 mr. Jacob Mouwerisz 
een stukje gebraad (?) bij zijn bruiloft, met toestemming van de burgemeesters (2 
pond) 

24 de vrouw van Wassenaar de accijns van 11 vaten bier, toen zij hier gevlucht was 

24 de schutters wijn op Sacramentsdag 

24 de schutters wijn op St.-Jansdag 

24v de generaal van de "Alexcius broers" 2 kannen wijn 

24v de gedeputeerden van Gent die de koop maakten van het bier: 2 kannen wijn 

24v de oude schutters maaltijd op St.-Jorisdag bij Comen Gerit 

24v Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland 2 kannen wijn bij de paardenmarkt voor palmpasen 

24v de heer van Assendelft en mr. Jan van Duvoert 2 kannen wijn 

24v Phillips van Spaengen 2 kannen wijn 
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24v mr. Aelbert van Loo 2 kannen 

24v heer Floris van IJsselstein en de heer van Wassenaar een maaltijd met wijn 

24v mr. Abel van Colster een maaltijd met wijn 

24v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn bij de schouw van St. Odulphus 

24v mr. Jacob Mouwerinsz 2 kannen wijn, in juni 

25 de rentmeester van Noord-Holland 2 vaten Gouds bier, op bevel van de burgemeesters 

25 de rentmeester van Noord-Holland 2 kannen wijn, toen men de sluis en de makelaardij verpachtte 

25 Jan Benninck, raadsheer 2 kannen wijn 

25 de gedeputeerden van Gent en van Ostende bij Jan Feyssen 

25 de heer van Wassenaar in 't Vlies 

25 het Noodgodsgilde wijn, gehaald bij Willem Stevensz 

25 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

25 het schippersgilde 4 kannen wijn 

25 de drost van Diest en mr. Jan Bazijn wijn 

25 de kooplieden en de hoofdlieden van de schutters elk 4 kannen wijn 

25 de Minderbroeders de maaltijd op St.- Franciscusdag 

25v - wijn van de Rijn, gehaald bij Comen Gerit Walichsz, 36 pinten 

25v - wijn peton most, gehaald bij de man van het Heilige Graf 

25v de heren van Oudmunster wijn 

25v Jan Benninck, raadsheer 2 kannen wijn 

25v de heer van Brederoede 4 kannen wijn 

25v de hoofd schepenen van Waes 4 kannen wijn 

25v de drost van Diest, mr. Vincent en mr. Aelbert van Loo, raadsheren 
een maaltijd, in aanwezigheid van Jan Jansz, Jacop Minne en Willem Jan, 
burgemeester 

25v de bestuurder van de Minderbroeders 4 kannen wijn 

25v de priesters van de getijden 4 kannen wijn op verzworen maandag 

25v de voetboogschutters geld, op verzworen maandag 

25v Jan Benninck, raadsheer, en de stad Amsterdam elk 2 kannen wijn 

25v de drost van Diest en mr. Vincent 4 kannen wijn 

25v de pachters van de accijnzen van Gent 2 kannen wijn, bij Jan Feyssen 

25v de kloveniers schutters geld, op verzworen maandag en op St.- Bastiaansdag 

25v de gedeputeerden van Oostende 2 kannen wijn, bij Jan Feyssen 

26 - blanco 

26v - blanco 
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13 Waken  
27 de 3 torenwachters waken 

27 de 4 klapwakers waken 

27 de 5 poortwachters waken 

27 Jan Simpel het lood geven 

27 Jan Simpel het lood geven 

27 de 5 poortwachters waken 

27 Jan Simpel het lood geven 

27 de 5 poortwachters waken 

27 Jan Simpel het lood geven 

27 de 5 poortwachters waken 

27 Jan Simpel het lood geven 

27 de 5 poortwachters waken 

27 Jan Simpel en de 5 poortwachters hun resp. taken 

27v Jan Simpel periodes: het lood geven 

27v Jan Simpel op kerstavond en in januari 1519 

27v Pieter de harnismaker en 7 mannen waken tijdens de vorst 's nachts en vuur en kaarsen 

28 - blanco 

28v - blanco 

         

14 Bouwen  

29 
Cornelis Vrericxz, Cornelis Cornelisz, Heinrick den opperman, en 
Jacop Adriaensz 

werk in het stadhuis 

29 Pieter Luyt steen houwen 

29 Harmen Meesz werk aan de Noodgodsbrug en elders 

29 Zwaentgen Willem smit 40 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels "min een vierendeel" 

29 Lambert Gheritsz en knecht werk aan het Veerstal e.o. 

29 Gijsbert Dircxz werk aan de Noodgodsbrug 

29 Cornelis Vrericxz en Cornelis Cornelisz werk in het stadhuis 

29 Willem Potter, Adriaen Jacop Adriaensz en Simon upten dam werk in het stadhuis 

29v 2 opperlieden: Aert de snijer en Heinrick die bouckbinger arbeid 

29v 
Gijsbert Dircxz, Jan Adriaensz, scoemaker, Jan Olij en Harmen 
Cornelisz 

werk in het stadhuis 

29v Jan Luyt en Willem Gheritsz zagen 

29v Pieter Vrericxz een sleutel en een slot veranderen en de tralies van de ramen van de achterkamer 
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weghalen 

29v Cornelis Willemsz en zijn broer 
de vuurroeren gesleept naar de plek waar men ze beproefde en in de toren 
gebracht 

29v Pieter Luyt steen houwen 

29v Willem van Bruessel steen houwen 

29v Cornelis Vrericxz en Willem Jansz metselen 

29v Heinrick bouckbinger en Aert snijer opperen 

30 Gijsbert Dircxz en Jan de scoemaicker arbeid 

30 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 

30 - mandjes om steen en puin in te dragen 

30 Cornelis Willemsz vuurroeren slepen en puin vervoeren 

30 Anxt Pietersz 20.000 stenen opstapelen naast het stadhuis 

30 Cornelis Claesz 20.000 stenen voeren uit de steenplaats "hier ter Gouwe" 

30 Zwaentgen Smits 
150 kleine dennenagels, 100 dubbele middelnagels, 100 middelnagels, 250 
lasijzers 

30 Jacop Adriaens Jacopsz metselen 

30 
Cornelis Vrericxz en Cornelis zijn zoon, Willem potter, Jacop 
Adriaens Jacopsz, Heinrick die bouckebinder en Aert de snijer 

metselen 

30 Gijsbert Dircxz en Jan Oliegen werk aan het stadhuis 

30 Pieter Vrericxz een sleutel aan de klerkenkamer 

30 - de traliën van het stadhuis uitnemen, de "gording" door vijlen 

30v Anxt Pietersz 20.000 stenen kruien 

30v Lambert Gheritsz, Claes van Utrecht, Cleyntgen, Pieter Geritsz werk aan het stadhuis 

30v Ocker Claesz de vracht van 20.000 stenen 

30v Zwaentgen 
de ram-paal vermaken, en 4 ankers "vercloeten"; 10 pond ijzerwerk, 100 grote 
dennenagels en 100 kleine, 1200 middelnagels, gebruikt in de Doelen, 100 scos-
spijkers 

30v 
Cornelis Vrericxz, Cornelis Cornelisz, Willem Jan Potter, Jacop 
Adriaens Jacopsz, Heinrick bouckbinder en Aert de snijer 

metselen 

30v Gijsbert Dircxz en Jan Olicgen arbeid aan het stadhuis en zand per vlet vervoeren naar de singel 

30v Jan Aryaensz scoemaker zand vletten naar de singel 

30v Pieter Luyt steen houwen 

30v Timan die camperman 11 dubbele schuiten met zand gebracht naar de singel 

31 Cornelis faes van Leyen zand 

31 den cluyten trier 11 dubbele schuiten met zand 

31 Adriaen Hugez en Harmen Meesz timmeren 
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31 Anxt Pietersz zand egaliseren op de singel 

31 Claes Aertsz leidekken op de hal en de school 

31 Pieter Geritsz dekken 

31 Cleyntgen arbeid 

31 - 5 "tal" turven, waarmee men "soudeerde" voor de leidekkers 

31 Willem Geritsz en Jan Luyt het dak in de Doelen zagen 

31 Dirck Heinricxz velgen aanbrengen op het stadhuis om de vijzels mee te stellen 

31 Cornelis Willemsz 7x slepen in 2 weken 

31 Maricgen Euwoutsz 2 "spoeren"; 40 voet Engels hout 

31 Zwaentgen smits 
61 pond ijzerwerk; 4 ankers "vercloeten"; aanscherpen en "verstaelen"; 1200 scos-
spijkers; 400 middelnagels, ruim 150 grote dennenagels 

31v Pieter Vrericxz 
2 sleutels aan het vishuisje (?) en het slot vermaakt; 2 grendels aan de veinstoren; 
een klink, een "noes" en een kram 

31v - de zegelaars-tang vermaken 

31v Dirck boen 16 karren vervoeren 

31v Jacop Pietersz van Dordrecht 38 hoed kalk, gebruikt aan het stadhuis 

31v Cornelis Willemsz hout slepen naar het stadhuis 

31v Comen Jacop Gijsbertsz een ton teer, gebruikt aan de bok 

31v Ocker Claesz 44.000 stenen naar Gouda brengen 

31v Anxt deze stenen kruien voor het stadhuis 

31v Andries Joosten graven binnen het stadhuis 

31v Jacop Aelbertsz 38 hoed kalk dragen 

31v Dirck Willemsz 68 karren zand vervoeren, gebruikt aan het stadhuis 

31v Euwout Jansz 7 dubbele schuiten zand 

32 Zwaentgen smits 
148 pond ijzerwerk voor het stadhuis; 100 dubbele middelnagels idem; 300 scos-
spijkers en 100 lasijzers; 50 middelnagels voor de Doelen 

32 Harmen Meesz en Adriaen werk in 't gat van de haven, aan de IJsselbrug en aan de Potterspoort 

32 Jan Luyt en Willem Gheritsz zeker hout voor het stadhuis zagen 

32 Dirck stratenmaker 37 karren zand 

32 
Cornelis Vrericxz, Pieter Luyt, Willem Jansz, Cornelis Cornelisz en 
Jacop Adriaensz, en Aert en Heinrick opperlieden 

metselen 

32 de kerk een halve roe min een voet straatstenen gebruikt aan het stadhuis 

32 de kerk een balk voor het stadhuis 

32 Jan de scoemaker 38 hoed kalk opslaan 

32 Jan de scoemaker opperen in het stadhuis met Comen Jan 

32 Gijsbert Dircxz en Jan Simonsz arbeid 
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32v - 
2000 leien, gebruikt aan het stadhuis, de school en de torens; 6000 leinagels; 30 
"voersteen" 

32v Claes van Utrecht en Pieter Geritsz, leidekkers arbeid 

32v Pieter van Les 2 Leidse bostel-schuiten met zand 

32v Jan Zevertsz en Cornelis Bouwensz elk een schuit zand voor het stadhuis 

32v Claes Oem van Alkmaar 6 dubbele schuiten zand, gebruikt op de singel 

32v Aert Jansz 8 dubbele schuiten zand, gebruikt op de singel 

32v Jan Hobbez en Jan Geerlofsz arbeid 

32v Jan Tijssen planken voor de doorlaat bij de Gouwe-Sluis 

32v 
Cornelis Vrericxz en Cornelis Cornelisz, Willem Jansz en Jacop 
Adriaensz, metselaars; Aert de snijer, Heinrick bouckebinder, 
opperlieden 

metselen 

33 Pieter Luyt arbeid 

33 Jan Luyt en Willem Gheritsz hout zagen 

33 Cornelis Willemsz vuurroeren slepen, en 7 wagens hout naar de Doelen brengen 

33 Jacop Reyersz 10 karren met kamers van de vuurroeren naar de torens brengen 

33 Arys Joosten werk in het stadhuis 

33 Jan Olicgen en Jan scoemaker werk in het stadhuis en zand egaliseren op de singel en met vletten waren 

33 Lieven de opperman arbeid 

33 Dirck soijer arbeid 

33 Aert Dircxz en Daem Dircxz 2 schuiten brengen naar het verlaat bij de Gouwe sluis 

33 Harmen Cornelisz werk aan het stadhuis 

33 Willem Allertsz 50 "veren" in de schutters doelen bij de Tiendewegspoort gebruikt 

33 Heinrick Claesz werk aan het stadhuis 

33 Maerten Jacopsz werk aan het stadhuis 

33v Pieter slotenmaker hengsels, krammmen, klinken, ringen en sloten gemaakt in de voetboogsdoelen 

33v Jan Geerlofsz en Jan Hobbez arbeid 

33v Anxt Pietersz en Harmen Harmensz 24.000 stenen opstapelen en kruien 

33v Jacop Claesz 7 dubbele schuiten met zand voor de singel 

33v Ocker Claesz 34.000 stenen brengen 

33v Cornelis Willemsz mennen en karren 

33v Jan Luyt en Willem Geritsz hout zagen 

33v Cornelis Vrericxz en 6 personen metselen 

33v 4 gravers graven in het stadhuis 

33v Cleyntges zoon arbeid 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        430 

 

 

33v Pieter Luyt steen houwen 

33v Maerten Dircxz 6 schuiten met zand voor de singel 

34 Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid; planken brengen naar de Gouwe sluis 

34 Gijsbert Dircxz en Jan Simonsz werk in het stadhuis 

34 Gribber Jan de scoemaker en Lievijn arbeid 

34 Jacop Adriaensz en Willem Simonsz, metselaars metselen aan het stadhuis 

34 - 3 teertobben en 6 mandjes 

34 Euwout Jansz 7 dubbele schuiten zand voor de singel 

34 Zwaentgen smits 
35 pond ijzerwerk, 100 grote dennenagels, 200 dubbele middelnagels, 200 
middelnagels, 150 lasijzers, 2000 tinnen nagels 

34 Harmen Meesz en Adriaen Hugez werk aan het stadhuis 

34 Zwaentgen smits 
100 grote dennenagels, 150 kleine dennenagels, ruim 100 dubbele middelnagels, 
200 middelnagels, 200 lasijzers, 800 scos-spijkers; een anker en "gordinge" met 
een gewicht van 89 pond 

34v Claes Joosten 8 dubbele schuiten zand voor de singel 

34v Jan Zeversz een bostelschuit 

34v Cornelis Vrericxz en 11 personen metselen 

34v een jongen stenen schoonmaken 

34v Jacop Reyersz 
39 karren zand en puin voor "den hoeren", de stadsvesten en achter het stadhuis 
en elders 

34v - een nieuwe bok om mee te diepen 

34v Jan Luyt en Willem Gheritsz werk aan het stadhuis 

34v Pieter Luyt werk in de stad 

34v Zwaentgen smits 
700 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dubbele middelnagels, 3 "vierendeel" kleine 
dennenagels, ruim 50 dennenagels, 12 pond ijzerwerk 

35 Dirck stratenmaker en 2 mannen werk aan de straat bij "den Hoeren", en 4 karren zand 

35 Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid aan de Gouwe sluis en schuithuur om daarheen te varen 

35 Harmen Meesz en Adriaen Hugez 
de schoorsteen afbreken, de zolder verhogen en een gebint boven in brengen, 2 
vakken maken om de vuurwapens te solderen, met dakwerk afschotten en het 
huisje afbreken en maken 

35 Jan Hobbe en Jan Geerlofsz baggeren bij het gat van de haven 

35 Cornelis Aertsz 11 schuiten met zand voor de singel 

35 Claes Aertsz en opperman werk aan het stadhuis 

35 Claes Aertsz 6 pond soldeer; 300 kleinagels 

35 - leien op het stadhuis 

35 Griet het bostelwijff schouwhuur om zand naar de singel te brengen 
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35 Cornelis Willemsz mennen 

35 Adriaen Hugez en Harmen Meesz werk aan het stadhuis, en de verlaten aan de nieuwe en de oude dijk 

35v Zwaentgen smits ijzeren banden en een kram voor de Gouwe sluis 

35v Vrerick die steenvoerder 12 schuiten klei geladen voor de stad 

35v Pieter tienpont van Bruessele vracht van de "steen", dienende tot zoldering en ook voor de bogen 

35v Jan Vrericx schipper 
vracht van de steen, hier gebracht, namelijk straatstenen en andere als boven 
vermeld 

35v Jan Luyt en Willem, houtzagers zagen 

35v Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid 

35v Anxt Pietersz en Roel 38.000 stenen kruien en opstapelen 

35v Willem Jansz, sceepmaker de boot maken 

36 Jan de scoemaker, Gijsbert Dircxz en Jan Olicgen arbeid 

36 Jan Hobbez en Jan Geerlofsz baggeren in het gat van de haven 

36 - een stuk touw, daar gebruikt 

36 Cornelis Willemsz, sceel Harmen en Cornelis Harmensz "van de gelost verbesicht" in het stadhuis "pilaers" 

36 Ocker vracht van 20.000 "ijsenoirts" stenen en 18.000 gehaald bij Goessens 

36 Cornelis Willemsz straatstenen vervoeren 

36 - 
en nog de "raen" gebracht buiten de stad en 6 wagens achter de Brigitten 
gebracht 

36 - 8 wagens klei naar de "lijn boems" gebracht in de buurt van de school 

36 Zwaentgen smit 
400 scos-spijkers, 200 lasijzers, 200 middelnagels, 50 grote dennenagels; 15 
pond ijzerwerk aan bouten en krammen, nog een riem 

36 Jan Hobbez en Jan Geerlofsz arbeid 

36 Cornelis Vrericxz en 6 personen metselen 

36 Neeltgen de oude stenen opstapelen 

36v Cornelis Willemsz 
stenen en eiken planken vervoeren; puin gebracht naar de Groenendaalse brug 
en naar de Doelen, 35 vrachten; 25x mennen; planken gebracht naar de Raem 

36v Adriaen Hugez en Harmen Meesz 
werk aan de Noodgodsbrug, aan het Veerstal en in het gat van de haven bij het 
tolhuis 

36v Jan Luyt en Willem Geritsz zagen 

36v Jan scoemaker en Gijsbert arbeid 

36v Jan baggerman baggeren voor de sluis en naast Willem Aertsz 

36v Zwaentgen smit 
100 lasijzers, 100 middelnagels, 200 dubbele middelnagels, een aantal kleine 
dennenagels; 15 pond ijzerwerk 

36v Cornelis Vrericxz en 6 personen metselen 

36v Gijsbert Dircxz vissen in de buurt van de Potterspoort 
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36v - 
de bok hier brengen en de oude bok weer naar Utrecht brengen; de huur betaald 
voor de oude bok; 44 pond ijzer gegaan naar de nieuwe bok 

37 Comen Dirck op de Turfmarkt 4 pektonnen om mee te metselen 

37 IJsenhout Claesz 20.000 stenen, gebruikt aan het stadhuis 

37 Jan Cornelisz 6 hoed kalk, gebruikt aan het stadhuis 

37 Jacop Aelbertsz kalk dragen en vervoeren 

37 
Cornelis Vrericxz, Cornelis Cornelisz, Willem Jansz, Goris Willemsz, 
Andries de metselaar, Jacop Jacopsz; Aertgen strobbe en opperman, 
Aert en Hein de opperlieden 

metselen aan de poort bij de Minderbroeders 

37 Pieter Luyt werk aan het stadhuis 

37 Vrerick Jansz 6 schuiten klei halen voor het havenhoofd van de stad 

37 Jan Hobbez en Jan Geerlofsz werken met de bok voor de stad 

37 Gijs Dircxz werken aan het Hoofd, de straatstenen brengen op het stadserf 

37 Jan scoemaker werken aan het stadhuis 

37 Anxt Pietersz werken aan de IJsselbrug, de dijk ophogen 

37 Jan Luyt en Willem Geritsz hout zagen 

37 Harmen Meesz en Adriaen Hugez werken bij de Minderbroeders en bij het tolhuis 

37v Adriaen Hugez 3 balken voor het stadhuis, 2 stijlen, 4 stukken van 30 voet en 6 bouten 

37v Adriaen Hugez 
15 keperhouten om de bruggen mee te repareren; een plank gebruikt voor de 
Noodgodsbrug "tot een leen"; 2 middelhouten gebruikt op de IJsselbrug 

37v Cornelis Willemsz slepen in de hele stad 

37v Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

37v Jacop 6x karren 

37v Pieter slotenmaker 
een "plaet" gemaakt voor de St.-Alexiustoren; 2 sleutels voor het accijns-huisje en 
het slot vermaakt; een klink gemaakt aan de deur van de vierschaar 

37v Zwaentgen smits 
27 pond ijzerwerk aan het gat te maken op de Tiendewegspoort; een aantal grote 
en 50 kleine dennenagels, 400 middelnagels, 400 lasijzers, een aantal scos-
spijkers 

37v Dirck stratenmaker en 2 mannen arbeid 

38 Dirck stratenmaker 10 karren zand, gebruikt voor het stadhuis 

38 Jan Jacopsz, tinnegieter 
lood wisselen, en nieuw lood gebruikt voor reparaties bij de Minderbroeders en 
"andere" poorten 

38 Pieter Luyt arbeid 

38 Cornelis Vrericxz, en 7 personen arbeid 

38 Jacop de sleper "de harde steen" slepen voor het stadhuis 

38 - een zeef om de kalk mee te zeven 
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38 - 6 hoed kalk zeven en opslaan 

38 Jan Hobbez en Jan Geerlofsz baggeren in de IJssel met de bok 

38 Warnaar een "lap leggen" aan de oude bok 

38 Jan Luyt en Willem Gheritsz zagen 

38 Joost Kerstantsz 5x mennen 

38 Allert die poertier zand spitten aan het Hoofd 

38 Adriaen Hugez en Harmen Meesz arbeid 

38 Jan Jansz, burgemeester planken, om steigers mee te maken in het stadhuis 

38v Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid aan de kloveniersdoelen en het stadhuis 

38v Jan Luyt en Wim Geritsz zagen 

38v Zwaentgen smits 
50 pond ijzerwerk; een aantal grote dennenagels, 200 dubbele middelnagels, 650 
lasijzers 

38v Dirck stratenmaker en zoon en opperman arbeid 

38v Dirck stratenmaker zand 

38v Simon Mol "schaelen" om bruggen mee te herstellen 

38v Cornelis Vrericxz en 6 personen arbeid in de kloveniersdoelen 

38v Jacop Reyersz 38 karren 

38v Jan Hobbez en Jan Geerlofsz baggeren voor de stad om de klei weg te voeren 

38v Vrerick Jansz een schuit klei voor de stad 

38v - 2 emmers maken en tobben kuipen 

39 Clement Joosten een "watersteen" (= gootsteen?) op de zolder boven in het stadhuis gelegd 

39 Euwout Jansz 3 tonnen en 15 voet hout, bij de Minderbroeders en elders 

39 Jacop Adriaensz arbeid 

39 Jan Arysz 6 schuiten zand voor het stadhuis gebruikt 

39 via Jan Gijsbertsz een "vloet" vermaken en de "laicgens" in het huisje vermaken 

39 Joosten Kerstantsz 
11x vuurroeren brengen uit de torens onder het stadhuis; uit de Doelen 3x planken 
halen om steigers mee te maken 

39 Pieter Luyt de "slotsteenen" in het stadhuis opnieuw gemaakt 

39 Pieter Luyt 10 sluitstenen voor de "slotsteenen" 

39 Gijsbert de decker dekken in de kloveniersdoelen 

39 Jacop van den Bosch een aantal straatstenen 

39 Dirck stratenmaker de stenen lossen; 2 stenen randen lossen uit de schepen 

39v Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid aan de galg en elders 

39v Jan Luyt en Willem Gheritsz zagen 

39v Jacop Reyersz 37 karren met zand en stenen brengen achter het stadhuis 
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39v - 
zand vervoeren, waar de man op terechtgesteld wordt "smeys" (?) en weg 
brengen 

39v Pieter de slotenmaker 
een grendel en een slot gemaakt op de Tiendewegspoort voor de gevangenis; 2 
hengsels aan de Kleiwegspoort beneden aan de toren; nog een slot aan de toren; 
een nieuw slot aan de boom; 2 sleutels vermaakt aan de boom 

39v Jan Geerlofsz en Jan Hobbez baggeren in de IJssel 

39v de graefmaker de man, die onthoofd was, begraven 

39v - 
een kozijn maken in het huisje op de brug, waar de veerman in zit; dat huisje 
pekken; 10 wagens hout, de stad toebehorend, over de brug brengen; de weg 
naar de brug ophogen 

40 Cornelis Vrericxz en 9 personen metselen 

40 Zwaentgen smits een aantal kleine dennenagels, 5 pond ijzerwerk 

40 Jan Hobbez en Jan Geerlofsz baggeren in de IJssel 

40 Joost Kerstansz 
10 wagens "formelen" en wilgen vervoeren uit de doelen naar het stadhuis; 3 
wagens hout voor steigers in het stadhuis; een stuk mast buiten de Dijkspoort 
brengen. 

40 Jan Luyt en Willem Geritsz zagen 

40 Cornelis Vrericxz en 7 personen metselen 

40 Adriaen Hugez en Harmen Meesz werken aan het stadhuis 

40 Dammes de stoeldraijer een wilg om planken van te zagen voor de ophaalbruggen op de haven 

40v Pieter Luyt slotstenen voor het stadhuis maken 

40v Jan Hobbez en Jan Geerlofsz baggeren in de zijl 

40v Pieter Luyt stenen houwen, die gebruikt zijn in het stadhuis 

40v Cornelis Vrericxz en 7 personen metselen 

40v Jan Luyt en Willem Geritsz zagen 

40v Jan scoeman werken in het stadhuis 

40v Harmen Meesz en Adriaen Hugez werken overal in de stad 

40v Adriaen Hugez 22 stukken hout van 30 voet om steigers van te maken 

40v Jacop Jansz 16 stukken hout van 30 voet 

40v Gerit Cornelisz de man 
2 "loot rijen" gebruikt in het stadhuis; 2 bakken ("moellen") en nog een raam om de 
zeef; in de weeskamer de vensters sluiten 

40v Dirck Willemsz 9 karren vervoeren naar de Sint Anthonisbrug en de Baginebrug 

40v Euwout die houtcoper 72 kerksparren 

41 Ewout die houtcoper 50 palen, 18 delen, 2 dubbele 

41 Zwaentgen smit 
1100 lasijzers, 200 middelnagels, 100 dennenagels, 150 dubbele middelnagels, 
257 pond ijzerwerk 
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41 Pieter van Lis en Willem van Leiden 2 schuiten zand gebruikt voor 't stadhuis 

41 Dirck straatgen de straat maken bij de Agnieten en elders 

41 Cornelis Vrericxz en 7 personen metselen 

41 Jan de scoeman werken aan het stadhuis 

41 Ploen Willemz de kalk zeven 

41 Harmen Meesz en Adriaen Hugez werken in de Doelen en elders 

41 Adriaen Hugez 3 keperhouten voor de IJsselbrug 

41 Jan Hobbez en Jan Geerlofsz baggeren in de IJssel 

41 Jacop Aelbertsz 45 hoed kalk vervoeren en dragen 

41v Jacop Aelbertsz de zakken ophouden en inschieten 

41v Jacop Reyersz 20.000 stenen voor het stadhuis vervoeren 

41v - 
5000 stenen vervoeren van het kerkhof voor het stadhuis, die aan de stad geleend 
waren 

41v - 5000 stenen teruggebracht naar het kerkhof 

41v - 19 karren zand, gebruikt om de kalk mee te beslaan aan het stadhuis 

41v Ocker Claesz 20.000 stenen naar Gouda brengen en opstapelen 

41v Jan Luyt en Willem Gheritsz arbeid 

41v de kerk een balk, gebruikt aan de brug voor "den hoeren" en nog twee oude korbelen 

41v te Dordrecht bij Ael, de vrouw van Willem de wilde 45 hoed kalk voor de stad 

41v Adriaen Claesz de wilde vracht 

41v Pieter Luyt werken met de sluitstenen in het stadhuis 

41v Zwaentgen smits 
16 pond ijzerwerk, gebruikt voor het sluisje aan de zuidkant van het kerkhof; 50 
kleine dennenagels, 250 middelnagels bij de Minderbroeders; 70 pond ijzerwerk, 
400 dubbele middelnagels, 300 middelnagels, 400 lasijzers 

42 Jan Hobbez baggeren in de IJssel 

42 Harmen meesz, Adriaen Hugez arbeid 

42 Adriaen Hugez 
2 Luikse balken, de één gezaagd aan planken, de andere gebruikt voor de Uterste 
brug 

42 Jan Luyt en Willem Gheritsz arbeid 

42 Joost Kerstansz 9x hout gebracht overal in de stad, nog 4x 

42 Dirck Willemsz 18 karren zand 

42 Cornelis Vrericxz en 4 personen arbeid 

42 Zwaentgen smits 200 middelnagels 

42 Jan scoemaker en Ploen werken aan het stadhuis 

42 Dirck stratenmaker 16 karren zand; 400 klinkers 

42 Pouwels de backer 20.000 stenen, gehaald bij Kortenoord 
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42v Jheronimus 
werken in het stadhuis, namelijk de wagens en andere steen te "houden" aan de 
gewelven en "twaliff verpeynen" 

42v Jacop Phillipsz 5 tonnen tras 

42v Heyn die bouckebinder en Airt de snijer 44 hoed kalk opslaan 

42v Cornelis Vrericxz en 11 personen, w.o. boefgen en comen Jan arbeid 

42v Jheronimus Pietersz werken in het stadhuis 

42v Gijsbert Dircxz en 2 mannen werken bij het tolhuis 

42v Harmen Meesz en Adriaen Hugez arbeid 

42v Jan Luyt en Willem Gheritsz arbeid 

42v Cornelis Aertsz werken aan de zijl in de Naaierstraat 

42v Jan Hobbez en maat baggeren in de IJssel 

42v Kers Jansz 
9 ladingen hout brengen naar de Doelen en uit de Doelen naar het tolhuis; 100 
eiken planken brengen naar de Doelen, maakt 4 ladingen gehaald bij Adriaen 
Dircxz. 

43 Anxt de singel egaliseren 

43 Jacop Reyersz 
28.000 stenen brengen vóór het stadhuis. 32 karren voeren met zand of stenen 
naar het tolhuis. 

43 Ocker 28.000 stenen vervoeren en lossen 

43 Dirck stratenmaker 15 karren zand en arbeid 

43 Jan de baggerman arbeid aan de zijl in de Naaierstraat 

43 Jan die scoemaker en Ploen kalk zeven 

43 Kers Jansz 
10 ladingen brengen in de Doelen en buiten op 't hoofd en een lading op de brug 
over de IJssel. 

43 Ocker Claesz vervoer van 12.000 stenen 

43 4 mannen de stenen opdragen 

43 een jongen de stenen opstapelen 

43 Cornelis Vrericxz en 7 personen, w.o. Gherit de wever metselen 

43v Lambert die leydecker arbeid bij de Minderbroeders en het metershuisje en nagels 

43v Pieter zijn broer en Cleintgen arbeid 

43v Jeronimus die steenhouder arbeid 

43v Jan Dircxz een schip met zand 

43v Harmen Meesz en Adriaen Hugez en Jan Thijs arbeid 

43v Adriaen Hugez 
9 "scalen" gebruikt op de IJsselbrug, hout zagen, gebruikt aan de boom bij het 
tolhuis 

43v Theeu Adriaensz een ballast 

43v Jan Hobbez en Jan Jansz baggeren in de IJssel bij het tolhuis 
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43v Ghijsbert Dircxz heien en zand kruien 

43v Harmen Cornelis, comen Jan en Gijs Cornelis opperen bij het tolhuis 

43v Jacop Aelbertsz 41 hoed kalk opdragen en beslaan 

43v Dirck Willemsz 75 karren met kalk en stenen brengen naar het tolhuis 

44 Zwaentgen smits 50 pond ijzerwerk, en spijkers, gebruikt aan de IJsselbrug 

44 Willem Claesz de wilde 41 hoed kalk 

44 Comen Gherit, metselaar Cornelis Pietersz Strobbe, Aert Strobbe metselen 

44 een vreemde man zand, gebruikt bij het tolhuis 

44 Pieter Vrericxz 

een sleutel gemaakt beneden in de Dijkspoort aan de ene toren en de grendel aan 
de Potterspoort vermaakt en versteld, nog een slot "of ende an" geslagen; een slot 
van de voordeur van het aardhuis vermaakt en "verslagen", een grendel vermaakt 
aan deze deur om beter te kunnen sluiten; een klink aan de bovendeur van het 
raadhuis gemaakt, het "blockslot" van deze deur gemaakt, zodat men die met een 
pen "opsetten" kan. 

44 Jacop Reyersz 40 karren, geladen bij het tolhuis 

44 Harmen Meesz en Adriaen Hugez en Jan Thijsz werken aan de voormuur bij het tolhuis 

44v 2 stoeldraaiers wilgen zagen, gebruikt aan de voormuur 

44v Dirck stratenmaker 
11 bindstenen, 22 voet hoekstenen, 3 1/2 voet "roetsteen"; 22 "craeyscieters"; 
zand, gebruikt bij het tolhuis; 9 roeden bestraat buiten het tolhuis op het hoofd, en 
nog 4 voeten 

44v Mel slaetdoot (of: Neel) arbeid 

44v 
Cornelis Cornelisz en comen Gherit, Neel boufgen, Neel Strobbe en 
Aert Strobbe 

arbeid 

44v Neel boufges en Aert Strobbenz arbeid 

44v Gijs den drenter, comen Jan, sceel Harmen opperen 

44v - 6 1/2 tobben pek 

44v Ocker Claesz 20.000 stenen gehaald bij Goessen Jansz en opstapelen 

44v Gijsbert Dircxz opperen bij het tolhuis 

44v Jan Hobbez en Jan Jansz baggeren in de IJssel 

45 Kers Jansz stenen naar het tolhuis gebracht 

45 Zwaentgen smits 
655 pond ijzerwerk, gebruikt bij het tolhuis, 100 kleine dennenagels, 150 dubbele 
middelnagels, 300 middelnagels, 150 lasijzers 

45 
Cornelis Vrericxz, Willem Jansz, Goris Willemsz, Andries en 3 
opperlieden, en Jaepgen 

arbeid 

45 Jheronimus Pietersz en Pieter Luyt en knecht arbeid en de ijzers op het "welck" gebruikt 

45 Cornelis Vrericxz en 7 personen arbeid 
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45 Dirck stratenmaker arbeid, 12 voet hoekstenen 

45 Harmen Meesz werken bij het tolhuis 

45v Euwout die houtcooper planken, gebruikt op de IJsselbrug en bij de Tiendewegspoort 

45v Jan Luyt en Willem Geritsz "kazinen" en planken zagen 

45v Kers Jansz aarde vervoeren naar de Doelen met 2 wagens 

45v Gijsbert Dircxz de wagens laden 

45v Jan Hobbez en Jaep Jansz arbeid 

45v Zwaentgen smits 
550 pond ijzerwerk, te weten verbindingsstukken en ankers etc., gebruikt bij het 
tolhuis; 50 grote en 100 kleine dennenagels, 200 dubbele middelnagels en een 
aantal middelnagels 

45v Jacop Reyersz 16 karren zand van het raadhuis naar het tolhuis gebracht 

45v 
Cornelis Cornelisz, comen Gerit, Neel boufgen en Neel Pieter 
Strobbenz en Gijs den drenter, Harmen en Comen Jan en Pieter Luyt 

arbeid 

45v Cornelis Vrericxz, Willem Jansz, Goris Willems, Andries en Jaepgen arbeid 

46 Pieter Luyt en Jheronimus arbeid 

46 Cornelis Cornelisz en 5 personen, o.w. comen Jan Harmensz arbeid 

46 Kers Jansz balken slepen en ander hout op't Hoofd 

46 Zwaentgen smits 

een verbindingsstuk van 512 pond, 10 ankers, en een verbindingsstuk vermaakt; 3 
krammen van 25 pond, gebruikt aan de Potterspoort; nog 10 pond aan "doetel" in 
het raadhuis; een riem van 5 pond; een verbindingsstuk van 546 pond; nog 40 
pond gebruikt bij het tolhuis; 150 kleine dennenagels, 100 dubbele middelnagels, 
200 middelnagels en 150 lasijzers. 

46 Gijs Dircxz werken in de Doelen 

46 Harmen Meesz arbeid en op reis naar Alphen 

46 Andries Joosten en Jacop Jansz arbeid 

46v Jan Luyt en Willem Geritsz arbeid 

46v Jan Heinricxz 2 schouwen vermaken en in de pek zetten 

46v Willem Allertsz zand 

46v Dirck stratenmaker 32 voet hoeksteen en zand 

46v Jan van Dam 46 delen; 20 Noordse balken, 61 balken 

46v Cornelis Vrericxz en 9 personen arbeid 

46v - steen uit Brabant en vracht en tollen 

46v - manden; en de "mortiels"-kuipen 

46v Gherit de man en knecht arbeid aan het stadhuis 

46v Euwout die houtcooper 67 sparren, 26 "capraenens", een stuk hout, een halve ton pek, 10 1/2 voet hout 

46v Kers Jansz 14 x stenen mantels, hout en een kozijn slepen 
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47 Zwaentgen smits 2 verbindingsstukken met een gewicht van 225 pond; 250 dubbele middelnagels 

47 Andries, Jacop Jansz en Jan Hobbez arbeid 

47 Pieter Dircxz baggerman 100 "tegelen" 

47 Lijsbet crops' kinderen een ton teer voor het teren van een schouw 

47 Ocker Claesz vervoer van 8.000 stenen en opstapelen 

47 
Cornelis Cornelisz en Neel boufgen, comen Gerit, Neel Strobbe, Gijs 
den opperman, Harmen en Neel boufgens zoon 

arbeid 

47 Gerit Hugez karreman 58 karren voeren 

47 een man uit Voorburg 5 karren zand 

47 Jan Luyt en Willem Gheritsz zagen 

47 Claes de vleyshouder 
basementen, "ezinen", ronde spillen, pilaren en straatstenen, gebruikt in het 
stadhuis 

47 Jheronimus Pietersz steenhouwen 

47 
Cornelis Vrericxz, Willem Jansz en Jaepgen, Aert de snijer, Gerit de 
wever en comen Jan 

arbeid 

47v Harmen Cornelisz arbeid in het stadhuis 

47v Goessen de steenplaetser 34.000 stenen 

47v Cornelis Corneles, comen Gerit, Neel Strobbe, Gijs den drenter arbeid 

47v Pieter Luyt werken aan het tolhuis 

47v Kers 
6 stenen slepen en een balk naar de Doelen en 3 vrachten sparren en ander hout, 
gebruikt in de Doelen 

47v Jan Hobbez, Jacop en Andries arbeid 

47v Jacop Reyersz 24 karren zand gebracht achter het stadhuis 

47v Dirck stratenmaker en zoon 
1/2 voet rode steen, 177 voet gootsteen, 8 bindstenen, 7 1/2 karren zand; en 
arbeid; 10 voet hoekstenen en 6 karren zand 

47v Zwaentgen smits 700 pond ijzerwerk, 700 dubbele middelnagels, 150 lasijzers 

47v Jacop Jacopsz een stijl en een "vuytdrager" 

47v Harmen Meesz arbeid in het stadhuis en elders 

48 Jan Luyt en Willem Geritz "regulen" zagen in de muur van het stadhuis 

48 Pieter Vrericxz 
een slot maken aan de nieuwe poort van het tolhuis; een pijpsleutel maken in de 
Dijkspoort aan één van de torens en een sleutel aan de middeldeur in het 
stadhuis; een "bit" (of "bet" ?) en 2 "treckers" maken in "vlaijerwerck" 

48 Cornelis Cornelisz, Neel Strobbe en Gijs den drenter arbeid 

48 Pieter Luyt 
werken aan de schoorstenen in het stadhuis, en aan de nieuwe poort bij het 
tolhuis; 15 voet hoekstenen; 10 notebomen om drempels van te maken 

48 Dirck stratenmaker een hoeveelheid hoekstenen, 39 waterlijsten, 7 karren zand 
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48 Jacop Jansz, Andries Joosten en Jan Hobbe baggeren in de IJssel 

48 Jan Luyt en Willem Geritsz zagen 

48 Jacop Reyersz 17 karren zand, kalk, aarde en stenen vervoeren 

48v Kers Jansz 

hardsteen slepen; 3 Bentheimer stenen gebracht van het kerkhof naar Pieter Luyt; 
3 palen gebracht naar de brug bij de Stoofsteeg; 5 x palen slepen; 3 wagens met 
planken mennen naar de Doelen; nog 10 balken gebracht van Adriaen Hugez 
"opte" "soechstraet" 

48v Zwaentgen smits 94 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels, 100 scosspijkers 

48v Cornelis Vrericxz en 5 personen arbeid 

48v Harmen Meesz en Gerit Willemz werken aan de brug in de Stoofsteeg 

48v Aecht Adriaen Hugez 10 stijlen, gebruikt aan deze brug 

48v Gerit de man en een jongen arbeid 

48v - 79 Noordse delen en 18 stalhouten en vracht 

48v Gijs de drenter arbeid bij het tolhuis 

48v Kers Jansz 
10 x vervoer van de steigers van het tolhuis, en nog hout gebracht naar de 
"scoelsteech" 

49 Cornelis Vrericxz en 6 personen arbeid 

49 Pieter Luyt werk aan de schoorsteen 

49 Jan Luyt en Willem Geritsz arbeid 

49 Harmen Meesz en Gerit Jacopsz werken aan de "Stooff-brugge" 

49 de weduwe van Adriaen Hugez 2 stijlen, gebruikt aan de Stoofsteeg, 5 rondhouten, 13 keperhouten, een bout 

49 Andries Joosten schoonmaken van de bok en de schouw 

49 Jacop Reyersz 13 karren 

49 Zwaentgen smits 134 pond ijzerwerk, een aantal kleine dennenagels en dubbele middelnagels 

49 Adriaen Dircxz 200 eiken planken en rijshout 

49 Jan Jansz, burgemeester halve sparren, hele sparren, palen en halve palen 

49 - zand gebruikt aan de singel 

49 Kers Jansz en Dirck Willemsz karren voeren 

50 Pieter baggerman "tegelen" gebruikt in het accijnshuisje 

50 Jan Luyt en Willem Geritsz zagen 

50 Dirck Jansz calckman kalk om tras mee te mengen 

50 Pieter van Lis een schip zand gebracht naar de singel 

50 - een hoeveelheid straatstenen en scoeren en lossen 

50 - 24 voet rode steen; 9 vensters en lossen 

50 - zand gebruikt in de school 

50 Harmen Meesz en Gerit Willemsz arbeid 
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50 Aecht Adriaen Hugez 10 keperhouten gebruikt aan de Potterspoort 

50 Kers Jansz 16 wagens met stenen, 4 wagens met hout en een slee met stenen 

50 Cornelis Vrericxz en 5 personen o.w. Hein de bouckebinder arbeid 

50 Jacop Reyersz 92 karren 

50 Zwaentgen smits 700 dubbele middelnagels, gebruikt in de school; 5 pond ijzerwerk 

50 Pieter Luyt en Gerit de man arbeid 

50v Gijsbert Dircxz arbeid 

50v Dribbe Barentsz stenen dragen 

50v Dirck stratenmaker en zijn zoon 
arbeid in de school; negen karren zand; 42 rode stenen, 10 voet hoekstenen en 7 
voet kantelen 

50v Harmen Meesz en Gherit Willemsz arbeid 

50v Jan Luyt en Willem Geritsz arbeid 

50v 
Cornelis Vrericxz, Cornelis Cornelisz, Willem Jansz, Jaepgen, Aert 
de snijer en Heinrick 

arbeid 

50v Gerit de man arbeid 

50v Joost Kerstansz 22 wagens met stenen mennen, en een slee met hout uit de Doelen halen 

50v Dirck stratenmaker 8250 klinkers 

50v - de schoorsteen gebracht uit Delft met de stenen 

50v Pieter Luyt arbeid 

50v - 1½ ton tras 

50v Jacop Philipsz en Pieter Luyt een halve voet arduin steen 

50v - 7 voet kantelen, 29½ voet waterlijst 

51 Mees Gijsbertsz 600 "tegelen" (= dakpannen of tegels ?) 

51 Zwaentgen smits 
60 pond ijzerwerk, 50 grote en 50 kleine dennenagels, 300 dubbele middelnagels, 
300 middelnagels, 200 lasijzers en 100 scos-spijkers 

51 - een brief gebracht uit Den Haag aan de burgemeesters 

51 Cornelis Vrericxz en 2 personen arbeid 

51 Gijsbert Dircxz en Hubert Dammesz werken aan de sluis bij de nieuwe dijk, 4 dagen en 2 nachten 

51 Zwaentgen smits 50 kleine dennenagels, 125 dubbele middelnagels, 32 pond ijzerwerk 

51 Kers Jansz 2 keer gereden naar het gerecht en 2 keer gereden binnen de stad 

51 Harmen Meesz en Gherit Jacopsz arbeid in de stad en buiten bij de nieuwe sluizen 

51 Adriaen Hugez weduwe 4 bouten; 4 keperhouten; een rondhout 

51v Jan Luyt en Willem Geritsz arbeid, 43 sneden 

51v Gerit die man, Jan Govertsz en knecht, Jacop Ketel arbeid 

51v Cornelis Willemsz 1x gereden naar het gerecht; de kade gemaakt in het land van Stein 
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51v Euwout houtcooper 24 sparren, 24 delen, 2 rondhouten, 2 eiken planken 

51v de man van Lis een schuit zand, gebruikt aan de singel 

51v Jacop Reyersz 14 karren mennen 

51v Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid 

51v de weduwe van Adriaen Hugez een rondhout 

51v Dirck stratenmaker en zijn zoon arbeid 

51v Dirck stratenmaker 17 karren zand 

51v Jan Cornelisz klinkers gebruikt voor de reparatie van de kleine bruggen 

51v Jan Luyt en Willem Gheritsz zagen, wagenschot gesneden voor de reparatie in de kamer 

52 Gerit de man en knecht werken in het stadhuis 

52 Gijsbert Dircxz en Hubert Dammesz werken in het stadhuis 

52 Jan Koen de dijk in het land van Stein "bewaeren" en de kade maken 

52 Zwaentgen smits 12 pond ijzerwerk, in het stadhuis gebruikt 

52 Lambert die leydecker en knecht werken op het stadhuis en op de school; 1100 nagels 

52 - soldeer gebruikt in de goten van het stadhuis 

52 Aert de steenhouder en Pieter Luyt arbeid 

52 Kers Jansz 29 vrachten puin en brengen naar de Doelen 

52 Cornelis Vrericxz en 5 personen arbeid 

52 Jan Luyt en Willem Gheritsz 80 sneden 

52v Dirck stratenmaker 7 karren zand 

52v Dirck en zijn zoon bestrating repareren in de stad 

52v Jacop Reyersz 24 karren zand mennen 

52v Kers Jansz 
44 vrachten puin, aarde of wagenschot naar de beide Doelen en naar het 
stadhuis; en hout e.a. mennen 

52v Zwaentgen smits 100 kleine dennenagels, 250 dubbele middelnagels, 250 lasijzers 

52v 
Cornelis Vrericxz, Willem Jansz, Jaepgen, Hein den opperman en 2 
personen 

arbeid 

52v Jan Govertsz en 2 knechts en Gerit de man en knecht arbeid 

52v Pieter Luyt arbeid 

52v - 16 voet lijst 

52v Harmen Meesz en Gherit Jacopsz arbeid 

52v - 1 3/4 ton tras 

53 Gijsbert Dirxz en Hubert Dammisz arbeid 

53 Kers Jansz 
14 wagens met puin, gebracht naar de Doelen, 4 ladingen hout naar de 
Voetboogsdoelen, en 12 sleeën hout naar de Doelen en op de Tilbrug; 9 vrachten 
puin gebracht naar de Kloveniersdoelen 
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53 Jacop Reyersz 25 karren voeren 

53 Dirck stratenmaker 5 karren zand 

53 - vracht van stenen gekomen uit Antwerpen 

53 Dirck Jansz een hoed kalk en een halve ton 

53 Pieter Luyt werken aan het stadhuis 

53 Jan Heinrickx zoon de tolboom bij het tolhuis in de pek zetten 

53 Gijsbert Dircxz en Hubert Dammisz arbeid in het stadhuis 

53 Claes Sloet 22 ladingen klei voeren naar de overtoom bij de brouwerij 

53 Anxt Pietersz werken aan de Doelen en de singel 

53 Jan Luyt en Willem Geritsz arbeid 

53v Cornelis Vrericxz en 5 personen arbeid 

53v Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid in de oude Doelen en elders 

53v Claes Pietersz de lantaren maken, die hangt aan het stadhuis 

53v Pieter Vrericx zoon 
een sleutel in de Kleiwegspoort; een sleutel van het waakhuis; een slot van het 
stadhuis vermaakt en een sleutel; een slot in de Kloveniersdoelen en een 
pijpsleutel; 50 roeden vermaakt aan de ramen voor de glazen van het stadhuis. 

53v - 35 pennetjes gebruikt 

53v Jan Govertsz en Gerit de man en knechts arbeid 

53v Zwaentgen smits 46 pond ijzerwerk en spijkers 

53v Pieter Egbertsz, Egbert Geritsz en Cleyntgen den opperman arbeid 

53v - 200 leien, 1150 leinagels, pannen 

54 Kers Jansz 
10 vrachten puin en klei; 5 keer met de slee en 3 keer op de singel met wilgenhout 
en rijshout; balken gebracht naar de Doelen 

54 Dirck stratenmaker en zoon en opperman arbeid en 3 1/2 karren zand 

54 Euwout 2 balken en 2 sparren 

54 Jacop Reyersz 32 karren 

54 Jacop Philipsz 3 1/2 ton tras, gebruikt aan het stadhuis 

54 Gijsbert Dircxz en Hubert Dammisz werken in het stadhuis en in de Doelen 

54 Willem Claesz 5 schuiten met zand 

54 Jan Claesz van Rotterdam 8 schuiten 

54 Vrerick Jansz 4 schuiten 

54 Ocker Jansz 19.000 stenen, gehaald bij Goessen Jansz en opstapelen 

54 Harmen Meesz en Gherit Willemsz arbeid in het stadhuis, op de singel en de Doelen 

54 Jan bulleman 6 oude scheepsplanken 

54 de houtzagers arbeid 
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54v Cornelis Vrericxz en 5 personen arbeid 

54v Pieter Luyt werken in het stadhuis 

54v Gerit de man en Jan Govertsz en knechten arbeid 

54v - "liin" gebruikt in het stadhuis 

54v Zwaentgen smits 12 duimen, ruim 350 middelnagels, 40 pond ijzerwerk, gebruikt in het stadhuis 

54v Gijsbert Pietersz 10 pond touw, waarmee men de klok luidt op het stadhuis 

54v broer Cornelis de 8 glazen in het stadhuis repareren 

54v Pieter de slotenmaker 
16 hengsels vermaakt achter aan de stadhuisvensters; 4 raamkozijnen staande 
voor de glazen; sleutels en andere reparatie bij de Minderbroeders; verdiend via 
Theeus de slotenmaker 

54v Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid 

54v Dirck Aelbertsz 7 schuiten met zand 

54v Gijsbert Dircxz en Hubert Dammisz arbeid 

55 Pieter Luyt arbeid in het stadhuis 

55 Cornelis Vrericxz en 5 personen arbeid 

55 Dirck Willemsz 19.000 stenen vervoeren 

55 - 8 karren met stenen gebracht "bij" Pieter de lombaert 

55 Jan Govertsz en knecht arbeid 

55 Jacop Ketel arbeid 

55 Gerit de man en knecht arbeid 

55 Willem Claesz 12 schuiten met zand 

55 Dirck stratenmaker en zijn zoon arbeid en 8 karren zand en 1000 klinkers 

55 Kers Jansz 
7 x vervoer; een balk gehaald buiten de Potterspoort, en een wagen met puin 
gemend 

55 Hein tollenaar 10 schuiten zand 

55 Jacop Philipsz 1/2 ton tras 

55 Jacop Reyersz 40 karren zand gevoerd 

55 Cornelis Vrericxz en 3 personen arbeid 

55v Jan Jacopsz 53 pond lood 

55v Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid 

55v Jan Cornelisz 4 stukken Deventer hout, gebruikt aan de bruggen 

55v Jan Govertsz en knecht, Jacop Ketel en Gerit de man en knecht arbeid 

55v Gijsbert Dircxz en Hubert Dammesz arbeid 

55v Pieter Dircxz en Jacop Willemsz en opperman dekken op de Potterspoort en de Kleiwegspoort, latten en pannen 

55v Dirck Dirck Heyn backer horden in de voetboogsdoelen in de grond 
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55v Willem Claesz 9 schuiten zand 

55v Jan Govertsz, Jacop Ketel en Gerit de man en 4 knechten arbeid en een schijfje 

55v Kers Jansz 13 vrachten; kalk gebracht in de Doelen, nog een spar 

55v Zwaentgen smits 
1400 spijkers ("tingelnagelen"), gebruikt op het stadhuis; 1000 lasijzers, 500 
dubbele middelnagels, 120 pond ijzerwerk, gebruikt op het stadhuis aan de ramen 
("glaesveinsters") 

56 Cornelis Vrericxz en 3 personen arbeid 

56 Harmen Meesz en Gherit Jacopsz arbeid 

56 Adriaen Hugez weduwe een rondhout en 2 keperhouten 

56 Gijs Dircxz en Hubert Dammesz arbeid 

56 Dirck Willemsz 32 karren met kalk vervoeren 

56 Jan Theensz 2 verbindingsbalken en een stijl 

56 Pieter Claesz zeepsier balken, van hem gekocht 

56 Simon mol een eiken plank 

56 Kers Jansz 40 ladingen hout en puin vervoeren naar de Doelen; 27 stukken hout 

56 Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid 

56 Jan Luyt zagen 

56 Gijsbert Dircxz en Hubert Dammesz zagen 

56 Pieter Vrericxz 
een slot, 8 ringen, een dubbel nachtslot, 8 "seedts" sloten, 16 dubbele 
scharnieren; 12 dubbele hengsels; 6 ringen vertinnen; een pijpsleutel 

56v Cornelis Vrericxz en 3 personen arbeid 

56v 
Jan Govertsz en 2 knechten, Jacop Ketel en knecht, Gerit de man en 
knecht 

arbeid 

56v - ruiten gezet in de ramen ("glasen") van het bieraccijns-huisje, die gebroken waren 

56v Jacop van den Bosch 13 vensters en kozijnen in het stadhuis vervaardigd 

56v - 14 "hernessen" over de glazen 

56v Pieter Luyt 5 "ijerste" "hernessen" 

56v Goessen Jansz 19.000 stenen 

56v Kers Jansz 38x puin en hout gebracht naar de Kloveniersdoelen; 2 keer hout gesleept 

56v een man het puin uit het stadhuis kruien 

56v Jan Luyt, Govert Jacopsz 107 stukken wagenschot 

56v Gijsbert Dircxz en Hubert Dammisz 5 dagen arbeid in de 2 doelen 

56v Jan Govertsz en 5 personen arbeid 

57 Cornelis Cornelisz en 2 personen arbeid 

57 Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid 

57 Dirck Willemsz 45 karren zand naar het kerkhof gebracht 
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57 Zwaentgen smits 65 pond ijzerwerk, 1700 tinnen nagels, 1000 lasijzers, 550 dubbele middelnagels 

57 Jan Luyt en Govert zagen 

57 Pieter Luyt werk in 't stadhuis 

57 Cornelis broer 8 glazen bij de Collatiebroeders repareren 

57 Hein breekwerk in het stadhuis 

57 Dirck Jansz kalk om mee te witten in het stadhuis 

57 Frans Dircxz papier om daarvan de "borden" van de glazen te maken 

57 Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid 

57 Ghijsbert Dircxz en Hubert bewaken van de kalk 

57v Pieter slotenmaker 
50 glasijzers, 24 dubbele hengsels aan de vensters; 4 nieuwe ringen en 2 oude 
vertimmerd; 26 bouten met inkepingen, en krammen aan de vensters; 6 ringen 
aan de vensters, 20 sluitpennen 

57v Kers 9 vrachten mennen 

57v Jan Govertsz en knechts en 4 personen arbeid in het stadhuis 

57v Zwaentgen smits 
24 pond ijzerwerk, glasijzers vermaakt; 2000 scos-spijkers, 300 lasijzers, 400 
dubbele middelnagels 

57v Hein tollenaar 6 schuiten met zand 

57v Jacop Aelbertsz 26 hoed kalk dragen en meten 

57v - 46½ hoed kalk en meten en brengen 

57v - deze kalk leveren 

57v Jan Jansz, burgemeester 100 sparren, in de Doelen gebruikt 

57v Jan Govertsz en 6 personen arbeid 

58 - lijm 

58 Kers Jansz 10x slepen 

58 Gijsbert Dircxz en gezel arbeid 

58 Harmen en Gherit Jacopsz arbeid 

58 2 houtzagers arbeid 

58 Heinrick den opperman 44 hoed kalk opslaan, en arbeid 

58 Kers Jansz 4x met de wagen en 4x met de slee 

58 Geerlof Jansz 
50 bossen riet, 3 bossen grof riet, 15 bossen om "daert huyskins" in de 
voetboogsdoelen te repareren; 3500 tenen; nog 7 tenen 

58 Geerlof Jansz en Adriaen Jansz en 2 rietdekkersknechten arbeid 

58 Harmen Meesz en Gerit Jansz arbeid 

58 Heinrick de opperman werken aan het stadhuis 

58 Jan Ponssen de glazen maken bij de Minderbroeders op 18 december 

58 Jan Luyt en gezel 77 sneden 
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58v Zwaentgen smits 
48 pond ijzerwerk, 200 dubbele middelnagels, 400 middelnagels, 1200 scos-
spijkers 

58v Gerit de man en 7 personen arbeid 

58v Jan Ponssen 
6 glazen maken op het stadhuis, ook glazen gemaakt op de kamer van Pieter de 
harnismaker, en in de school, in het meterhuisje, in het korenhuisje, in het 
bieraccijns-huisje en in de beide Doelen en stoppen van de glazen 

58v Kers Jansz 4x met de slee en met de wagen 

58v Geerlof Jansz en Adriaen Jansz arbeid in de voetboogsdoelen, 14 bossen riet en 2 soorten tenen 

58v Jan Govertsz, Jacop Ketel en Gerit de man werk in het stadhuis voor Kerstavond 

58v Dirck Adriaensz 20 pond koperdraad, gebruikt aan de glazen van het stadhuis 

58v Kers Jansz een mast slepen naar de IJssel, nog een vracht bladen wagenschot 

59 Gijsbert Dircxz en Hein de bouckebinder werken in de Doelen 

59 Gerit de man en 6 personen arbeid 

59 Vrerick pottebacker 284 bladen wagenschot "op zijn oven gedroecht" 

59 Geerlof Jansz en Adriaen Jansz werken in de Kloveniersdoelen en 5 bossen riet daar gebruikt 

59 Pieter Vrericxz 
een sleutel van de middelkamer; 7 hengsels gebruikt aan de kastjes; een sleutel 
van de Kleiwegspoort; 26 haken, ogen en krammen aan de vensters 

59 Zwaentgen smits dennenagels en andere spijkers 

59 via Cornelis Jansz Bosch in de markt te Bergen ijzerdraad gekocht 

59 Harmen Meesz en 8 mannen 2 dagen en 2 nachten werken 

59 Boijen Jansz, Theu Adriaensz, Harmen Claesz en Jacop Euwoutsz dag en nacht werken "an de scip bij de IJsselbrugge" 

59v Griet van Berch kaarsen, "basten" en andere zaken gebruikt in het raadhuis 

59v Kers Jansz 13 x slepen, 1 x naar de Doelen, en 2 "kaep staende gehaelt" op de dijk (?) 

59v Jan Luyt en Willem Geritsz werken aan 't schip in de IJssel, 3 daguren, nog 36 sneden 

59v Frans Willemsz 40 emmers gemaakt 

59v Dirck Goessensz en Huych Jansz elk een kleischuit gebruikt, om 't schip uit de grond te halen (14 dagen) 

59v Neel Emantsz een mast die hij naar de IJssel bracht om daarmee het schip uit de grond te halen 

59v Hein de bouckebinder, Harmen Meesz en Gerit Jacopsz arbeid 

59v Zwaentgen smits spijkers 

59v Gerit de man en 5 personen arbeid 

59v Jan Cornelissen en 3 personen klei schieten 

59v Harmen Meesz en Gerit timmeren 

59v Mees Michielsz een kabel wegend 172 pond 

59v Geertgen Bouwe Jansz een "wintreep" wegend 49 pond 

60 Jan Luyt en Willem Geritsz zagen, nog 14 sneden wagenschot 

60 Heinrick de opperman arbeid en slepen 
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60 Kers Jansz 5 x rijden en 3 x slepen 

60 Gerit de man en 6 personen arbeid 

60 Harmen Meesz en 8 personen werken aan het schip dat in de IJssel lag 

60 Theeu Adriaensz gebruik van zijn schip hiervoor gedurende 8 dagen 

60 Kers Jansz 7 wagens met hout, 14 wagens met puin en 7 sleeën 

60 Jan Luyt en Willem Geritsz arbeid en 7 sneden wagenschot 

60 Harmen Meesz en Gerit Willemsz werken aan de "haicken" bij de Potterspoort en elders 

60 Jan Govertsz en 4 personen arbeid 

60 Ghijsbert Dircxz werken in de Voetboogsdoelen 

60v - lijm om de deuren in het stadhuis mee te lijmen 

60v Clement Joosten 
in het stadhuis; planken gebruikt als pilaarplanken, voetstukken, bakstenen, 
gewelfaanzetten, en ogieven 

60v Clement Joosten 
stenen uit Avesnes voor 18 voet; 7 voet tafelment; 135 voet hoekstenen; 15 
plavuizen; een voet arduinsteen; een voet metselsteen; gebrand gips, geschoten 
en gezeefd 

60v Hein de bouckebinder arbeid 

60v Zwaentgen smits 70 pond ijzerwerk, 300 kleine dennenagels 

60v Pieter Vrericxz 
een slot-rad gemaakt in het Veerstal; een sleutel in de Dijkspoort; een sleutel in de 
Kleiwegspoort; 2 hengsels in het stadhuis; 2 handvaten, een klink en een kram; 2 
zetel-sloten met 4 dubbele krammen 

61 Pieter Vrericxz 

een grendelslot aan de turfschuur (?); 6 gewone sleutels; een pijpsleutel van de 
kerk van de Minderbroeders; een hoepel aan een emmer; nog een sleutel, een 
slot vermaakt; een hengsel; een sleutel en meer reparaties, alles bij de 
Minderbroeders 

61 Jan Luyt en Willem Geritsz arbeid 

61 Jeronimus Pietersz vormen gemaakt voor het stadhuis en ook in de nieuwe hal en arbeid 

61 Euwout de houtcooper een plank, 4 keperhouten en 2 bouten 

61 Jan Govertsz en 5 personen arbeid 

61 Harmen Meesz en Gerit Jacopsz overal gewerkt 

61 Zwaentgen smits 30 haken, 300 lasijzers en 200 scos-spijkers 

61 Albert Minne een anker om het schip op te hijsen in de IJssel 

61v Cornelis Vrericxz arbeid 

61v Jan Ponssen glazen op het stadhuis maken en repareren 

61v Pieter Vrericxz 3 ramen voor de glazen gezet aan de achterkamer 

61v Cornelis Vrericxz het gewelf schoomnmaken en de blinden dichtmaken 

61v Dirck Adriaensz 25 1/2 pond koperwerk, gebruikt voor de glazen in het stadhuis 
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61v Witte Govertsz 5 stukken hout uit Wesel 

62 - blanco 

62v - blanco 

         

15 Diversen  
63 Heinrick Lambertsz, te Amsterdam, scoemaker 38 stukken geschut ("sarpentinen") met toebehoren 

63 Heinrick Lambertsz van Amsterdam 
6 serpentijnen met laden en 4 kamers; schone kogels van oude vuurroeren met de 
ramen en wielen. Nog 3 pond extra betaald 

63 Heinrick Lambertsz' knecht 8 vormen voor de serpentijnen 

63 Jan Scellaert 
een kopie van een plakkaat met het bericht dat de schepen niet zouden varen 
voor mei 

63 Pieter Dircxz de stoeldraeyer 200 kogels voor de vuurroeren 

63 Aert Pietersz de harnismaeckersz 
een kopie in een register aangaande privileges en andere stedelijke zaken, ter 
memorie; kopieëen en geschriften inzake het land van Stein; zekere artikelen 
inzake die van Dordrecht 

63 Aert Pietersz de harnismaeckersz 
geld op bevel van de kamer, omdat hij gedagvaard was in Den Haag vanwege het 
klerkambt 

63v Harmen de deurwaarder een kopie inzake de vervaardiging van de haringtonnen 

63v Aert van IJegem en Lenert van Hagen 
2 tonnen met fijn voetboogkruit, wegende 508 pond, en te betalen op de St. 
Bavomarkt 

63v - 3 dozijn reken-penningen om mee te rekenen 

63v - 
een brief aan de tollenaar van Arnemuiden; een kopie van de artikelen van die van 
Dordrecht 

63v een bode brieven naar de stad Dendermonde brengen 

63v - de lantaren "verhoernen" 

63v - de vuurroeren in de "wagen" wegen; buskruit 

63v - 
voor de gijzeling in Den Haag door de rentmeester van Jacop Pietersz, Cornelis 
Dircx Bouwensz en Heinrick Woutersz, door een deurwaarder 

63v - een advies van de rekenkamer inzake het klerkambt 

63v - 
een akte inzake de verkoping van scheepsgoederen vroeger in Vlaanderen van 
heer Jan Penninck en de gemenelandsrenten 

63v - 
enige akten van vonissen inzake de verkoping van de schepen kopiëren en laten 
authentiseren 

64 - 
een advies aan de rekenkamer in Den Haag, om een octrooi te mogen verwerven 
om renten te mogen verkopen op de stad 

64 - een akte inzake de verpachting van de school en de kopie van de procuratie 
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64 - 
een uittreksel door de ontvanger van Vlaanderen gemaakt aangaande de 
brouwerij 

64 Dirck de bode van het Hof van Holland 
2 keer gereisd naar de stad Gorinchem inzake zekere nieuwe regels op de 
doorvaart van bieren en koren door de stad 

64 Maricgen Hubrechts kussens repareren 

64 Gerit de man 7 laden maken in de kist van de stad 

64 Frans Willemsz 59 vuurroeren met kamers verven 

64 Joris Aertsz 2 schuiten klei naar de Gouwsluis gebracht 

64 - 
een kopie van het oude verdrag inzake de stapel te Dordrecht en van de opdracht 
inzake het klerkambt 

64 een bode een brief uit Den Haag voor de burgemeesters 

64 mr Heinrick licenciaat een akte gemaakt betreffende Dordrecht en Gouda 

64v Jan Duyst, deurwaarder een kopie en arbeid inzake de tollenaar, met toestemming van de kamer 

64v Jan Maeslant 
betaling voor zijn tocht naar de Rijndijk om die te laten dichten en naar de dorpen 
die onder de dijk liggen "te comen" bij de heren van de Raad 

64v de griffier een bevelschrift betreffende de Rijndijk 

64v Frans Dircxz, deurwaarder 
reis naar Willem Outziersz met een bevelschrift inzake de arrestatie van Dirck 
Dircxz schipperbakker 

64v - 
een bevelschrift en verzoekschrift inzake de arrestatie van Willem Outziersz, te 
Middelburg op de schepen van Gouda 

64v - een bevelschrift om de stad Gorinchem te dagvaarden 

64v Willem Gheritsz Muyl romenij en lijnzaadolie, waarmee de vuurroeren geverfd zijn 

64v Claes Ottez het zegel vermaken, waarmee de keurmeesters bezegelen 

64v Dirck Dircxz backer zenden van een bode naar Den Haag met een brief inzake Willem Outziersz 

64v mr. Nyclaes Marchie, advocaat 
zijn verdiensten bij de processen van de heren van Amsterdam en Cornelis Jansz 
de Vrije 

65 - 't maertse bier, te schenken aan de Heeren te Mechelen en vracht 

65 Frans Willemsz de wapens schilderen, die zullen worden opgehangen in de wenteltrap 

65 Jan Piersz de weg naar Leiden maken 

65 heer Floris van Vingaerden, ridder 
werkzaamheden inzake de getuigenissen te Gouda tegen die van Dordrecht en 
andere zaken als secretaris 

65 Marceles van Zeger scapellt werkzaamheden 

65 Harmen Harmensz, deurwaarder betaling 

65 Claes Sloetgen de weg bij de brouwerij maken en de overtoom 

65 een bode 
die "zeer goede tiedinge" bracht van de koning en inzake zekere processen "die 
stede voir gewesen was" 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        451 

 

 

65 - de rijgsnoeren om de kwitanties aan te hangen 

65 de rederijkers de processie organiseren 

65 via Adriaen Dircxz 
2 x een hoeveelheid bier, geschonken in het hoge Hof en in Den Haag gebrouwen 
en tonnen en vracht 

65v - 

rekesten inzake de brouwerij en om machtiging te krijgen om lijfrenten van de stad 
te verkopen; en om uitstel van de achterstallige rente van de stad te krijgen; 
zekere gesloten brieven en adviezen aan de Raad van Holland en de mr.s van de 
Rekenkamer, en inzake het zegel en inzake het klerkambt 

65v mr. Aebel van Colsier verdiensten voor de stad inzake de brouwerij en voor de klerk en de dienaren 

65v Jacob Tijel en Cortgen bouwwerk gemaakt in het land van Stein, nog de weg en de molenkade 

65v Kers Jansz 
10 ladingen aarde gebracht in het land van Stein op de weg; 2 wagens gehaald uit 
de Doelen 

65v Jan Goessensz en Dirck Stempelsz, ook Gerit Claesz 
hun bemoeienissen voor het "stellen" van de haardsteden en die daar in wonen, 
de taxatie van de goederen 

65v deurwaarders onkosten bij het publiceren van het uitstel gemenelands-renten in Vlaanderen 

65v Willem Stevensz 
schrijven van verschillende getuigenissen, kopieën, privileges en vonnissen 
aangaande het proces tussen de stad en Cornelis Jansz de Vrije 

66 Willem Stevensz rondgaan met Jan Goessensz en daarover 2 boeken schrijven 

66 - een buidel en 2 gewichten om het goud mee te wegen 

66 - 
een brief uit Den Haag van mr. Heinrick Claesz aan de burgemeesters inzake de 
tollenaars te Arnemuiden en te Gorinchem 

66 Heinrick Meesz de nieuwe dijk maken bij het land van Stein 

66 Pieter Vranckez de pilaren brengen uit Antwerpen en onkosten 

66 Willem Jansz 
bewaken van de sluizen bij Gouwsluis (2 rijnse guldens); 4 schuiten klei daar 
gebracht; arbeidsloon voor een timmerman voorgeschoten, die werkte aan't 
verlaat 

66 Harmen Harmensz, deurwaarder het octrooi van het appél tegen de tollenaar van Arnemuiden 

66 Adriaen die cruyer de brouwers in te lichten over de brouwerij 

66 een man een fooi, omdat hij kwam vertellen dat Pieter Roedinck (Reedinck ?) dood was 

66 - voor het advies inzake de brouwerij 

66v Jan Scellack 
een kopie van een ordonnantie inzake de tollenaars van Arnemuiden; vergoeding 
voor 2 dagen werk, voordat deze ordonnantie gepubliceerd werd 

66v de Cellebroeders ("Allexcius broeders") een vat boter, toegestaan door de kamer en enigen van de vroedschap 

66v - 
rapportgeld inzake het vonnis van Cornelis Jansz de vrije en om de uitspraak te 
krijgen van de griffie; voor het zegel 

66v de klerk vergoeding 
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66v - 21 stopen hijpocras (= zoetewijn) 

66v de deurwaarders geld 

66v de klerk van de president geld 

66v de klerk van Bazijn geld 

66v - geld voor de "pasteyen"-maaltijd 

66v te Brugge 
een gesloten brief inzake de tollenaar van Arnemuiden, daar gekregen en 2 
kopieën 

66v mr. Jan Oestruys voor "solicitacie" 

66v "ts heren dienaers" hun kleding, die ze om het andere jaar krijgen 

66v Jan Rommersz van Bueren (of "Vueren" ?) de brouwerij opschrijven op perkament en op 't bord 

66v een "losser" man (of "lisser"?) 2 schuiten zand 

66v Dirck de bode van de rekenkamer 
toen hij in Gouda was, en hij het advies van de brouwerij en dat aangaande die 
van Gorinchem bracht 

66v Claes van Dam een kopie 

67 - een kopie van een rapport inzake de nieuwe ordonnantie van de tollenaars 

67 een bode gekomen met een brief van de drost van Diest aan de burgemeesters 

67 - 
een bevelschrift "bij" Jacop Minne, burgemeesters; kopieën van de artikelen, 
geleverd door de staten aan de klerk van de landsadvokaat 

67 Claes van Dam een kopie 

67 Harmen de deurwaarder exploiten inzake de brouwerij verricht 

67 Heinrick Jansz vanwege zekere artikelen, die fout berekend waren door mr. Arent, pensionaris 

67 Adriaen Dircxz en Claes Geritsz het bewaren van de korenaccijns en de wijnaccijns 

67 Vollickert de wijnverlaeter de wijn meten en afpeilen gedurende een kwartaal 

67 Adriaen Dircxz Crimpen 13 lindebomen en vracht 

67 Jan Duyst deurwaarder vanwege de sommering jegens Cornelis Jansz de Vrije, kosten inzake het proces 

67 Jaspijn, secretaris van het Hof van Holland 
een kopie inzake het octrooi van de brouwerij, door hem geschreven en 
geauthentiseerd 

67v mr. Jacob Mouwerisz 
zekere diensten gedaan, inzake de "vermakinge" van de staat van deze stad, en 
zekere geschriften inzake het proces van Gorinchem 

67v Griet 't Jonckwijf van Jaep Joostenz het brengen van de doodstijding van broeder Gherit Jan Dirck Jan Lambertsz 

67v Griet van berge bast, kaarsen, reuzel en anderszins, gebruikt in het stadhuis 

67v de rentmeester een half jaar het klerkambt waarnemen 

67v Davidt (?) vermaken van het uurwerk in St.- Joostgasthuis 

67v de vrouw van de president van de Hoge Raad te Mechelen 4 suikerbroden 

67v mr. Everaet, de griffier te Mechelen de taxatie verrichten ten behoeve van het proces van Cornelis Jansz de Vrije 

67v - een gerechtelijk bevel krijgen tegen Cornelis Jansz de Vrije, omdat hij niet 
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gehoorzaamde 

67v mr. Loijs 
een rekest inzake die van Hulst en Hulster ambacht om ons octrooi te laten 
bekrachtigen aangaande het Goudse bier en het ten uitvoering te brengen 

68 mr. Maerten Claeuwe, notaris van het capitel van Oudmunster voor het bijeenroepen van het capittel en voor de akte van kwitantie 

68 mr. Wouter, notaris van het capittel Sint Rombout te Mechelen 
2 akten opgesteld, één inzake Cornelis Jansz de Vrije, de andere inzake de 
Begijnen buiten Mechelen 

68 - 
het tekort bij de schenking van het hypocras, die de procureur generaal te 
Mechelen nagezonden is 

68 Govert Geritsz wijnkoop wegens het Pestilentie-huis en het bijbehorende erf 

68 - een kopie van de bepaling de paarden niet uit de landen te voeren 

68 broer Augustijn een fooi vanwege een doodsbericht 

68 de pater in het St.-Agnietenklooster 
geld, omdat hij zijn berg moest verzetten op de plek waar men de vaart zou 
maken, dit op bevel van het gerecht 

68 Jan Haijen, deurwaarder 
vanwege de sommering van Cornelis Jansz de Vrije, en 2 dagen door ons betaald 
voor de deurwaarder, meer dan Cornelis betaald heeft 

68 - de kopie van het gemene land 

68 Lijsbet Buys 
2 tonnen bier, geschonken te Gent aan mr. Jan Woutersz en mr. Cornelis van 
Schoonhoven door Barent Heinricxz en Jacop Minne 

68v - voor de condemnatie van de onkosten in het proces van Jan Jansz Vacht 

68v via mr. Willem Vloeten morgengeld van het land van Stein 

68v een man van Haarlem 100 brandemmers 

68v via Claes Louwerisz tol betalen voor de vuurroeren, voor het wegen, kamers, vracht en onkosten 

68v de bode van Mechelen gezonden door mr. Jan Bazijn 

68v - een rekest en zekere artikelen 

68v een bode met een brief naar Leuven 

68v - zekere artikelen en een rekest 

68v mr. Simon bosmaker te Mechelen 2 veldslangen maken met 8 kamers en "raen", ijzerwerk 

68v Willem Stevensz de ordonnantie van de brouwerij schrijven, en het boek over de lening 

68v Willem Stevensz een vidimus inzake het klerkambt 

68v Jacop Hugez 12 emmers verven in het klooster van St. Clara 

69 de drost van Diest en mr. Vincent, mr. van de rekening in Den Haag 200 philippus-guldens voor zekere diensten en werkzaamheden voor de stad 

69 - 

het privilege van de ampliatie van de brouwerij om ons bier niet hoger te belasten 
dan hun eigen dagelijks gebrouwen bier met een volmacht daarop; de confirmatie 
van onze privileges; de gratie van de bede en een kopie daarvan; een octrooi om 
900 Rijnse guldens "curent" te mogen verkopen op 't lichaam van de stad; een 
kopie van een plakkaat op de inrichting; een akte inzake de voortzetting van de 
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veerlieden over 4 jaren; een kopie inzake de verponding; een kopie inzake de 
smaldeling van de gemenelandsrenten; maken van een rekest 

69 - een bel hangen in het raadhuis voor de kamer 

69 mr. Heinrick Claesz, procureur van de stadszaken 
kosten, door hem voorgeschoten bij verschillende processen over 3 jaar, waarvan 
de onderdelen gemeld zijn in het "cantoer" 1519 

69 Aert Pietersz, harnismaker 
kopieën schrijven van kwitanties aangaande het gemene land en van bepaalde 
personen 

69v Gherit Adriaensz 
gebruik van zijn schuit om het schip dat onder de brug lag "vuyt te vinden", 
gedurende 14 dagen 

69v een bode uit IJsselstein gekomen met een brief met waarschuwing inzake de Geldersen 

69v - de overstroming op de Vismarkt bestrijden 

69v Sasbout Govertsz 
"van de groot stede" die in de winter over de brug trokken op weg naar de 
dagvaart, en klei, door "de stede" overgebracht 

69v Willem Jan, burgemeester, en Claes Geritsz 
geld op bevel van de kamer, "dat zij vuytrichten soude" de rekesten tussen de 
renteniers van de geloste renten van het gemene land 

69v Willem Stevensz 
zeker schrijfwerk inzake de stadszaken, en inzake de brouwers op bevel van de 
kamer 

69v Willem Stevensz en mr. Gherit Storm 
vanwege schade in het bureau van het klerkambt, omdat de burgemeesters en het 
gerecht "een ander" aangesteld hebben om de klachten aan te nemen 

70 - een rentebrief gelost op het leven van Vollicgen, de vrouw van Jacop Claesz 

70 Volpert Jacopsz den ridder wijn die volgens hem "ofgelect" was, toen Adriaen Dircxz de wijnaccijns beheerde 

70 Dirck scickspijs een mast, gebruikt voor 't schip, dat gezonken was in de IJssel 

         

16 Pamnendaken  
70 Cornelis Jansz 6 roeden en 8 voet 

70 Pieter Harmensz 7 roeden en 10 voet 

70 Andries tollenaar 2 roeden dekken 

70 Dirck Jacopsz hopcoper 3 roeden en 9 voet 

70 Jonge Jan de verwer 2 roeden en 1 voet 

70 Harmen hopcoper 9 roeden 

70 Euwout de bode 3½ roeden 

70 Jan Ponssen 4 roeden en 1 voet 

70 Willem Meesz de brouwer 2 1/3 roeden 

70 Zijbrant de wielmaker 3¼ roeden 

70 Jan de grout/gront 6½ roeden 

70 Aelwij de snier 9 roeden en 9 voet 
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70 Gerit loe 8½ roeden 

70 Cornelis Adriaensz 6 roeden en 2 voet 

70v - blanco 

         

17 Bezoldigingen  
71 Coenraedt van Delft, deurwaarder van de Rekenkamer in Den Haag voor nieuwjaar 

71 de baljuwsknecht voor nieuwjaar 

71 de procureursknechts voor nieuwjaar 

71 Gerit Roelofsz en Jan van Spaengen, portiers van het Hof voor nieuwjaar 

71 Heinrick Levertsz het Doelenpoortje openen en het Vlamingspoortje openen en sluiten 

71 Jan Jansz van Mechelen het Vlamingspoortje openen en sluiten 

71 Grietemoer 't vroetwijff bezoldiging 

71 Cornelis Willemsz het Marktveld schoonmaken 

71 Jan Aelbertsz de boom openen en sluiten 

71 Barent Dircxz en Heinrick Jacopsz, de boden hun kleding 

71 Pieter de harnismaker de kamer "te vieren" en het raadhuis bewaken en de emmers 

71 Pieter Aertsz de klok in het St.-Joostgasthuis stellen 

71v Huych Moel de Tiendewegspoort openen en sluiten en het wed 

71v Ellert Corstensz de Dijkspoort openen en sluiten 

71v Comen Hein de Veerstalpoort openen en sluiten en het gat bij het Tolhuis 

71v Kers Jansz de Kleiwegspoort openen sluiten 

71v Nyclaes en Gijsbet Cornelisz de Potterspoort openen en sluiten en het hek 

71v Gerit Claesz de weeskamer bewaken 

71v Willem Stevensz de bezoldiging voor het klerkambt 

71v Willem Stevensz de weeskamer bewaken 

71v de koorleden bij het Hof in Den Haag voor nieuwjaar 

71v mr. Pieter Claesz zijn kleding 

71v Dirck Adriaensz, boogmaker bezoldiging met Sint Jacob 

71v de kastelein het gerecht halen in Den Haag naar oude gewoonte 

71v Jan van Guchte, procureur in de Raad van Vlaanderen jaarlijkse bezoldiging, over 1517 

71v Jan van Dam repareren van de kade bij de Gouwsluis 

71v Gherit Claesz de tresoriers dienen 

72 mr. Frans van Leeuwen bezoldiging 

72 mr. Nyclaes Marchie bezoldiging 

72 die van het gerecht en de tresoriers hun kleding 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        456 

 

 

72 Pieter Vrericxz de grote klok stellen 

72 mr. Dirck barbier stellen van de Noodgodsklok 

72 Gerit Claesz de kamer bewaren 

72 mr. Heinrick Claesz bezoldiging voor het bewaren van het stadsrecht in Den Haag 

72 de oude schutters bezoldiging "als men schiet" ( 20 pond) 

72 Adriaen Dircxz, schepenmeester vanwege de 4 rechtzittingen 

72 Cornelis Vrericxz op de bezoldiging die hij krijgt van het gerecht 

72 mr. Jan Bazijn bezoldiging voor zijn werk in het Hoge Hof 

72 mr. Dirck Heinricxz in de Raad van Vlaanderen bezoldiging met St. Jansmis 

72v mr. Cornelis van (of Jan) Scoenhoven bezoldiging over 2 jaar de zaken van de stad behartigen 

72v mr. Aert, pensionaris bezoldiging 

72v Frans Cornelisz 4 kwartalen bewaren van de brouwaccijns 

72v Frans Cornelisz de ronde doen en opschrijven hoeveel men gebrouwen heeft 

72v - saldo uitgaven 

         

18 Renten  
73 - lijsten met namen 

89 - saldo uitgaven 

         

         

 1520 inv.nr. 1178 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 mr. Adriaen berbier de zijl in de Peperstraat 

1 Dirck Govertsz de vismarkt 

1 Volpert Dircxzoom visserij in de vierde gracht 

1 Willem Harmansz laken 

1 Pieter Nevenz vlees 

1 Garbrant Scaverdack zout 

1v Jacop Pietersz de visserij in het land van Stein 

1v Willem Mattheusz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Willem Mattheusz accijns van de huiden van de hoornbeesten 

1v Jan Gerytsz de smaltienden in het land van Stein 

1v Jacop Jansz Moel de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 
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1v Pieter Claesz zeepzieder azijn en zeep 

1v Ghijsbrecht Geryt Claesz hout en turf 

1v Martijn Aelbrechtsz haring, bokking en sprot 

1v Claes Gerytsz meel 

1v Pieter Nevenz brandewijn 

2 Jan Trompersz oost- en westeinde van de Willens 

2 Jan Trompersz Wouter Gillisz blok 

2 Geerlof Willemsz Dirck van der Gouwens blok 

2 Jacop Hugenz Waggelwijk 

2 - de tienspenning in het land van Stein 

2 Geerlof Willemsz de Veerlaan te Haastrecht 

2 - een half jaar de Waag, omdat deze in dit jaar afgebroken wordt 

2 - 2 lood zilver van het klooster in Stein 

         

2 De nieuwe dijk in Stein  
2v Jacop Leeu het eerste dijkvak 

2v Pieter Snel het tweede dijkvak 

2v Jan Trompersz het derde dijkvak 

2v Gillis doemen het vierde dijkvak 

2v Jan Trompersz het vijfde dijkvak 

2v Ghijs Vergou het zesde en zevende dijkvak 

2v Jacop Hugenz het achtste dijkvak 

         

3 Nakoop in het land van Stein  
3 Jacop Dircxz Keemp 2 viertel land, gekocht van Aert Hugenz 

3 Geryt die gansman 1,5 viertel land gekocht van Frans Willemszoons weeskinderen 

3 Goessen op Kort Haarlem 
1 1/3 viertel van een viertel land gekocht van Frans Willemsz' weeskinderen en 
Jan Adriaensz 

3 Jacob Gerytsz van Oudewater 2 viertel land, gekocht van Melis Claesz 

3 Pieter Jacop Symonsz 2 viertel land, gekocht van zijn moeder en broers 

3 coman Adriaen Claesz een viertel land, gekocht van mr. Geryt 

3 Gillis Roelofsz een viertel land, gekocht van Maritgen Geryt die mans met haar kinderen 

         

4 Voorgeschoten renten van het gemene land en  
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andere renten 
3v Dordrecht - 

3v Haarlem - 

3v Delft - 

3v Alkmaar - 

3v Leiden - 

3v de rentmeester te Gouda - 

3v - de renten van jonkvrouw Perone Alferts 

3v Thomas Bobijn (Bebijn?) Gillisz - 

3v Florijs Jansz - 

3v Pouwels Jacopsz - 

3v Adriaen Geryt Woutersz - 

3v op naam van Adriaen Gerit Woutersz - 

3v op naam van Michiel Jacopsz - 

3v op naam van Claes Woutersz - 

4 op naam van Claes Dircxz bacuut - 

4 Jan Jansz - 

4 het convent van Sint Margriete - 

4 Dirck Dircxz - 

4 Willem Jacopsz - 

4 Geryt Hage Jan Geryts zijn zoon - 

4 Dammes Claesz - 

4 Jan Michielsz - 

4 Adriaen Geryt Woutersz - 

4 Aelbrecht Dircxz - 

4 Goessen Baerentsz die smit - 

4 Jacop Paeu - 

4v Claes Jansz - 

4v Jacop Woutersz - 

4v Kommer Jacopsz - 

4v Jan Gerytsz van Rotterdam - 

4v Pieter Willemsz - 

4v Claes Dircxz - 

4v Mouwerijn Jansz - 

4v Dirck Jan Lambrechtsz - 
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4v mr. Jacop Mouwerijnsz - 

4v Baert Cornelis van Stolwijk - 

4v Aelbert Maertsz - 

4v Joest van Clithoeve - 

5 Pauline Modders weduwe Adriaen Verst - 

5 jonkvrouw Colijn Jan Anthonisdochter - 

5 Adriaen Geryt Woutersz - 

5 Adriaen Geryt Woutersz - 

5 Geryt Eversz - 

5 Willem Jansz - 

5 Jan van den leene - 

5 Jacop Kaurijck (Kanrijck?) - 

5 Geryt van Berkenroede - 

5 Frederick Deyman. de rentmeester particulier van Haarlem zekere renten van het gemene land 

5v - de domeinen van de landsheer 

5v mr. Phillips Vranckenz vanwege het klerkambt 

         

5 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
6 Adriaen Dircxz van Crimpen wijnaccijns 1e kwartaal 

6 Adriaen Dircxz van Crimpen wijnaccijns 2e kwartaal 

6 Jan Cornelisz wijnaccijns 3e kwartaal 

6 Jan Dircxz van Crimpen wijnaccijns 4e kwartaal 

6 Dirck Geryt Stempelsz bieraccijns 1e kwartaal 

6 Jan Jacop Moel bieraccijns 2e kwartaal 

6 Frans Cornelisz bieraccijns 3e kwartaal 

6 Jacop Jansz Moel bieraccijns 4e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns 1e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns 2e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns 3e kwartaal 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns 4e kwartaal 

6v Adriaen Dircxz korenaccijns 1e kwartaal 

6v Adriaen Diecxz korenaccijns 2e kwartaal 

6v Claes Jacopsz, namens de stad korenaccijns 3e kwartaal 

6v Claes Gerytsz, namens de stad korenaccijns 4e kwartaal 
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6 Verkochte renten en correcties  
7 Trijn Paeuwen op haar dochters leven 

7 Willem Dircxz den Duytschen op het leven van zijn natuurlijke dochters die wonen in Hoorn 

7 Jacop Cornelisz "in Hamburch tot Antwerpen" losrenten 

7v Danel Hugenz snel correctie, omdat hij te veel gebrouwen heeft 

7v Dirck Gerytsz stratenmaker straatstenen die hij verkocht heeft 

         

7 Ontvangsten van andere administraties  
8 de administratie van het jaar 1516 lening aan de administratie van 1519 

8 de administratie van het jaar 1516 overschot van de rekening van die administratie aan die van 1519 

8 Alkmaar terugbetalingen 

         

8 Saldo  
8v - saldo 

         

9 Opgelegde gelden, beden en renten  
9 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen 4 kwartalen 

9v Willem Gout, rentmeester en Geryt Geerlofsz, rentmeester particulier termijnen van de bede van de landsheer, en aflossing van de gemenelandsrenten 

10 de administrtaie van 1521 lening van administratie 1519 

         

10 Saldo  
10v - saldo 

         

11 Reizen  

11 Dirck Dircxz, burgemeester en Jacop Moel 
naar Utrecht, naar de burgemeesters om te spreken over de schikking van de 
renten 

11 Witte Govertsz, burgemeester en Jan Jansz 
naar Den Haag, inzake de kwestie van de gemenelandsrenten tussen de grote 
steden, de kleine steden en "het platte landt" 

11 een bode uit Den Haag met een brief aan de burgemeesters van mr. Jan Bazijn van Mechelen 

11 Heynrick Jacopsz, bode 
naar Mechelen, naar mr. Jan Bazijn met geschriften inzake het proces van 
Amsterdam 

11 Heynrick Jacopsz, bode zijn veergeld naar Dordrecht, "zoet gevroeren was" 

11 Adriaen Dircxz van Crimpen 
naar Den Haag inzake het strijdpunt tussen de grote en kleine steden aangaande 
de genemelandsrenten en om de stukken tegen die van Dordrecht inzake het 
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recht van de Maas en van de stapel te laten kopiëren 

11v een bode uit Den Haag met een brief aan de burgemeesters 

11v Jacop Minne, burgemeester, Dirck Jan Hoensz en mr. Reyer Aertsz 
naar Den Haag, inzake de kwestie tussen de grote en de kleine steden 
aangaande de gemenelandsrenten 

11v Jacop Minne. burgemeester en Claes Dammesz 
naar Den Haag om te getuigen tegen de kleine steden en om rapport uit te 
brengen van de wensen van de heer van Wassenaar 

11v Marcelis van Zeggerscapple, secretaris reis naar IJsselstein 

11v Ghijsbrecht Jacopsz naar Den Haag met brieven 

11v Heynrick Jacopsz naar Den Haag met brieven aan de rentmeester 

12 Witte Govertsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz, pensionaris naar Den Haag, ter dagvaart en inzake de gemenelandsrenten 

12 Geryt Geerlofsz en mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag om antwoord te geven op de petitie van 100.000 gulden 

12 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag om onze termijn van de bede te betalen aan Willem Goudt, 
rentmeester 

12 mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, om de rentmeester te betalen 

12 
Witte Govertsz, burgemeester, Geryt Geerlofsz en mr. Dirck 
Heynricxz 

naar Den Haag, tegen de Zeelanders vanwege het zout, en verder naar de heer 
van Nassau 

12 een bode uit Mechelen van Jan Bazijn 

12v Jan van Berendrecht, schout naar Den Haag, in verband met de zaak van Geryt Harck 

12v mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, om het proces van de schout en Geryt Harck 

12v Jacop Minne, burgemeester 
naar Mechelen, om enige heren een hoeveelheid bier te schenken; verder naar 
Gent, om te spreken met de kanselier en met de graaf van Hoogstraten over enige 
stadszaken 

12v Heynrick Jacopsz een brief brengen naar Den Haag 

12v 
de gedeputeerden de drost van Diest, mr. Vincent Cornelisz en mr. 
Jacop Mouwerijnsz en hun secretaris 

reis naar Oudewater, IJsselstein en naar de nieuwe dam, inzake de IJssel 

13 Dirck Dircxz, burgemeester 
naar Grave, naar heer Floris van IJsselstein, om te spreken over het graven van 
de IJssel, wagenhuur etc. en ook de reiskosten van mr. Jacop Mouwerinsz, 
raadsheer 

13 Willem Storm te paard naar de kastelein van Gouda, naar Woerden en naar IJsselstein 

13 
Jan Benninck, raadsheer met Witte Govertsz, burgemeester en Geryt 
Geerlofsz 

verschillende keren naar IJsselstein, Oudewater en Schoonhoven inzake de IJssel 

13 Heynrick Jacopsz naar Den Haag met brieven 

13 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om antwoord te geven op het verzoek inzake het 
proces tussen de grote en de kleine steden over de gemenelandsrenten en de 
schulden 

13en 13v Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Gent, om van de koning zekere schikking te krijgen, om, in het geval dat de 
Vlamingen zich verzetten tegen het octrooi van de brouwerij, hen te mogen 
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dagvaarden voor de Hoge Raad te Mechelen. Ook om bevestiging te krijgen van 
het octrooi op de uitbreiding van de jurisdictie 

13v mr. Dirck Heynricxz 
naar Leiden, om voor de baljuw van Rijnland het recht te verdedigen "van 
toffscriven" tegen de schouts van verschillende dorpen 

13v Jacop Minne, burgemeester 

naar Leiden om met de burgemeesters daar te spreken over het gevangen nemen 
van onze poorters daar; naar Haarlem inzake het lossen van een rentebrief; naar 
Den Haag inzake het niet mogen tappen binnen het kwartier van Gouda zonder 
accijns te betalen 

13v mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag ter dagvaart 

13v Heynrick Jacopsz naar Den Haag, naar de drost van Diest 

14 Witte Govertsz 
van Antwerpen naar Mechelen om het vonnis in de zaak tussen die van 
Amsterdam en Gouda te vernemen 

14 Witte Govertsz naar Den Haag, op schrijven van de president in de zaak van Geryt Harck 

14 
Witte Govertsz, burgemeester, Adriaen Dircxz, Geryt Geerlofsz en 
Jacop Pietersz 

naar Gent om de keizer welkom te heten (47 dagen) 

14 mr. Dirck Heynricxz 
naar Brussel, ter dagvaart bij de staten van de andere landen, volgens schrijven 
van de koning 

14 mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, ter dagvaart, om te antwoorden op de wens van 120.000 gulden 

14 Witte Govertsz, burgemeester, Geryt Heye en mr. Dirck Heynricxzoo naar Den Haag, inzake de 120.000 gulden 

14v Dirck Geryt Stempelsz en Geryt Heye 
naar Schoonhoven en Bergambacht om te informeren hoeveel morgentalen daar 
liggen, die in de IJssel uitwateren 

14v Feys Jansz dit alles opschrijven 

14v Barent Dircxz, bode brieven brengen naar de officiaal 

14v 
Witte Govertsz, burgemeester, Barent Heynricxz, Jan Jansz en mr. 
Dirck Heynricxz 

naar Den Haag, om de gedeputeerden "te verthoenen" de armoede van de stad 

14v 
Jacop Minne, burgemeester, Cornelis Boegairt, Dirck Jansz, Dirck 
Jansz de Lange en mr. Dirck Heynricxz 

naar Den Haag, om de commissaris van de bede te antwoorden over de 120.000 
gouden guldens; Dirck Jan Hoensz blijft 2 dagen 

14v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om nog eens te antwoorden op de petitie van de 
koning 

15 Witte Govertsz, Barent Heynricxz, Jan Jansz naar Den Haag, voor dezelfde zaak 

15 Heynrick Jacopsz, bode naar Den Haag, met brieven 

15 
Jacop Minne, burgemeester, Jan Jansz, Baernt Heynricxz, Adriaen 
Dircxz van Crimpen en mr. 

naar Den Haag, op schrijven van de gedeputeerden inzake de voortzetting van de 
bede van 130.000 

15 een bode uit Den Haag met brieven van de president en de Raad aan de Deken 

15 Baerent de bode naar Den Haag met brieven aan de president en de Raad 

15 Witte Govertsz, Jan Jansz en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart aangaande de voortzetting van de bede en inzake de 
bede van de 12.000 gouden guldens 
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15 Adriaen Dircxz 
naar Den Haag, inzake het advies, dat men binnen de vrijdom of binnen de 
kwartmijl niet zou mogen tappen zonder afdracht van accijns 

15v Willem Jan naar Delft naar het kapittel van de Minderbroeders 

15v een bode 
naar Leuven, met brieven aan onze gedeputeerden inzake het tappen van bier 
buiten de vrijdom van Gouda 

15v een bode naar Antwerpen, naar broeder Amandus 

15v Cornelis Jansz Bogairt 
naar Dordrecht, om met die van Dordrecht te spreken over de zaak van de jonker 
van Aardenburg inzake de vaart 

15v Cornelis Jansz Bogairt en Geryt Geerlofsz naar Den Haag aangaande dezelfde zaak 

15v Dirck Geryt Stempelsz en Dirck Jansz de lange naar Veere (ter Veer) inzake het "proeven" van het Goudse bier 

15v mr. Reynier Aertsz en Jacop Pietersz naar Antwerpen om de renteniers te betalen 

16 Claes Geryt Claesz en Jacop Jansz Moel 
naar Den Haag voor consultatie van Volpert Jansz en Heyman Jansz met de 
President 

16 Cornelis Jansz Bogairt en mr. Dirck Heynricxz 
naar Dordrecht inzake de vaart, die de jonkheer van Ardenburch wenst te maken 
ten nadele van de steden Dordrecht en Gouda 

16 
Jacop Minne Jansz, Witte Govertsz, burgemeesters, Cornelis Bogairt 
en mr. Dirck Heynricxz 

naar Leueven en Brussel, ter dagvaart bij de koning vanwege de toestemming van 
de 100.000 voor de kroning van de koning en vanwege de voortzetting van de 
gewone bede van de 80.000 

16 Dirck Heynricxz 
verder naar Brussel, inzake het octrooi omtrent de exercitie en de keuren van de 
brouwerij 

16 Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Brussel en Mechelen, ter dagvaart bij de Koning aangaande de voortzetting 
van de gewone bede van de 80.000 en aangaande het uitsel van beide 
voornoemde beden, de ordinaris en de extra-ordinaris 

16v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, naar de heren van de Raad en de rekening, inzake het beraad 
van de "ampliacie" van de stads-jurisdictie 

16v Witte Govertsz, burgemeester, Jan Jansz Geryt Heye en 2 boden 
naar Den Haag, om de president en de Raad enige keuren te tonen, gemaakt door 
de vroedschap ter goedkeuring of verbetering indien nodig 

16v Willem Jan Willemsz en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, om de heren van de Raad het oordeel van deze stad te melden 
aangaande de vaart te Voorburg, aangevraagd door de heer Robbrecht van 
Ardenburch 

16v Heynrick Jacopsz naar Utrecht, naar de oude vicarius met een brief 

17 mr. Heynricxz 
naar Den Haag, voor advies van de heren van de Raad en de rekening inzake de 
jurisdictie van de stad en inzake de IJssel, en zekere processen betreffende de 
stad 

17 een bode die kwam van de audiëntie 

17 Heynrick Jacopsz naar Brussel; naar Dordrecht naar de advocaat 

17 mr. Dirck Heynricxz naar Sluis in Vlaanderen, om met de Goudse bierstekers in het land van de "vrij" 
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en elders bepaalde nieuwe regels inzake de gruit tegen te gaan 

17 Witte Govertsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, naar de heren van de Raad en de rekening, om maatregelen 
inzake de tollenaars, die in Antwerpen het koren ophielden 

17v Claes Dammesz en mr. Dirck Heynricxz 
naar Middelburg in Zeeland, om te voorkomen dat men daar de Goudse bieren 
niet zou "versteren" 

17v 4 voerlieden en 4 wielmakers naar Den Haag, om het vermaken van de wagens te bespreken 

17v Jan Claesz naar Den Haag, met brieven 

17v Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, naar de heren van de Raad, voor overleg over de gevaren van de 
Moerdijk en de Rijndijk 

17v Witte Govertsz, burgemeester naar Brussel, om de nieuwe zegels inzake de gruit aan te pakken 

17v Jan Jacopsz van Cortgeen met Cornelis Bouwensz 
naar Den Haag, om mr. Heynrick van Schoonhoven te informeren over d e zaak 
van Geryt Harck 

17v Jacop Minne, Willem Jan en mr. Dirck Heynricxz, pensionaris 
naar Ammsterdam, om het eens te worden met die stad inzake ons proces tegen 
hen 

17v Heynrick Jacopsz naar Brussel, naar de kanselier, met 18 "rondeelen" van glas 

18 Witte Govertsz en mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, naar de gedeputeerden van Amsterdam, inzake het Goudse bier 

18 
Jacop Minne, burgemeester, Willem Jan Willemsz en Adriaen Dircxz 
van Crimpen 

naar Den Haag, om de reactie te horen van die van Amsterdam inzake het proces 
over de distributie van het Goudse bier 

18 Adriaen Dircxz 
naar Den Haag, naar mr. Joest Sasbout, voor advies over de ampliacie van het 
verbod op tappen in Stolwijkersluis 

18 Jacop Hobbenz 
naar het land van Stein, om de bewoners daar aan te raden, dat zij eerst naar 
Gouda komen, voordat ze naar Utrecht gaan 

18 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, om mr. Jacop Mouwerijnsz te spreken over het plan van 
Amsterdam inzake de distributie van het Goudse bier het vonnis en het octrooi 

18v Willem Jan Willemsz 
naar Den Haag op bevel van de burgemeesters, naar de rentmeester Dirck 
Goetscalcxz, in verband met de domeinen 

18v Dirck Jan Hoensz en Cornelis Jansz Bosch (?) met een bode 
naar Antwerpen, om de rente te betalen en om te praten met mr. Jacop Laurijn, 
tollenaar van IJsickerorede, om de schepen en goederen van onze poorters vrij te 
laten varen, zoals gebruikelijk is 

18v Sasbout Govertsz 
naar de speciale rentmeesters om de terugbetalingen te innen van de 
gemenelandsrenten 

         

12 Saldo  
19 - saldo 

         

13 Schenkingen  
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19v mr. Jan Rousseau 10 perebomen, genoemd "pachsenairs" 

19v heer Lievijn van Pottelberghen 
als dank voor zekere diensten door hem aan de stad bewezen inzake de brouwerij 
van het land van Waes 

19v heer van IJsselstein 200.000 stenen voor zijn bouwwerk in IJsselstein 

19v Lievijn van Pottelberch geld als voren 

19v in Den Haag 
2 brouwsels bier, (elk brouwsel van 28 Rijnse gulden) en vracht en vergoeding 
voor de man die het bewaarde 

19v heer van Brederode 4 kannen wijn 

19v de heren van Leiden 2 kannen wijn 

19v te Mechelen 
een brouwsel bier en de tonnen en vracht van Gouda naar Antwerpen en door 
naar Mechelen 

19v heer Jan die coster 8 kannen Rijnwijn bij zijn eerste mis 

20 te Gent: de kanselier 6 vaten bier 

20 heer van Hoogstraten 6 vaten bier 

20 mr. Cornelis van Schoonhoven 4 vaten bier 

20 mr. Charles die Verdorve (?) 2 vaten bier 

20 de priester, die de laatste eerste mis zong offergeld en 8 kannen wijn 

20 de schutters geld, op sacramentsdag en St.-Jansdag omdat zij met de processie gingen 

20 Claes van Dam die door de koning van Denemarken hierheen gezonden was, 2 kannen wijn 

20 mr. Jacop Mouwerijnsz 2 kannen wijn 

20 de hoogheemraad van Schieland 2 keer 4 kannen wijn 

20 heer Adriaen van Borsselen 2 kannen wijn 

20 Pieter Dircxz van Delft 2 kannen wijn 

20 de heren van Gent 2 kannen wijn 

20 Dirck Goetscalcxz 2 kannen wijn 

20 de steden Rotterdam en Schoonhoven 4 kannen wijn 

20 mr. Geryt Muylert 2 kannen wijn 

20 mr. Joost Sasbout 2 kannen wijn 

20v de oude schutters geld op St.-Jorisdag 

20v Appelchaeren (?), domdeken te Utrecht 2 kannen wijn op het slot hier 

20v heer van Kruiningen een maaltijd en wijn, in tegenwoordigheid van de burgemeesters 

20v Dirck Goodtscalcxz, rentmeester van Noord-Holland 2 kannen wijn 

20v Philips van Spaengen 2 kannen wijn 

20v de gedeputeerde 2 kannen wijn 

20v mr. Vincent Cornelisz en de Drost van Diest al hun kosten, toen ze ontboden waren in verband met de IJssel 
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20v Lijsbet Buyssen 10 tonnen bier, geschonken aan mr. Vincent en de Drost 

20v de wij-bisschop geld en 2 kannen wijn, omdat hij "gebermt"(?) had 

20v de hoogheemraad 2 kannen wijn 

20v Jan Benninck, raad 2 keer 3 kannen wijn 

20v de Minderbroeders de wijn op St.-Franciscusdag 

20v mr. Jacop Mouwerijnsz, raadsheer 2 kannen wijn 

20v Claes Gerytsz, burgemeester van Amsterdam 2 kannen wijn 

20v mr. Jan van Duvenvoirde 2 kannen wijn 

20v mr. Frans Cobel 2 kannen wijn 

21 heer van Male en mr. Vincent Cornelisz 
elk 5 Philippusguldens met toestemming van de vroedschap, en te Brussel een 
maaltijd opdat zij ons hielpen met de toestemming van de ordinaris en de extra-
ordinaris bede en om uitstel daarbij te verwerven 

21 de heren van de Grote Raad te Mechelen de hypocras-wijn, vanwege het door Gouda gewonnen proces van Amsterdam 

21 de observanten op sacramentsdag, spijzen, groenten voor de maaltijd 

21 de commissarissen van de minister van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

21 mr. Jacop Mouwerijnsz, raadsheer 2 kannen wijn 

21 mr. Jacop Mouwerijnsz, de president en de andere heren 8 tonnen bier en vracht naar Den Haag 

21 mr. Aelbert van Loo 2 kannen wijn 

21 mr. Aert van der Goes, pensionaris van Delft 2 kannen wijn 

21 de pensionaris van Rotterdam 2 kannen wijn 

21 de vrouw van de president te Mechelen 50 perebomen en 50 appelbomen 

21 Adriaen Thonisz voor de moeite van het kopen 

21v 
mr. Jacop Mouwerijnsz en Jan Benninck, raden, met de 
gedeputeerden van Amsterdam 

een maaltijd 

21v Pieter uit Den Haag 8 tonnen thuisbezorgen 

21v Geryt Diem vervoer van de genoemde bomen naar Antwerpen 

21v broeder Cornelis glazenmaker bij de Collatiebroeders 16 "ronden", geschonken aan de heer van Angy, vice-kanselier 

21v Onze Lieve Vrouwe-gilde in de kerk, bij hun gildemaal, 4 kannen wijn 

         

14 Saldo  
22 - saldo 

         

15 Waken  
22v 3 torenwachters 's nachts waken 

22v de 4 klapwakers 's nachts waken 
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22v Jan Simpel het lood geven in 't gat van de haven 

22v Barent Dircxz, bode, de 4 poortwachters, coman Heyn en Jan Simpel een nacht waken 

22v 
Hugo Dircxz Moel, Ghijsbrecht Cornelisz, coman Heyn, Kers Jansz,, 
Ellert Heynrick Leenartsz en Jan van Mechelen 

waken tijdens de St.-Jacopsmarkt, 8 dagen in de 5 "principale" poorten en en 6 
dagen in de Doelenpoort en de Vlamingspoort 

22v de 5 poortwachters nog 3 dagen waken in de poorten op bevel van de burgemeesters 

22v de boden 
omdat ze de schutters in de poorten lieten waken en gerechtelijke aanzeggingen 
deden 

22v de torenwachters en de klapwakers en de trompetters bezoldiging 

         

16 Saldo  
23 - saldo 

         

17 Bouwen  
23v Jacop Adraensz 6000 klinkers 

23v Jacop Adriaensz 8000 klinkers, die naar Mechelen gebracht zijn aan de president en vervoer 

23v Dirck straat 6 schuiten zand 

23v - een schuit klei 

23v Pieter Fredericxz een slot vermaken in het accijnshuisje 

23v coman Heyn e.a. de bok brengen in de Doelen 

23v Cornelis Fredericxz en zoon metselen bij de Minderbroeders 

23v Jacop Adriaensz en Heynrick den opperman en Airt Jansz opperman arbeid 

23v Allert Luyten en Geryt Wittenz, timmerlieden arbeid bij de Minderbroeders en elders 

23v - 2 horden, gebruikt aan de nieuwe sluizen in de Boelekade 

23v Ghijs Dircxz en Jan Claesz, Dirck Snellen, Ellert Cornelisz werk aan de nieuwe sluizen in de Boelekade 

23v Willem Gerytsz, stillegankmaker, en Pieter Jansz zagen 

24 Zwaen smits 27 pond ijzerwerk bij de Minderbroeders en spijkers 

24 Dirck Jansz een hoed kalk voor metselwerk bij de Minderbroeders 

24 de wagenvoerders 25 vrachten vervoeren 

24 Cornelis Harmansz opperen bij de St.-Joostbrug 

24 Alijdt Jans 
8000 klinkers heeft zij vervoerd, en de "waden"(?) heeft ze op een schip gebracht 
om naar de president te Mechelen gebracht te worden 

24 
Cornelis Fredericxz, metselaar, en Cornelis zijn zoon en Jacop 
Adriaensz, Heynrick boekebinder, en Aert die snijder 

metselen 

24 Pieter Luyt arbeid 

24 de kerk 3 voet Bentheimer steen 
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24 Jan Ponssen, glazenmaker glazen, die hij gezet heeft in de Doelen en elders en spijkers 

24 Jan baggerman arbeid in de Haven voor de sluis 

24 Allert Luyten, Geryt Willemsz en Ghijsbrecht Dircxz timmeren 

24 Pieter Fredericxz een sleutel gemaakt aan de tresorierskist, een maat vermaakt in het accijnshuis 

24v Heyn den ouwen metselen aan de St.-Joostbrug 

24v Dirck straat 11 schuiten zand 

24v Cornelis Fredericxz, metselaar en zoon en Heynrick en Aernt metselen en schouwhuur 

24v Allert Luyten en Geryt Willemsz timmeren 

24v Ghijsbrecht Willemsz opperen 

24v Cornelis Harmanszonn metselen aan de St.-Joostbrug 

24v Zwaen smits 
16 pond ijzerwerk, 200 kleine dennenagels, gebruikt bij de Observanten en aan de 
brug in Honskoop 

24v Willem Claesz een ton kalk 

24v Dirck Jansz 4 hoed kalk 

24v Cornelis Fredericxz en Cornelis zijn zoon en Heynrick den opperman metselen 

24v Allert Luyten en Geryt Willemsz timmeren 

24v Maritgen Ewouts 2 balken 

24v - 4 stijlen, 8 keperhouten, 2 staken 

24v Pieter Dircxz latten en vorsten, gebruikt bij de Observanten 

25 Dirck Gerytsz, stratenmaker 8 schuiten zand, 2 Leidse schuiten, 18 karren; 18 roeden bestraten 

25 Jacop Reyersz 93 karren 

25 Kers Jansz 4 keer mennen en 2 keer slepen, 5 dagen opperen aan de St.-Joostbrug 

25 Heyn den ouwen arbeid 

25 Zwaen smits 
grote dennenagels, gebruikt aan de brug in Honskoop; "scot-spikers" gehaald bij 
de Minderbroeders 

25 Jan Dircxz 5 hoed kalk en 2 tonnen 

25 Jacop Aelbrechtsz deze kalk vervoeren en 2 hoed dragen 

25 Claes Oem van Alkmaar 12 dubbele schuiten zand 

25 Cornelis Pietersz een dag bestraten voor de Doelen 

25 Lambert die leidekker een loden goot maken; 200 nagels en 50 leien, gebruikt bij de Observanten 

25 Cornelis Fredericxz metselen 

25 Cornelis Cornelisz en 2 opperlieden - 

25v Aert Heyenz 4000 stenen 

25v Goessen Jansz 4000 stenen 

25v Dirck Heynricxz een wiel van een kruiwagen 
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25v Allert Luytensz en Geryt Willemsz en Ghijsbrecht timmeren 

25v Pieter Allertsz 500 stenen 

25v - brengen van 1500 stenen 

25v Jacop Reyersz 25 karren mennen 

25v Dirck straatmakersz en opperman bestraten 

25v - 16,5 kar zand 

25v Frederick Jansz 1000 stenen 

25v Dirck Jansz en Volck Jacopsz baggeren 

25v Zwaen smits 30 pond ijzerwerk; spijkers 

25v Dirck stratenmaker 10 roeden bestraten 

25v Allert Luyten en Geryt Willemsz timmeren 

25v Willem Gerytsz en maat hout zagen 

25v Kers Jansz 15 keer slepen 

26 Frederick Jansz 1000 stenen en een horde 

26 Cornelis Harmansz hulp aan Dirck straat 

26 Dirck straatsz opperen 

26 Jan Dircxz 26 karren mennen 

26 Cornelis Fredericxz metselen 

26 Cornelis Cornelisz en opperman metselen 

26 Geryt Saersz en Volck Jacopsz baggeren in het gat van de haven 

26 Dirck Jansz calcman kalk 

26 Zwaen smits spijkers 

26 Jan Jacopsz 150 pond nieuw lood 

26 Jan baggerman baggeren in de sluis, en 8 "noeten" vissen van een brug 

26 bij de Minderbroeders 200 pannen 

26 Willem Gerytsz en maat hout zagen 

26 Heyn den ouwen en nog iemand arbeid 

26 Allert Luyten en Geryt Willemsz timmeren 

26 Volpert Jacopsz en Geryt Zaersz baggeren 

26 Dirck stratenmaker 13 schuiten zand, 10 schuiten zand; 12 roeden bestraten 

26 Jacop Reyersz 81 karren mennen 

26v Zwaen smits spijkers en een vuurpan in de raadskamer 

26v Kers Jansz slepen 

26v Dirck spiker zagen, 58 sneden, (elke snede 5 duiten) 

26v Willem houtzager en nog iemand timmeren 
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26v een graver graven 

26v nog een graver graven 

26v Cornelis Fredericxz en opperman metselen 

26v Allert Luytenz en maat timmeren 

26v Heyn den ouwen en nog een Dirck straat helpen 

26v Kers Jansz mennen en 6 grote balken op de dijk brengen 

26v Geryt Saersz en nog een baggeren 

26v Jaep Reyersz 103 karren mennen 

26v Zwaen smits 132 pond ijzerwerk en spijkers 

26v - 8000 klinkers vervoeren, als geschenk aan de president te Mechelen 

26v Dirck stratenmaker 6 schuiten zand, nog een hoop zand, nog 11 schuiten; 10 roeden bestraten 

27 - 8 nieuwe geldzakken 

27 Heynrick den ouwen en maat Dirck straat helpen 

27 Marie, de weduwe van Clemens Joesten 14 tonnen tras 

27 Jan Matheusz 6 kerksparren, 6 balken, 2 middelhouten, een kraan, een wilgenzaag 

27 Jan van Zijl de IJsselbrug maken, als geheel aangenomen 

27 Jan Matheusz en 3 mannen de singel timmeren 

27 Ghijs van Stolwijk en maat werk in de stad 

27 Willem houtzager en maat hout zagen 

27 Dirck stratenmaker 27 karren zand, 12 roeden bestraten 

27 Cornelis Fredericxz Heyn, Allert Luyten, Geryt Willemsz metselen 

27 Jacop Reyersz 72 karren 

27v Zwaen smits 
108 pond ijzerwerk, spijkers en dennenagels; 1600 middelnagels, gebruikt in de 
artillerie-kamer; tinnen nagels 

27v Kers Jansz wilgen vervoeren, 2 stukken hout vervoeren 

27v Geryt Zaersz en Volpert Jacopsz baggeren in het gat van de haven 

27v Heyn den ouwen en maat Dirck straat helpen 

27v Willem Gerytsz en maat hout zagen 

27v Ghijs van Stolwijk werk in de stad 

27v Jan Matheusz en 3 mannen timmeren in de stad; 3 bouten 

27v Cornelis Cornelisz en opperman metselen in de stad 

27v Dirck straat zand, 6 roeden bestraten 

27v Pieter Fredericxz sloten en sleutels maken in de stad 

27v Allert Luytenz en maat timmeren in de stad 

27v Jan Reyersz vervoer 
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28 Zwaen smits 200 kleine dennenagels 

28 mr. Cornelis Moel wilgen, gebruikt aan de singel 

28 Heyn den ouwen en maat Dirck straat helpen 

28 Jacop Reyersz 140 karren, 2 karren zand 

28 Dirck straat 33 schuiten zand; 14 roeden bestraten 

28 Jan baggerman baggeren 

28 Frederick Jansz 2 schuiten klei uit het gat van de haven 

28 - een schuit klei 

28 Geryt Zaersz en maat baggeren 

28 Willem houtzager en maat hout zagen 

28 Kers Jansz vervoeren 

28 Zwaen smits spijkers 

28 - een schuit aarde 

28 Allert Luitenz en Geryt Willemsz timmeren 

28 een graver arbeid 

28 de Collatiebroeders 40 wilgen en 13 wilgen 

28 - 30 wilgen, 41 wilgen 

28 - 8 grote rondhouten, 6 middelhouten 

28v - "viselen" 

28v Jan Matheus en 4 mannen de brug maken en de singel timmeren (24 dagen) 

28v Ghijs van Stolwijk graven 

28v Claes van stoet mennen 

28v Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

28v - 0,5 hoed kalk 

28v Willem houtzager en maat hout zagen 

28v Volpert Jacopsz en maat baggeren 

28v Kers Jansz mennen met 2 wagens, arbeid 

28v Heyn den ouwen en maat Dirck straat helpen 

28v Pieter Fredericxzoob sleutels maken 

28v Ghijs van Stolwijk werk in de stad 

28v Jan van Zijl en maat timmeren 

28v Adams kint en maat arbeid 

28v Dirck straat 14 roeden bestraten 

28v Jan Matheusz hout 

28v Cornelis Fredericxz en opperman metselen 
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28v Allert Luyten en Geryt Willemsz timmeren 

29 Jacop Reyersz 176 karren vervoeren 

29 Jpris die schuyteman 4 schuiten klei 

29 Zwaen smits spijkers en ijzerwerk 

29 Neel Jaep 2 kaarten maken van de IJssel 

29 Aert die harnasmaker omdat hij "gescreven heeft die concepten van den IJssele" 

29 Dirck straat 16 schuiten zand 

29 Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

29 Adriaen Hugenzoons weduwe oude planken 

29 - 88 karren vervoeren 

29 Zwaen smits spijkers 

29 Volpert Jacopsz en maat baggeren 

29 Ghijs van Stolwijk arbeid 

29 Jan die ketelboeter 26 wilgen 

29 Jan van Zijl timmeren 

29 Willem houtzager en maat hout zagen 

29 Heyn den opperman werk in de stad 

29 Jacop Reyersz 100 karren 

29 Jan Matheusz en Jan van Zijl timmeren 

29 - 8 bouten, 1 windas 

29 Ghijs van Stolwijk arbeid 

29v Willem houtzager en maat hout zagen 

29v Allert Luyten en Geryt Willemsz timmeren 

29v Dirck straat zand, 12 roe bestraten 

29v - een gouden gewicht 

29v Heyn den opperman - 

29v Kers Jansz mennen en arbeid 

29v Geryt Saersz en Volpert Jacopsz baggeren 

29v Cornelis Harmanszoom Dirck straat helpen 

29v Jorijs 3 schuiten met klei 

29v Heyn den ouwen straatstenen meten 

29v Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

29v Maritgen Clements weduwe 5 tonnen tras 

29v Jan baggerman baggeren voor de sluis 

29v Goessen Jansz 15.000 stenen 
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29v Jan Cornelisz een balk, gebruikt aan de Wisselbrug 

29v Jacop Reyersz 124 karren vervoeren 

29v Willem houtzager en maat hout zagen 

30 Volpert Jacopsz en maat baggeren in het gat van de haven 

30 Jan van Zijl en Jan Matheusz timmeren aan de IJsselbrug 

30 - 8 rondhouten en 3 bouten; een rondhout 

30 Ghijs van Stolwijk aarde op de singel brengen 

30 Symon Mol 4 tonnen hout en 13 voet 

30 Allert Luytenz en maat timmeren 

30 Kers Jansz mennen en arbeid en buiten mennen 

30 Zwaen smits 350 grote dennenagels; 12 voet kabel 

30 Jacop Moel 130 wilgen 

30 Dirck stratenmaker 26 schuiten zand, 50 karren zand; 23 (?) roeden bestraten; 92 tonnen straatstenen 

30v Willem houtzager en maat hout zagen 

30v Allert Luytenz en Geryt Dircxz timmeren 

30v Jacop Reyersz 66 karren 

30v Ghijs van Stolwijk klei schieten op de dijk 

30v Kers Jansz mennen, arbeid 

30v - hout en balken slepen 

30v Geryt Zaersz en maat baggeren in het gat van de haven 

30v Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

30v Jaep Aelbrechtsz 24 hoed kalk vervoeren 

30v Heynrick deze kalk opslaan 

30v Ael Jans 11000 stenen brengen 

30v Jan Matheusz timmeren 

30v Zwaen smits 141 pond ijzerwerk; plusminus 250 grote dennenagels 

30v Jan Matheusz en maat timmeren in de stad 

30v - zagen 

30v Willem houtzager hout zagen 

31 Willem sceepbreker 24 hoed kalk, gelegd in de Doelen 

31 Allert Luytenz en maat timmeren 

31 Volpert Jacopsz en maat baggeren in het gat van de haven 

31 Kers Jansz mennen en buiten werken en laden 

31 Jacop Reyersz 28 karren 

31 Dirck straat zand, 5 roeden bestraten 
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31 Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

31 Zwaen smits 200 grote dennenagels 

31 - de weg maken om naar Leiden te rijden 

31 - 58 karren zand en 4 schuiten zand, gebruikt op het marktveld 

31 Dirck straat 5 roeden bestraten 

31 Cornelis Fredericxz en maat en opperman werk bij de "broers" 

31 Jacop Reynersz 132 karren zand vervoeren naar de markt 

31 Kers Jansz klei naar de markt vervoeren 

31 een persoon die 4 dagen laadt 

31 Geryt Zaersz en Volpert Jacopsz baggeren voor de haven 

31v Cornelis Harmansz opperen op de markt 

31v Jan Matheusz 
2 stukken hout van 30 voeten per stuk; een balk op de brug, 2 balken, 26 palen en 
"trap"bomen, 6 planken en ander hout 

31v Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

31v Volpert Jacopsz en maat baggeren in het gat van de haven 

31v Pieter slotenmaker een slot vermaken 

31v Jacop Reyersz 140 karren 

31v Dirck straat zand 

31v Cornelis Fredericxz en opperman metselen 

31v Kers Jansz mennen met 2 wagens 

31v Ghijs van Stolwijk arbeid 

31v Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

31v Zwaen smits ijzerwerk 

31v Dirck straat 12 roeden bestraten 

31v Jan baggerman baggeren 

31v Willem houtzager zagen 

32 Jers Jansz mennen met 2 wagens, slepen 

32 Fhijs van Stolwijk laden 

32 Dirck straat zand; 10 roeden bestraten 

32 Jacop Reyersz 116 karren mennen 

32 Cornelis Fredericxz, Cornelis Dircxz en opperman en nog een metselen 

32 Jan Matheusz en knechten hout en arbeid 

32 Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

32 Zwaen smits spijkers 

32 Kers Jansz mennen met 2 wagens 
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32 Ghijsen de wagens laden 

32 Pieter Fredericxz slotenmaker sleutels 

32 Willem Gerytsz e.a. zagen 

32 Mees Gerytsz 23 tonnen stenen 

32 Dirck stratenmaker zand als ballast en vervoeren 

32 Ghijs van Stolwijk werken aan de singel 

32 Cornelis Harmansz helpen bij het bestraten 

32v Cornelis Fredericxz en 2 personen metselen 

32v Jacop Reyersz 140 karren 

32v Zwaen smits spijkers, gebruikt aan de vismarkt 

32v Jan Matheusz hout, bij hem thuis gehaald en arbeid 

32v Dirck straat zand en 4 roeden bestraten 

32v Cornelis Fredericxz en Heyn den ouwen metselen 

32v Willem die houtzager en maat hout zagen 

32v Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

32v Jan Matheusz hout en timmeren 

32v Pieter Fredericxz een slot met 2 sleutels aan de kamer van Barent smits 

32v Jacop Reyersz 32 karren mennen 

32v Kers Jansz mennen en laden 

32v Ghijs van Stolwijk arbeid 

32v Zwaen smits spijkers 

32v Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

32v Cornelis Fredericxz en opperman arbeid 

32v Jan Matheusz 5 keperhouten, 2 middelhouten, 4 planken, een stuk hout en een paal 

33 Jan Matheusz timmeren 

33 Ghijs Dircxz arbeid 

33 Dirck Gerytsz stratenmaker zand; 8 roeden bestraten 

33 Cornelis Harmansz, opperman arbeid 

33 Jacop Reyersz 162 karren 

33 Zwaen smits spijkers 

33 Jan Ponssen zekere glazen gemaakt bij de Observanten voor een heel jaar 

33 Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

33 Maritgen Clement Joesten weduwe 16 tonnen tras 

33 Mees Gerytsz van Alphen 51 tonnen straatstenen 

33 Dirck Gerytsz stratenmaker zand, 18 roeden bestraten 
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33 Cornelis Harmansz opperman opperen 

33 Kers Jansz aarde mennen naar de singel; de wagens laden 

33 Ghijs Dircxz arbeid 

33 Jacop Reyersz 48 keer mennen 

33 Pieter Fredericxz 2 sleutels en een plaat 

33 Zwaen smits spijkers 

33v Jan Matheusz 363 voet planken 

33v - 
10 stukken hout van 30 voet, nog 4 bouten, nog 4 ribben, 4 keperhouten, 4 
rondhouten, 3 kerksparren, 6 dagen timmeren 

33v Frederick Jansz 6 schuiten klei 

33v Dirck Gerytsz stratenmaker zand, 2000 klinkers 

33v Pieter Jacops 14 el canvas en pek en teer en arbeid, alles gebruikt aan Jan Simpels huisje 

33v Cornelis Harmansz opperman opperen 

33v Jacop Reyersz 22 keer vervoer 

33v Zwaen smits spijkers en een stuk kabel 

33v Jan Matheus en 2 personen timmeren 

33v Dirck Gerytsz stratenmaker en zoon zand van een "Nijeupoort vaerder", 4 dubbele schuiten met zand en arbeid 

33v Willem Gerytsz en Jan Pietersz zagen 

33v Cornelis Harmansz opperen 

34 Jacop Harmansz 38 keer vervoer 

34 Zwaen smits een aantal spijkers 

34 Kers Jansz 12 keer mennen 

34 Cornelis Fredericxz en opperman metselen 

34 Mees Gerytsz 28 tonnen stenen 

34 Dirck stratenmaker 16 schuiten zand en 5 karren 

34 Dirck stratenmaker 4 roeden bestraten 

34 Cornelis Harmansz arbeid 

34 Jan Simpel pek om het huis waarin hij woont mee in te smeren 

34 Kers Jansz slepen 

34 Jacop Reyersz 116 keer vervoer 

34 Jan Matheusz timmeren 

34 Claes sloetgen 6 schuiten klei vervoeren 

34 Ghijs van Stolwijk arbeid 

34 Zwaen smits ijzerwerk gebruikt aan de Uiterste brug 

34 Dirck straat 5 schuiten zand 
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34 een Nieuwpoortvaarder - 

34 Jacop Reyersz 100 keer vervoer 

34 Pieter Fredericxz 
het slot van de school, het slot van de draaiboom aan de stadssingel, een sleutel 
van de deur van het stadhuis vermaakt 

34v Dirck Govertsz hout, gebruikt aan de brug over de IJssel 

34v Jan Mattheusz 
balken, rondhouten, keperhout en palen voor de Potterspoortbrug, de 
Tiendewegspoortbrug en de hofbrug 

34v Daem een schuit zand om de weg bij de brouwerij te maken 

34v Dirck straat 8 roeden bestraten 

34v - 10 schuiten zand 

34v Ocker Claesz een schuit zand 

34v Zwaen smits "pontwerk" en spijkers 

34v Cornelis Harmansz arbeid 

34v Dirck straat opperen 

34v Willem houtzager en maat zagen 

34v Jacop Reyersz 134 karren zand vervoeren 

34v Jan Matheusz 
een Deventer balk, 25 keperhouten, 20 middelhouten, 10 rondhouten en 10 
stukken hout van 30 voet 

34v Jan Matheusz timmeren en zagen 

34v Dirck straat 7 roeden bestraten 

34v - een schuit klei 

34v Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

34v Jacop Reyersz 46 karren 

35 Jan Cornelisz 19,5 roeden dak 

35 Dirck straat 8 schuiten zand en 6 roeden bestraten 

35 Jacop Reyersz 54 karren vervoeren 

35 Jan Dircxz 10 karren zand vervoeren 

35 Pieter Dircxz een wilgeboom om valdeuren van te maken 

35 Jan Matheusz 2 dubbele sparren en 5 kerksparren voor de Doelen en "viselen" en arbeid 

35 Pieter Fredericxz een slot maken aan de Doelentoren 

35 Cornelis Harmansz opperen 

35 Zwaen smits spijkers en ijzerwerk, gebruikt in de Doelen en elders 

35 Dirck straat 4 roeden bestraten, en 8 schuiten zand 

35 Jan Matheusz 2 balken, een balk en arbeid 

35 Ghijs arbeid 
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35v Kers Jansz mennen 

35v Cornelis Fredericxz en opperman metselen 

35v Claes Reyman 4 keer klei op 't Hoofd gieten 

35v Willem Houtzager en maat zagen 

35v Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

35v Jacop Reyersz mennen 

35v - 2 ijzeren haardijzers in de nieuwe kamer 

35v - een kleed voor de schoorsteen in de kamer 

35v Zwaen smits spijkers 

35v Kers Jansz het heiblok naar de school brengen 

35v - staken om brandladders van te maken 

35v Willem Gerytsz houtzager en maat zagen 

35v Dirck straat zand, 7,5 roeden bestraten 

35v Cornelis Harmansz opperman opperen 

35v Jan Matheusz timmeren 

35v Claes Reymbrantsz e.a. 16 keer klei schieten op 't Hoofd 

35v Jacop Reyersz karreman 76 karren zand vervoeren 

35v Jan die karreman 23 karren vervoeren 

35v Claes sloetgen 7 schuiten klei "mennen" naar de stadsweg 

35v Claes Brantsz 4 schuiten klei 

36 Dirck straat 2 keer zand als ballast 

36 Jan Matheus 4 brandladders maken 

36 Cornelis Harmansz opperen 

36 Pieter Allertsz 500 stenen, gebruikt aan de Visbrug 

36 Frderick 200 stenen aan de Potterspoortbrug 

36 Claes Reymbrantsz 4 keer klei schieten op 't Hoofd en egaliseren 

36 Jacop Reyersz 10 karren zand vervoeren 

36 Pieter Fredericxz 2 boeien maken met 2 sloten om de dolleman in te sluiten 

36 Zwaen smits pondwerk en kleine en grote spijkers voor de IJsselbrug en het dolhuis 

36 Jan Matheusz planken zagen van een balk, 2 keperhouten, arbeid; vervoer 

36 Lambert die leidekker en opperman arbeid, 750 leien, 45oo leinagels, 3 pond soldeer 

36v Claes Rembrantsz (of Reinbrantsz) 5 keer klei uit de IJssel schieten; op het Hoofd die klei te egaliseren 

36v Mees Gerytsz 21 tonnen straatstenen 

36v Dirck stratenmaker 8 roeden bestraten, zand 

36v Cornelis Harmansz opperen 
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36v Jacop Reyersz 80 karren 

36v Kers Jansz 7 wagens met planken vervoeren 

36v Jan Matheusz timmeren 

36v Pieter Fredericxz een slot vermaken en 2 sleutels; een slot aan Pieter Hugentoren 

36v Dirck stratenmaker 4 last stenen klein maken; deze stenen lossen; 8 schuiten zand 

36v Cornelis Harmansz opperen 

36v Claes Reymbrantsz 5 keer klei opschieten 

36v Jan Dircxz 29 karren 

36v 
Lambrecht de leidekker en Pieter, zijn knecht, en Egbert en de 
opperman 

arbeid 

36v Jacop Reyersz 103 keer karren vervoeren 

36v Geryt die man kistemaker een bord maken met de nieuwe keur van de brouwerij 

37 Zwaen smits ijzerwerk, gebruikt aan de poort waar de dolle mannen liggen 

37 Willem houtzager en anderen arbeid 

37 Cornelis Harmansz opperen 

37 Mees Gerytsz te Zwammerdam 70 tonnen straatstenen 

37 Dirck stratenmaker 8 schuiten zand, 16 roeden bestraten 

37 Cornelis Harmansz opperen 

37 Jan Matheusz 10 balken, 2 kerksparren en een "oestvat"(?) en arbeid 

37 Ghijs stolkenaar graven aan 't Hoofd 

37 Jacop Reyersz 45 keer karren vervoeren 

37 - de lantaren die bij het beeld van Onze Lieve Vrouw hangt 

37 Zwaen smits spijkers, gebruikt aan 't Hoofd 

37 Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

37 Jan Dircxz helpen 

37 Lambert die leidekker dekken, 800 leien, 4000 nagels 

37 Willem houtzager en maat zagen 

37v Jacop Reyersz 86 karren vervoeren 

37v Jan Matheusz 6 bouten, 8 kerksparren, 12 keperhouten, 2 stukken van 30 voet en arbeid 

37v Kers Jansz mennen 

37v Pieter Fredericxz "de mate van de wagens maken". een sleutel van de "heymelicheyt" 

37v Zwaen smits 82 pond ijzerwerk, spijkers 

37v Ghijs van Stolwijk graven aan 't Hoofd 

37v Aert Pietersz kopieën van statuten van die van Amsterdam schrijven 

37v Lambert die leidekker en knecht en opperman dekken, 350 leien, 1000 nagels 
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37v Degenaar lood 

37v Cornelis Fredericxz metselen 

37v Pieter Luyt arbeid 

37v 2 gravers arbeid 

37v - 3000 stenen en vracht 

37v een opperman arbeid 

38 Dirck straat 16 roeden bestraten 

38 Meet Gherijtsz van Zwammerdam 21 tonnen straatstenen 

38 Cornelis Harmansz Dirck straat helpen 

38 Willem houtzager en maat zagen 

38 Jan Matheusz 2 rondhouten, 3 bouten, 2 dubbele rondhouten en slepen en timmeren 

38 Ghijs van Stolwijk opperen 

38 Jacop scout en Heynrick Jacopsz brandemmers uit het vuur halen 

38 Jacop Reyersz 93 karren vervoeren, 24 karren 

38 Kers Jansz slepen 

38 Zwaen smits 60 pond ijzerwerk en spijkers; pompstokken 

38 Jan Vop de dijk laten maken in het land van Stein 

38 Dirck straat 8 roeden bestraten, 6 schuiten zand 

38 Cornelis Harmansz hulp aan Dirck straat 

38v Jacop Reyersz 36 karren vervoeren 

38v Pieter Jacopsz een boot maken om de boom mee te sluiten en te openen 

38v Dirck Willemsz en Dirck snel graven 

38v Kers Jansz slepen 

38v Ghijs van Stolwijk arbeid aan 't Hoofd 

38v Jan Matheusz 7 rondhouten en 2 bouten en zagen en timmeren 

38v Zwaen smits spijkers en pondwerk 

38v - 2 schuiten, toen men de schepen bezocht 

38v Zwaen smits ijzerwerk, gebruikt bij de Minderbroeders en in de stad 

38v Dirck stratenmaker en zoon arbeid 

38v Jan Matheusz en gezellen rondhouten, palen en ander hout en arbeid 

38v Willem houtzager en maat zagen 

38v Cornelis Harmansz hulp aan Dirck straat 

38v Bouwen een gat maken in het huis, waarin een man zich heeft opgehangen 

38v Kers Jansz slepen 

38v de karrevoerders arbeid 
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38v Zwaen smits pondwerk en spijkers 

39 Lambert die leidekker de kraan op de schoorsteen zetten, nog een hoeveelheid leien en soldeer 

39 Geerloff die rietdekker stoppen bij de Minderbroeders 

39 Ghijs van Stolwijk Jan Matheus helpen 

39 Jan Matheus timmeren in de stad, 3 stukken hout 

39 Jan die ketelboeter de kraan verstellen 

39 Pieter Fredericxz sleutels maken 

39 Zwaen smits spijkers 

39 Jan Matheusz 

een schip hout, door hem gekocht, en doorverkocht aan de stad; het hout is 
gebruikt in de IJssel voor het afmeren van de schepen, en voor een deel ook aan 
het Veerstal, en een ander deel klein hout aan het Hoofd; en nog 8 stapels 
planken 

39 Jan Matheusz timmeren in de stad, een stijl doorgezaagd aan het Veerstal 

39 Geryt Jansz dekken bij de Minderbroeders 

39 Zwaen smits grote en kleine spijkers 

39 Lambert die leidekker en opperman arbeid 

39v Jan Matheusz hout en timmeren 

39v Kers Jansz slepen 

39v Zwaen smits spijkers 

39v Pieter Fredericxz een maat van de wagens, en sloten vermaken 

39v Willem houtzager en maat zagen 

39v Jan Matheusz arbeid 

39v Zwaen smits spijkers en pondwerk 

39v Jan Matheusz 
balken, keperhouten en sparren, gebruikt buiten in de IJssel en aan de Dijkspoort 
en een paar bruggen 

39v Ghijs die dekker werk in de hantboechs doelen, met riet, teen en pannen 

39v Jacop van den bossch 15 "quartier" straatstenen, kleinmaken en lossen 

39v Jan Jansz van Zwammerdam 7 ponten met straatstenen 

39v Mees Gerytsz van Zwammerdam elk pont 130 tonnen bevattend 

39v Mees Gerytsz van Zwammerdam 71,5 tonnen met straatstenen 

39v Jacop van den bossche 1,5 last straatstenen en klein maken en lossen 

40 - 
vervoer van 2 schepen met stenen en klein maken en lossen, geleverd door Jacop 
van den bossch 

40 - 
vervoer van een schip met straatstenen en kleinmaken en lossen, ook afkomstig 
van Jacop van den bossch 

40 Michiel Dammesz de vracht van 14 "quartier"straatstenen en kleinmaken en lossen, geleverd door 
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Jacop van den bossch 

40 Jaspar croen vracht van straatstenen, gekomen van Jacop van den bossch 

40 Matthijs Vrancx vracht van 15 "quartier" straatstenen gekomen van genoemde Jacop 

40 - het laatste schip lossen en de stenen kleinmaken 

40 Dirck straat kleinmaken en lossen 

40 Jacop van den bossch de stenen, in het voorgaande artikel beschreven, het totaal berekend 

40 Mees Gerytsz van Zwammerdam een pont met 23 tonnen met stenen 

         

18 Pannendaken  
40v Frans Adriaensz 12 roeden dak 

40v heer Kerstant Jacopsz 7 roeden dak 

40v Huge Willemsz 3,5 roe en 1 voet dak 

40v mr. Willem die Vrije 7,5 roeden dak 

40v Jan Dircxz de bruyn 9 roeden dak 

         

19 Diversen  

41 - 
2 kopieën van 2 kohieren, inhoudende het debat van de zes grote steden en de 
kleine steden 

41 - een kopie van de presentatie van de grote steden 

41 Dirck Janszoons dienstmaagd drinkgeld 

41 Marcelis, secretaris van het Hof schrijven van een informatie jegens die van Dordrecht van 28 bladen 

41 Geryt Dirxcz 6 keer de sluis draaien tijdens de vorst 

41 Jan Trompersz 
omdat hij een dolleman bewaakt heeft en te eten heeft gegeven, ook omdat hij de 
paarden in Alphen gehaald heeft met toestemming van de burgemeesters 

41 de secretaris van de heer van Nassau 2 gesloten brieven, één aan de heer van Hoogstraten en één aan de kanselier 

41 mr. Jan van Schoonhoven 
de uitspraak van een vonnis tegen Jan Jansz vacht; 2 verzoekschriften en een 
vonnis tegen Nout Zonnevelt; getuigen voorleiden tegen die van Dordrecht 

41 de procureur diensten bij het proces van het land van Waes inzake de brouwerij 

41 Jaspar van den mote het ontwerp van de IJssel schrijven 

41 - een kaart maken 

41v de klerk van mr. Aelbrecht van Loo 10 geschreven bladen betreffende het "monipolium" van het zout 

41v - 
schrijven van het verzoekschrift en de kopie van het octrooi van de ampliatie van 
de jurisdictie 

41v een bode uit Mechelen van mr. Jan Bazijn naar Gent met een gesloten brief 

41v mr. Daniel geld hem gegeven door de burgemeesters, opdat hij de scholaster zijn volle pacht 
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zou betalen 

41v mr. Joest Sasboutsz, raad commissaris met Marcelis 
vanwege scheidsrechterlijke uitspraak alhier inzake de tappers over de IJssel, 
samen met hun knecht 

41v Pieter IJsenoutsz koop van het pesthuis (9L.g) 

41v - 2 dozen 

41v Griet van Bergen alles daar gehaald 

41v - 
een uittreksel van de schulden van het gemeneland, en het hoger beroep van de 
tollenaar te Gorinchem 

41v mr. Heynrick van Schoonhoven 
zijn betaling van het rapport, zegens en van de "sontenen"(?) in Den Haag tussen 
de weduwe van wijlen Pieter Adriaensz en de tollenaar van Gorinchem 

41v een deurwaarder met een bevelschrift voor de deken gekomen 

41v - een rekest met een bevelschrift 

42 - een kopie inzake zekere door de stad gevraagde artikelen van de koning 

42 - een gesloten brief inzake zekere "ofleinge" van de deken 

42 - een vel, waar men de brieven inrolde 

42 - een bevelschrift met het zegel "comende an" de deken 

42 Pieter Dircxz glazenmaker 
2 kaarten maken over de loop van de IJssel 18 s. 4 d. en het perkament waar de 
kaarten op gemaakt zijn 

42 - 2 registers, waar de morgentalen in opgeschreven werden 

42 Pieter die upten haech vaert 
10 tonnen bier naar Den Haag brengen en 54 lege tonnen uit Den Haag hier 
brengen; 10 lege tonnen, die hij bij Lijsbet Buys weduwe heeft gebracht 

42 - het vernieuwen van een bevelschrift inzake de Goudse tonnen in Vlaanderen 

42 - een kopie van het octrooi van de jurisdictie van de stad 

42 mr. Aelbert van Loo, advocaat 
geschriften opgesteld bij het proces tussen de grote en de kleine steden inzake de 
gemenelandsrenten 

42 - de artikelen en bijschriften van het gemene land, toegestaan in de bede 

42v - 
een octrooi, volgens welk de vonnissen en keuren van de brouwerij uitgevoerd 
zullen worden ondanks hoger beroep 

42v - de brieven van uitsel van de twee beden 

42v - schrijven en authentiseren van 3 kopieën op 9 vellen, inzake de vaart bij Voorburg 

42v Geryt die goutsmit de bus, die Heynric Jacopsz draagt, vermaken 

42v Weldich die kistemaker 2 nieuwe schragen 

42v een deurwaarder een kopie van een gepubliceerd plakkaat inzake de breedte van de wagens 

42v backer wagenaar 
omdat hij de brandemmers verzameld heeft en bij de mensen thuisgebracht heeft, 
toen er brand was buiten de Dijkspoort 

42v Barent Dircxz die ook de emmers verzamelde en "een yegelick den zijnen" leverde 
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42v Harman doirwairder 
een verzoek om een bevelschrift dat gilden alleen mogen vergaderen met 
toestemming van de schout en de burgemeesters 

42v Geryt up Kort Haarlem morgengeld in het land van Stein; nog 1/2 (viertel ?) morgengeld 

42v Coenraedt Claesz deurwaarder 
vanwege enige exploiten en bevelschriften gericht aan de tollenaar van 
Gorinchem inzake het hoger beroep 

43 - 
2 authentieke kopieën van het bevelschrift inzake de Goudse tonnen in 
Vlaanderen 

43 mr. Claes du Marchie raadpleging, en verzoekschriften maken 

43 de klerk van mr. Caerle het vernielen van een verzoekschrift 

43 de griffier van den oerde en zijn klerk een brief aan Nicasius Hannedon(?) 

43 Baernt smit een boek papier, en een mand om kwitanties in te leggen 

43 mr. Jan Bazijn 
kosten in het proces tussen de stad Gouda en de stad Amsterdam, zoals akten 
e.a. 

43 Barent Dircxz 2 jaar lang het vuur aanmaken in de raadkamer (1519 en 1520) 

43 Jacop van Borsselen, kastelein het nieuwe gerecht halen in Den Haag 

43 Cornelis Gerytsz broer schoemaker enige brandemmers herstellen 

43 - drinkgeld voor het bericht van overlijden van een man van Vianen 

43 - een kopie van de bevelschriften inzake de wagenvoerders en de schuitvoerders 

43 - drinkgeld voor het bericht van overlijden van Cornelis Scaverdack 

43 Pieter Vredericxz slotenmaker een jaar reparaties bij de Observanten 

43v Dirck goetscalxcz, rentmeester van het klerkambt geld 

43v de meters een vat bier op Verzworen maandag 

43v - 
hofstedegeld van het stadhuis, van de Minderbroeders, de school, de Wissel en 
het pesthuis 

43v Jan Trompersz omdat hij "dolle Geryt" te eten heeft gegeven, toen hij in het "Dolle huys" lag 

43v te Mechelen 
betaling inzake het proces van die van Amsterdam, rapportgeld, 
kerkvergaderingen, het halen van akten uit de griffie en kosten voor een akte door 
mr. Jan Bazijn geschreven 

         

20 Saldo  
44 - saldo 

         

21 Bezoldigingen  
44v Dirck Geryt Stempelsz overgeven van de hopaccijns 

44v Jan Allertsz de boom openen en sluiten 
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44v Huge Dircxz Moel de Tiendewegspoort en het wedde openen en sluiten 

44v Ghijs Cornelisz de Potterspoort, het hek en de boom openen en sluiten 

44v coman Heyn het Veerstal en de "tollenpoort" openen en sluiten 

44v Kers Jansz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

44v Ellert Kerstantsz de Dijkspoort openen en sluiten 

44v Heynrick Lenertsz het Doelenpoortje openen en sluiten 

44v Jan van Mechelen het Vlamingspoortje openen en sluiten 

44v de 4 boden de raadkamer bewaken 

44v Adriaen Louwerijnsz, bode uit Den Haag de nieuwjaarstoelage van de boden 

44v Griete moer t vroetwijf bezoldiging 

44v Jacop Reyersz en Cornelis Willemsz de plaats "zuver te houden" 

44v Geryt Claesz de weeskamer bewaken 

44v Willem Stevensz als klerk de weeskamer bewaken 

44v de baljuw en de dienaars van de procureur voor Nieuwjaar 

44v mr. Heynrick van Schoonhoven bezoldiging als procureur van de stad bij het Hof van Holland 

45 - de kleding van het gerecht en de tresoriers 

45 de schepenmeesters de vierpoortpandingen 

45 de portiers van het Hof voor nieuwjaar 

45 Pieter Aertsz ballemaker de St.-Joostklok stellen 

45 Heynrick Jacopsz, bode zijn tabbert 

45 Baernt smit zijn kleding 

45 mr. Pieter cyrurgijn zijn kleding 

45 Claes van Sloot de "overtcht" bewaken 

45 de deurwaarders van het Hof van Holland voor nieuwjaar 

45 Jan van Dam de Goudkade repareren tussen de Gouwsluis en de Groeneweg 

45 Coenraert van Delff, deurwaarder van de rekenkamer voor nieuwjaar 

45 Pieter Fredericxz de slagklok stellen 

45 de Rethorikers een jaar bezoldiging 

45 de schoutsknechts hun kleding 

45 Baernt die bode de weeskamer bewaken 

45v mr. Cornelis van Schoonhoven afgeven van kwitanties 

45v mr. Jan Basijn, procureur te Mechelen in de Hoge Raad bezoldiging 

45v de dekens van Onze Lieve Vrouwe de Noodgods hun klok stellen 

45v mr. Cornelis Hoen, advocaat bij het Hof van Holland bezoldiging 

45v mr. Claes de Marcy, advocaat bij de Grote Raad te Mechelen bezoldiging 
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45v Dirck Adriaen bogemaker bezoldiging 

45v Cornelis Fredericxz metselaar bezoldiging 

45v Baernt die bode bewaken van het stadhuis 

45v Baernt die bode bewaken van de tresoriers(kamer) 

45v Frans Cornelisz brouwerijaccijns beheren 

45v Claes Jacopsz beheren van het 3e kwartaal van de korenaccijns 

45v Claes Geryt Claesz beheren van het 4e kwartaal van de korenaccijns 

45v mr. Dirck Heynricxz, pensionaris bezoldiging 

45v mr. Phillips Vranckenz, "secretarius of clerck" bezoldiging 

         

22 Saldo  
46 - saldo 

         

23 Renten  
46 - reeksen namen 

         

24 Saldo  
61 - saldo 

         

25 Saldo van alle uitgaven  
61v - saldo alle uitgaven 

         

26 Saldo van alle inkomsten en uitgaven  
62 - saldo alle inkomsten en uitgaven 

         

         

 1521 inv.nr. 1179 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Lieven Gheritsz de zijl in de Peperstraat 

1 Lieven Gheritsz de vismarkt 

1 Volpert Dircxz de 4e gracht bevissen 

1 Willem Harmensz laken 
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1v Jacop Jansz Moel vlees 

1v Cornelis Jansz Bosch zout 

1v Claes Gheritsz de visserij in het land van Stein 

1v Jacop Jansz Moel vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Andries Cornelisz, scoemaker huiden van de hoornbeesten 

1v Jan Geritsz Bul smaltienden in het land van Stein 

1v Jan Jacopsz Tinck de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2 Jacop Jansz Moel zeep en azijn 

2 Gerit Heye Geritsz hout en turf 

2 Gerbrant Heinricxz verse en zoute haring, bokking en sprot 

2 Adriaen Dircxz van Crimpen meel 

2 Gijsbert Borwaertsz scilder brandewijn 

         

2 Saldo  
2v - saldo 

         

3 De tienden in het land van Stein  
3 Dirck Loey oost- en westeinde van de Willens 

3 - 
Wouter Geritsz blok 
---niet gezaaid 

3 niet gezaaid Dirck van der Gouwen blok 

3 niet gezaaid Wagelwijk 

3 Dirck Jansz de lange de tienspenning in het land van Stein 

3 den huurman de Veerlaan te Haastrecht 

         

4 Correcties in het land van Stein  
3v Pieter de hopcoopers vrouw correcties bij het deel van de stad 

3v Gherit Ermboutsz koop van "dardalve" morgen land van Jacop Jansz in het land van Stein 

         

5 Voorgeschoten renten van het gemeneland  
4 Dordrecht - 

4 Haarlem - 

4 Delft - 

4 Leiden - 
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4 Alkmaar - 

4 de rentmeester te Gouda - 

4v - blanco 

         

6 Accijnzen  
5 Jacop Jansz Moel wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Jan Dircxz van Crimpen wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Jan Jansz borger wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Jacop Jansz Moel wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Gherit Heye Gheritsz bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Dirck Stempelsz bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Jacop Jansz Moel bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Dirck Govertsz bier accijns, 4e kwartaal 

6 Comen Frans brouwaccijns, 1e kwartaal 

6 Comen Frans brouwaccijns, 2e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwaccijns, 3e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwaccijns, 4e kwartaal 

6v Claes Gerit Claesz korenaccijns, 1e kwartaal 

6v Claes Gerit Claesz korenaccijns, 2e kwartaal 

6v Claes Gerit Claesz korenaccijns, 3e kwartaal 

6v Claes Gerit Claesz korenaccijns, 4e kwartaal 

         

7 De nieuwe dijk in het land van Stein  
7 Jacop Leeu het eerste dijkvak 

7 Pieter Snel het 2e dijkvak 

7 Jan Trompersz het 3e dijkvak 

7 Gillis Domesz het 4e dijkvak 

7 Jan Trompersz het 5e dijkvak 

7 Gijs Vergou het 6e en 7e dijkvak 

7 Jacop Hugez het 8e dijkvak 

         

8 Diverse inkomsten  
7v mr. Phillips Vranckez jaar-inkomsten van het klerkambt 

7v broeder Willem. procurator in het land van Stein 2 lood zilver van het klooster van Stein 
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7v de rentmeester van Haarlem Vrerick Deyman aflossing van een rentebrief 

7v - nog verlopen renten en de achterstand van de laatste termijn van het 22e deel 

8 de domeinen van de landsheer los- en lijfrenten, via de rentmeester Vranck 

8v - blanco 

         

9 Geleend geld  
9 van de administratie van 1517 lening aan administratie 21 

9 Vrerick Deyman van Haarlem 

van het kantoor van 17 voor dat van 21; inzake de Vlaamse brouwers te weten: 
Jacop Pieter Volpertsz, Heinrick Woutersz, Volpert Dircxz en Wouter Dircxz van 
Oudewater "wantet gepasseert es inden ommeslach van tgemeen lant van 
Hollant" 

9 van de administratie 17 overgebleven som 

9 van de administratie 19 lening aan de administratie 21 via Witte Govertsz en Jacop Minne 

9 de administratie 1518 lening aan de administratie van 21 

9 via Dirck Jan Hoensz "burgemeesters" lening van de administratie van 20 aan de administratie van 21 

         

10 Lijfrenten  

10 Cornelis Kiesz (of "Claesz) 
voor lijfrenten voor Heinrick Cornelisz, Pieter Cornelisz, Claes Cornelisz en Emme 
Cornelis Claeszoons dochter 

10 Willem Gheritsz 
voor lijfrenten voor thiedegen Dirck Jacopszoons dochter en Geertgen Dirck 
Jacopszoons dochter 

10 Gherit Vroessen voor lijfrenten voor Cornelia en Allert Gheritsz 

10 Gherit van Proyen voor lijfrenten voor Govert Jansz Proyen 

10 Frans Cornelisz voor lijfrenten voor Maritgen Frans Cornelisdochter en Arijaen Frans Cornelisz 

10 Geen Simonsz en zijn vrouw 
met 2 kwitanties uit Haarlem, met toestemming van de kamer voor lijfrenten voor 
Simon Geennez en Gherit Geennez 

10v Jan Goessensz voor lijfrenten voor Lijsbet Willen Janszoons dochter 

10v den ouden boeckel voor lijfrenten voor Jan Gerit Loensz 

10v Andries den tollenairs vrouw voor lijfrenten voor Arijss Willemsz 

10v Cornelis Jansz Bogoert 
met toestemming van de kamer voor lijfrenten voor Cornelis Cornelisz en Wouter 
Cornelisz 

10v Cornelis Raes voor lijfrenten voor mr. Cornelis 

10v Comen Jaep voor lijfrenten voor Gherit Jacopsz 

10v Maritgen Vrericx weduwe voor lijfrenten voor Maritgen Vrericx ende Margriet 

11 Adriaen Claeszoons weduwe voor lijfrenten voor mr. Aert Adriaensz 
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11 Jonge Jan Moelen weduwe voor lijfrenten voor Aert Jansz 

11 Jan Gijsbertsz de bruyn voor lijfrenten voor Gijsbert Jansz 

11 Dirck Jansz Lonck voor lijfrenten voor Dirck Dirck Jansz comen Lonck 

11 Willem Vroessen voor lijfrenten voor Zijbrant Volppez 

11 Maerten Ellertz voor lijfrenten voor Mijes Maerten Ellertszoons dochter 

11 Dirck Jacopsz hopcooper voor lijfrenten voor Dirck Dirck Jacopsz 

11v de pater up te Goude voor lijfrenten voor Ana ert Michielsz en Anna Aert Pietersz 

11v Lijsbet Vastertszoons dochter voor lijrenten voor Lijsbet Vastertsdochter (?) 

11v Willem Vroessen voor lijfrenten voor deze Willem Vroessen 

11v Jan Willemsz in Groenendael voor lijfrenten voor Lijsbet Jan Willemszoons dochter 

11v Gerit Goresz voor lijfrenten voor Bije Jansdochter 

11v Simon Heinricxz voor lijfrenten voor Geertgen Dirck Oessemansdochter 

11v Lijsbet Buys voor lijfrenten voor heer Cornelis Jan Volpertsz 

12 Jan Matheusz geld, waarvoor Jan Matheusz zal hebben 2 pond groten per jaar 

12v De administratie van 1523 

1521 heeft aan de adminstratie 3 pond groten geleend. Dit geld was afkomstig van 
Jan Jansz, eigenaar van het pestilentiehuis, die door de "gemeente" gevraagd was 
een pesthuis te bouwen. De 3 pond besteedde Jan Jansz aan kalk, die de 
gemeente daarop "vermetselt" heeft. En wanneer het pesthuis gebouwd wordt, 
moet de stad deze 3 pond teruggeven; hetgeen is geschied. 

12v te Mechelen en te Antwerpen kwijtscheldingen en achterstallige betalingen aan de tresoriers 

12v - 
voordeel gekomen uit de wissel, dat de tresoriers moesten bewaren namens de 
stad 

         

11 Saldo  
13 - saldo 

13v - Blanco 

         

12 Opgelegde gelden, bede en renten  
14 - op de avond van Maria Lichtmis bij het verpachten van de stadsaccijnzen 

14 - op de Mei-avond bij het verpachten van de stadsaccijnzen 

14 - "in den oest" bij het verpachten van de stadsaccijnzen 

14 - bij het verpachten met Allerheiligen van de stadsaccijnzen 

14 Willem Goudt, de rentmeester een termijn van de gewone bede 

14 - een termijn van de buitengewone bede van de kroning 

14v Willem Goudt, de rentmeester een termijn van de gewone bede 
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14v Willem Goudt, de rentmeester een termijn van de buitengewone bede van de kroning 

14v Willem Goudt. de rentmeester de ene helft van de buitengewone bede, onze koning toegestaan 

14v Willem Goudt, rentmeester 
de eesrte termijn van de schuld van de stad vanwege de oorlog van Frankrijk, ons 
aandeel in het bedrag voor heel Holland 

14v Willem Goudt, de rentmeester de andere helft van de bede van de oorlog 

         

13 Saldo  
15 - saldo 

15v - blanco 

         

14 Reizen  

16 Willem Jan Willemsz 
naar Den Haag om de rentmeester te betalen voor de gewone en de 
buitengewone beden 

16 Heinrick Jacopsz naar IJsselstein, naar de drost met brieven heen en terug 

16 Jacop Pieter Volpertsz en mr. Dirck pensionaris 
naar Den Haag, naar de president vanwege de rechtszaak van Willekin die 
brouwersknecht 

16 Jacop Pietersz, Jan Cornelisz naar Den Haag, voor overleg inzake de brouwersknecht, op bevel van de kamer 

16 Joost Hobbez met een brief van de kamer aan Witte Govertsz 

16 Witte Govertsz, burgemeester met mr. Dirck Heinricxz, pensionaris jegens de brouwers en bierstekers verder naar de Secrete Raad in Mechelen 

16v een bode naar Mechelen, naar de heer van Angy 

16v een bode 
uit Brugge te paard gezonden naar Cornelis Dircxz, Aelbert Minne en Jacop Moel, 
die gereisd waren naar Antwerpen, om enige brieven, die Jacop Moel had 
meegnomen, en die wij nu nodig hadden 

16v Witte Govertsz, burgemeester 
naar Delft en Den Haag, om te bespreken dat die van Middelburg het Goudse bier 
hoger belasten dan hun eigen bier en het Delftse bier, en te praten over het 
"ongelijck" dat de tollenaar van Zeeland onze poorters aandoet 

16v Witte Govertsz, burgemeester, Willem Jan en Gerit Geerlofsz naar Amsterdam om een oplossing te vinden voor de kwestie van het Goudse bier 

16v mr. Dirck, pensionaris 
naar Den Haag, voor hoger beroep tegen het vonnis in de zaak van de schout Jan 
van Berendricht en Gherit Henrick 

16v Jacop Minne, burgemeester naar Den Haag, om te praten met de president en die van Middelburg 

16v Jacop Minne en Adriaen Dircxz 
dezelfde reis, "om te verweren" dat men in Gouda niet zou rechtspreken dan 
mondeling en daarvan een akte mee te geven 

17 mr. Dirck, pensionaris 
naar Vlaanderen, inzake de onenigheid over de gruit, in Vlaanderen ontstaan 
tegen het Goudse bier 

17 mr. Dirck 
naar Den Haag, voor overleg betreffende besognes en delicten van Wouter 
Claesz 
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17 Adriaen Dircxz van Crimpen en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, naar de president, gedeputeerden en commissarissen van 
Middelburg, om instructie te krijgen hoe om te gaan met de handel van de 
brouwerij: met Delft mee, of met vriendschap met die van Middelburg 

17 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, op schrijven van mr. Aelbert van Loe, om samen met de andere 
steden de plagerijen van de tollenaars te weerstaan 

17 Willem Jan Willemsz en mr. Dirck Heinricxsz naar Den Haag, inzake de tollenaar in Zeeland 

17 Joost Hobbez naar Bor......(?)met een brief aan de schout 

17v een bode naar de heer van Walen met een gesloten brief 

17v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, naar de gedeputeerde van de 6 steden om te adviseren inzake de 
stapel in Middelburg, en voor uitvoering van het octrooi van de "reformacy" van 
hoger beroep van 100 gulden, en vanwege de tollen 

17v heer Heinrick priester naar Alkmaar, om de rector van de school te halen om hier te komen 

17v een bode uit Den Haag met enige brieven aan de burgemeesters 

17v de bode 
met brieven uit Mechelen om de gedeputeerden te halen bij de andere grote 
steden inzake de tollenaar van Arnemuiden 

17v 
Jacop Minne, burgemeester, Willem Jan Willemsz en Gherit 
Geerlofsz 

naar Amsterdam, vanwege de kwestie van de brouwerij 

17v Jacop Minne, burgemeester 
naar Den Haag, inzake de IJssel "omdat" er geen commissarissen zouden komen 
"upte becoeringe" door de kastelein gedaan op bevel van de landvoogdes 

18 Jan Claesz de bode naar de advocaat mr. Abel van Loe 

18 Dirck Jansz 't Hoen, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz pensionaris 
naar Mechelen, naar de landvoogdes, om zich te beklagen over het ongelijk van 
de tollenaar van Zeeland tegen het privilege van de Hollandse steden 

18 mr. Dirck Heinricxz 
nog in Mechelen gebleven voor overleg met de gedeputeerde van "Oesteinde" met 
de secrete Raad 

18 Dirck Jan Hoensz uit Mechelen naar huis 

18 Dirck Jan Hoensz, burgemeester en Jan Dirck Lambertsz 
naar Den Haag, inzake de wens van de Keizer aangaande de bede, en inzake de 
bezwaren van de grote steden van Holland tegen de verordening van de tollen 
"tijssickeroirde" 

18 heer Heinrick Cornelisz, priester naar Alkmaar, naar de rector van de school op bevel van de burgemeesters 

18v Heinrick Jacopsz, de bode naar Haastrecht, naar Cornelis Dirck Bouwensz met een brief 

18v 
Witte Govertsz, burgemeester, Jan Dircxz, scepen, Dirck Heinricxz 
pensionaris 

naar Mechelen, naar de landvoogdes, na dagvaarding inzake de wens van de 
keizer over de bezegeling van de bede, die de keizer toegezegd is door 
Denemarken 

18v Jan Trompersz 
naar Schoonhoven, naar de heer van Moerkerken inzake het "quaet regement" 
van de brouwersknechts hier op straat 

18v mr. Philips secretarius 
naar Schoonhoven, naar de heer van Moerkerken en naar de burgemeester, 
inzake de .....? op bevel van de burgemeesters 
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18v Witte Govertsz, Barent Heinricxz, Willem Jan 
naar Den Haag met een brief, op schrijven van de Keizer, inzake de oorlog van 
Frankrijk en voor overleg met die van Dordrecht, en overleg over de zaak van die 
van Amsterdam 

19 Witte Govertsz, burgemeester, Jan Dirck Jan Lambertsz naar Antwerpen met een brief, op schrijven van de Keizer 

19 Jacop Minne, burgemeester 
naar Dordrecht, voor overleg met de burgemeesters van Dordrecht, inzake de 
"tapperie" te Stolwijkersluis 

19 Willem Jan en Reyer Paeu naar Den Haag, naar de rentmeester om de termijn van St.-Jansmis te betalen 

19 Jacop Minne, burgemeester en Dirck Govertsz 
naar Den Haag, inzake het voorstel door de Keizer te Mechelen gedaan inzake de 
80.000 kronen 

19 mr. Dirck pensionaris 
naar Brussel en Gent, voor overleg met de gedeputeerde van "Oesteinde" over de 
gruit 

19 Jan Jansz, burgemeester naar Dordrecht, inzake de stapel 

19v Reyer Heinricxz Paeu naar Den Haag, om een termijn van de bede te betalen 

19v een bode die kwam met het nieuws van de victorie van Avariën 

19v een deurwaarder die het bevelschrift inzake de brouwerij in Middelburg uitgevoerd heeft 

19v Jacop Minne, Witte Govertsz, burgemeesters 
naar Den Haag, vanwege het proces van Gherit Herrick, de oorlogsschepen en 
andere zaken 

19v mr. Dirck Heinricxz pensionaris 

naar Brugge, naar de keizer met gedeputeerden van de andere steden van 
Holland, om te bewerkstelligen dat de vuurroeren "ter zieden" zouden mogen 
varen, en dat handelaars de tol zouden mogen passeren, en dat het uitstel van de 
80.000 gulden, dat de stad is verleend, wordt vastgelegd 

19v 
Dirck Jan Hoensz, burgemeester, Claes Dammisz en mr. Dirck 
Heinricxz pensionaris 

om de keizer te antwoorden op de bede van de 80.000 gouden kronen, naar Gent 
om te "oerlogen upte Franchoyssen' 

20 een bode die een brief bracht uit Den Haag aan de burgemeesters 

20 Jacop Minne Jansz, burgemeester, Jan Jacopsz van Cortgeen naar Mechelen 

20 Witte Govertsz en Dirck Jansz de Lange 
naar Den Haag, om te beraadslagen met de president om renten 'te verkopen die 
gemeente' 

20 Jan Claesz, onze bode met een brief van de stad aan mr. Jan Bazijn te Mechelen 

20 mr. Phillips, secretaris 
naar Delft en naar Leiden voor informatie over de verordening van het 
bakkersbedrijf 

20 Willem Jan Willemsz 
naar Den Haag, om Willem Goudt de rentmeester een helft te betalen van de 
buitengewone bede van 800.000 cronen, die aan de keizer was toegestaan voor 
de oorlog van Frankrijk 

20 Jan Jansz, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz pensionaris 
naar het kapittel te Utrecht, wegens de grote "excijssen" (misschien bedoeld 
excessen) die dagelijks geschieden in Kort Haarlem, en andere zaken 

20v Witte Govertsz en mr. Reynier naar Den Haag, inzake de omslag van het gemene land 

20v Willem Jan Willemsz naar Den Haag, naar de commissaris van de gemenelandsrekening, vanwege de 
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zaak van de stad tegen hen die hun gemenelandsrentebrieven aan de stad 
verkocht hebben 

20v mr. Reynier gekomen uit Amsterdam in verband met deze zaak 

20v de jonge Storm met een paard naar Haastrecht en elders 

20v Cornelis Jansz Bosch, Reynier Heinricxz Paeu naar Antwerpen, om de rentetrekkers te betalen 

20v een bode van IJsselstein met het bericht, dat de Geldersen er weer waren 

20v Heinrick Jacopsz naar Oudewater gelopen om te waarschuwen dat de Geldersen in de buurt waren 

20v Jan Claesz naar Rotterdam gelopen met dezelfde waarschuwing 

21 Clement Jacopsz 
naar Utrecht, naar de heren van het kapittel te Oudmunster om de erfpacht van 
het land van Stein te betalen 

21 Jan Claesz, de bode 
met een brief naar Schoonhoven, en naar Bergambacht naar de heemraden van 
de Krimpenerwaard 

21 Dirck Jansz, burgemeester, en mr. Reynier pensionaris 
naar Den Haag, om de Raad op de hoogte te stellem van bepaalde problemen in 
verband met de wisseling van de wacht, en advies van de stad 

21v mr. Heinricxz, pensionaris 
naar Amsterdam doorgereisd en naar Haarlem, om de burgemeesters te 
verwittigen van de wisseling en de problemen 

21 mr. Heinricxz, pensionaris naar Den Haag, op schrijven van de president en de Raad 

21v mr. Reynier, pensionaris 
naar Den Haag, om te reageren op het plan om 327 mannen te leveren, die 
zouden moeten reizen waarheen het de keizer believen zou 

21v mr. Dirck Heinricxz pensionaris naar Den Haag, om de namen en toenamen te geven van 327 mannen 

21v Heinrick Jacopsz naar Den Haag met een brief aan de president en de Raad 

21v mr. Reynier Brunt, pensionaris 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake het benoemen van de gedelegeerden die 
naar de koning van Denemarken moeten reizen in verband met "den ouwen thol" 

21v Barent smit 
naar Gouwluis op bevel van de burgemeesters om kennis te nemen van "de 
gereeschap" van het verlaat 

21v - een lening voor een grote schuit voor het vervoer van "die gereeschap" 

21v mr. Dirck Heinricxz pensionaris naar Mechelen tot Sluis in verband met "dat frijvoel expedicie" van de gruit 

22 Reyer Paeu 
naar Den Haag om de laatste termijn te betalen van de bede voor de oorlog van 
Frankrijk 

22 Willem Jan Willemsz en mr. Reynier Brunt, pensionaris 
naar Mechelen, voor het proces van Gherit Herrick, en verder naar Gent op 
schrijven van de Keizer om het voorstel tot "after wesen" van de oorlog aan te 
horen 

22 Heinrick Pietersz 
naar de burgemeesters in Delft inzake het "verleggen" van het tolhuis als plaats 
van tolheffing (?) ("upte gelede") 

22 mr. Dircx Heinricxz, pensionaris naar Den Haag, op schrijven van de Raad, inzake het uit"..aren" van het koren 

22 mr. Dirck Heinricxz, pensionaris 
naar Den Haag, naar de heer van Wassenaar, om hem te antwoorden op zijn brief 
aan de burgemeester inzake het kasteleinschap 
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22v Heinrick Jacopsz de bode naar Haastrecht "upte" rekening van het gemene land 

22v mr. Reynier, onze pensionaris 
naar Amsterdam, om zekere arresten van Willem Walichsz betreffende renten af 
te handelen 

22v mr. Reynier, onze pensionaris 
naar Den Haag, om bij de Raad te bewerken, dat betreffende het schoutambt 
geen besluit genomen zou worden zonder de stad gehoord te hebben 

22v mr. Reynier, onze pensionaris naar Den Haag, inzake de bede en inzake het koren 

22v mr. Reynier, onze pensionaris naar Amsterdam om koren te kopen met toestemming van de Vroedschap 

22v Adriaen Dircxz van Crimpen, schout naar Den Haag, om het nieuwe gerecht te halen 

22v Heinrick Jacopsz naar Den Haag, naar rentmeester Willem Goudt met een brief 

22v Heinrick Jacopsz 
naar Den Haag, weer met een brief aan de rentmeester, om wat uitstel van de 
bede te vragen 

22v Gherit Heye, burgemeester 
naar Den Haag, naar rentmeester Willem Goudt, omdat er 5 personen gegijzeld 
waren 

23 Heinrick Jacopsz de bode 
naar Den Haag, naar de rentmeester met een brief van de burgemeesters om enig 
uitstel te vragen 

23 mr. Dirck Heinricxz 

naar Brussel, naar de Staten van Holland, om te antwoordem op de wensen van 
de Keizer van 100.000 gulden, binnen 4 maanden door Holland op te brengen tot 
onderhouding van de garnizoenen het "achter wesen" van de oorlog en ook als 
bijdrage in de reis van de Keizer naar Spanje 

23 Cornelis Jansz Bosch en Reyer Heinricxz Paeu naar Antwerpen, om de rentetrekkers te betalen 

23v - blanco 

         

15 Schenkingen  
24 de oude schutters geld op Verzworen maandag 

24 de kloveniers geld op St.-Sebastiaansdag 

24 mr. Aelbert van Coulster 2 kannen wijn in maart 

24 de heemraden van Schieland 2 kannen wijn 

24 de tollenaar van Geervliet 2 kannen wijn 

24 de doctor uit Friesland 2 kannen wijn 

24 Willem Stevensz van de schutters wijn voor de jonge schutters op Verzworen maandag 

24 de Minderbroeders geld op Verzworen maandag 

24 "bij" Witte Govertsz, burgemeester 
toen hij in Vlaanderen was wegens de zaak tegen de gruitleveranciers, de 
ontvanger van Vlaanderen met die van Oestende om een goed advies: een 
"terson anseroes", voor de helft door de stad betaald 

24 de heren van Gent 
in maart 1521 twee kannen wijn, toen zij gekomen waren voor de "coop" van het 
bier 
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24 de heren, die naar het Heilige land geweest zijn op Palmzondag 6 kannen wijn 

24 de procureur-generaal 2 kanen wijn 

24 de heer van Wassenaar toen hij in Gouda was in mei bij de burgemeesters bij Andries de tollenaar 

24v mr. Claes de barbiersz op de Tiendeweg bij zijn eerste mis, geld en 4 kannen wijn die het gerecht aanbood 

24v mr. Claes de barbiersz bij zijn eerste mis van de voetboogschutters en de kloveniers elk 2 kannen wijn 

24v de oude schutters geld op St.-Jorisdag 

24v mr. Harmen Jansz doctor in de godgeleerdheid een maaltijd voor het gerecht en voor zijn vrienden 

24v de Hoge heemraad van Schieland 2 kannen wijn bij de St.-Odulphusschouw 

24v mr. Jacop Mouwerisz, raadsheer van Holland 2 kannen wijn 

24v de voetboogschutters en de kloveniersschutters 40 pinten rinse wijn, toe zij op St.-Jansdag in de processie rondgingen 

24v de dekens van het Noodgodsgilde 4 kannen wijn, toen men het gilde dronk 

24v mr. Cornelis Jan Matheusz geld en wijn bij zijn eerste mis 

24v de voetboogschutters en de kloveniers-schutters elk een kan wijn, toen zij in de processie rondgingen op St.-Jansdag 

24v Comen Gerit Walichsz 
2 kannen wijn, geschonken aan Jan Jansz Vacht, de burgemeester van 
Middelburg 

25 de rentmeester Dirck Goidtscalcxz 2 kannen wijn bij de paardenmarkt 

25 die "belijer" van Utrecht 2 kannen wijn 

25 mr. Harmen Jansz, doctor in de godgeleerdheid 
bij zijn eerste mis, met toestemming van de vroedschap, gegeven door het 
gerecht, de tresoriers en de dienaren van de stad een som geld 

25 mr. Harmen Jansz doctor in de godgeleerdheid 12 kannen wijn 

25 de rederijkers 
8 kannen wijn op St.-Jansdag, toen de rederijkers uit de andere steden hier waren 
om de prijs 

25 bij de eerste mis van de Brigitten 2 kannen wijn, in tegenwoordigheid van Jacop Minne en Dirck Jan Hoensz 

25 de officiaal en de heer van Wassenaar elk 2 kannen wijn 

25 mr. Vincent 12 "ronden" 

25 de president in Den Haag 2 vaten bier 

25 de lakei van de Koning van Denemarken een maaltijd met wijn in het Vlies 

25 mr. Jacop Mouwerisz en Jan Benninck 4 kannen wijn 

25v mr. Jan Bazijn met de raadsheren van Mechelen 21 maaltijden en 17 kannen rinse wijn 

25v de hoogheemraad 2 kannen wijn, bij de St.-Louwerisschouw 

25v die van Gent 2 kannen wijn 

25v die van Gent 2 kannen wijn 

25v Cornelis van Spaengen 2 kannen wijn 

25v mr. Jacop Mouwerisz geld ten huize van Comen Gherit Walichsz 

25v 
via Gerit Geerlofsz aan de president en de andere heren van de 
Raad 

8 tonnen bier op bevel van de burgemeesters in Den Haag en slepen en vracht 
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25v het Noodgodsgilde 2 kannen wijn, toen zij hun gilde dronken 

25v de Minderbroeders op St.-Franciscusdag, een maaltijd met wijn, geschonken door het gerecht 

25v de minister-generaal van de Minderbroeders 4 kannen rinse wijn op bevel van de kamer, toen hij hier kwam visiteren 

25v mr. Jan van Divoerde, raad ordinaris wijn, toen hij hier was om verslag te doen inzake de tarwe en de rogge 

25v Jacob Philips zwager pensionaris van Goes een kan wijn 

25v mr. Jan Roesen Vijsse, president te Mechelen wijn 

25v 
de heer van Assendelft, raadsheer van het Hof van Holland en de 
heer van Alkmaar, ridder en heemraad van Schieland 

elk 2 kannen rinse wijn 

26 de nieuwe kastelein, Floris van Kijfhoek 
bij zijn aantreden een maaltijd met wijn, in aanwezigheid van het gerecht en de 
tresoriers 

26 de heer van Assendelft, raadsheer van Holland en de stad Delft 4 kannen wijn, toen zij hier allen waren 

26 
de heer van Maly, Vrerick van Renes, raad ordinaris van het Hof van 
Holland en mr. Vincent Cornelisz, rentmeester bij de Rekenkamer in 
Den Haag 

geld, op bevel van de burgemeesters, de kamer, en besluit van de vroedschap 
vanwege hun steun de stad bewezen bij het verkrijgen van het uitstel van de bede 
van de oorlog van Frankrijk 

26 - 
een glas in de kerk te Alkmaar met toestemming van de vroedschap, kostend een 
jaar achterstand van de aflossing van het laatste, 22e deel 

26v mr. Reyer, pensionaris 
geld, met toestemming van de vroedschap bij zijn afscheid uit zijn ambt, geld dat 
hij schuldig was van de accijns op de wijn bij zijn bruiloft, en geld voor laken voor 
een tabbert 

         

16 Waken  
27 de 4 klapwakers op straat waken 

27 de torenwachters waken 

27 de trompetter een oortje meer voor 's nachts 

27 44 mannen 44 nachten waken na de slechte tijding inzake de Geldersen 

27 Jan simpel het lood geven in het gat van de haven 

27 Jan simpel 5 periodes het lood geven 

27 de poortwachters waken, na de slechte tijding 

27 Jan simpel het lood geven 

27 5 mannen waken op de poorten tot 7 uur 's morgens 

27 Jan simpel het lood geven 

27 Barent smit en 7 man 8 nachten waken 

27v 5 mannen 's nachts waken 

27v de 5 poortwachters 14 ochtenden waken op de poorten tot zeven uren toe 

27v 5 mannen 8 nachten waken 

27v Jan simpel het lood geven in het gat van de haven 
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27v Gijsbert Cornelisz, poortwachter van de Potterspoort 
"dat hij willicgh de brouwersknecht waecte" gedurende 7 weken, met goedkeuring 
van de burgemeesters 

27v de 5 poortwachters waken 

27v 5 mannen waken 

27v Jan simpel het lood geven 

27v 5 mannen waken 

27v de 5 poortwachters waken 

27v 5 mannen waken in de straten 

27v Jan simpel het lood geven 

27v 5 mannen waken in de straten 's nachts 

28 de 5 poortwachters waken 

28 5 mannen waken in de straten 

28 Jan simpel het lood geven 

28 4 mannen waken; door de burgemeester aangesteld voor 7 nachten 

28 5 mannen waken in de straten 

28 4 mannen waken 

28 2 mannen waken 

28 2 mannen waken 

28 5 mannen waken in de straten 

28 6 mannen een dag zitten in de poorten 

28 Jan simpel het lood geven 

28 de 5 poortwachters waken 

28 Jan simpel het lood geven 

28 de 5 poortwachters waken in de poorten 

28 Jan simpel het lood geven 

28 de 5 poortwachters waken in de poorten 

28v Jan simpel het lood geven 

28v de 5 poortwachters waken in de poorten 

28v Jan simpel het lood geven 

28v de 5 poortwachters waken 

28v Jan simpel het lood geven 

28v 3 mannen 2 nachten waken in de koeienwacht; door de burgemeester aangesteld 

28v de 5 poortwachters waken in de poorten 

28v Jan simpel het lood geven 

28v de 5 poortwachters waken 
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28v Jan simpel het loodgeven 

28v de 5 poortwachters waken 

28v Jan simpel het lood geven 

28v de 5 poortwachters waken 

28v Jan simpel het lood geven 

28v de 5 poortwachters waken 

28v Jan simpel het lood geven 

29 de 5 poortwachters waken 

29 Jan simpel het lood geven 

29 de 5 poortwachters waken 

29 8 mannen 2 nachten waken met toestemming van de burgemeesters 

29 Jan simpel het lood geven 

29 Jan simpel 7 dagen waken met toestemming van de burgemeesters 

29 de 5 poortwachters waken 

29v - Blanco 

         

17 Bouwen  

30 Zwaentgen smits 
16 pond ijzerwerk, gebruikt bij de observanten; 200 grote dennenagels, 5 voet 
band 

30 Jan Matheusz timmeren 

30 Kers Jansz 2 keer vervoer met de wagen en 1 keer slepen 

30 Pieter Vrericxz 
een slot maken aan het slepershuisje; het slot aan de deur van het Raadhuis 
vermaakt 

30 Kers Jansz 3 keer vervoer met de wagen en 1 keer met de slee 

30 Zwaentgen smits 100 grote dennenagels; 200 kleine dennenagels; 300 dubbele middelnagels 

30 Pieter Vrericxz 2 sleutels, een klink, een kram, een ring, 2 platen en een :ofgesmeten" slot 

30 Willem Jansz leien brengen naar de Minderbroeders, als hulp 

30 Pieter die slotenmaker 
een slot met een kram naast de Dijkspoort, een pijpsleutel aan de 
Handboogdoelen en 3 sleutels op de toren 

30 Zwaentgen smits 150 dennenagels 

30 Jan Matheusz 2 stijlen op het Veerstal, en 2 schalen en zagen 

30v Jan Matheusz 15 rondhouten, 25 stukken hout van 30 voet, 25 middelhouten, 25 keperhouten 

30v Jan Matheusz arbeid 

30v Wouter Daemsz arbeid 

30v Gijs Dircxz arbeid 
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30v Theus Jansz arbeid 

30v Willem Gheritsz en maat zagen 

30v Kers Jansz 16 keer slepen, 5 keer met de wagen 

30v Zwaentgen smits 40 pond ijzerwerk aan grote spijkers; 250 grote dennenagels 

30v Dirck stratenmaker 
5 roeden "vier voet min" buiten de Kleiwegspoort, 32 karren zand, 2000 klinkers 
"min 200" en brengen 

30v Cornelis Harmensz opperen in de Kleiwegspoort 

30v Jacop Reyersz 38 karren zand gebracht in de Kleiwegspoort 

30v Jacop Reyersz 
32 karren zand, steen en kalk "gewrocht" aan Kleiwegspoort, Potterspoort en 
elders 

30v Cornelis Harmensz opperen op de Kleiwegspoort 

31 Kers Jansz 11 keer met de wagen en 3 keer met de slee 

31 Cornelis Vrericxz reparatie aan de stadsbruggen en bij de Potterspoort 

31 Willem Jansz arbeid 

31 Aert den opperman - 

31 de "Sinte Alexciusbroers" 300 stenen, gebruikt aan de brug aldaar 

31 Jacop Dircxz 1500 stenen 

31 Brant Engelsz 2000 stenen en vracht 

31 Pieter Luyt een dag werken aan de Alexiusbrug 

31 Zwaentgen smits 74 pond ijzerwerk, 700 dubbele middelnagels, 100 grote dennenagels 

31 Willem Gheritsz "an de stouwen vuyt te doen" en zagen 

31 Jan Matheusz 7 stijlen, gebruikt aan de Kleiwegsbrug, 2 sporen, nog een stijl 

31 Jan Matheusz arbeid 

31 2 mannen arbeid 

31 Gijs Dircxz arbeid 

31 Mees Michielsz 7 pond "thons" 

31v Jan Reyersz 10 karren zand, kalk en stenen naar de Potterspoort voeren 

31v Jan Matheusz 65 palem en zagen en arbeid 

31v 2 mannen arbeid 

31v Zwaentgen smits 16 pond ijzerwerk, 600 kleine dennenagels 

31v Kers Jansz 4 wagens hout halen en brengen waar men het dolhuis maakte 

31v Cornelis Vrericxz arbeid 

31v Aert den opperman arbeid 

31v Pieter smit 4 sloten, gebruikt aan het dolhuisje, en 8 hengsels en 4 schoten met krammen 

31v - 2 sleutels aan het korenaccijnshuisje, de sloten verhangen aan de poorten en snel 
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maken 

31v Willem Gheritsz en maat zagen 

31v Dirck stratenmaker 2700 klinkers en brengen, een halve kar zand 

31v Jacop Reyersz 18 karren vervoeren 

31v Jan Matheusz met knecht en zoon 10 palen, veren gebruikt aan het dolhuis en arbeid 

32 Cornelis Vrericxz reparaties aan de trappen en bruggen 

32 Aert den opperman arbeid 

32 Willem Jansz arbeid 

32 Jan Gijssen 3 "vierendeel" tegels, gebruikt voor reparatie aan de stenen 

32 - een schouw 

32 Kers Jansz 3 wagens brengen naar het dolhuis en 2 sleeën 

32 Pieter Luyt werk aan het stadhuis, bij St.-Remijns en bij de Vuilsteeg 

32 - 8,5 voet hoeksteen 

32 Zwaentgen smits 400 kleine dennenagels; 76 pond ijzerwerk gebruikt aan het St.-Remijnshuis 

32 Jan Matheuszoons knecht arbeid 

32 - 4 "sticx", gebruikt aan het Hoofd en zagen 

32 Jan Matheusz en maat werk aan het Hoofd 

32 zijn zoon Jan arbeid 

32 Cornelis Vrericxz werk aan de Vesten "omtrent" de Varkenstoren (5 dagen) 

32 Willem Jansz arbeid 

32 Pieter Luyt arbeid 

32 Aert den opperman arbeid 

32 Jan Gijssen 50 "tegelen" 

32 de Alexciusbroeders 1000 stenen 

32v Jan de karreman 22 karren vervoeren, gebruikt aan de Vesten en aan de bruggen 

32v Zwaentgen smits 42 pond ijzerwerk, 300 grote dennenagels 

32v Kers Jansz 
3 wagens klei gebracht naar de singel, en een wagen hout en een balk naar het 
Hoofd 

32v Jan Gijsbertsz de grote en de kleine bok en de schouw maken 

32v Pieter Adriaensz 
hout voor de bokken en de schouwen; mos, en arbeid bij de schouwen; kabels en 
schroeven; de ketel in de pek zetten en opwarmen; een ton teer; pek en smeer 

32v Rein Dircxz, de smit ijzerwerk voor de bokken en de schouwen 

32v Dirck straatemaker en opperman arbeid, een kar zand en 8 kruiwagens 

32v Jan Matheusz arbeid 

32v zijn zoon arbeid 
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32v Jan Matheusz 3 palen zagen 

32v Dirck stratenmaker en zoon arbeid op het hoofd, 3 karren zand en 4 karren 

32v Cornelis Harmensz opperen 

33 Vrerick Jansz 500 bakstenen 

33 Zwaentgen smits 
20 pond ijzerwerk, gebruikt in het gat van de haven en op het Hoofd; dubbele 
middelnagels 

33 Jan Dircxz 
9 karren gebracht aan Cornelis Vreiricxz aan de muur, nog 8 karren gebracht aan 
Dirck stratenmaker op het Hoofd 

33 Maricghen, weduwe van Clemens Joosten 7 tonnen tras, 2 voet betimmering gebruikt op de asput bij de hal 

33 Kers Jansz mennen en hout slepen naar het Veerstal 

33 Cornelis Vrericxz metselen 

33 Willem Jansz en opperman metselen 

33 - 15 tonnen tras, 800 stenen, 2000 stenen, 500 klinkers 

33 Jan Matheusz 
een hoeveelheid hout, te weten 5 stijlen, een balk van 40 voet, 18 rondhouten, 15 
houten van 30 voet, 2 stijlen, 7 rondhouten, 12 rondhouten, 2 Deventer sparren, 
een Deventer balk, 7 middelhouten, 4 gezaagde balken en zagen 

33v Jan Matheusz timmeren 

33v Ocker Claesz 3 schuiten klei halen uit het gat van de haven 

33v Jan baggerman baggeren in de Gouwe, en schouwkosten 

33v Lambert de dekker en opperman arbeid 

33v Dirck stillitgemaker acht karren vervoeren 

33v Dirck Roelofsz, de goudtsmit de bus van Jan Claessen maken 

33v Zwaentgen smits 100 grote dennenagels, 300 dubbele middelnagels 

33v Jan Matheusz en Aert, zijn knecht arbeid 

33v Jan, zijn zoon en Theu werk bij de Minderbroeders 

33v - 
een uitstekende balk, gebruikt bij de Tiendewegspoort en het dolhuisje, 2 delen bij 
de Minderbroeders, 4 kerksparren, gebruikt in de bedstede en zagen 

33v - hout naar Haastrecht brengen om de steiger te maken 

33v Willem Jansz en opperman 
de asputten en de bruggen repareren; 3 tonnen tras; een schouw; 650 bakstenen; 
500 klinkers 

33v Vrerick in Honscoop 1000 bakstenen 

34 Jan die baggerman werk naast Willen Aertsz en in de haven voor de sluis 

34 Jan Dircxz karreman 
aarde, gebaggerd in de IJssel voor het Veerstal, brengen naar de singel; 12 karren 
met klinkers vervoeren ter reparatie van de stad 

34 Volck Jacobsz en Jan Hobbez baggeren in de IJssel 

34 Pieter slotenmaker een sleutel gemaakt aan de "mael" (= hangslot?) waarmee men reisde; en een 
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sleutel vermaakt aan St.-Franciscustoren; 2 sleutels aan de boom van de 
Potterspoort gemaakt, en nog het slot en de trannen (?) vermaakt 

34 Kers Jansz 1 keer hout gebracht naar het dolhuisje 

34 Zwaentgen smits 450 kleine dennenagels, 43 pond ijzerwerk, gebruikt in de Tiendewegspoort 

34 Vrerick die scuytvoerer 4 schuiten klei gehaald voor 't gat van de haven 

34 Jan baggerman baggeren in de Gouwe 

34 Jan Dircxz aarde die uit de Gouwe gehaald was, per kar brengen naar de Singel 

34 Cornelis Vrericxz en Willem Jansz en opperman metselen 

34v - een ton tras voor de Tiendewegspoort 

34v Willem Gheritsz die houtzager en gezel zagen 

34v Gijs van Stolwijk graven op het Veerstal 

34v Jan Matheusz timmeren 

34v Wouter Daemsz, Theu Jansz en Jan Jansz timmeren 

34v Jan Matheusz 
25 stukken hout van 30 voet, 6 rondhouten, 12 palen, 7 kerksparren, een bank op 
de "vijfsmarct" en slepen naar 't Hoofd 

34v Ocker Claesz 4 schuiten klei halen uit 't gat van de haven 

34v Jan van Stolwijk en Volpert Jacopsz klei schieten bij 't Hoofd 

34v Zwaentgen smits 71 pond ijzerwerk, 200 grote dennenagels 

34v Vrerick Jansz 5 schuiten klei baggeren uit het gat van de Haven 

34v Cornelis Aertsz 6 karren met stenen vervoeren 

34v Jan die baggerman baggeren in het gat van de haven 

35 Jan van Stolwijk en maat baggeren in het gat van de haven 

35 Jan de karreman 12 karren zand naar de Doelen brengen 

35 Lambert die leidekker en knecht en opperman 
dekken op de Tiendewegspoort en op de torens rondom de stad; 600 leien, 3000 
spijkers en 51 vorsten en soldeer 

35 Zwaentgen smits 164 pond ijzerwerk 

35 - zand, gebruikt voor reparatie van de voetboogdoelen 

35 Jan Matheusz timmeren 

35 Wouter en Theu timmeren 

35 Gijs van Stolwijk aarde schieten 

35 Jan de baggerman baggeren in de sluis en op de vismarkt 

35 Jan Matheusz en 2 man timmeren 

35 Gijs van Stolwijk aarde schieten 

35v Jan van Stolwijk aarde schieten in het gat van de haven 

35v Jan Matheusz 
3 kerksparren en zagen, nog 5 sparren 4 palen en zagen, 10 middelhouten; nog 6 
sneeën zagen 
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35v - 5 wagens vervoeren; 12 balken slepen 

35v - rijshout voor het Hoofd 

35v Jan die karreman aarde vervoeren naar de singel 

35v de voerlieden 6 karren mennen 

35v Pieter Vrericxz slotenmaker sloten vermaken 

35v Kers Jansz hout vervoeren en slepen 

35v Jan Ponssen 
een paar glazen verloden aan het stadhuis en zekere glazen repareren bij de 
Minderbroeders, ook zekere glazen aan het dolhuis vermaken 

35v Zwaentgen smits 116 pond ijzerwerk voor de kabel aan de Potterspoort; nog grote en kleine spijkers 

35v Cornelis Aertsz een wijnvat, gebruikt bij 't Hoofd 

36 Jan Pietersz 15 palen, 12 kerksparren, 15 stukken hout van 30 voet; 15 rondhouten 

36 Gijs van Stolwijk rijshout, en slepen; zekere vaten 

36 Jan Matheusz en 3 knechten timmeren 

36 - 13 schijven zagen 

36 Gijs van Stolwijk graven 

36 Jan van Stolwijk en maat aarde opschieten 

36 Vrericx Jansz een schuit klei aan de overtocht aan de Goudkade 

36 Willem de houtzager en maat zagen 

36 Lambert die dekker en opperman dekken op de Dijkspoort 

36 Zwaentgen smits 56 pond ijzerwerk 

36v Claes Sloetgen arbeid aan de Goudkade, aan de overtocht 

36v Dirck Govertsz stratenmaker en opperman bestraten en zand 

36v Gherit de man, die kistemaker 
een groot schilderij ("tavereel") waar op de valuacie (waardebepaling van de munt) 
geschreven staat: hout en arbeid 

36v Willem die houtzager en maat 23 sneden van balken 

36v Zwaentgen smits 102 pond ijzerwerk 

36v Pieter Vrericxz sleutels, door hem gemaakt voor de poorten en de torens 

36v Jan Matheusz arbeid 

36v Jan van Stolwijk en maat aarde schieten 

36v Gijs van Stolwijk aarde effenen 

36v Jan de sleper mennen en slepen 

36v Jan Matheusz 25 stukken hout van 30 voet en 25 rondhouten 

36v Jan die soetekut een paal 

37 die karreman 6 karren vervoeren 

37 Jan Matheusz e.a. timmeren 
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37 Jan van Stolwijk en maat arbeid 

37 Gijs van Stolwijk aarde effenen 

37 Jan Matheusz 10 middelhouten, 10 keperhouten, nog een plank en mennen 

37 Lambert die leidekker e.a. en cleyntgen leidekken 

37 Claes Sloetgen 
de weg maken in de broek voor het jaar; 5 ladingen aarde gebracht naar de 
overtocht 

37 Kers Jansz aarde vervoeren 

37 Willem die houtzager en maat hout zagen aan 't Hoofd 

37 Zwaentgen smits 1500 grote dennenagels; 43 pond ijzerwerk 

37v Jan Matheusz en knechten timmeren 

37v Jan van Stolwijk en maat aarde schieten 

37v Gijs van Stolwijk aarde effenen 

37v een man een schuit met klei gebracht naar de Goudka 

37v - rijshout, aan 't Hoofd gebruikt 

37v Jan Matheusz 
6 stukken hout van 30 voet, een dubbel rondhout, 3 blokken planken; 3 beuken 
balken, die tot planken gezaagd zijn 

37v de zager het hout zagen 

37v - het hout slepen 

37v Zwaentgen smits 83 pond grote spijkers 

37v Kers Jansz aarde mennen 

37v Thomas Gheritsz 8 blokken planken 

37v Aert Gheritsz, sceepmaker de stadsboor gedreven en zwart gemaakt 

37v Kers Claesz 500 stenen 

37v Zwaentgen smits ijzerwerk, gebruikt aan 't Hoofd 

38 Jan Matheusz en 3 mannen timmeren 

38 Jan van Stolwijk arbeid 

38 Gijs van Stolwijk arbeid 

38 een man arbeid 

38 Willem de houtzager en 3 mannen hout zagen 

38 Jan de slepers hout slepen 

38 Jan Matheusz 25 keperhouten, 25 houten van 30 voet, 5 middelhouten 

38 een man 3 schuiten klei op 't Hoofd schieten 

38 Willem Jansz en opperman metselen 

38 Pieter Vrericxz slotenmaker 2 sleutels aan het dolhuisje gemaakt 

38 Dirck stillicgemaker 32 karren vervoeren 
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38 Zwaentgen smits 60 pond ijzerwerk, gebruikt aan 't Hoofd; 200 kleine dennenagels 

38 Jan Matheusz 12 dubbele rondhouten, 12 rondhouten 

38 Thomas van Enckhuysen een paal 

38v Jan Matheusz en 3 knechten timmeren 

38v Jan van Stolwijk en maat aarde schieten 

38v Leentgen aarde schieten 

38v Gijs van Stolwijk arbeid 

38v - houtzagen aan 't Hoofd 

38v - hout slepen naar 't Hoofd 

38v Willem Jansz en Goris Willemsz en opperman metselen 

38v Aelt Geyaert Heinricxz 1000 klinkers en brengen 

38v een man 6 schuiten klei opschieten op 't Hoofd 

38v Adriaen Dircxz baggeren onder de stenen brug op de Molenwerf 

38v Jacop Reyersz 10.000 stenen vervoeren 

38v een man arbeid 

38v Dirck stratenmaker bestraten en zand 

38v Jan Matheusz 4 rondhouten, 4 middelhouten en zagen 

38v Jan Matheusz arbeid 

38v 3 mannen timmeren 

38v Jan van Stolwijk en maat arbeid 

38v Gijs van Stolwijk arbeid 

38v een man 2 schuiten klei 

39 Willem Jansz en maat en opperman metselen 

39 Lambert die leidekker dekken; 650 leien (?), 3000 nagels, 2 pond soldeer 

39 Jan die baggerman 37 karren vervoeren 

39 Cornelis Harmensz graven aan de "stil" op het Veerstal 

39 Kers Claesz 1000 stenen 

39 Zwaentgen smits ijzerwerk zoals pondwerk grote spijkers 

39 - 11.000 klinkers en vracht 

39 Willem sceepmaker 3 hoed kalk 

39 - 3 karren zand 

39 Willem Jansz en Goris Willemz en opperman metselen aan de dijk 

39 Cornelis Harmensz graven in de zijl aan de Peperstraat 

39 Jan Matheusz arbeid 

39 Wouter en maat arbeid 
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39 Jan van Stolwijk en Gijs van Stolwijk arbeid 

39 een man aarde kruien 

39 een man 5 schuiten klei schieten 

39v Jan Matheusz 21 rondhouten, 7 dubbele rondhouten en slepen 

39v Zwaentgen smits 43 pond ijzerwerk, 250 kleine dennenagels 

39v Dirck stillicgemaker 22 karren voeren 

39v Jan de baggerman aarde mennen 

39v Jan Jansz, burgemeester 10.000 stenen en vracht en opstapelen 

39v Jan Matheusz timmeren 

39v 3 knechten timmeren 

39v Jan van Stolwijk arbeid 

39v Gijs van Stolwijk arbeid 

39v een man die gegraven heeft 

39v - hout slepen, zagen 

39v een man 6 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

39v Claes Harmensz graven aan de zijl 

39v Dirck stilicgemaker 4 karren zand in de Doelen brengen 

39v Willem Jansz = opperman metselen 

39v Dirck Gheritsz die stratenmaker arbeid; 1,5 kar zand 

39v een man baggeren onder de stenen brug in de Spieringstraat voor de beide vuilnisputten 

40 Pieter de cuper een "vloet" maken, waarin men de vis afslaat op de vismarkt 

40 Jan Matheusz en 3 mannen timmeren 

40 Jan van Stolwijk en 6 mannen arbeid 

40 Gijs van Stolwijk arbeid 

40 een man 2 schuiten klei schieten 

40 - zagen, slepen, mennen 

40 Jan Matheusz rondhouten en "dartichvoeten" 50 stuks samen; 16 keperhouten 

40 Adriaen Croyer diepen onder de brug aan de Molenwerf 

40 Willem Jansz de metselaar en opperman metselen 

40 Pieter de slotenmaker sloten en sleutels maken 

40 Dirck Geritsz stratenmaker arbeid, 1000 klinkers, een kar zand en 2 karren zand 

40 Cornelis Harmensz werken aan het Hoofd 

40 Zwaentgen smits 72 pond ijzerwerk, 250 kleine dennenagels 

40 Jacop Reyersz 17 karren vervoeren 

40 Dirck Stillicgemaker 10 karren zand vervoeren 
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40 Goessen de dekker en 2 personen repareren bij de Minderbroeders 

40v Jacop Philipsz 21 tonnen tras 

40v een man uit Moordrecht 7000 klinkers, om de dijk mee te schoeien en vracht 

40v Jan Matheusz timmeren 

40v Jan van Stolwijk arbeid 

40v Wouter arbeid 

40v Gijs van Stolwijk arbeid 

40v Cornelis die aerdecruyer arbeid 

40v - hout slepen, zagen 

40v Jan Matheusz 3 rondhouten 

40v een man 4 schuiten klei schieten op het nieuwe hoofd 

40v Zwaentgen smits 48 pond ijzer, 50 grote dennenagels en een hoeveelheid kleine dennenagels 

40v Dirck die karreman 36 karren straatstenen vervoeren 

40v Willem Claesz een hoed kalk en 7,5 ton 

40v Jacop Reyersz 13 karren vervoeren 

40v een karreman 10 karren vervoeren 

40v Jacop van den Bosch 3,5 lading straatstenen en schuren en lossen 

40v 
Cornelis Vrericxz de metselaar en Willem Jansz en Goris Pietersz en 
opperman 

metselen 

40v Willem Claesz 5 hoed kalk 

41 Jan Matheusz en 3 personen timmeren 

41 Gijs van Stolwijk en Cornelis arbeid 

41 - hout slepen 

41 Jan Matheusz 6 dubbele rondhouten 

41 Dirck Geritsz stratenmaker 6 karren zand; kalk opslaan 

41 een man kalk opslaan 

41 Dirck stratenmaker 16 karren zand 

41 Jacop Aelbertsz kalk dragen 

41 Zwaentgen smits 75 pond ijzerwerk, 250 grote dennenagels 

41 Pieter Vrericxz slotenmaker sleutels maken 

41 - papier-koordjes en besems 

41 een man 7 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

41 Jan van Stolwijk 9 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

41 Gijs van Stolwijk aarde effenen op 't Hoofd 

41 - slepen, zagen 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        509 

 

 

41 Jan Matheusz en 3 personen arbeid 

41 Jan Matheusz 13 keperhouten 

41v 
Cornelis Vrericxz, Willem Jansz en Goris Jacop Dammisz, 2 
opperlieden 

metselen in de school 

41v Pieter Brantsz 4.000 stenen en vracht 

41v mr. Goessen die tegeldekker en 2 personen dekken bij de Minderbroeders 

41v - 200 latten, 50 palen, 25 vorsten, 8 luchtgaten 

41v Jacop Reyersz stenen en pannen ("tegelen") vervoeren 

41v Jan baggerman puin vervoeren 

41v Dirck de karreman stenen vervoeren 

41v Zwaentgen smits een hoeveelheid grote dennenagels, 67 pond ijzerwerk 

41v Jan Dirck Chijskin een hoed kalk en brengen bij de Minderbroeders 

42 Jan Matheusz en 2 personen timmeren, zagen en slepen 

42 Gijs van Stolwijk arbeid 

42 Jan van Stolwijk arbeid 

42 Jan van Stolwijk 8 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

42 een man 4 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

42 Jan soetekut een Deventer spar, een Deventer stuk hout 

42 Zwaentgen smits 31 pond ijzerwerk, 100 grote dennenagels 

42 Dirck Jansz calcman 2 zakken gebluste kalk 

42 Daem Willem Hugez 1000 pannen, bij de Minderbroeders gebruikt 

42 - zand en reparatie in de Kloveniersdoelen 

42 Jan Matheusz en 3 personen timmeren 

42 Jan Matheusz 25 rondhouten, 31 keperhouten, 10 palen 

42v Jan Matheusz 3 Deventer balken 

42v - hout slepen, zagen 

42v Gijs van Stolwijk aarde effenen 

42v Jan van Stolwijk arbeid, 9 schuiten klei schieten 

42v Daem 3 schuiten klei schieten 

42v 3 mannen klei effenen op de Singel 

42v Jan baggerman 4 karren vervoeren 

42v Zwaentgen smits 200 grote dennenagels 

42v Cornelis Vrericxz metselen aan de stadsmuur die omgewaaid is 

42v Willem Jansz en 5 man metselen 

42v 6 mannen de stenen schoonmaken 
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42v - 4 tobben, waar met uit metselde 

42v Willem Allertsz zand, kalk 

42v Euwout den timmerman werkzaamheden aan het verlaat bij de Gouwsluis 

42v Jan den baggerman beggeren 

42v Lambert die leidekker arbeid 

42v zijn broer en opperman arbeid 

43 Cornelis Vrericxz en 8 mannen en een jonge man en 12 opperlieden arbeid 

43 Jan van Stolwijk 9 schuiten klei 

43 Daem Dircxz 4 schuiten klei schieten 

43 Jan Matheusz e.a. arbeid 

43 Gijs van Stolwijk arbeid, hout slepen, zagen 

43 Jan Matheusz 60 palen, 6 Deventer balken 

43 die scuytevoerder 42.000 stenen vervoeren 

43 Goessen Jansz 18.000 stenen 

43 Jan Dircxz 24.000 stenen 

43 - opstapelen en vervoer 

43 - 2 schouwen om de stenen te lossen 

43v Zwaentgen smits ijzerwerk en spijkers 

43v Cornelis Vrericxz sleutels en sloten vermaken 

43v Dirck de karreman 12 (?) karren vervoeren 

43v Kers Jansz aarde mennen 

43v Dirck Willemsz aarde mennen 

43v Hubert aarde laden 

43v Cornelis Vrericxz, Willem Jansz en Andries en opperman metselen 

43v Jan die baggerman baggeren in de Haven en de sluis 

43v Meester Goessen en opperman dekken aan de Potterspoort 

43v - 48 panelen, vorsten en 8 voet latten 

43v Maricgen Jacop Clements 11 tonnen tras 

43v Zwaentgen smits 31 pond ijzerwerk, ruim 200 grote dennenagels 

43v Kers Jansz en Dirck Willemsz aarde vervoeren naar de singel en naar de vesten 

44 Jan Matheusz en 3 personen timmeren 

44 Gijs van Stolwijk aarde effenen 

44 Jan Matheusz 
een beuken balk, een Deventer balk, 2 Deventer sparren, 3 dubbele rondhouten 
en zagen en slepen 

44 Jan Matheusz hout, gebruikt aan 't Hoofd bij het Veerstal en de Dijkspoort, te weten 51 balken, 
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53 sparren, 3 stukken hout van 60 voet, 7 "vuytedragers" 

44 Dirck de karreman 51 karren vervoeren 

44 Lambert die leidekker en knecht en opperman dekken aan het stadhuis 

44 Heinrick Govertsz 5200 dakpannen, gebruikt bij de Minderbroeders en in de Potterspoort 

44v Jan Matheusz en 2 personen arbeid 

44v Gijs van Stolwijk aarde effenen 

44v Jan Matheusz 
7 middelhouten, 2 rondhouten, 2 keperhouten, een Deventer balk aan de 
Potterspoort; zagen en slepen 

44v Cornelis Vrericxz en 4 mannen metselen 

44v Dirck Geritsz stratenmaker 
1 roe en 8 voeten bestraten; ook in de Potterspoort en bij de Minderbroeders; 5,5 
kar zand 

44v Pieter Snel 4 wagens stellinghout halen uit de Doelen en brengen naar het stadhuis 

44v Zwaentgen smits 20 pond ijzerwerk, 250 dubbele middelnagels 

44v Comen Jacop op 't Veerstal 2 tobben, 4 mandjes voor het opperen 

44v Roedtbol zeker bijzonder hout 

44v Heinrick Jansz de cuper het kruit van de vuurwapens opgeslagen 

44v Houpen Beinsz (?) arbeid 

44v Heinrick Jacopsz hulp daarbij gegeven 

45 
Maerten Claesz, Cornelis Willemsz, Screvel Pietersz en Huych 
Adriaensz 

hulp bij het maken van de nieuwe kade aan de nieuwe sluizen op de hoge dijk en 
huur van drie schouwen 

45 Jan die baggerman baggeren in de sluis in de Gouwe 

45 Dirck die karreman 68 karren aarde vervoeren 

45 Pieter Ariensz glazenmaker 
zekere glazen gerepareerd in het stadhuis "die vandt quade weder gebroecken 
waren" 

45 
Maerten Claesz, Cornelis Willemsz, Screvel Pietersz en Huych 
Ariensz 

werk aan de nieuwe kade en gebruik van de schouw en de schuit 

45 Dirck Geritsz bestraten en karren zand, 1500 klinkerts 

45 Jan die baggerman baggeren in de Gouwe 

45 Cornelis Harmensz hulp aan Dirck straatemaker 

45 Jan Matheusz en 4 mannen timmeren 

45 Gijs van Stolwijk werk op de singel; zagen en mennen 

45 Jan Matheusz 13 dubbele rondhouten, nog 6 rondhouten, nog een Deventer balk 

45v Zwaentgen smits 90 pond ijzerwerk, 550 dubbele middelnagels 

45v Jan die baggerman effenen op de singel 

45v Cornelis Vrericxz metselaar en 4 mannen arbeid 

45v Dirck die karreman 52 karren vervoeren 
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45v Lambert die leidekker en 2 mannen arbeid en 1400 leien en 5.000 nagelen 

45v Jan Matheusz en 3 mannen timmeren 

45v Gijs en Jan van Stolwijk arbeid 

45v Jan Matheusz 
25 rondhouten en 25 stukken hout van 30 voeten; 4 dubbele rondhouten, 4 
Deventer sparren, 50 keperhouten en slepen en zagen 

45v Cornelis Vrericxz en 4 mannen metselen 

45v Goessen Jansz 3.000 klinkers 

45v Jan die baggerman baggeren in de Gouwe 

46 Maerten Claesz "10 roe kae" maken op de Molenkade in het land van Stein (?) 

46 Pieter Luyt 
18 voet waterlijst om de schoorsteen; 7 voet Bentheimer steen, waar de kroon van 
gemaakt is en steenhouwen 

46 Pieter Vrericxz 
sleutels en sloten aan het bieraccijns-huisje vermaken; maken van een weerhaan 
op de schoorsteen op het stadhuis 

46 Dirck karreman 32 karren vervoeren 

46 Zwaentgen smits 80 pond ijzerwerk boven op de nieuwe schoorsteen; 350 grote dennenagels 

46 Heinrick Jacopsz de wapenkamer 2 dagen bewaard 

46 Lambert die leidekker en knecht en opperman 4 dagen dekken op het stadhuis 

46 Cornelis Vrericxz en 4 mannen arbeid aan het stadhuis 

46 Jan Matheusz en maat en Jan zijn zoon timmeren in de Doelen 

46 Gijs van Stolwijk arbeid 

46 Jan van Stolwijk arbeid 

46 - zagen en slepen 

46 Jan Matheusz een "vuytdreger", 25 keperhouten, 7 middelhouten, 2 rondhouten, 25 palen 

46v Pieter Adriaensz die glazenmaker zekere glazen stoppen in het stadhuis 

46v Zwaentgen smits 61 pond ijzerwerk, 500 kleine dennenagels 

46v Geerlof Fransz rietdekker en 2 mannen 
26 bossen riet, gebruikt in de Doelen en 2.200 tenen, nog een aantal tenen voor 
het dak en arbeid 

46v Claes Pietersz de lantaren maken, die voor het stadhuis hangt 

46v Dirck die karreman 34 karren vervoeren 

46v Dirck Geritsz stratenmaker 8 karren zand 

46v Jan Matheusz en 2 mannen timmeren 

46v Gijs van Stolwijk en Jan zijn maat baggeren in de stadsgrachten; zagen, mennen 

46v Jan Matheusz 2 rondhouten, 4 middelhouten, 11 keperhouten, 10 rasters, 2 gezaagde rasters 

46v Zwaentgen smits een hoeveelheid(?)ijzerwerk, 200 kleine dennenagels 

46v Kers Jansz aarde mennen, klei en riet vervoeren 

46v Dirck de karreman 28 karren vervoeren 
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47 Cornelis Vrericxz en 4 personen metselen 

47 Cornelis Vrericxz en 5 mannen metselen 

47 Wigger die steenplaatser te Ouderkerk 2.400 grote bakstenen en vracht 

47 Jan Matheusz en 3 mannen timmeren 

47 Jan en Gijs van Stolwijk graven en baggeren in de grachten; en hout zagen en slepen 

47 Jan Matheusz 
3 rondhouten, 4 middelhouten, 3 gezaagde balken, 3 doorgezaagde stukken hout 
en 2 gezaagde bladen eikenhout 

47 Lambert die leidekker en knecht arbeid op het stadhuis, 6000 nagels 

47v Pieter Luyt die steenhouder 
17 voet waterlijsten, die op het stadhuis aan de schoorstenen gebruikt zijn met 
een rond ......(?) en met het deksel en arbeid 

47v de kerk te Gouda Bentheimersteen 

47v Zwaentgen smits 200 pond ijzerwerk voor de stampers van de haakbussen, 150 kleine dennenagels 

47v Pieter Dircxz 37,5 voet latten 

47v Dirck die karreman 32 karren vervoeren 

47v Pieter Adriaensz glazen repareren in de beide schuttersdoelen en op het stadhuis 

47v Lambert die leidekker en 2 personen dekken 

47v Cornelis Vrericxz en 5 mannen metselen 

47v Jan Matheusz en 3 mannen timmeren 

47v Gijs en Jan van Stolwijk baggeren 

47v - zagen en slepen 

47v Jan Matheusz 
een Luyckse "stijl", een Deventer spar, 8 keperhouten, 14 stukken hout van 30 
voet 

48 Jan Ponsen 
reparatie van de glazen in het convent van de Minderbroeders; ook reparatie van 
zekere glazen op het stadhuis 

48 Zwaentgen smits 300 pond ijzerwerk, 350 grote dennenagels 

48 Pieter Vrericxz 2 weerhanen op de schoorstenen op het stadhuis 

48 Dirck stratenmaker 32 karren vervoeren 

48 Jan Jansz ketelboeter 9,5 pond koper, waarvan de vanen op de schoorstenen gemaakt zijn 

48 Willem Claesz stenen, kalk 

48 Willem Luyt 
13 voet daklijst, 4 cartelen, 17 voet waterlijst, een "knaplijst", 7 voet Bentheimer 
steen en arbeid 

48 Griet van berch basten, kaarsen, smeer, door de metselaars en timmerlieden gehaald 

48 Dirck Adriaen Dircxz 250 stuks verloren geschut 

48 Jan Matheusz en 3 personen arbeid 

48 - hout zagen, 2 wagens mennen 

48 Jan Matheusz een deel en een plank, 8 dubbele sparren 
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48 Jacop van Borsselen de kastelein lenen van een aarde-schuit aan de stad 

48 Zwaentgen smits 80 pond ijzerwerk, 350 dubbele middelnagels 

48v Cornelis Vrericxz en 5 mannen metselen 

48v Lambert die leidekker en 2 mannen arbeid 

48v Dirck de karreman 21 karren vervoeren 

48v Lambert die leidekker en 2 mannen het stadhuis "stoppen" 

48v Cornelis sloetgen een schuit met klei, die hij geschoten heeft op de Gouwe 

48v Cornelis Vrericxz en 5 mannen arbeid 

48v Jan Matheusz en 2 mannen arbeid 

48v Gijs van Stolwijk arbeid 

48v Jan Matheusz planken, 2 gezaagde "ribben", 8 dubbele sparren, een rondhout, 2 keperhouten 

48v - een kruiwagen 

48v Zwaentgen smits 20 pond ijzerwerk, 200 middelnagels 

48v Pieter Vrericxz de sloten vermaken aan de torens van de stad 

48v Dirck karreman 18 karren vervoeren 

49 Roel Dircxz 900 fakkels 

49 Claes Gerits Claesz 4 ramen en bijbehorende glazen in het korenaccijnshuisje 

49 Lambert die leidekker en opperman dekken in het stadhuis 

49 Jan Jacopsz, tinnegieter lood gebruikt op het stadhuis, oud en nieuw door elkaar 

49 Pieter Adriaensz de glazenmaker 6 glazen in de school 

49 - een ton bier, bij de brand gedronken "bijdenhoeren" 

49 Louweris Pietersz zekere metselaars-tobben te buigen (?) 

49 Pieter die slotenmaker 8 hengsels aan de ramen in de school en 2 sleutels 

49 Cornelis Vrericxz en opperman metselen 

49 Pieter Luyt 66 voet "bijssteen" (?), 6 voet hoeksteen en arbeid 

49 Claes Brantsz een schuit klei vervoeren 

49 Gherit die man 4 wagenschotten 

49 Jan Matheusz timmeren 

49 Gijs van Stolwijk arbeid 

49 Jan van Stolwijk arbeid 

49 Jan Jansz arbeid en zagen 

49v Jan Matheusz een schaal in de school, 2 ribben, een balk op 't Veerstal, 2 middelhouten 

49v Zwaentgen smits 206 pond ijzerwerk, 500 dubbele middelnagels, 32 pond ijzerwerk, spijkers 

49v Jan Matheusz arbeid 

49v Gijs en Jan van Stolwijk baggeren in het gat van de Haven en zagen 
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49v Jan Matheusz 
4 Noordse balken, 4 dubbele rondhouten, een uitdrager, 10 dubbele sparren, 2 
bladen wagenschot 

49v Lambert de dekker en 2 personen arbeid op het stadhuis 

49v Pieter die glazenmaker een nieuw glas in het dolhuis, en 2 glazen repareren in het stadhuis 

49v - hout zagen 

49v Dirck Jansz calcman een ton gebluste kalk 

49v Vrerick Jansz 200 klinkers 

49v Pieter Vrericxz 
6 vuurpannen en zekere haken in de middenkamer, "dair die vensteren mede up 
set" 

49v Cornelis Vrericxz 
de schoorstenen maken in het stadhuis, dit aangenomen "bijdenhoop" te zullen 
vermaken 

49v een opperman stenen schoonmaken 

49v Jan Matheusz en Jan en Theu arbeid 

49v Jan en Ghijs van Stolwijk arbeid, hout, zagen en slepen 

50 Jan Matheusz 25 stukken hout van 30 voet en 25 berkebomen, 25 middelhouten, 25 keperhouten 

50 Geerlof Jansz de rietdekker en zoon 4 bossen riet, verschillende soorten tenen, arbeid 

50 een binnenbinder arbeid 

50 Lambert de leidekker en 2 personen arbeid 

50 Heinrick Pietersz 
werk aan de brandemmers; het leer, waarvan men de bodems van de emmers 
gemaakt heeft 

50 Dirck de karreman vervoer 

50 Jan Ruys te Haastrecht 5.000 stenen en vracht 

50 Zwaentgen smit 152 pond ijzerwerk; spijkers 

50 Pieter Vrericxz 
2 sloten maken aan de kist in de kamer en sleutels en hengsels daarbij; sloten 
vermaken aan de stadstorens 

50 Cornelis Vrericxz en Goris de metselaar en opperman metselen op het stadhuis 

50 een man stenen schoonmaken 

50 Dirck stillicgemaker 28 karren vervoeren 

50v Dirck stratenmaker arbeid in de Kleiwegspoort en om het stadhuis en 2 karren zand en haardsteen 

50v Pieter Luyt 20 voet leien, 7 voet gehouwen Bentheimer steen en arbeid 

50v Pieter Adriaensz, de glazenmaker 
glazen, door hem "verloet" en gestopt in de poorten en in de torens en ook in het 
stadhuis 

50v Gerit die man kistemaker een grote kast maken in de achterkamer met grote laden en plaatsen 

50v Lambert die leidekker en 2 mannen arbeid in het stadhuis 

50v Zwaentgen smits 40 pond ijzerwerk, 400 kleine dennenagels 

50v Maricgen Clement Joosten weduwe 11 tonnen tras 
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50v Jan Matheusz en 3 mannen arbeid 

50v Jan en Ghijs van Stolwijk baggeren in de gracht bij de Dijkspoort; hout zagen en mennen 

51 Jan Matheusz 4 balken, 6 palen, 3 bladen wagenschot, 3 kerksparren 

51 Heinrick Pietersz emmers lappen 

51 Comen Jacop Gijsbertsz pek en tras, waarvan men fakkels maakte 

51 Mees Gijsbertsz pannen en dekstenen, bij de Minderbroeders gebruikt 

51 Cornelis Vrericxz werk bij de Minderbroeders 

51 Jan Brantsz 1500 klinkers en halen en brengen 

51 Euwout die houtcooper weduwe 17 sparren 

51 - 300 klinkers 

51 Meester Goessen die leidekker en 2 personen 
arbeid aan de Kleiwegspoort en een aantal ("drie vierendeel") panelen; 12 voet 
latten 

51 Dirck stillicgemaker 18 karren vervoeren 

51 Zwaentgen smits 43 pond ijzerwerk en spijkers 

51 Lambert die leidekker en 2 personen arbeid 

51 Lambert 2700 nieuwe leien; 15000 nagelen; 10 pond soldeer 

51v Heinrick Pietersz 
de brandemmers "leesten" (?) en van nieuwe bodems voorzien en de hengsels 
vermaken 

51v - zekere haakbussen vermaken 

51v Willem Allertsz 2 karren zand 

51v Geerlof Jansz en zoon 
arbeid in de beide Doelen, op de wachthuizen, in de poorten, en het huiske in de 
Potterspoort te ......(onleesbaar) 

51v Daem Willem Hugez 600 pannen gebruikt op de Kleiwegspoort 

51v Cornelis Vrericxz arbeid 

51v Dirck Willemsz 16 keer karren vervoeren en 9 keer rijden 

51v Zwaentgen smits 62 pond ijzerwerk, gebruikt bij de Minderbroeders en 300 kleine dennenagels 

51v Jan Matheusz en zijn zonen Theeu en Jan timmeren 

51v Gijs en Jan van Stolwijk arbeid en zagen en mennen 

51v Jan Matheusz en zonen arbeid 

51v Willem Stillicgemaker zagen en slepen 

52 Jan Matheusz 13 balken, 15 keperhouten, 45 kerksparren; 45 palen 

52 Cornelis Vrericxz dit opgehaald om steigers van te maken aan het stadhuis 

52 Lambert die leidekker dekken 

52 Jan Matheusz 
een Deventer "drippel" in de Potterspoort; 2 balken, een keperhout, zagen en 
slepen 

52 Jan Matheusz en 2 kinderen arbeid 
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52 Gijs arbeid 

52 Lambert die leidekker arbeid aan het stadhuis 

52 Cleyntgen die opperman arbeid 

52 - leien en 1000 nagels 

52 Pieter Adriaensz glazenmaker 4 glazen in de school 

52 Pieter Adriaensz glazenmaker glazen stoppen in het stadhuis 

52 Zwaentgen smits 16 glasijzers in de school vermaakt en spijkers 

52v Jan Matheusz en zonen arbeid 

52v Gijs van Stolwijk aarde schieten, hout zagen en slepen 

52v - pek en mos 

52v Jan Matheusz 
een "backer stiel"; een dubbele balk, 2 stukken hout van 30 voet en een balk, een 
leuning; 4 keperhouten 

52v Zwaentgen smits 300 kleine dennenagels 

52v Jan Jacopsz tinnegieter 53 pond lood 

52v Bouwen de mandemaker 2 houten raamwerken achter de school voor het maken van de glazen 

52v Jan Lambertsz de cuper zekere duigen, gebruikt voor het gemak bij de Dijkspoort 

52v Mees, die lijndraaier 2 klokkabels, samen 25 pond wegende 

52v Jan Matheusz en 3 personen arbeid 

52v Jan Matheusz 
2 dubbele balken, gebruikt voor de brug bij de begijnen op de Gouwe; 3 stukken 
hout van 30 voet voor dezelfde brug 

52v Jan Matheusz 6 keperhouten; veren gebruikt in de school; mennen en slepen en zagen 

53 Zwaentgen smits 400 kleine dennenagels 

53 Pieter Adriaensz 3 glazen in de school gemaakt 

53 Pieter Vrericxz 

een sleutel van de Doelentoren, een sleutel van de vierkante toren, een slot van 
de Willemstoren vermaakt, een sleutel van een kist en van het slot vermaken in de 
Dijkspoort; een slot in de kooltuin vermaakt en een sleutel; een slot met een 
sleutel vermaakt in de Franciscustoren 

53 Maricgen Euwouts een plank bij de Minderbroeders gemaakt 

53 Comen Dirck op de Turfmarkt 8 karren zand naar de Minderbroeders 

53 Jan Matheusz en 2 mannen arbeid 

53 Gijs van Stolwijk zagen, bossen slepen en mennen 

53 Jan Matheusz 150 sparren om bijthaken van te maken 

53 Zwaentgen smits 140 haken om bijthaken van te maken, 400 dubbele middelnagels 

53 Dirck straatgen 12 voet gootsteen bij de Minderbroeders gebruikt en een kar zand 

53 Jan Willemsz en Cornelis Jansz 
de vuurroeren naar en van het stadhuis dragen, toen men ze schoonmaakte en 
naar de poorten brengen 
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53 Barent smit de vuurroeren schuren, schoon maken en wassen 

53v - bijten hakken, die waren blijven liggen 

53v Barent smit 
de haken spijkeren op de wapenkamer, waar de haakbossen aan hangen, en het 
geschut klaarmaken, de fakkels pekken, met de emmers heen en terug dragen en 
verzamelen 

53v Jan Matheusz en 2 personen arbeid 

53v Gijs arbeid, balken zagen en eikenhout, bossen en slepen 

53v 4 mannen bijten hakken 

53v - 47 sparren om bijthaken van te maken 

53v Jan Matheusz 12 stukken hout van 30 voet, 12 balken, 25 middelhouten, 25 keperhouten 

53v Zwaentgen smits 28 bijthaken, 325 dubbele middelnagels; 600 kubussen om in kogels te gieten 

53v Jan simpel 6 keer bijten hakken bij de boom 

53v - een halve ton kalk, gehaald bij Willem sceepbreecker om 2 kogelgaten te stoppen 

53v Cornelis Vrericxz metselen 

53v Lambert de leidekker en 2 personen arbeid; 400 leinagels 

54 Jan Matheusz timmeren om de torens te repareren 

54 Theu Jan Matheusz timmeren 

54 Wouter Daemsz timmeren 

54 - een uitdrager zagen; 6 sneeën wagenschot, hout slepen 

54 Jan Matheusz 86 kerksparren om stelen voor bijthaken van te maken en 27 haken daarvoor 

54 Zwaentgen smits 
30 haken, die zwaarder waren; 40 pond ijzerwerk, gebruikt in de torens; 600 
dubbele middelnagels 

54 Pieter Vrericxz 

een pijpsleutel in de Madeleinentoren en het slotrad gemaakt; nog een pijpsleutel 
in de toren bij de Koveniersdoelen; nog een slot aan de Winterdijkstoren gemaakt; 
een nieuw springslot aan de Vleeshouwerstoren en 3 sleutels; nog een sleutel van 
de "tresorie" 

54 Pieter Vrericxz 

bij de Minderbroeders gehaald en vermaakt de kroon, die voor het heilige kruis 
hangt; een hengsel, een sleutel van een kist en het slot vermaakt; nog 4 ijzers 
waar men fakkels in zet met 8 haken; een "pethaak"; 2 gordijnroeden met haken 
en ogen; nog een sleutel 

54v Pieter Vrericxz 

bij de Minderbroeders een slot met 2 hengsels, een vertinde gordijnroe, nog een 
pijpsleutel, nog een napje in het wierookvat, 2 roosjes van een kastje, een sleutel 
aan de keuken gerepareerd; nog een plaat aan de kaarsen, een aambeeld voor de 
gordijnen om spijkers op te zetten, een nieuw hangslot aan de vismand, 2 sleutels 
aan het "ziekhuys"; nog een kabel aan de klok om mee te luiden; een sleutel van 
de Franciscus-toren; een sleutel en een slot vermaakt, 3 ijzers met gaten, waar 
men vensters mee "up set", 2 van deze ijzers, een nieuw slot boven de 
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"gastcamer", 6 hengsels in het "siechuys", nog een sleutel, 4 zagen vijlen, een 
kram, waar een slot in past, twee banden aan het "koer" aan de scholen. Een 
kandelaar solderen met een pan, 6 ijzers, waar men stoelen op legt in drie stellen, 
een slotrad maken. 

54v - 

2 sloten vermaken; een gordijnroe maken van "hoirselfs" ijzer; een blaker maken; 
een pijpsleutel van de voorpoort; een hengsel vermaken; een lepelsteel vermaken; 
een rand van een schepbekken; een steel van een schuimspaan; een pijpsleutel; 
een slotrad gemaakt en een hangslotrad 

55 Pieter Adriaensz 
een glas maken in de Tiendewegspoort; de glazen "versien" in de vleeshal; de 
glazen stoppen in de achterkamer, in de middekamer en in de klerkenkamer 

55 Dirck Heinrick Philipsz "dardalf" 100 (= 250) fakkels 

55 Jan Ponssen bepaalde glazen repareren bij de Minderbroeders 

55 Jacop Philipsz "vierdalve" ton tras 

55 Jan Matheusz 
hout, door hem geleverd aan de stad, zoals vermeld op het 13e blad. Het is door 
hem gehaald in Amsterdam; wij betaalden schiphuur, opslaan, teerkosten enz., en 
hij had de winst van het overdoen van het hout 

55 Jan Matheusz 

25 Noordse balken; 4 Deventer balken, 4 uitdragers gezaagd tot planken; een 
Deventer balk, gebruikt aan het hoofd buiten de Dijkspoort aan de stadsgracht 
waar de wagens op staan; 4 stukken gebruikt in het Veerstal, 4 grote Deventer 
balken gezaagd tot brugplanken; 2 Deventer sparren, gebruikt in de torens aan de 
vesten om de bossen daar op te leggen; nog een balk, gebruikt voor planken, die 
gebruikt zijn voor het solderen in de torens. 

55v Jan Matheusz arbeid aan de IJsselbrug met toestemming van de tresoriers 

55v - 
inzake de kalk, die de stad genomen heeft, 58 voet en mennen, opslaan, 
schuithuur, gekocht "bij" het pestilentiehuis en die gebruikt is als reparatie van het 
stadhuis en de stadsnuren 

56 - Blanco 

56v - blanco 

         

18 Diversen  
57 Barent smit 2 schippers uit de schepen halen om getuigenis af te leggen 

57 mr. Heinrick Claesz, procureur in Den Haag 
inzake het proces van de weduwe van Pieter Adriaensz, Cornelis Jansz de jonge 
c.s. tegen de tollenaar van Gorinchem 

57 de bode dit "boven" brengen naar Mechelen naar de Hoge Raad 

57 een bode 
2 keer gezonden naar de Raad om het bevelschrift van de compilatie en de 
intentie 

57 - nog voor het maken van de inventaris, de kosten te betalen door genoemde 
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weduwe en Cornelis Jansz, indien dit proces verloren wordt vanwege de 
schending van het arrest 

57 Aert Pietersz kopiëren van het octrooi van de gruit inzake de brouwerij in Vlaanderen 

57 - consultatie in Den Haag gehaald inzake Willicgen die brouwersknecht 

57 bij Witte Govertsz, burgemeester voor 2 brandemmers, toen hij in Brugge was, om daarna andere te laten maken 

57 de klerken van de ontvanger van Vlaanderen 
advies inzake de nieuwe regels voor de "grutenaers" van Vlaanderen geschreven 
aan de Geheime Raad 

57 een procureur Frans Lem (?) te Brugge verzoekschriften, kopieën, bewijsstukken e.a. 

57 de deurwaarder afroepen van de waardebepaling van de munt in maart 1521 en een kopie 

57v de Rederijkers onkosten, gemaakt op Palmzondag met toestemming van de Kamer 

57v door Witte Govertsz en de andere gedeputeerden te Amsterdam inzake de kwestie van het Goudse bier, en een kopie van een tractaat 

57v mr. Philips secretaris de flappaert maken en materialen 

57v door Witte Govertsz burgemeester toen hij in Delft was 

57v de secretaris een kopie van hun tolbrief 

57v de griffier, in Den Haag 
een akte, volgens welke men voortaan zal afdingen of naar beneden pleiten en 
zegel en fooi 

57v ....? Pietersz 
het bevelschrift van de valuatie uitschrijven, om die in het stadhuis te hangen, van 
20 bladen 

57v Camp Davidt 
het "werwerck" op de toren onderzocht in 5 of 6 dagen, daarvoor betaald door de 
Kamer 

57v mr. Jacop Mouwerinsz, raad in het Hof van Holland 
zekere diensten, door hem bewezen aan de stad, inzake de smaldeling, 
verponding en andere zaken; hem opgedragen door de vroedschap en op bevel 
van de kamer 

57v de griffier een uittreksel uit de tollen van Zeeland 

57v Claes Ottez voor het grote waarde-ijzer, waarmee de lakens gemerkt worden in de Raam 

57v - voor het zilver op de mouwen van Jan Claesz de bode en het verven 

57v Claes Joosten de scipper zeker eikenhout vervoeren naar Den Haag, naar de president 

58 een deurwaarder 
een kopie van een bevelschrift waarmee hij die van Gent dagvaardde inzake de 
waardebepaling van het geld 

58 - een kopie van het privilege van de tollen en authentiseren 

58 Harmen Harmensz deurwaarder een kopie inzake het proces van Gerit Herrick 

58 Harmen Harmensz deurwaarder omdat hij Herrick dagvaardde naar Mechelen, "die stede geappelleert hadde" 

58 mr. Abel van Colster, raad-ordinaris in Holland 

zijn werkzaamheden aangaande de IJssel met Marchelis van Seger Scapelle, 
secretaris Thomas Cassexy, procureur Harmen Harmensz, deurwaarder 
betreffende de zaak van de IJssel en wel op verzoek van Jacop van Borsselen 
kastelein "impetrant" en de procureur-generaal bij hem gevoegd tegen Gijsbert 
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Gheritsz c.s. defaillantten wonende op de IJssel 

58 
de commissaris, de secretaris, de procureur, de deurwaarder en de 
dienaars van de commissaris 

arbeid en wijn 

58 
de commissaris en de secretaris, procureur en deurwaarder en de 
dienaars en die van het gercht 

verteringen 

58 Jan Trompersz 
die op bevel van het gerecht "Gherit den dollen man" een zekere tijdlang te eten 
en te drinken heeft gegeven 

58v Adriaen die baginepater en Jan Piersz de weg naar Leiden en naar Amsterdam gemaakt op bevel van de burgemeesters 

58v een bode van Mechelen brieven gebracht aan de Raad van Holland inzake het proces van Gherit Herrick 

58v - dit proces "envarijelyseren"; weer naar Mechelen 

58v mr. Cornelis Hoon het interdict maken inzake het proces van de "mijnte" (?) 

58v Cornelis Jansz te Rotterdam in 't Lam zekere brieven "die van boven" kwamen, die hij aan de burgemeester doorstuurde 

58v Jan Dircxz seylmaker geldzakken maken 

58v Aert Pietersz kopieën schrijven 

58v - 
een bevelschrift betreffende de tonnen in Vlaanderen en grosseren van het 
verzoekschrift 

58v - 
het bevelschrift van die van Middelburg inzake de problemen met het bier en 
rekest 

58v - 2 brieven, gezonden naar Middelburg en Zierikzee 

58v - de zegels van de gratie van de 80.000 

58v - 
de akte van de toestemming van deze bede en van de vrijspraak van de eis van 
de .......? 

58v - 
zekere kopieën, door mr. Philips gegeven aan de secretarissen van Delft en van 
Leiden inzake de ordonnantie van de bakkerie 

59 heer Splinter Barentsz een akte van zekere getuigen aangaande het proces van Gerit Geritsz Herrick 

59 Comen Claes 2 registers waar de pensionarissen in schrijven 

59 - het advies van de wacht van de gheloo (?) te verleggen 

59 - morgengeld van het verloren land in het land van Stein, per viertel 

59 - een kopie een plakkaat inzake het uitvoeren van het koren 

59 de rentmeester Vranck van het klerkambacht 

59 een bode en een deurwaarder nieuwe "tieding" op bevel van de burgemeesters 

59 Bartelmees van Egmond 
inzake het proces van Cornelis Jansz de Vrije om het proces in Den Haag te 
vervolgen voor procureurs en advocaten (eerder vergeten te vermelden in de 
rekening) 

59 Huych Aelwijnsz 
voor een dag van de koop van het pestilentiehuis, en de nonnen op de Haven te 
Schoonhoven hebben een som geld gekregen 
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59v Jaspijn, secretaris bij het Hof van Holland 
kopieën vertalen van het Waals in het "Duytsche", betreffende de gruit van het bier 
in Vlaanderen 

59v Adam die deurwaarder 
zekere kopieën van plakkaten inzake de verlenging van de wacht op de "gelede" 
waar genoemde Adam in surceance hier gebleven is 2 dagen 

59v Adam die deurwaarder 
hier nog eens gekomen om het genoemde plakkaat te publiceren, de zaak is weer 
in surceance gehouden gedurende enige tijd 

59v 2 getuigen vanwege het appèl 

59v Comen Dirck Jansz Lonck 
de taf, waar het vaandel van de oude schutters van gemaakt is, met toestemming 
van de kamer 

59v Aelwijn de snier laken, en naaien van de "waeckrock" op de toren 

59v Aert harnismaker 
zekere kopieën aangaande het kasteleinschap, met toestemming van de 
burgemeesters 

59v Pieter Dircxz de glazenmaker 2 glazen, die de stad geschonken heeft te Mechelen in 't Loys tot Passchier 

59v - zekere artikelen betreffende de wens van de Vlamingen om het korenbier te halen 

59v een bode drinkgeld vanwege 2 doodsberichten 

60 de commissarissen 
die de overeenkomst opgesteld hebben inzake Gerit Herick, vanwege het 
overbrouwen door hem binnen Gouda en Den Haag, in zijn voordeel gewezen en 
weer herroepen in Mechelen 

60 Claes Gherit Claesz een jaar de korenaccijns bewaren 

60 Gerit Geritsz Herick 
de boetes, waartoe hij veroordeeld was, moeten volgens mr. Jan Verstraat door 
de stad aan hem worden terugbetaald 

60 Jan van Nereep (?), schuitmaker fooi voor het doodsbericht van Verdu Pieters "dair god die ziel van hebben moet" 

60 - 
een kopie van de minuten van de eis van de procureur-generaal inzake het land 
van Holland 

60v - blanco 

         

19 Bezoldigingen  
61 Griete moer dat vroetwijf bezoldiging 

61 de baljuwknechts in Den Haag en de procureurknechts geld voor Nieuwjaar 

61 Dirck Reyersz en mijn joncker, gezworen bode van het Hof geld voor Nieuwjaar 

61 de poortwachter van de voorpoort in Den Haag geld voor Nieuwjaar 

61 de poortwachter van de middelpoort in Den Haag geld voor Nieuwjaar 

61 Dirck Adriaen Dircxz de Doelen bewaken 

61 Jan van Mechelen het Vlamingspoortje openen en sluiten 

61 Heyn de Veerstalpoort en de poort naast het Tolhuis openen en sluiten 

61 Heinrick Lenertsz het Doelenpoortje openen en sluiten 
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61 Huych Moel de Tiendewegspoort en het wed openen en sluiten 

61 Jan Aelbertsz de boom openen en sluiten 

61 Ellert Corstensz de Dijkspoort bewaken 

61 Gijs Cornelisz de Potterspoort, 't hek en de boom openen 

61 Kers Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

61v Pieter Aertsz de klok stellen in Sint Joost gasthuis 

61v de boden hun kleding 

61v Jacop Reyersz en Jacop Dircxz het marktveld schoonmaken 

61v Coenraedt Claesz, deurwaarder bij het Hof geld voor Nieuwjaar, wat de deurwaarders betreft 

61v de boden de kamer bewaren "ende voir 't vieren" 

61v Barent smit de andere kamer, en ook 't vieren 

61v Jan Hugez van Dam onderhouden van de kade van de Gouwsluis en de Groeneweg bij Boskoop 

61v Willem Stevensz de weeskamer bewaren 

61v mr. Pieter Claesz zijn kleding 

61v mr. Heinrick Claesz via Cornelis Raes wonende in Den Haag bezoldiging 

61v de deurwaarder vn de Rekenkamer in Den Haag geld voor nieuwjaar 

61v het gerecht, de tresoriers, de kastelein en de schout hun kleding 

61v de schepenmeesters de 4 poortpandingsmaaltijden 

61v Pieter Vredericxz de klok stellen op de toren 

61v Willem Jan Willemsz vanwege de processie van de brouwers 

61v mr. Dirck de barbier de klok stellen in de Nootgods 

62 mr. Claes de Marcij bezoldiging 

62 de Rederijkers 
bezoldiging, die zij jaarlijks krijgen omdat zij de processie elk jaar uitzetten, als 
men de processie houdt 

62 mr. Cornelis Heinricxz, advocaat bezoldiging 

62 Jan die baggerman een jaar lang de singel egaliseren 

62 mr. Jan Bazijn bezoldiging 

62 Cornelis van Schoonhoven, advocaat bij het Hof van Vlaanderen bezoldiging 

62 mr. Dircx, pensionaris bezoldiging 

62 Cornelis Vrericxz de stadsmetselaar bezoldiging, met toestemming van de burgemeesters 

62 Barent smit het raadhuis bewaken 

62 Barent Dircxz, alias smit de tresorierskamer bewaren 

62 Barent smit de weeskamer bewaren 

62 Frans Cornelisz de 4 stuivers "in manen" 

62 Frans Cornelisz rondgaan 
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62 mr. Philips vanwege het klerkambt bewaren 

62 de schepenmeesters zegelen "dat zij vuyt dat clerckambacht ontfangen" 

62v - blanco 

         

20 Renten  
63 reeksen namen - 

         

         

 1522 inv.nr. 1180 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Dirck Boyens de zijl in de Potterspoort 

1 Lieven Gheritsz de vismarkt 

1 Aeltgen Dirck Jacopsz en Volpert Dircxz de 4e gracht bevissen 

1v Pieter Nevez laken 

1v Claes Dammesz vlees 

1v Anthonis Feyssen zout 

1v Daem Barten visserij in het land van Stein 

1v Cornelis Jansz Bosch vellen 

1v Frans Cornelisz huiden en hoornbeesten 

1v Gillis Roelofsz smaltienden in Stein 

2 Jan Jacopsz turck de brug met het veer te Haastrecht 

2 Heye Geritsz azijn en zeep 

2 Jacop Jansz Moel hout en turf 

2 Gerbrant Heinricxz zout, verse haring, bokking en sprot 

2 Jan Dircxz de bastaert meel 

2 Ghijsbert Borwaertsz brandewijn 

         

2 De tienden in het land van Stein  
2v Jan Trompersz oost- en westeinde van de Willens 

2v Pieter Jacops in Stein Wouter Geritsz blok 

2v het klooster in Stein Dirck van der Gouwen blok 

2v Geryt Joosten Wagelwijk 

2v Stijn Geerlofs de Veerlaan te Haastrecht 
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2v het klooster van Stein de 2 lood zilver 

3 - de tienspenning en die men jaarlijks ontvangen zal 

         

3 Diverse ontvangsten  

3v mr. Philips 
vanwege het klerkambt, waarbij hij verdiend heeft meer dan 100 Rijnse guldens (= 
zijn loon), dat is het geld dat hij de schepenen geeft voor het zegel 

3v - nog uit de lening van de gemeente ontvangen 

         

4 Nakoop in het land van Stein  
4 Vop die molenaar van Frans Willemsz kinderen op 5 morgen 

4 Jan Jansz rentmeester van Ghijsgen Harmensz op 5 morgen 

4 Claes Jacopsz in 't land van Stein van Maricghen, Vrederick Paeuwens weduwe, op 7½ morgen 

         

5 Correcties  
4v Heyn Backer - 

4v IJsenout Claesz - 

4v Cornelis Jacopsz de Zeelander - 

4v Geert Robbert Aelbertsz' weduwe - 

         

6 Overige ontvangsten  
5 Claes Dammisz zekere leien, gekomen van de hal 

5 Jacop Willemsz 
geld ontvangen "bij" Pieter Roelofsz, dat gegeven is aan Pieter die glazenmaker 
voor glazen die hij maken zal in de kamer 

5v de landsheer los- en lijfrenten van de domeinen 

6 - saldo 

6v - blanco 

         

7 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
7 Jacop Moel wijnaccijns, eerste kwartaal 

7 Dirck Dielofsz wijnaccijns, tweede kwartaal 

7 Pieter Nevez wijnaccijns, derde kwartaal 

7 Witte Govertsz wijnaccijns, vierde kwartaal 

7v Dirck Jansz en Reynier Paeu bieraccijns, eerste kwartaal 

7v Dirck Tempelsz bieraccijns, tweede kwartaal 
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7v Witte Govertsz en Jacop Pietersz bieraccijns, derde kwartaal 

7v - bieraccijns, vierde kwartaal 

8 - brouwerijaccijns, eerste kwartaal 

8 - brouwerijaccijns, tweede kwartaal 

8 - brouwerijaccijns, derde kwartaal 

8 - brouwerijaccijns, vierde kwartaal 

8v Claes Geritsz, bewaarder van de stadsweg korenaccijns, eerste kwartaal 

8v Claes Geritsz, bewaarder van de stadsweg korenaccijns, tweede kwartaal 

8v Gerit Claesz, bewaarder van de stadsweg korenaccijns, derde kwartaal 

8v Jan Cornelisz, bewaarder van de stadsweg - 

         

8 De nieuwe dijk in Stein  
9 Jan Jacop Voppez de eerste ban van de hoge dijk 

9 Jan Geritsz Vleyshouder de tweede ban van de hoge dijk 

9 Jan Trompersz de derde ban van de hoge dijk 

9 Adriaen Dircxz van Crimpen de vierde ban van de hoge dijk 

9 Jan Rommerz de vijfde ban van de hoge dijk 

9v Cornelis Dirck Bouwensz de zesde ban van de hoge dijk 

         

9 
Ontvangsten uit de oude en de nieuwe 
administraties, leningen  

10 - ontvangsten uit de oude en de nieuwe administraties, leningen 

         

10 Saldo van de inkomsten  
10v - saldo 

         

11 
Opgelegde gelden, de bede van de landsheer en 
andere beden  

11 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen 

11 - trekgeld van de nieuwe dijk 

11 - opgelegde gelden, 2e kwartier 

11 - opgelegde gelden, 3e kwartier 

11 - opgelegde gelden, 4e kwartier 

11v Willem Goudt, rentmeester termijnen van de bede van 80.000 
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12 Willem Goudt, rentmeester termijnen van de bede van 80.000 

12 de rentmeester Dirck Goedsscalcxz een termijn van het klerkambt 

12 - leningen, van de administraties met kwitantie van Jan Cornelisz 

12 - 
leningen van de administraties met kwitantie van Vrerick Adriaensz met een 
kwitantie van Aert Pietersz van IJsselstein 

12 - lening van de administraties met kwitantie van Geertemoer 

12v Gerit Geerlofsz speciale rentmeester in het kwartier van der Goude betaling, als aflossing van de gemenelands renten 

12v Gerit Geerlofsz, speciale rentmeester in het kwartier van der Goude de portie van de omslag over Holland en Friesland 

12v Gerit Geerlofsz, speciale rentmeester in het kwartier van der Goude idem en de kosten van de haring, "Vorrick" (?) 

13 - blanco 

         

12 Reizen  
14 Witte Govertsz en mr. Reynier naar Den Haag, om de rentmeester te betalen, en inzake het kasteleinschap 

14 
Willem Jan, Cornelis Jansz Bosch, burgemeesters, mr. Reynier en 
Witte Govertsz 

naar Den Haag, inzake de petitie van de bede en andere grote zaken o.a. 
sleehuur 

14 mr. reynier, pensionaris naar Den Haag, inzake het admiraalschip 

14 mr. Reynier, pensionaris, met de schout naar Woerden 

14 mr. Reynier naar Den Haag inzake de dagvaart van de bede, en het kasteleinschap 

14v mr. Reynier naar Den Haag, om antwoord te geven op de petitie door de K.M. 

14v Cornelis Jansz Bosch, burgemeester naar Den Haag, inzake deze petitie 

14v 2 mannen lopend naar Oudewater 

14v een man op een paard naar het einde van de IJssel 

14v mr. Reynier, pensionaris naar Den Haag, inzake de petitie van de stadhouder 

14v Cornelis Jansz Bosch, burgemeester naar Den Haag 

14v mr. Reynier 
naar Den Haag, om hulp en bijstand te vragen inzake de nieuwe zegels 
betreffende het Goudse bier in het Vrije (B) 

14v Jacop Pietersz naar de rentmeester om hem geld te brengen 

15 Heinrick de Vrijes naar Utrecht met brieven 

15 een bode die hier kwam om ons te waarschuwen 

15 
Willem Jan, burgemeester Gerit Geerlofsz, Cornelis Dirck Bouwensz, 
Gijsbert Geritsz en Dirck Straetgen 

om een nieuwe vaart achter Moordrecht te bestellen ("ordonneren") 

15 - 
een brief gezonden aan de president en de Raad, op bevel van de burgemeester 
aan de bode gegeven 

15 Jacop Minne, Cornelis Jansz Bosch, burgemeester 
naar Brussel, inzake de petitie van de bede en op schrijven van de Koning van al 
zijn landen vanwege het voorstel van zijn vertrek en afscheid 

15 Jacop Pietersz in Brussel bij on gekomen op bevel van de vroedschap, daarna naar Gent op en 
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neer 

15 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om de rentmeester Willem Goudt te geven zekere gezegelde 
obligaties om de 2 bedes op Kerstmis te betalen 

15v Jan Claesz, de bode naar Utrecht, naar de Deken van Oudmunster met een brief van de stad 

15v mr. Reynier met de burgemeesters naar Brussel vanwege de toestemming tot de bede 

15v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de stad Amsterdam, om te horen lezen bepaalde 
brieven, geschreven door de gedeputeerden van Holland vanuit Denemarken 

15v Heinrick Jacopsz, bode naar Hulst met brieven, en naar Hont (?) 

15v Melis Claesz naar Brugge met een brief aan onze gedeputeerden 

15v Heye Geritsz, burgemeester naar Den Haag, voor de dagvaart over de vervroeging 

16 Cornelis Jansz Bosch en Barent Heinricxz naar Brugge, naar de gedeputeerden met toestemming van de vroedschap 

16 Jacop Minne, burgemeester 
naar Brussel en Gent, in verband met mogelijke accijnzen op het Goudse bier in 
het land van de Vrije, en andere zaken, van de haver te Nieuwpoort en elders 

16 mr. Reynier pensionaris en Jacop Minne naar Brugge, in dezelfde kwestie als hierboven beschreven 

16 Jan Claesz, bode naar Den Haag met brieven 

16 Gerit Heye, burgemeester, en mr. Dirck Pensionaris naar Den Haag, om de rentebrieven te "kasseren" 

16 mr. Dirck 
naar Brugge om het akkoord van de vroedschap te brengen aan Jacop Minne en 
mr. Reyer 

16v Heye Geritsz, burgemeester, Symon Heinricxz naar Dordrecht, inzake de stapel 

16v Heye Geritsz naar Den Haag, vanwege de eis van de anticipatie 

16v Heye Geretsz, burgemeester en Witte Govertsz 
naar Den Haag, inzake anticipatie van de bede, om de soldaten in Friesland mee 
te betalen 

16v Jacop Pietersz, en Jan Cornelisz naar Schoonhoven, met geld om de soldaten mee te betalen 

16v Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck 
naar Den Haag, ter dagvaart om de opdracht ("commissie") van mr. Jan Tulet te 
horen inzake het welzijn van het land (een dag) 

16v mr. Dirck 
naar Den Haag, om te antwoorden op het voorstel van de koning inzake de 
overeenkomst met de koning van Denemarken om het geld te gebruiken voor de 
soldaten in Friesland 

17 mr. Dirck 
naar Den Haag, om definitief antwoord te geven over de wens van de koning om 
de soldaten in Friesland te betalen 

17 mr. Aelbert Verloe 
een reis gemaakt naar de commissarissen inzake de "verlegginge" van de wacht 
van de galei 

17 Heye Geritsz, burgemeester naar Den Haag inzake de gijzeling van de rentmeester 

17 Heye Geritsz naar Den Haag, met geld aan de rentmeester 

17 Gerit Heye, burgemeester naar Den Haag, voor de dagvaart aangaande de haringvaart 

17 Heye Geritsz naar Den Haag inzake de haringvaart 
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17v mr. Reinier met de burgemeester Heye Geritsz deze 3 genoemde reizen 

17v mr. Reinier 
naar Antwerpen, inzake de brouwerij, vandaar naar Nieuwpoort en Duinkerken, 
om de vastgehouden haver er uit te krijgen 

17v mr. Dirck 
naar Bergen in Henegouwen, met de gedeputeerden van Holland naar de 
landvoogdes om antwoord te geven op de wens van de 20.000 vanwege de 
koning van Denemarken 

17v een bode die waarschuwde, dat de Hertog van Gelre "up de been was" 

17v Witte Govertsz en Jacop Pietersz naar Den Haag, om de rentmeester te betalen 

17v mr. Reynier naar Dordrecht, naar de landvoogdes inzake de haringvangst en bede 

18 Heye Geritsz, burgemeester naar Dordrecht, op schrijven van de landvoogdes, inzake de petitie van de bede 

18 mr. Reynier dezelfde reis 

18 Witte Govertsz naar Den Haag, naar de rentmeester met geld 

18 Heye Geritsz, burgemeester, Jan Jansz en Barent Heinricxz 
naar Den Haag, inzake de petitie van de landvoogdes inzake de 100.000 van de 
anticipatie van de bede 

18 mr. Reynier dezelfde zaak 

18 Heye Geritsz, burgemeester naar Den Haag, inzake de anticipatie 

18 mr. Reynier dezelfde reis naar Den Haag 

18v Heye Geritsz, burgemeester naar Den Haag, inzake de anticipatie 

18v mr. Reynier dezelfde zaak 

18v Heye Geritsz naar Den Haag, inzake de verdediging van het land 

18v mr. Reynier naar Den Haag, zelfde zaak 

18v Cornelis Jansz Bosch, burgemeester en 5 personen naar Den Haag, voor de gijzeling, 4 dagen, verteringen etc. 

18v mr. Reynier 
3 keer naar Den Haag, inzake de anticipatie, de gijzeling en de ordonnantie van 
de verdediging van het land 

18v Dirck Geritsz, stratenmaker van de stad naar Delft, om de galg te meten en de ordonnantie te zien 

18v mr. Dirck Heinricxz 
naar Bergen (B), ter dagvaart, op schrijven van de landvoogdes, inzake bepaalde 
meningsverschillen tussen deze landen 

19 mr. Dirck Heinricxz naar Den Haag, ter dagvaart inzake de wens van 32.000 pond 

19 Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om te antwoorden de commissarissen op de wens 
van de 32.000 tot de verdediging van het land 

19 Witte Govertsz en Reynier Paeu naar Antwerpen, om de renten te betalen 

19 Reynier Paeu vandaar naar Nieuwpoort en daarna naar huis 

19 mr. Reynier en Andries tollenaar naar Den Haag, tegen die van Dordrecht, vanwege de omslag over de burgers 

19v Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om te antwoorden op de wens van de 20.000 te bezegelen "tot 
laste van het land" 

19v Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck naar Den Haag om antwoord te geven op de wens van het bezegelen, als 
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Amsterdam ook bezegelde 

19v Adriaen Adriaensz 
naar Gent aan mr. Reynier inzake het respijt, waarbij onze poorters zich niet 
mogen voorbereiden 

19v Willem Jan, burgemeester en Dirck Jansz de Lange naar Amsterdam om de renteniers te betalen 

19v mr. Reynier 
naar Gendt met de andere steden van Holland, met betrekking tot de uitvoer van 
het koren en ook vanwege de zaak van de koning van Denemarken en de Hanze 
steden 

20 mr. Reynier naar Den Haag inzake de gijzeling en de haringvaart 

20 mr. Reynier naar Den Haag inzake de 8000 

20 Augustijn Cornelisz naar Mechelen, naar mr. Jan Bazijn, inzake het hoger beroep van de haringvangst 

20 Heinrick Jacopsz 
naar Mechelen met een brief aan mr. Jan Bazijn, inzake het hoger beroep van de 
gegijzelden 

20 Adriaen Adriaensz 3 keer naar Den Haag met brieven 

20 Heinrick Jansz, de bode naar Den Haag, met een brief van de stad aan mr. Reynier inzake de haringvangst 

20v mr. Dirck Heinricxz, pensionaris 
naar Den Haag, inzake het betalen op de gegijzelde "faulte" vanwege de 
haringvanst, en verder te bewerken dat de "heirebicy" (?) van geen haver naar 
Gouda te brengen uit Bergambacht gedaan zou worden door die van Dordrecht 

20v Adriaen Dircxz, schout 
met wagen om een man te volgen, die door zekere Bouwen hier voorbij de stad 
geleid werd 

20v mr. Reynier, pensionaris naar Gent, om een staat te verkrijgen 

20v mr. Reynier, pensionaris naar Den Haag, om het advies van de staat 

20v Heinrick Jacopsz 2 keer naar IJsselstein en 1 keer naar Oudewater 

20v mr. Dirck Heinricxz naar Govert van Zuytoert 

21 mr. Dirck Heinricxz 
weer naar Govert van Zuytoert om hem zijn kwitantie aan te bieden en de boze 
aanmaning en verzoeken om ontslagen te worden van het arrest, dat zij in 
Vlaanderen hadden gepleegd 

21 mr. Dirck Heinricxz, met Pieter Licht 
naar Den Haag, om de Raad op de hoogte te stellen van de doorbraak van de 
lekdijk 

21 Wouter Dammesz naar Gouwsluis, op bevel van de commissarissen op het werk "van 't water" 

21 Adriaen Adriaensz de bode 
gelopen naar de Rijndijk en naar Bodegraven om de landlieden te waarschuwen 
voor het water 

21 Jan Pietersz de houtzager naar Boskoop en Zoetermeer en andere dorpen 

21 Jan Cornelisz 
naar Den Haag, om de rentmeester de bede te betalen, en om de dagvaart inzake 
de oorlogsschepen te "belaeten" 

21v Bouwen Dircxz naar Schoonhoven, op bevel van de gedeputeerde(n) 

21v Heymen Jan Janszoons knecht naar Den Haag met brieven aan Jan Cornelisz 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        531 

 

 

21v Anthonis Feyssen 
naar Waerden naar onze gedeputeerde, nog voor zijn paard waarmee de schout 
naar Oudewater ging 

21v Willem Storm 
huur van 2 paarden gebruikt door Pieter Roelofsz en Jan Dircxz, waarmee zij naar 
Oudewater gingen 

21v een man 
naar Hulst met brieven inzake het arrest, door Govert van Zuytoert gelegd op onze 
schepen 

21v Wouter Daemsz 
naar Culemborg, Schoonhoven en St. Mariewaard en andere plaatsen om te 
krijgen bepaalde tijdingen over de Gelderse soldaten 

21v heer Splinter met burgemeester Pieter Roelofsz naar Vreeswijk inzake het water 

21v Joost Hobbez een lading vuil om de zijl in de Peperstraat mee te stoppen 

22 Cornelis Jansz de Jonge en Reynier Paue 
naar Oudewater met de brouwersknechts en andere Linschoters om de dijken te 
versterken, opdat het Lekwater hier niet zou komen 

22 schout Cornelis Jansz Bogaert en Cornelis Dircxz en drie knechten naar de Linschoterdijk om die te repararen 

22 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, met landlieden uit Waarder en Reeuwijk naar de Raad om hen 
aan te sporen dat men de Linschoterdijk "wel maecken ende houden soude voir 't 
water" 

22 mr. Dirck Heinricxz; en Pieter Licht en Gerit Pietersz uit Haarlem 
naar de Linschoterdijk om volgens ordonnantie van de Raad de Linschoterdijk 
dicht te maken 

22v 
Witte Govertsz, burgemeester, mr. Dirck Heinricxz en Gerit Pietersz 
"up Haarlem" 

naar Den Haag om de Raad te informeren over de schout op de Linschoterdijk, die 
wilde verhinderen dat deze dijk gemaakt werd en andere "inconvenienten" 

22v 
Witte Govertsz, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz met de 
commissarissen en Gerit Pietersz en Pieter Licht 

naar de Linschoterdijk, om deze dijk te repareren 

22v een bode uit Culemborg die waarschuwde voor de soldaten van de heer van Gelre 

22v Willem Storm huur van een paard om mee te rijden naar IJsselstein 

22v een man uit Leerdam die brieven met waarschuwingen bracht 

22v Adriaen Dircxz, schout van Gouda naar Oudewater vanwege de Linschoterdijk en huur van een paard 

23 Witte Govertsz, burgemeester, mr. Dirck Heinricxz naar Den Haag, ter dagvaart inzake het doorbreken van de Lekdijk 

23 Witte Govertsz, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz naar de Linschoterdijk, met de heemraad van Schieland en "delleflant" (= Delfland) 

23 Heinrick Jacopsz, de bode naar Den Haag met een brief aan de Raad 

23 mr. Reynier met Witte Govertsz, burgemeester 
naar Den Haag, naar mr. Vincent Cornelisz, om de uitvoering van de straf van de 
gijzeling te verhinderen 

23 mr. Reynier 
naar Mechelen, om het voorstel van het bezegelen van de 3000 gulden per jaar 
aan te horen, dit op de bede van de keizer 

23 mr. Reynier pensionaris 
heeft gezonden naar de Goudkade 3 tonnen bier, op bevel van de burgemeester 
toen de commissarissen daar zelf in persoon waren, te weten de heer van Castre, 
Jan Benning en anderen en slepen en verlies van tonnen 

23v de dienaars van de schout met 2 wagens om zekere wagens terug te halen van buiten de stad 
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23v mr. Dirck Heinricxz naar Oudewater bij nacht, en Dirck Benne daarvoor betaald de wagenhuur (?) 

23v Heinrick Jacopsz toen hij het geld naar Den Haag bracht: schuithuur en wagenhuur 

23v Adriaen Dircxz, schout, met mr. Reynier bruynt (?) naar Antwerpen, in verband met de brouwers 

23v Lieven Geritsz 
naar Den Haag, om te praten met Claes Cobel, rentmeester, om uitstel te krijgen 
aangaande het geld van de haringvangst 

24 - saldo 

24v - blanco 

         

13 Schenkingen  
25 de kasteleinsvrouw een maaltijd, toen zij voor 't eerst de burgemeester en het gerecht ontmoette 

25 de getijdemeesters 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 

25 de heer van Wassenaar 4 kannen wijn 

25 de hoogheemraad 2 kannen wijn in Den Hoeren 

25 
de aartsbisschop van Palermo (Jean Carondelet, president van de 
Geheime Raad) en de heer van Male met Willem Goudt rentmeester 

verteringen in 't Vlies 

25 de ridders, die naar het heilige graf zijn geweest 6 kannen wijn op Palmzondag 

25 de rentmeester uit Den Haag toen hij hier was om de hopaccijns te verpachten, 2 kannen wijn 

25 die van Gend 2 kannen wijn 

25 de zoon van Aelbert Willemsz 
bij zijn eerste mis als priester de tolle-offerande van die van het gerecht, en 4 
kannen wijn, en de oude en de nieuwe schutters elk 2 kannen wijn 

25v de oude en de jonge schutters wijn, vanwege het rondgaan in de processie op Sint-Jansdag en sacramentsdag 

25v de "ministers" van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

25v de Graaf van Hoogstraten op het slot 18 stopen wijn 

25v de heer van Hulst 2 kannen wijn 

25v de heren van Hoeren 2 kannen wijn 

25v een raadsheer uit Mechelen een maaltijd met wijn in het Vlies, met toestemming van de burgemeesters 

25v de heer van Castre 4 kannen wijn, toen hij hier kwam vanwege het water 

25v de heer van Kaster nog 2 kannen wijn 

25v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn in Den Hoeren 

25v Jan Benning, raadsheer 2 kannen wijn in Den Hoeren 

25v Witte Govertsz, met mr. Reynier en met vrienden 
gesproken over de straf, waar 5 personen in terecht gekomen waren over niet 
uitgevoerde gijzeling en andere zaken 

26 mr. Jan van Duvoort 
2 kannen wijn in Den Hoeren, met de commissarissen bij de doorbraak van de 
lekdijk 

26 mr. Frans Cobel, commissaris 2 kannen wijn bij de doorbraak van de Lekdijk 
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26 de stad Delft, er ook waren bij de doorbraak 2 kannen wijn 

26 mr. Vincent een maaltijd met wijn en 2 trapganzen in Den Hoeren 

26 de baljuw van Reynsburch 2 kannen wijn in Den Hoeren 

26 
de heemraden van Delflant, Rijnland, Schieland en de Rijndijk met de 
gedeputeerden van Delft en Leiden 

geld 

26 Willem Goudt, rentmeester 2 kannen wijn 

26 de pachters van Gent 2 kannen wijn 

26 mr. Frans Cobel en mr. Pieter de lange commissaris 2 kannen wijn bij de doorbraak van Lekdijk 

26 de Minderbroeders een maaltijd met wijn op St.-Franciscusdag 

26 de heer van Hoogstraten of zijn familie ten huize van Jan Cornelisz Benscop 

26 
de heer van Palermo (Jean Carondelet, president van de Geheime 
Raad) te Gent 

2 tonnen Gents bier bij mr. Reynier pensionaris 

26 de procureur-generaal een kan wijn op bevel van de burgemeesters 

26v de stad Leiden 
2 kannen wijn, ten huize van Nelle Willem Stevensz, toen zij naar Gouda kwamen 
vanwege de Linschoterdijk 

26v de heer van Assendelft 2 kannen wijn 

26v de officiaal van Utrecht 
3 kannen wijn ten huize van Dirck Dircxz burgemeester, met toestemming van 
Jacop Minne en Jan Jansz, burgemeester 

26v mr. Frans Cobel en mr. Pieter de Lange een maaltijd met wijn in Den Hoeren 

26v mr. Jan, pensionaris te Remmerswael "ende is Jacop Philipsz zwager"; een kan wijn 

         

14 Waken  
27 de 5 poortwachters waken 

27 de 4 klapwakers "die bijder straaten gaen" waken 

27 de torenwachters die op de kerktoren waken 

27 2 mannen waken op "die brugge" 

27 de 5 poortwachters waken 

27 Willem de houtzager waken op het slot 

27 Jan Simpel bijten hakken 

27 de 5 poortwachters telkens 14 dagen waken 

27 Jan Simpel het lood geven in het gat van de haven, doorlopend 

27 9 mannen 1 nacht gewaakt op bevel van de burgemeesters 

27v Jan Simpel 1 nacht gewaakt op bevel van de burgemeesters 

27v de 5 poortwachters 1 nacht gewaakt op bevel van de burgemeesters 

27v Jan Simpel 1 nacht gewaakt op bevel van de burgemeesters 
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27v de 5 poortwachters 1 nacht gewaakt op bevel van de burgemeesters 

27v Cornelis die waecsetter en 2 mannen waken 

27v Hubert Aertsz, Cornelis harmansz, Willem Hubertsz en Barent Smit elk 3 nachten waken en kaarsen 

27v Barent Dircxz 
omdat hij met toestemming van de burgemeesters en de kamer voorgeschoten 
heeft voor waken in de winter 

27v de 5 poortwachters 
omdat hij met toestemming van de burgemeesters en de kamer voorgeschoten 
heeft voor waken in de winter 

27v Jan Simpel 
omdat hij met toestemming van de burgemeesters en de kamer voorgeschoten 
heeft voor waken in de winter 

28 Barent Dircxz en 7 mannen 
gewaakt een nacht op bevel van de burgemeesters en een pond kaarsen; nog 10 
pond kaarsen toen de schutters met de gemeente de wacht hielden gedurende 10 
dagen 

28 Jan Simpel - 

28 de 5 poortwachters - 

28 Jan Simpel - 

28 de 5 poortwachters - 

28 Jan Simpel - 

28 5 poortwachters elke dag bij 't openen van de poort een uur in de poort blijven 

28 Jan Simpel - 

28 de 5 poortwachters - 

28v Jan Simpel - 

28v de 5 poortwachters - 

28v Jan Simpel 2 dagen de boom sluiten 

28v Pieter Jansz, en 3 mannen buiten de stad waken 

28v Jacop Ketel en 2 mannen 's nachts waken om de stad 

28v de 5 poortwachters - 

28v 4 wakers waken op de Singel 's nachts 

28v Jan Simpel - 

28v de 5 poortwachters - 

29 Jan Simpel - 

29 de 5 poortwachters - 

29 Willem de lijndraaier 9 keer luiden voor 't bijten 

29 Sander de houtzager en 3 mannen waken 

29 Dirck Gerit Stempelsz het slot bewaken, toen Jacop van Borsselen overleden was (49 nachten) 

29 Voppen de bode 14 dagen waken op het stadhuis 

29v - blanco 
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15 Bouwen  
30 Pieter Vrericxz een slot vermaken, met sleutels 

30 Zwaentgen smits 12 pond ijzerwerk, 300 kleine dennenagels 

30 Jan Matheusz en 2 personen timmeren; 4 gezaagde balken, 100 "veren" 

30 - 41 "taferavens" en slepen 

30 Gijs van Stolwijk arbeid 

30 Pieter Vrericxz slotenmaker 

2 hengsels in het wijshuisje, nog een sleutel aan 't "wijshuyskin", nog een 
windijzer, 2 krammen, 2 pijpsleutels aan de Potterspoort; een slot vermaakt in de 
tresorierskamer en een sleutel, nog een kram en een sleutel van het 
bieraccijnshuisje 

30 Pieter Adriaensz een glas maken in de grote school 

30v Jan Matheusz 
8 hoekpalen, 4 stukken hout van 30 voet in de school, 10 kerksparren voor de 
school, nog 8 "ostlatten", 4 ribben, veren en arbeid 

30v Jan matheusz en theen zijn zoon en zijn knecht en Wouter arbeid 

30v Zwaentgen smits 20 pond ijzerwerk, 350 kleine dennenagels 

30v Jan Matheusz en 3 mannen 
arbeid, 12 palen, een Deventer spar aan de "brugge" gebruikt, 7 rondhouten, 
Noorse balken, een dubbel rondhout en slepen en zagen 

30v - de sluis opdraaien in de "vorst"? 

30v Cornelis Vrericxz en opperman metselen in de kleiwegspoort 

31 Degenaar tinnegieter lood, bij hem gehaald 

31 Zwaentgen smits 
28 pond ijzerwerk, 650 kleine dennenagels, 300 kleine dennenagels, 20 pond 
ijzerwerk 

31 Jan Matheusz 
20 "noertse" delen, 10 halve delen, 2 eiken planken, een stijl en slepen en zagen 
en vracht van de 20 delen 

31 Jan Matheusz en 2 personen timmeren 

31 Jacob Mol 24 delen gebruikt aan de school 

31 Jan Matheusz timmeren 

31 Gijs van Stolwijk arbeid, een plank, een keperhout 

31 Jan de sleper de haken halen 

31 Pieter Adriaensz de glazen bij de Minderbroeders gestopt 

31 Pieter Vrericxz 
een sleutel gemaakt aan de draaiboom, 2 platen bij de Minderbroeders voor het 
biechten 

31 Jan Vrericxz de sluis opendraaien tijdens de vorst 

31 Lambert die leidekker en 2 personen stoppen bij de Minderbroeders 

31v Jan Matheusz arbeid 
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31v Gijs van Stolwijk arbeid 

31v Jan Matheusz 
hout onder de brug, nog 2 stukken hout van 30 voet, hout bij de clarissen en 
slepen 

31v Paeu de stoeldraaier een wilg 

31v Pieter Vrericxz het slot aan de kamer maken en sleutels 

31v Gerrit de Man werken in de achterkamer 

31v Jan Matheusz en 2 mannen 
timmeren en slepen en waken en een stijl, een Noorse balk, 2 stukken hout van 30 
voet en een dubbel rondhout 

31v Zwaentgen Smits 200 grote dennenagels, 3 vuurroeren vermaken 

32 Cornelis Vrericxz arbeid aan de deuren 

32 de leidekker Lambert arbeid bij de "graenbroers", 350 leien, 100 pannen, 1500 nagels, 2 pond soldeer 

32 Kers Jansz de vuurroeren van de poorten halen met Barent Dircxz 

32 Zwaentgen Smit spijkers 

32 Cornelis Vrericxz metselen 

32 Jan Matheusz 
2 delen, een middelhout, 2 "estlatten", een eikenhouten blad, een uitdrager, een 
paal aan de Potterspoort en zagen en slepen en arbeid 

32 Jan Heinricxz 
repareren van de bok en 2 schouwen en pekken; mos, een schaal, een "kuye" (?), 
2 tonnen teer en een ton pek 

32 Rein de Smit ijzerwerk voor deze schepen 

32v Jan Matheusz arbeid; 2 planken, 3 palen, 3 kerksparren, 2 planken 

32v - het hout vervoeren, slepen en zagen 

32v - een bok om de balken op de schragen te leggen 

32v Cornelis Vrericxz metselen en repareren bij de Observanten 

32v Dirck straatgen de straten repareren 

32v Cornelis Vrericxz en Cornelis Voschz met Claes de bruyn metselen aan de Dijkspoort en de hoofdpoort 

32v Vollick Jacopsz en Gijs van Stolwijk bagger in 't gat van de haven 

32v Jan Reyersz 13 karren voeren naar de dijkspoort en naar het stadhuis 

32v Jan Kerstantsz 
4 sleden met vuurroeren slepen en een wagen met hout mennen naar de 
Dijkspoort 

32v Zwaentgen smit 27 pond ijzerwerk, en 300 kleine dennenagels, gebruikt aan de Dijkspoort 

33 Jan tonisz en Wouter timmeren 

33 - mennen en slepen; 2 trekassen, 4 keperhouten, 10 palen 

33 Claes sloot de stadsweg maken achter Moordrecht bij de brouwerij 

33 Pieter Adriaensz glazenmaker 
de glazen aan het vrouwenhuis en van de Kleiwegspoort (?) ook de glazen 
gemaakt in de middenkamer en in de raadkamer voor in de vleeshal 

33 Dirck stratenmaker arbeid in de Dijkspoort, bij de Brigitten en bij het Veerstal 
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33 Pieter Vrericxz slotenmaker 
een pijpsleutel van het schepenkastje; een pijpsleutel van de bok en nog een 
pijpsleutel aan de Haastrechtse brug 

33 Dirck de karreman vervoeren, en een halve ton kalk 

33 Pieter Luyt 25 voet leisteen, gebruikt aan de dijkspoort en arbeid daar 

33v Cornelis Vrericxz en Cornelis Joostenz werk aan de Dijkspoort 

33v Jan Matheusz werk aan de Dijkspoort 

33v Jan Matheusz 
2 keperhouten, 2 planken, een balk, 2 sprieten; daarvan zijn gemaakt brandhaken; 
huur van de windassen, hout slepen en zagen 

33v Willem de houtzager zagen 

33v Jan Hobbez klei opschieten aan de Dijkspoort 

33v Zwaentgen smits 63 pond ijzerwerk, gebruikt aan de Dijkspoort 

33v Zwaentgen 100 kleine dennenagels 

33v Gijsbert Dircxz en Vollickert baggeren in 't gat van de haven 

33v Barent Dircxz bode 100 vuurroeren op de 5 poorten brengen en 4 vuurroeren verven 

33v Ael Jans 1000 stenen voor de Dijkspoort 

33v Jan van Dam maken van de kade tussen Boskoop en de Gouwsluis 

34 Jan Matheusz 
9 Deventer balken, 7 rondhouten, 6 middelhouten, 2 kerksparren en zagen en 
slepen, alles gebruikt aan de Dijkspoort 

34 Jan Matheusz en 2 mannen timmeren aan de Dijkspoort; een uidrager 

34 Gijs van Stolwijk en maat bageren in het gat van de haven 

34 Lambert de leidekker en 2 personen dekken op de Dijkspoort; 800 nagels 

34 Jan Pietersz de weg naar Leiden maken 

34 Ael 2500 klinkers 

34 Jan Matheusz 
een Noorse balk met een rondhout 2 bladen eikenhout, nog een stuk hout en 
arbeid 

34 Jan Hobbez en een Metselaar arbeid 

34v Zwaentgen smit spijkers 

34v Jacop Reyersz vervoer 

34v Jan baggerman baggeren in de sluis 

34v Cornelis Vrericxz de trap maken aan de Kleiwegspoort 

34v Jan die baggerman baggeren in de gouwe 

34v Jan van Stolwijk arbeid en een bok om aarde boven te brengen 

34v - 2500 klinkers 

34v - de haven maken, en de school en een vliering in de schrijfmaker en een ton kalk 

34v Pieter Vrericxz 
2 klinken en 2 krammen, een grendel-slot, 7 pijpen en een raam, nagels afvijlen, 
een hangslot 
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34v Jan van Stolwijk baggeren, een schouw met klei 

34v Zwaentgen smits 300 kleine dennenagels en 6 pond ijzerwerk 

34v Jan van Stolwijk baggeren, een lading klei 

34v Jan Matheusz 
11 balken, 2 middelhouten, 3 keperhouten, eiken planken, 3 eiken schalen; een 
Deventer spar, een Deventer balk en zagen en slepen 

34v Jan Matheusz en 3 mannen arbeid 

35 Jacop die tinnengieter 96 tin-tekens, om de lengte van "die raemte" te tekenen 

35 Daem Dirck Symonszoonszwager tekens erop zetten 

35 Zwaentgen smits 250 kleine dennenagels 

35 Degenaar Jansz, tinnegieter 43 pond lood, gebruikt aaan de Dijkspoort 

35 Jan matheusz 
2 rondhouten, 2 middelhouten, 2 keperhouten, 4 keperhouten, gebruikt aan het 
Doelenbruggetje 

35 Jan Matheusz arbeid 

35 Jan Baggerman klei brengen naar het nieuwe hoofd 

35 - de nieuwe dijk maken bij de "Houff" en de sloten uitdiepen 

35 Zwaentgen smits 250 kleine dennenagels, 10 pond ijzerwerk 

35 Jan Matheusz een "Noertsche" balk, 8 rondhouten, 2 keperhouten 

35v Jan Dircxz kruien 

35v Gijs van Stolwijk arbeid 

35v Pieter Vrericxz het slot van de kamer, en lood dekken bij de Minderbroeders en latten 

35v Jan Matheusz 
werk aan de Tiendewegsbrug, een dubbel rondhout, 4 middelhouten, 4 
keperhouten, 3 eiken planken 

35v Gijs van Stolwijk klei kruien naar het nieuwe hoofd, hout slepen 

35v Pieter Adriaensz, glazenmaker glazen maken aan het stadhuis en aan de hal 

35v Zwaentgen smits 250 dennenagels, 27 pond ijzerwerk 

36 Jan Matheusz 
** arbeid aan de bruggen in de hele stad, 3 stukken hout van 30 voet, 4 
middelhouten, 7 keperhouten, 2 eiken schalen 

36 Willem sceepbreecker 1½ hoed kalk, gebruikt bij de "graeuwe" broeders 

36 Gijsbert Dircxz arbeid aan de singel 

36 Jan Matheusz arbeid aan de bruggen van de stad en hout 

36 - zakken maken om geld in te doen 

36 Zwaentgen smits spijkers en ijzerwerk 

36 Jan matheusz 
timmeren, een noordse balk, een Deventer balk, 2 rondhouten, een stuk hout, 2 
keperhouten 

36 Gijs van Stolwijk de dijk maken bij de IJsselbrug 

36 Pieter Vrericxz een slot maken, 2 sleutels, een slot-rad 
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36v Andries Jansz de muur bij de Minderbroeders beschoeien 

36v Zwaentgen smits ijzer 

36v Jan Matheusz en 2 mannen arbeid 

36v Gijs van Stolwijk e.a. arbeid, hout slepen, mennen, zagen 

36v Dirck stratenmaker bestraten en zand, en lijstwerk 

36v Cornelis Harmensz opperen bij Dirck Straet 

36v de karreman vervoer 

36v Claes Brantsz een schuit klei 

36v Pieter Woutersz en 2 mannen metselen 

36v - een ton kalk 

36v Pieter Luyt arbeid 

36v - 3 voet deksteen 

36v Pieter Woutersz metselen 

36v de procurator van de Collatiebroeders 2 rekenboeken maken 

37 Zwaentgen smits spijkers en ijzerwerk 

37 Jan Matheusz 45 stukken hout van 30 voet, 12 middelhouten en zagen, slepen en mennen 

37 Jan Matheusz en 3 mannen timmeren 

37 Pieter Vrericxz een slot vermaken en krammen 

37 Jan Matheusz 2 Deventer houten, 2 palen, 2 rondhouten, een balk voor planken 

37 Pieter Vrericxz 4 boeien maken en 2 sleutels 

37 Jan die karreman 4 wagens met klei 

37 Gherit van Proyen "an douck sleren", gebruikt aan het huisje van Jan Simpels 

37 - 2 hoed kalk 

37 Zwaentgen smits spijkers en ijzerwerk 

37v Jan Matheusz en 2 personen timmeren 

37v Willem de houtzager zagen 

37v - een Luikse stijl, 12 rondhouten en zagen 

37v Jan die graefmaker 2 graven maken van de genen, die ter dood gebracht worden bij vonnis 

37v Jan die karreman 5 karren zand brengen naar 't stadhuis om terechtstellingen op te doen 

37v kers Claesz die lichter 4000 bakstenen voor de stenen bruggen 

37v Pieter Vrericxz 
2 sloten met sleutels maken aan het Doelenpoortje en een hangslot aan de 
Tiendewegspoort 

37v Dirck Straetgen arbeid en 4 karren zand, 400 klinkers, gebruikt aan de bostelbrug 

37v Jacop Reyersz 4 karren zand vervoeren 

37v Jacop Phillipsz 1½ ton tras, gebruikt aan de stenen bruggen en levering 
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38 Pieter Adriaensz glazenmaker glazen maken bij de "graeuwe" broers (=cellebroeders) 

38 Zwaentgen smits 15 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels 

38 Jan Matheusz 
3 stukken hout van 30 voet, een middelhout, een stuk Deventer hout, een 
drempel, 4 kerksparren 

38 Willem de houtzager zagen en mennen 

38 Jan Matheusz arbeid 

38 Wouter timmerman arbeid 

38 Jan Heinricxz scip timmerman het huisje bij het gat van de haven in de pek zetten, 8 pond pek 

38 Zwaentgen smits 100 kleine dennenagels, 100 dubbele 

38 Jan Matheusz timmeren, 4 balken, 2 middelhouten 

38 Heyn Dodde een spriet, waarop een vonnis is uitgevoerd 

38 Jan Trompersz 
de misdadiger naar de strafplek brengen "ende andere reescap vuyt ende in te 
geven" 

38v Zwaentgen smits 200 dubbele middel nagels 

38v Jan Matheusz arbeid, een schaal, 3 keperhouten 

38v Adriaen die cruyer baggeren onder de brug 

38v Ghijsbert en Pieter Bennez baggeren 

38v de glazenmaker glazen vermaken op het stadhuis en in het accijnshuisje 

38v Cornelis Vrericxz metselen aan de brug 

38v Zwaentgen smits spijkers en 31 pond ijzerwerk 

38v Jan Matheusz 3 rondhouten, 2 middelhouten, 2 keperhouten, 2 eiken planken 

38v Jan Matheusz arbeid 

38v Zwaentgen smits 350 kleine dennenagels 

38v Jan Matheusz 
2 stukken hout, gebruikt aan het gerecht, 3 rondhouten, 2 middelhouten, een 
keperhout 

38v Jan Matheusz 8 rondhouten, 2 rondhouten, 2 keperhouten, een blok 

39 Jan Matheusz arbeid 

39 Willem en zijn knecht arbeid 

39 - hout vervoeren naar het gerecht en weer naar Gouda brengen 

39 Gijs van Stolwijk baggeren onder de stenen bruggen 

39 Gijs van Stolwijk 4 keer klei schieten op 't Hoofd, de klei aan de Vesten gladmaken 

39 Cornelis Harmensz Dirck straat helpen 

39 Pieter Vrericxz een sleutel maken aan de boom in het gat van de haen 

39 Adriaen de cruyer baggeren onder 2 stenen bruggen 

39 Gherit Saerssen 6 keer klei schieten en meer arbeid 
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39 Geen Jorisz 42 ladingen klei brengen naar de stads-vesten 

39 Pieter Pietersz 22 ladingen klei brengen 

39 Clement Joostenzoons weduwe 3 tonnen tras voor de stenen bruggen 

39v Arijs Joosten baggeren onder Aeltges Gijsbert Mijen brug 

39v Gerit Tijssen klei naar de vesten brengen 

39v Jacop Reyersz 7 karren zand en stenen vervoeren 

39v Zwaentgen smits ijzerwerk en spijkers voor de bruggen van de stad 

39v Jan matheusz en zoon een rondhout, planken, een uitdrager-plank, een keperhout, en arbeid 

39v Borre de wagenaar 20 ladingen klei naar de singel brengen 

39v Gijs van Stolwijk klei laden op de karren, die naar de stadsvesten gingen 

39v Cornelis Vrericxz en opperman werk aan het Veerstal 

39v Willem sceepbreecker 5 tonnen kalk 

39v Gijs van Stolwijk de singel maken en palen zetten bij de asputten 

39v Saers en Wouter Oliviersz een grote kleischuit met klei en brengen naar de stadsmuur 

39v Cornelis Vrericxz een paar schietgaten en asputten gerepareerd 

40 Zwaentgen smits 
een anker "georbiert", en vernieuwd aan de veerstaldeur met een gewicht van 21 
pond, allerlei spijkers en 150 dennenagels 

40 Jan Matheusz timmeren; 6 balken, 2 middelhouten, 4 keperhouten, planken en schalen 

40 Dirck straatgen arbeid 

40 Dirck Willemsz 16 karren met kalk en zand vervoeren naar verschillende plaatsen 

40 - 2 buidels om geld in te doen 

40 Lambert de leidekker en 2 mannen arbeid, 800 nagels, 1½ pond soldeer 

40v Willem sceepbreecker een hoed steen kalk 

40v Claes Pietersz de lantaren voor het stadhuis vermaken 

40v Dirck de karreman 10 karren met zand, stenen of kalk vervoeren 

40v Barent Dircxz, bode en Heinrick Jacopsz het buskruit op en af laden, op bevel van de burgemeesters 

40v Pieter Adriaensz, de glazenmaker 2 glazen gemaakt en stoppen in het raadhuis 

40v Cornelis Vrericxz metselen 

40v Jacop Philipsz 4 1/4 tonnen "semeter" 

40v Pieter Vrericxz 2 sleutels en een slot vermaakt aan de secretarie-kamer 

40v Geen Jorisz 37 ladingen klei vervoeren naar de stadsmuur 

40v Pieter Pietersz 37 ladingen 

40v Gijs van Stolwijk de klei laden 

40v Cornelis Vrericxz reparaties op verschillende plaatsen 

41 Pieter glazenmaker bij de "broers" glazen maken, stoppen en het lood repareren 
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41 Dirck straatgen 4½ karren zand vervoeren 

41 Zwaentgen smits spijkers en ijzerwerk 

41 Jan Matheusz 
2 dubbele rondhouten, 5 middelhouten, alles gebruikt voor het verlaat op de 
gouwe 

41 Jan Matheusz 2 stukken hout van 30 voeten, 8 keperhouten en zagen en arbeid 

41 Jan Matheuszoons kinderen arbeid 

41 Jacop de karreman 24 karren vervoeren 

41 Andries Jansz, metselaar arbeid 

41 de opperman arbeid 

41 - 6 vorsten 

41 Dirck Jansz en Olivier Gijsbertsz stenen schoonmaken bij de stadsmuur achter de Magdalenen 

41v Willem sceepbreecker een hoed kalk voor de stadsmuur 

41v Daen de metselaar een hoed kalk voor de stadsmuur 

41v Philips de metselaar 5 tonnen tras 

41v Dirck straatgen bestraten en een kar zand 

41v Jacop Reyersz 9000 stenen vervoeren en opstapelen en vervoer van de stelling 

41v de kerk 11 hoed kalk en 7000 stenen en 4000 klinkers 

41v 
Cornelis Vrericxz, Goris, Cornelis Cornelisz, Jacop Adriaensz, Aert 
Jansz en gijs van Stolwijk 

metselen 

41v Jan Matheusz 
4 dwarshouten, 4 dubbele rondhouten, 12 middelhouten, 2 stukken hout van 30 
voet, 2 keperhouten en zagen, vervoeren, varen en een kleischuit 

42 Jan Matheusz en 2 personen timmeren 

42 Zwaentgen smits 28 pond ijzerwerk, en spijkers 

42 mr. Goessens 
dekken aan de Potterspoort en 150 pannen en gootpannen met de latten, 5 
tonnen kalk 

42 Lambert de leidekker arbeid, 500 nagels, en vorsten 

42 Claes sloetgen de weg bij het kruis 

42 Pieter de slotenmaker een slot vermaken aan de Kleiwegspoort en een sleutel 

42 Jan Matheusz timmeren en zagen 

42 Zwaentgen smit 50 pond ijzerwerk, 200 grote dennenagels 

42 Jacop Lorretgen 1300 fakkels 

42 - een vak waar geen bijten gehakt werden 

42v Jan Simpel en Ploen bijten hakken in het gat van de haven 

42v Jan Simpel en Ploen bijten hakken in het gat van de haven 

42v Cornelis Vrericxz de briefjes betreffende het bijten opspijkeren 

42v Barent Dircxz, de bode en 7 personen waken op de poorten 
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42v Zwaentgen smits 62 bijthaken en 200 kleine dennenagels 

42v Jan matheusz timmeren aan de stadstorens en bijthakken maken 

42v Jan matheusz, zoon van Jan Matheusz arbeid in de torens 

42v - de vuurroeren in de torens slepen en zagen 

42v Storm en 2 anderen de wacht houden en op straat lopen 

42v Zwaentgen smits 90 ijzers voor de bijthakken en 200 dubbele middelnagels 

42v Jan Matheusz timmeren 

42v Jan zijn zoon en Wouter timmmeren 

42v Jan 
12 balken, 12 stukken hout van 20 voet, 12 middelhouten, 12 keperhouten, een 
dubbele rondhout, 2 noordse houten, 15 palen en zagen, vervoer; 140 haakstelen 

43 Jan Simpel en Ploen bijten hakken in het gat van de haven 

43 Pieter Vrericxz 
een sleutel op de bok en een sleutel met het slot vermaakt op het Veerstal, nog 
een sleutel van het Veerstal; een slot vermaakt en een sleutel aan het privaat in 
de Potterspoort 

43 Jan Simpel bijten hakken om de dam "up te helpen" 

43 Jan Woutersz bijten hakken met zijn schuit 

43 Zwaentgen smits 28 pond ijzerwerk en allerlei spijkers en grote dennenagels 

43 Jan Matheusz timmeren 

43 Jan zijn zoon en Theu timmeren 

43 Jan Matheusz 
een uitdrager-balk, 2 noordse balken, 2 dubbele balken, 12 sparren om haakstelen 
van te maken en zagen en slepen 

43 Pieter slootmaker een slot en 3 sleutels aan de bagijnen-toren en een sleutel aan het stadhuis 

43 matgen een bos bezems 

43v Claes Remmez en 3 personen bijten hakken om een dam "duer te bijten" 

43v - 2 schuiten 

43v - 
een man 2 keer gezonden naar het einde van de IJssel om te kijken of de dam 
door was 

43v Jan Matheusz 4 kerksparren, gebruikt aan de klok 

43v Jan Matheusz een rondhout en zagen 

43v Jan Matheusz en Wouter arbeid 

43v de zoon van Jan Matheusz arbeid in de stad 

43v Pieter Vrericxz 2 sleutels aan de kelder, waar men het bier in legt 

43v Degenaar Jansz lood, bij hem thuis gehaald 

43v 8 mannen 3 keer bijten hakken in de IJssel met 3 of 4 schuiten 

43v Joost Hobbez 
naar de bijthakkers gegaan om geld te brengen en te horen hoe de toestand van 
de IJssel was 
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43v Daen Willem Hugez en knecht bijten hakken en schuithuur 

43v Jan Adriaensz manden 

43v Thonis Jansz 8 manden 

44 Cornelis Jacopsz de scilder de klok aan de toren van de Sint Janskerk schilderen 

44 bouwen bouwez en Corijn Allertsz 11 manden, om mee aan de dijk te werken 

44 Gerit Pietersz, sciptimmerman een schuit repareren, die gebroken was bij het bijten hakken 

44 zekere lieden 
gehuurd om aan de dijk aan de singel om de stad te werken, om het lekwater te 
stuiten, 55 dagen 

44 10 mannen 
2 nachten gewaakt op de singel, opdat het water er niet door zou lopen; nog 
kaarsen en zakken in de zijl en vervoer 

44 Jan Matheusz en 2 personen timmeren 

44v Jan Matheusz 
10 rondhouten en 10 stukken hout van 30 voet, gebruikt aan de sluis; 10 
middelhouten en 5 planken 

44v Zwaentgen smits ijzerwerk en spijkers 

44v Willem sceepmaker met zijn broer arbeid 

44v de gehuurde krachten die werken aan de dijken aan de singel 

44v Pieter Vrericxz 

een sleutel van het veerstal, een slot van de Kleiweg, een slot vermaakt, 8 
banden, slotnagels, 2 banden vermaakt, 3 sleutels achteraan de poort, een kram, 
een roe aan de bel, een sleutel en 2 sleutels, een band vermaakt, een ijzer, een 
pijpsleutel, een sleutel, een touw aan de klok waarmee men tot het middagmaal 
luidt, een schuimspaan vermaakt, een slot, een touw aan de bel in de poort, een 
grendel met 3 krammen, een band vermaakt, 2 sleutels. Dit alles voor de grauwe 
broeders (=Cellebroeders) over een heel jaar 

45 Zwaentgen smits 150 dubbele dennenagels, 18 pond ijzerwerk 

45 Jan matheusz 
5 rondhouten, 2 middelhouten, 2 eiken planken, 2 "scaelen", 2 keperhouten, een 
stuk hout van 30 voet, scheepsplanken, een gezaagde paal, en vervoer met 3 
wagens 

45 Jan Matheusz en 3 personen arbeid 

45 Pieter Vrericxz 2 glasijzers in het bieraccijnshuisje; 1 slot 

45 Zwaentgen smits 200 kleine dennenagels, bijthaken 

45v Jan Matheusz 2 rondhouten geplaatst bij het Hof om de bijtbriefjes op te hangen 

45v Jan Matheusz 
3 banken gemaakt op de poorten, waar de wachters op zitten, 2 keperhouten, een 
uitdrager-plank 

45v Jan Matheusz 
25 kerksparren voor bijtstelen een gezaagde paal en zagen en slepen van de 
bossen 

45v - 
huur van 6 schouwen om vuilnis langs de singel te voeren om te gebruiken voor 
reparatie van de dijk 
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45v Jan matheusz arbeid 

45v Jacop de boggenaar kogels en lont-stokken, 18 lonten 

45v Gerit geerlofsz 
op last van de burgemeesters de sluis openen in de grote nieuwe boezem om het 
vreemde water te lozen, de sluizen ruimen, die verland waren, de deuren open 
draaien, de aarde ruimen en wegdraaien 

46 Jan matheusz 
van Witte Govertsz 2 balken gekocht, die te werk gesteld zijn bij de Uiterste brug 
bij het Slot 

46 Gerit Geerlofsz de sluis opgedraaid verschillende keren tijdens de vorst 

46 Willem die goudtsmit het zegel van de stad maken 

46 - 4 wagens om haring te brengen naar IJsselstein 

46 Koen Ockersz 3 schuiten klei vervoeren 

46 Cornelis Claesz 2 schuiten, en 2 schuiten van Vrerick 

46 Vrerick 2 schuiten klei 

46 Koen Ockersz een schuit 

46 Cornelis Jansz 2 schuiten 

46 Cornelis Claesz 2 schuiten 

46 Claes Barentsz 6 schuiten 

46 Cornelis Claesz 3 schuiten klei 

46 Koen Ockersz 2 schuiten 

46 Vrerick 2 schuiten 

46 Willem Dircxz 2 schuiten 

46 Ellert Geritsz 5 dubbele schuiten klei 

46 Willem Dircxz 2 schuiten 

46 Koen Ockersz 3 schuiten 

46 Cornelis Ockersz 3 schuiten 

46 Cornelis Claesz 4 schuiten 

46 Vollickert Jacopsz 5 schuiten 

46 Claes Brantsz 5 schuiten 

46v Pouwels Jansz klei vervoeren 

46v Volpert Jacopsz klei vervoeren 

46v Claes Brantsz 3 schuiten klei 

46v Cornelis Jansz 3 schuiten klei 

46v Koen Ockersz 4 schuiten klei 

46v Willem van Stolwijk arbeid 

46v Adriaen Willemsz arbeid 
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46v Hubert Jansz arbeid en schouwhuur 

46v Frans Willemsz arbeid en schouw 

46v Jacop Pietersz arbeid en schouw 

46v Jacop Dircxz arbeid en schouw 

46v Ellert Geritsz 2 dubbele schouwen met klei 

46v Cornelis Claesz 2 schouwen met klei 

46v Hubert Dammisz klei vervoeren 

46v 
Jan Harmensz, Willem van Stolwijk, Adriaen Willemsz, Screvel, 
Frans Willemsz, Jacop Pietersz, Pouwels Jansz, Nanne 

allen schouwhuur 

47 Cornelis Willemsz 2 schouwen met klei 

47 Claes Brantsz 2 schouwen met klei 

47 Walick Jacopsz 2 schouwen met klei 

47 Koen Ockersz 3 schouwen met klei 

47 Goris Jacopsz een schouw 

47 Ellert Geritsz 3 dubbele schouwen met klei 

47 Cornelis Claesz 2 schouwen 

47 

Frans Willemsz, Pouwel Jansz, Hubert Jansz, Adriaen, Jan 
Harmensz, Screvel Pietersz, Jacop Pietersz, Jan Willemsz, Floris 
Aertsz, Jan Jansz, Kerstant Donniez, Daem Jansz, Dirck Allertsz, 
Dirck Michielsz 

arbeid 

47 Vrerick Jansz een schouw met klei vervoeren 

47 Willem Cornelisz 2 schuiten 

47 Volpart Jacopsz 2 schuiten 

47 Goris Jacopsz 2 schuiten 

47 Cornelis Jansz 4 schuiten 

47 Koen Ockersz 2 schuiten 

47 Ellert Geritsz 2 schuiten en een dubbele schuit 

47v Nanne Cornelisz schouwhuur 

47v 
Jan Harmensz, Adriaen Willemsz, Hubert Dammisz, Jan Willemsz, 
Screvel, Jacop Pietersz, Pouwels Jansz, Jan Jansz, Kers Domisz 

arbeid en schouwhuur 

47v 
Adriaen Willemsz, Hubert Dammisz, Pouwels Jansz, Jan Harmensz, 
Frans Willemsz 

arbeid 

47v Screvel arbeid en verhuur van zijn schuit 

47v Jacop Philipsz de stadsmuur rechtop zetten, de muur beschoeien 

47v de dekens van Onze Lieve Vrouwe op de Nieuwehaven kalk, gemetseld aan de stadsmuur 

47v Dirck Willemsz smit 134 pond ijzerwerk 
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47v Adriaen Dircxz klei van de muur schieten 

48 Nanne Cornelisz 4 weken schouwhuur, elke schouw per week 4 groten 

48 Frans Willemsz zijn schouw 

48 Screvel zijn schouw 

48 Willem arbeid 

48 Pouwels Jansz arbeid 

48 Frans Willemsz arbeid 

48 
Pouwels Jansz, Willem, Frans Willemsz, Pouwels Jansz, Screvel, 
Willem, Jacop Pietersz, Hubert Dammisz, Jacop Dircxz 

arbeid 

48 Aert Pietersz een boek schrijven 

48 Barent Dircxz papier 

48 Zwaentgen spijkers 

48 Jan Matheusz 
9 rondhouten, 2 middelhouten, 2 keperhouten, een verbindingsbalk, een schuit, 2 
vijzels en zagen 

48 Jan Matheusz arbeid 

48 Gijs van Stolwijk arbeid in de stad 

48 Dirck stratenmaker 1000 klinkers 

48 mr. Goessen en knecht bij de Minderbroeders stoppen met 10 vorsten, latten, gootpannen en pannen 

48v Jan Matheusz 2 dubbele rondhouten, 4 rondhouten, 2 keperhouten en zagen, en arbeid 

48v Zwaentgen smit spijkers en ijzerwerk 

         

16 Diversen  
49 mr. Philips Vranckez deze blaffaart maken 

49 Dirck Jansz Lonck een beurs met 6 buidels 

49 - 6 brieven kopiëren inzake het recht van de kastelein 

49 - 
een "re ind...ciacie", gedaan door Adriaen van Borsselen inzake het recht van de 
kastelein 

49 mr. Reynier een advies inzake het recht van de kastelein 

49 Jan van Amsterdam 22 rijgsnoeren om de kwitanties aan te hangen 

49 - de ordonnantie van de zeilvaart 

49 - 
een akte en gesloten brieven aan de heer van Hoogstraten, mr. Vincent inzake de 
nieuwe zegels, in het Vrije (B) opgesteld 

49 mr. Jan Woutersz van Gendt achterstallige rente van het gemene land; hier was een brief van *** het stadszegel 

49v mr. van Schoonhoven 
een verzoekschrift voor de brouwers tegen Vrerick Deynman, en een 
verzoekschrift om gesloten brieven te hebben aan de kapitein op de 
oorlogsschepen voor het bier, dat zij uit de schepen overgeladen hebben 
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49v een bode naar Brussel met brieven aan Jacop Minne, Cornelis Bosch en mr. Reynier 

49v Jan Simpel en Jan Dirck Gijskens om na de vorst in de IJssel bijten te hakken 

49v - in Utrecht om toestemming te krijgen om in de vasten "suvel" (?) te mogen eten 

49v de secretaris verderne (?) en de griffier van de financiën - 

49v de griffier van de Vrije de kopie van het appèl 

49v mr. Adriaen van der Wiele een akte van het appèl 

49v - inzake het verzoekschrift van de vaart 

49v - 
de brieven met het advies en de brieven van de heer van der Veer om restitutie te 
krijgen van ons bier, en de akten van de schikkingen tussen die van Vlaanderen 
en Gouda 

49v de klerk schrijven 

49v - de publicatie van het bevelschrift van de gruit 

49v - een authentieke kopie van octrooi 

49v - een akte van appèl, in Brussel opgesteld 

49v de klerk van Augij (?) - 

50 mr. Reynier voorgeschoten 

50 - 
geld voor de commissie van de kastelein een brief van de landvoogdes aan die 
van Nieuwpoort, Duinkerken en Blankenberge om de haven "vuyt te hebben" 

50 een bode deze brieven brengen naar Blanckenburch 

50 de klerk de wijn 

50 mr. Reynier 
geld voorgeschoten voor een akte uit de rekenkamer, waarin staat dat de schout 
mensen mag gevangen nemen buiten de jurisdictie 

50 Claes Claesz, deurwaarder omdat hij de stad 2 keer gegijzeld heeft 

50 mr. Reynier 
een brief aan de heer van Sieveren (= Feveren / Le Fevre ?), inzake de haver die 
in Duinkerken ligt 

50 de klerk geld 

50 een bode die het bericht bracht van de dood van Michiel van Grolst 

50 Jan Bazijn 
salaris, en voorgeschoten geld bij het proces van Cornelis Raes, Cornelis Jansz 
de Jonge c.s. 

50 Jan Bazijn salaris in het proces van Gerit Herrick 

50v - de wijn van Adriaen, klerk van mr. Jan Bazijn 

50v - 12 boeken papier 

50v - 2 kramen om bier te tappen 

50v Pieter Claesz seepsier een jaar huishuur, omdat hij het hout van de oude hal opgeborgen heeft 

50v mr. Joost een akte van appèl 

50v Claes Claesz, deurwaarder een akte van anticipatie 
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50v mr. Jan Bazijn, mr. Nijclaes du Marcij raadplegingen en andere bezigheden 

50v mr. Jan Bazijn bewezen diensten in het proces van Gerit Herrick 

50v mr. Claes de Marcy als advocaat in dit proces 

51 Aert Pietersz schrijven van 2 staatjes 

51 - een kleed op het buffet in het accijnshuisje 

51 - fooien voor de brengers van doodsberichten 

51 - 
maken van de kwitantie van de heer van Oudmunster inzake de pacht van het 
land van Stein 

51 mr. Aelbert van Loen's knecht 
de instructie van de koopmanschap, van het appèl van Leiden en het advies van 
de munt 

51 Harmen den deurwaarder vanwege de gijzeling van de 8.000 van de haringvaart 

51 - kopiëren van een bevelschrift in de zaak van Vollickert Dircxz, brouwert 

51 - 2 adviezen en kopie van de gratie door mr. Reynier 

51 Claes Claesz deurwaarder vanwege de gijzeling Kertsmis 1521 inzake de bede 

51 mr. Reynier 
vanwege de namen te laten schrijven van ons volk om wapens te vertonen aan de 
heer van Castre 

51 Jan van Amsterdam rijgsnoeren om kwitanties aan te hangen 

51v in de griffie een akte van protest inzake de gegijzelde(n) van de haringvangst 

51v - 
2 brieven, een met het advies van uitstel, de andere om suceance te krijgen van 
het Hof van Holland en kopie 

51v mr. Willem Vloet van Maricges geld van 4,5 viertel land, waarop de nieuwe dijk ligt 

51v Cornelis Jansz Bogaert wilgen, die hij kocht om te gebruiken aan de Linschoterdijk 

51v - 
een gesloten brief van het Hof, gezonden naar Waarder inzake de afsluiting van 
de "Wieringer" sluis 

51v een bode gezonden naar de Linschoterdijk om te kijken, of daar mensen "boven" waren 

51v de deurwaarder 
die de stad en Gerit Geerlofsz, de rentmeester, gegijzeld had; en een paar bodes 
gestuurd had om de "faulte" te stutten, en de taken van de gegijzelde mensen had 
waargenomen, nu de rentmeester gegijzeld was (12 dagen) 

51v een houtzager - 

51v - een kopie en verslag van een ontheffing inzake de "kneien"? van de stad 

52 Claes Claesz deurwaarder 2 gijzelingen verricht betreffende de vervoeging van 2 termijnen 

52 
mr. Anthonis Suket (?) en Nijcasijus Angiverreb(?), commissarissen 
bij de gruit-affaire 

geld, via mr. Reynier Brunt 

52 - een metalen busje met een slot om geld in te stoppen 

52 een deurwaarder 
2 kopieën van een bevelschrift van dagvaardingen van mr. Willem Bouwenz en 
Maricgen Aelbert Geritszoon(s) vader? 
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52 mr. Reynier Brunt 
teruggegeven bij schikking van de kamer de accijns van 5 hoed rogge, die mr. 
Reynier betaald had, hem toegestaan omdat hij de rogge aan de Heilige Geest 
overdeed 

52 - een mand, waarin men de kwitatnties legt 

52 Jan Vop geld voor de schade die hij leed bij de pacht, die hij heeft op de nieuwe dijk 

52v mr. Heinrick van Schoonhoven voorgeschoten geld bij het proces tegen Jan Dircxz 

52v Aert harnismaker en Jaepken 3 keer peilen 

52v - turf, die verbrand is 

         

17 Bezoldigingen  
53 Griete moer het vroetwijff bezoldiging 

53 Jan Aelbertsz de boom in het gat van de haven openen en sluiten 

53 Joost Dircxz, van de voorpoort in Den Haag voor nieuwjaar 

53 dezelfde Joost, als poortwachter van de Middelpoort voor nieuwjaar 

53 Anthon, deurwachter van de rekenkamer voor nieuwjaar 

53 de procureurs-knechts voor nieuwjaar 

53 de baljuwknechts voor nieuwjaar 

53 de gezworen boden voor nieuwjaar 

53 de deurwachters voor nieuwjaar via Harmen Harmensz 

53 de 2 bosdragers Heinric Jacopsz en Jan Claesz bezoldiging 

53 de 4 bodes van de stad en van de kamer bezoldiging 

53v Cornelis Aertsz voor de jonge schutters op verzworen maandag 

53v Jan Machelen het Vlamingspoortje openen en sluiten 

53v mr. Jan van der Gucht, procureur te Gent 4 jaar zijn "pension" elk jaar, te weten over 1520 - 1523 

53v de schepenmeesters met de 4 tresoriers de kleding voor het gerecht 

53v - bezoldiging voor het schoonmaken van het Marktveld 

53v Pieter Aertsz de Sint Joostklok bewaren 

53v Heinrick jansz het Doelenpooryje openen en sluiten 

53v Huych Dircxz de Tiendewegspoort openen en sluiten 

53v Kersgen, de poortwachter de Kleiwegspoort openen en sluiten 

53v Joost Hobbez het Veerstal en de Hoofdpoort openen en sluiten 

53v Ellert de Dijkspoort openen en sluiten 

53v Cornelis de Potterspoort en de boom openen en sluiten 

54 Barent Dircxz, bode het stadhuis bewaken 

54 Barent Dircxz, bode de tresorierskamer bewaken 
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54 Barnet Dircxz, bode de weeskamer bewaken 

54 mr. Cornelis, de stadschirurgijn bezoldiging 

54 Dirck Adriaensz de Doelen bewaken 

54 Nelle Willem Stevensz de oude schutters "verteerden" daar op Verzworen Maandag 

54 mr. Heinrick van Schoonhoven, procureur in het Hof van Holland bezoldiging 

54 Willem Jacopsz de jonge schutters "verteerden" in het Vlies op Verzworen Maandag 

54 Cornelis Aertsz de oude schutters "verteerden" daar op Sint Jorisdag 

54 Pieter Vrericxz stellen van de klok 

54 de dekens de Nootgodsklok stellen 

54v Cornelis Jansz Bogaert vanwege de 4 poortpandingen "als schepenmeesters" 

54v mr. Reynier Brunt bezoldiging 

54v Jan Higez van Dam de Goudkade maken (gedurende een jaar) 

54v Jan Rommersz de weeskamer bewaken 

54v Griete moer dat vroetwijff een kwartaal 

54v de schoutsknechten vis de schout kleding 

54v Dirck Heinricxz, pensionaris bezoldiging 

54v mr. Claes du Marcij bezoldiging 

54v Claes Claesz de korenaccijns bewaken 

54v Dirck Jansz Hoen, Reynier Paeu en Claes Geritsz de koreb- en bieraccijns bewaren (beloofd door de kamer) 

54v mr. Cornelis van Schoonhoven, advocaat van het Hof te Gent bezoldiging 

55 mr. Reynier Brundt bezoldiging 

55 de cipier van de voorpoort van het Hof van Holland voor Nieuwjaar 

55 Anthonis de Binck (of "Buick") deurwaarder van de Rekenkamer voor Nieuwjaar 

55 de procureurs en de baljuwknechten voor Nieuwjaar 

55 de bodes in Den Haag voor Nieuwjaar 

55 mr. Cornelis Hoen, advocaat in Den Haag bezoldiging 

55 Frans Cornelisz de 4 "stu....s" (?) 

55 mr. Dirck Heinricxz bezoldiging 

55 Witte Govertsz, Jan Cornelisz en Jacop Pietersz de koren- en bieraccijns bewaren 

55v - saldo 

         

18 Renten  
56 reeksen namen - 

         

19 Saldo van de uitgaven  
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62 - saldo, toegelicht door J. Vrancken 

         

         

 1523 inv.nr. 1181 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Anst Jacobsz de zijl in de Peperstraat 

1 Claes Gerytsz mit de vlack de vismarkt 

1 - de 3 grachten van de stad, bevist door de Minderbroeders 

1 Volpert Dircxz de 4e gracht bevissen 

1 Witte Govertsz lakenaccijns 

1v Jacop Jansz Moel vlees 

1v Adriaen Dircxz van Crimpen zout 

1v Daem Barten visserij in het land van Stein 

1v Cornelis Bosch vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Jacop Moel huiden en hoornbeesten 

1v Jacop Leeu smaltienden in het land van Stein 

1v jonge Jan Rommersz de brug met het veer te Gouda en in Haastrecht 

1v Jacop Jansz Moel zeep en azijn 

1v Jacop Jansz Moel turf en hout 

1v Gorys die glazenmaker zoute en verse haring, bokking en sprot 

2 Jan Dircxz de bastairt meel 

2 Jan Dircxz de bastairt brandewijn 

         

2 De tienden in het land van Stein  
2v Jan Trompersz het oosteinde en het westeinde van de Willens 

2v Huge Adriaensz Wouter Gilliszoons blok 

2v Cornelis Willemsz Dirck van der Gouwen blok 

2v Heynrick Meesz Waggelwijk 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v - de Veerlaan te Haastrecht 

2v van het klooster in het land van Stein 2 lood zilver 

         

3 Nakoop in het land van Stein  
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3 Geerloff Gherijtsz nakoop van zeker land in Stein door hem gekocht 

3 het klooster in het land van Stein 12 morgen 

3 Huych Moel een viertel land 

         

4 De nieuwe dijk in het land van Stein  
3v Jan Jacop Voppenz het eerste deel van de dijk 

3v Jan Gherijtsz Bul het tweede deel van de dijk 

3v Jan Trompersz het derde deel van de dijk 

3v Adriaen Dircxz van Crimpen het vierde deel van de dijk 

3v jonge Jan Rommersz het vijfde deel van de dijk 

3v Cornelis Dirck Bouwensz het zesde deel van de dijk 

4 van de domeinen van de landsheer geld ter betaling van de renten die de stad bezegeld heeft, losrenten en lijfrenten 

4 - nog aan losrenten 

4 mr. Phillips Vranckenz ontvangsten uit het klerkambt 

4v - saldo 

         

5 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
5 Jan die Jonge wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Andries Jansz wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Andries Jansz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Aelbert Minne wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Aelbrecht Minne en Jan Claessen die vet bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Aelbrecht Minnen en Jan Claessen die vet bieraccijns, 2 e kwartaal 

5v Aelbrecht Minne en Jan Claessen die vet bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Frans Cornelisz bieraccijns, 4e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

6v - korenaccijns, 1e kwartaal 

6v Geryt Daemen korenaccijns, 2e kwartaal 

6v Geryt Daemen korenaccijns, 3e kwartaal 

6v Geryt Daemen korenaccijns, 4e kwartaal 

7 - saldo 
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6 Leningen door de stad volgens omslag  

7v 
Willem Jan Willemsz, Symon Heynricxz, c.s., ontvangers van de 
nieuwe lening in 1523 

volgens omslag 

7v 
Willem Jan Willemsz, Symon Heynricxz, c.s., ontvangers van de 
nieuwe lening in 1523 

volgens omslag 

7v 
Claes Geryt Claesz, Dirck Jansz de Lange, Dirck Stempelsz en 
Andries Jansz 

lening hier gesloten in de heilige week 1524 

         

7 Andere inkomsten  
8 de erfgenamen van Claes Gerytsz van Lijmmen Recht van Exue op vertrokken erfenissen 

8 een man uit Rotterdam erfenis van Daem Jansz 

8 twee vreemde mannen uit het land van Kleef erfenis van een niet genoemde persoon 

8 Coman Stammen' zwager exue 

8v - blanco 

9 mr. Reynier Brundt, procureur 
vanwege buskruit, door hem ontvangen van de stad, daarop door hem geleverd 
aan soldaten die gelegerd waren te Oudewater en elders 

9 de Heilige Geest, op naam van Nanne Fredericxz 2 rentebrieven van de stad 

9v het kantoor 1521 lening ontvangen van Jan Jansz, ten behoeve van het Pestilentie-huis 

9v het kantoor van 1521 nog een lening 

10 - saldo 

10v - saldo 

         

8 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de 
stadsgoederen  

11 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen 

         

9 Uitgaven van beden en andere omslagen  
11v aan Lievijn Gerytsz, rentmeester-particulier inzake de omslag van de 6.000 gulden 

11v aan Willem Goudt, rentmeester-generaal 
inzake de komst van de koning van Denemarken; betaling van 2500 soldaten 
liggende onder de heer van Castricum 

12 - inzake de omslag van de 30.000 

12 aan Willem Goudt, rentmeester inzake de 40.000 ponden 

12v de tresoriers van 1524 lening door de huidige tresoriers 

12v de tresoriers van 1525 lening door de huidige tresoriers 
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10 Reizen  

13 
Jacop Minne, Witte Govertsz, burgemeesters, en mr. Dirck 
Heynricxzz 

naar Den Haag, ter dagvaart om te rapporteren en te adviseren omtrent het 
bedijken van de Rijndijk, "an de" IJsseldijk en schatting van de kosten, hoogte en 
breedte daarvan 

13 een bode die kwam kijken, hoe precies de Lekdijk gemaakt was 

13 een bode door mr. Heinrick van Schoonhoven gezonden 

13 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om negatief te reageren op de wens van 3.000 
gulden per jaar, te bezegelen door Holland met de andere grote steden, en om de 
gijzeling van de rentmeester te verhinderen 

13 Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck 
naar Den Haag, ter dagvaart bij de heemraden van Rijnland, Delfland en 
Schieland en andere gedeputeerden van de edelen en de steden inzake het 
bedijken van de Rijndijk, "an de" IJsseldijk, en de kosten daarvan 

13v Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake de 3.000 gulden per jaar, om te melden dat 
deze stad slechts een 6e deel wil bezegelen, en niet met de andere steden 

13v mr. Reynier, pensionaris 
naar Mechelen, ter dagvaart om het voorstel van de landvoogdes te horen inzake 
het onderhoud van 10.000 voetknechten en 4.000 man te paard voor 6 maanden 
ter verdediging van het land 

13v Jacop Minne, burgemeester, en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, inzake de bezegeling van de 3.000 gulden, en weer 
teruggestuurd naar Gouda, om breder last te ontvangen, terwijl de vroedschap 
blijft bij haar eerdere toestemming van 1/6 deel, en zekere geschriften 

14 Bouwen Claesz naar Den Haag met een brief aan Jacop Minne, burgemeester 

14 Witte Govertsz 
naar Den Haag, om de grote schade aan te geven, die Gouda en omgeving 
dagelijks lijden van het water, dat uit de vaarten komt, met verzoek dat de deuren 
van de duikers gesloten mochten worden 

14 Witte Govertsz burgemeester, en Jacop Pietersz 
naar Den Haag, om er op aan te dringen, dat "de Wiericken" afgesloten zouden 
worden 

14 
Pieter Roelofsz, burgemeester, Adriaen Dircxz van Crimpen, Jacop 
Pietersz en Cornelis Boogairt 

naar Waarder aan de Wiericke om die te sluiten 

14 Jacop Minne, burgemeester, en mr. Dirck Heynrickz 

naar Mechelen, ter generale dagvaart om de landvoogdes negatief antwoord te 
geven op de petitie van de 120.000 gulden over Holland, tot onderhoud van 4.000 
paarden en 10.000 soldaten voor 6 maanden tegen de Fransen; ook om de 
belastingmaatregel van 15 stuivers op elke ton bier te Blanckenburch gesteld, te 
niet te doen. Jacop Minne ging een keer heen en weer naar huis. 

14v de griffier te Mechelen 
voor het bevelschrift en zegel, aan die van Blanckenburch gestuurd, vanwege de 
15 stuivers, door hen gesteld op het bier 

14v een bode van Mechelen naar Gouda, inzake de bezegeling van de 3.000 gulden per jaar 

14v Cornelis die schoutsknecht naar Waarder gezonden om de commissarissen te melden dat onze 
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gedeputeerden zouden komen 

14v Bouwen Claesz naar Mechelen gezonden, naar onze gedeputeerde(n) die hij vond in Dordrecht 

14v Jan Jansz burgmeester en Jacop Pietersz 
naar Schoonhoven, op schrijven van de dijkgraaf van de Krimpenerwaard om te 
helpen de keuren van de dijk te maken 

14v Witte Govertsz en mr. Dirck 
naar Den Haag, inzake de 120.000 gulden; en om de andere staten bepaalde 
middelen om gelden op te brengen te bedenken, en inzake de bezegeling van de 
3.000 gulden 

15 Witte Govertsz, burgemeester, en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, om met de andere staten plannen in te brengen 
inzake het onderhouden van de paarden en de soldaten; ook om in de bede toe te 
stemmen 

15 Witte Govertsz 
naar Leiden, naar de commissarissen van Bodegraven en Leiden (?), naar de 
heemraden, om te kijken bij de Wiericke(n) naar de mogelijkheid en de 
wenselijkheid om de Rijndijk aan de IJsseldijk te bedijken 

15 een bode naar Waarder, en de Lange Weye, in verband met de genoemde dijk 

15 Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Mechelen, ter generale dagvaart, om in te stemmen met de wens van de 
landvoogdes van de 120.000 gulden 

15v Witte Govertsz naar Den Haag, met de andere steden en heemraden inzake de Rijndijk 

15v Witte Govertsz met de burgemeester van Oudewater een verklaring afgelegd 

15v mr. Heinrick van Schoonhoven overleg, en verandering van de minuten 

15v Pieter Roelofsz, burgemeester, en Jan Dircxz 
naar Den Haag, naar Willem Goudt, rentmeester, inzake zijn belofte omtrent de 
bezegeling van de 2.000 gulden op het gemene land 

15v - 
een kopie van de generale kwitantie die in "'s lands kist" ligt, een kopie van het 
consent en de akte; een kopie van de akte van Willem Goudt, waarbij hij zijn 
renten tot een onderpand aan deze stad gesteld heeft 

15v Adriaen Adriaensz 
naar Mechelen, naar mr. Jan Bazijn, vanwege de zaak van de stad 
Blanckenburch; met brieven aan onze gedeputeerden 

16 Witte Govertsz, burgemeester, en Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, om de opbrengsten van de nieuwe accijnzen van 
bier, wijn en beesten gelijk te maken 

16 Dirck Jansz de Lange en Cornelis Bossch naar Antwerpen, om renteniers te betalen 

16 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, inzake bezegelde brieven aan de Raad te Mechelen, en met 
verzoek dat zij zich zouden willen haasten met het afdoen van belangrijke zaken 
zoals het proces van de Wiericke en de grote waterschappen rond Gouda 

16 een bode 
naar Waarder gezonden, om het proces van de Wiericke in Mechelen te doen 
plaatsvinden 

16 Witte Govertsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, om de Raad te waarschuwen, voor het verschil in de opvattingen 
over de ordonnantie van de nieuwe accijnzen tussen die van de rentmeesters, en 
die van de edelen en de grote steden 
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16v mr. Dirck Heynricxz 

naar Mechelen met die van Waarder naar de Raad, inzake het proces van die van 
Woerden betreffende de grote waterschappen, om het appèl te verhinderen; en de 
nieuwe processen van die van Woerden tegen Gouda, Oudewater en Waarder 
betreffende de peiling en 2 akten en getuigen 

16v Witte Govertsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, naar de president en de Raad om te klagen over de 
onbetamelijkheid van de nieuwe oplegging van de bede waarbij te vrezen valt voor 
onrust 

16v Jan Jansz, burgemeester en Jacop Pietersz 
naar Schoonhoven, op schrijven van de Dijkgraaf en de heemraden van de 
Krimpenerwaard 

16v Witte Govertsz, mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad, en op verzoek van die van Amersfoort, 
Naarden, Bodegraven, Alphen e.a., inzake de nieuwe belasting 

17 
Witte Govertsz, burgemeester, Jacop Jansz Moel en mr. Dirck 
Heynricxz 

naar Oudewater, voor overleg met deze stad en dorpen liggend ten noorden van 
de Wiericke, inzake het maken van de Rijndijk aan de IJsseldijk 

17 Witte Govertsz, burgemeester, en anderen 
naar Den Haag, om de president en de Raad in te lichten over het overleg 
hierboven vermeld, waar de vrouwe van Montfoort beschreven (?) zou zijn 

17 - 
een kopie van het octrooi van de Dijkgraaf en de heemraden van de Krimpener 
waard 

17 Heynrick Jacopsz 
naar Den Haag, naar mr. Reynier Brunt, daarna naar Waarder naar de 
commandeur 

17 een bode van IJsselstein met een brief met waarschuwing, die doorgezonden werd naar Den Haag 

17 Joest Hobbenz met een brief naar Den Haag aan mr. Dirck, pensionaris 

17 Anthonis Feyssenz 
op bevel van de burgemeester naar Culemborg te paard op St.-Jansavond, toen 
men zei dat de dijk weer doorgebroken was 

17 Dirck Benne uit Den Haag komende met een waarschuwingsbrief 

17v Jacop Minne, burgemeester en Cornelis Jansz de Jonge 
naar Mechelen, om met de president en de procureur te spreken over die van 
Blankenberge 

17v Jacop Minnen van Moerbeeck 
naar Mechelen voor dezelfde zaak en om het octrooi te verkrijgen van het uitstel 
van de stadsrenten 

17v Jacop Pietersz 
naar Schoonhoven op bevel van de burgemeesters met een brief aan de Raad 
van Holland; ook naar Bergambacht naar de Dijkgraaf van de Krimpenerwaard 

17v Jacop Dircxz en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, om negatief antwoord te geven op de wens van 
vervroeging van de 20.000, of op te brengen ten koste van het land 

17v Witte Govertsz, burgemeester en Dirck Heynricxz 
ter dagvaart om weer de vervroeging van de 20.000 te weigeren, en om het 
voorstel van de heer van Wassenaar uit Friesland, en het verzoek om de 20.000 
gulden toe te staan over het land, voor de financiering van de 20.000 

18 Witte Govertsz, burgemeester , en mr. Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, met negatief antwoord inzake de 3.000 gulden en 
om met Amsterdam te onderhandelen over de brouwerij, en nog inzake de Rijndijk 
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18 Jan Jansz, burgemeester en Jacop Pietersz 
naar de Lekdijk, op bevel van de kamer, naar de Dijkgraaf en de heemraden van 
de Krimpenerwaard om daar vanwege de stad een heemraad te presenteren na 
schrijven van het Hof van Holland 

18 Pieter Roelofsz, burgemeester, en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, met de edelen, grote en kleine steden om te kijken 
waar men de rest van de 80.000 zou kunnen vinden, gezien het feit dat het 
inkomen van de nieuwe belasting binnen 6 maanden deze som niet kan dragen 

18 - 3 brieven naar Amsterdam inzake de overeenkomst van de brouwerij 

18v 
Jan Jansz, Pieter Roelofsz, burgemeesters, Dirck Jan Hoensz, 
Cornelis Jansz Bos en mr. Dirck Heynricxz 

naar Den Haag, ter dagvaart om definitief te verklaren, dat men de 80.000 zou 
opbrengen op de nieuwe belasting en niet op het oude schilttal 

18v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, op schrijven van de Raad, inzake de door de 
landvoogdes gewenste vervroeging van de nieuwe belasting of 18.000 gulden op 
te brengen 

18v Witte Govertsz, Pieter Roelofsz en mr. Dirck naar Den Haag, om te antwoorden op deze wens 

18v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag heen en weer, om van de 10.000 gulden op te brengen een som 
met de grote steden van 8.000 gulden, waar de soldaten in Friesland mee zouden 
worden onderhouden, en om te spreken over de Rijndijk en de brouwerij 

19 Jacop Minne, burgemeester 
naar Den Haag, naar de President en de Raad om de man te raadplegen die op 
het kerkhof gevlucht was 

19 een bode uit IJsselstein, met waarschuwingsbrieven 

19 Witte Govertsz, burgemeester en Cornelis Dirck Bouwensz 
naar Den Haag, inzake de rekening van de nieuwe belasting, de accijns van de 
beesten, de haringvaart e.a. 

19 Witte Govertsz 
naar Den Haag, met een brief van de landvoogdes aan het Hof van Holland 
betreffende de zaak van de misdadiger liggende op het kerkhof 

19 Jacop Minne, burgemeester en Jacop Pietersz 
naar Den Haag, maar kwamen niet verder dan tot Rotterdam en werden met een 
paard weer teruggehaald 

19 de man die te paard kwam 

19 door Jan Jansz, burgemeester 2 brieven aan Den Haag gezonden 

19v Jacop Minne, burgemeester met mr. Dirck Heynricxz 

naar Den Haag, ter dagvaart, om met de andere grote steden te bepalen dat de 
rekening van de nieuwe belasting door de rentmeesters "particulier" gedaan zou 
worden; te overleggen over de vaart "van oesten"; en om de beletten dat niemand 
die de Lutherse boeken vóór het bevelschrift gelezen zou hebben volgens het 
recht gekweld zou worden 

19v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Brussel, ter dagvaart, om de landvoogdes te antwoorden op de vervroeging 
van de nieuwe belasting en inzake de wens van de 20.000 voor de Koning van 
Denemarken, inzake de zaak van "Oesten", en de commissarissen van "Luter" 

19v een bode met wwarschuwing dat de Geldersen kwamen 

19v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, ter dagvaart 
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20 Jacop Pietersz en Jan Dircxz 
naar Den Haag, vanwege de gijzeling, om de rentmeester Willem Goudt met geld 
en goede woorden tevreden te stellen 

20 mr. Dirck Heynricxz 
naar Dordrecht, ter dagvaart, naar de grote steden, met excuus dat de stad 
niemand zou mogen sturen naar de landvoogdes vanwege de oostvaart 

20 Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, om negatief antwoord te geven over het opbrengen 
van 6.000 philippus guldens over het land tot onderhouding van 1000 soldaten 
voor 6 weken 

20 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart met de andere steden inzake de defensie van het 
land, en wat men tegen de stadhouder zou zeggen 

20 een bode 
gezonden door de gedeputeerden uit Den Haag naar Gouda met brieven 
aangaande het bevelschrift niet te mogen "verdinghen" 

20v Jan Dircxz en mr. Dirck Heynricxz 
naar Dordrecht en Gorinchem, ter dagvaart naar de stadhouder inzake het 
voorstel van de landvoogdes betreffende de verdediging tegen de Geldersen 

20v Heynrick Jacopsz, bode 
naar Dordrecht met brieven aan de advocaat inzake de oosterse handel; ook naar 
Den Haag met brieven aan de rentmeester 

20v een bode naar Brussel met een brief 

20v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Gorinchem, ter dagvaart, met negatief antwoord aan de stadhouder, op de 
wens van 5000 Rijnse guldens per jaar over heel Holland te verkopen, waarbij de 
koning het land zou vrijwaren bij de eerste bede, die toegestaan zou worden 

20v Jacop Minne. burgmeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart voor hetzelfde antwoord, en om de rentmeester te 
betalen voor de bede 

21 Pieter Roelofsz, burgemeester en Jan Dircxz 
naar Den Haag, om de Raad te melden, dat de kastelein enige goederen van 
poorters uit Amersfoort had afgenomen en gehouden, zeggende dat het Gelderse 
goederen waren, hetgeen niet waar bleek te zijn 

21 Cornelis Bossch 
naar Den Haag, naar de rentmeester Willem Goudt, om de rest van de 2.000 
gulden te betalen, die de koning van Denemarken toegestaan waren 

21 Dirck Jan Trompersz naar Oudewater met een brief op bevel van de burgemeesters 

21 Adriaen Dircxz, schout en Cornelis Jansz Bossch 
naar Antwerpen, om af te spreken niet te brouwen volgens hun keur, verder naar 
Mechelen om te lossen het "respijt van die renthieren niet te betaelen" tenzij het 
verjaard was 

21 mr. Dirck Aelbrechtsz die deken 
naar Utrecht, op verzoek van de burgemeesters om de "officiaal" toestemming te 
vragen om de "werwesen" man van het kerkhof te halen 

21 Storm, zijn knecht te paard naar Utrecht gestuurd 

21 een bode 
gestuurd naar Utrecht om de heren van Oudmunster de 6 gouden guldens te 
betalen 

21v Witte Govertsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag ter dagvaart om de akte van toestemming van het zegelen om 
elkaar te vrijwaren van de verzegeling 
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21v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag ter dagvaart, inzake de verdediging van het land, de gemenelands 
schulden en de geestelijke goederen 

21v Jan Gherijtsz Bul en Willem Thonisz 
te paard naar de Rijn en naar Oudewater, om te ontdekken waar de Geldersen 
waren 

21v Pieter die snijder 
naar Den Haag, naar de President om de Raad te waarschuwen dat de Geldersen 
bij Woerden waren 

21v Dirck Jansz de Lange en Cornelis Jansz Bossch naar Amsterdam, om de stadsrenten te betalen 

22 
Jacop Minne en Pieter Roelofsz, burgemeesters en mr. Dirck 
Heynricxz 

naar Den Haag ter dagvaart om de staat van de gemenelands-renten te maken, 
en inzake de 20.000 met de financiën, resterende van 80.000, en verder inzake de 
verdediging van het land en verder om te informeren waar de 80.000 van de 
verzegeling gebleven waren 

22 2 boden 
naar Den Haag gezonden, naar Nout Zonnevelt, om de procedures tegen deze 
stad te verhinderen inzake de betaling van zijn renten 

22 Claes die tymmerman met 3 personen 
naar Oudewater gezonden door de burgemeesters, om te vernemen waar de 
Geldersen waren 

22 Jacop Poot gestuurd overal heen door de burgemeesters voor informatie over de Geldersen 

22 Pieter Adriaen 
naar Den Haag, naar de President met een brief met waarschuwing dat de 
Krimpenerwaard wilde "verdingen" 

22 Cornelis Jansz Bossch en Jan Dircxz naar Dordrecht, om daar te spreken over zeker klaphout van onze poorters 

22v Jacop Poot 
3 keer naar Oudewater en Harmelen gestuurd door de burgemeesters om te 
horen waar de Geldersen waren 

22v Mees Moel te paard naar Oudewater met hetzelfde doel 

22v Willem Ketel, bode van Culemborg 
met het bericht, dat de Geldersen overgestoken waren van de Dordtse Waard 
naar de Krimpenerwaard 

22v Thoen Bossch 6 dagen op reis op zoek naar de Geldersen, met berichten daarover 

22v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 

naar Den Haag, ter dagvaart, inzake de staat van 2.000 gulden van de 
gemenelandsrenten , en inzake de 20.000, met de financiering van de bede van 
81.000 gulden, en om de landvoogdes in te lichten over de invasie van de 
Geldersen 

22v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 

naar Mechelen, ter dagvaart, met de Staten van Holland, om de landvoogdes op 
de hoogte te brengen van alle ellende en gemor bij de gemeenten in het land, 
vanwege de grote armoede door veel beden, brandschattingen en berovingen; en 
om te vragen om vrijlating van de gevangenen in Gelre 

23 Heynrick Jacopsz 

naar Haastrecht, om de bewoners te vertellen dat ze onder het vaandel van 
Gouda moesten komen; naar "berkou", om te vertellen dat men de bruggen moest 
afbreken; naar Den Haag, naar de rentmeester Willem Goudt, inzake de gijzeling; 
naar Gorinchem met een brief inzake de stapel van Dordrecht 
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23 
Pieter Roelofsz, burgemeester, Cornelis Jansz Boss, en Dirck Jan 
Hoensz 

naar Den Haag, om te praten met Willem Goudt, dat hij de gijzeling op de 20.000 
gulden zou opschorten voor 14 dagen, en inzake de quitancie van de beden van 
het jaar 1523; en om te praten met rentmeester Dirck Goodscalcxz over het 2 
duim breder maken van het nieuwe verlaat dan gepland was 

23 mr. Harman, doctor in de godgeleerdheid 
op wens van de burgemeesters naar Utrecht, betreffende de zaak van de 
misdadiger, die op het kerkhof lag 

23 Poet die sackedreger door burgemeesters gezonden om te informeren of de Lekdijk doorgebroken was 

23v mr. Dirck Heyndricx 

naar Den Haag, ter dagvaart naar de heer van Palermo (Jean Carondelet, 
president van de Geheime Raad) en mr. Jheronimus van den Dorpe, inzake de 
gewenste bede van de landvoogdes van 73.000 gulden, van Holland tot 
onderhoudig van 3500 soldaten en 500 paarden voor 4 maanden 

23v Cornelis Dirck Bouwensz burgemeester, en mr. Dirck Heyndricx 
ter dagvaart met negatief antwoord van de bisschop van Palermo op de 73.000 
ponden en inzake de toestemming van de 80.000 door verkoping van renten 

23v de griffier voor het schrijven van het antwoord 

23v Dirck Jansz de Lange 
naar Den Haag, om Willem Goudt een deel van onze portie van de 25.000 gulden 
te brengen, tot onderhouding van de soldaten die op de vaart lagen gedurende 2 
maanden 

23v Cornelis Jansz Bossch 
naar Antwerpen, nogal lang weggebleven, vanwege een aktie van een dood-brief 
waar hij mee bezig was 

24 Jacop Jansz Moel 
naar Den Haag, om Willem Goudt geld te brengen van onze portie van de 
25.000gulden, waarvoor onze stad renten op het gemeneland zou hebben 

24 Willem Ketel van Culemburch 
naar "Marcenwairt" gestuurd door de burgemeesters, om te vernemen waar de 
Gelderse soldaten heen wilden, die zich daar verzameld hadden 

24 Jan Dircxz en mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag, ter dagvaart op schrijven van de Raad, om te overleggen met de 
vrouwe van Montfoort over de Rijndijk, en om de commissarissen van de 
landvoogdes te horen over de vervroeging van de bede van de nieuwe belasting 

         

11 Schenkingen  
24v de heer van Wassenaar 4 kannen wijn, op 7 februari 

24v de heer van Wassenaar 4 kannen wijn, op 20 februari 

24v mr. Geryt Mulaert en Willem Goudt 13 kannen wijn, op 25 februari 

24v de minister van de Minderbroeders 1 kan wijn 

24v de hoogheemraad 2 kannen wijn bij St.-Pietersschouw 

24v mr. Abel van Coulster 2 kannen wijn, "present" Jan Jansz en Witte Govertsz 

24v 8 pelgrims van Jeruzalem 8 kannen wijn op Palmzondag 

24v de heer van Castre 4 kannen wijn in Den Hoeren, toen hij de wapenschouwing hield 

24v de rentmeester 2 kannen wijn, toen hij de hopaccijns verpachtte 
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24v de commandant van Wairder 2 kannen wijn 

24v 
de president, de heer van Assendelft, de heer van Male en mr. 
Vincent Cornelisz 

elk een vat bier, om zekere dienst die zij de stad gedaan hebben betreffende de 
Rijndick en anderszins 

24v de bisschop van Utrecht 
een maaltijd en wijn, geschonken door Jan Jansz en Pieter Roelofsz, 
burgemeesters 

25 de generaal van de Cellebroeders 2 kannen wijn, toen hij in Gouda kwam visiteren 

25 de president in Den Haag 2 vaten bier en vracht 

25 de schutters 
geld, op Sacramentsdag en St.-Jansdag, omdat zij toen in harnas voor het H. 
Sacrament liepen in de processie 

25 de Rederijkers geld, omdat zij de processie op St.-Jansdag organiseerden 

25 de hoogheemraad 2 kannen wijn op St.-Odulphusschouw 

25 broer Jan, biechtvader van de bisschop van Utrecht een kan wijn, toen hij hier kwam visiteren bij de Brigitten 

25 
mr. Vincent Cornelisz, heer van Assendelft, Tielman van Dulkom en 
Claes van Dam, substituut van de procureur 

4 tonnen bier, gehaald bij "eneme"(?) Geryt Bouwensz, voor zekere diensten door 
hen aan de stad bewezen 

25 de gedeputeerden van Rotterdam een kan wijn, bij hun bezoek aan de Linschoter dijk 

25 die van Alkmaar en die van Hoorn 
4 kannen wijn, bij hun overleg met de brouwers, met burgemeester Jan Jansz en 
Jacop Minne 

25v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn, bij de schouw op de donderdag na St.-Jeroen 

25v 
3 raadsheren van boven, nl. mr. Pieter Lapostol, mr. Jheronimus van 
den Dorpe e.a. 

6 kannen wijn 

25v 
door Witteer Govertsz, burgemeester, met de andere gedeputeerden 
de heer van Assendelft en de procureur en mr. Vincent en de heer 
van Male 

elk een vat bier om behulpzaam te zijn bij de voortgang van de Rijndijk 

25v mr. Reynier, procureur 2 kannen wijn 

25v 
de heer van Castre, de heer van IJsselmonde, de steden Delft en 
Schiedam, de baljuw van Rijnland 

20 kannen wijn en 13 maaltijden 

25v mr. Reynier procureur 2 kannen wijn 

25v de stad Dordrecht 2 kannen wijn, bij Liebijn Gerytsz 

25v mr. Jan van Duvenvoerde 2 kannen wijn, dit alles toen de dagvaart hier in Gouda plaatshad 

25v de burgemeester van Haarlem 2 kannen wijn, toen hij hier ter dagvaart was 

25v 
de heer van Assendelft, heer Lodewijk van Moerkerken en de heer 
van Schagen en de heer van Alkemade 

2 kannen wijn elk, in de Halve Maen, op zondag voor St.-Matheusdag tijdens de 
dagvaart in Gouda 

26 de steden van Amsterdam, met die van Hoorn, Alkmaar en Naarden 4 kannen wijn, op diezelfde dag 

26 de Drost van Woerden, met de stad van Woerden en Oudewater 4 kannen wijn 

26 die van Oudewater 4 kannen wijn 

26 de stad van Schoonhoven met de stad van Rotterdam 2,5 kan wijn 
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26 de heer van Hoichstraten, stadhouder 
op zaterdag 24 oktober en 23 oktober tijdens de dagvaart te Gouda, als geschenk 
van de burgemeesters 44 stoop wijn, gehaald in de Halve Maen 

26 de gedeputeerden van Amsterdam 2 kannen wijn, in de Halve Maen, bij de dagvaart; 2 kannen wijn 

26 de heer van Schagen, de heer van Assendelft en de stad Dordrecht 6 kannen wijn, in de Hoeren, bij de dagvaart 

26 de gedeputeerden van de stad Haarlem 2 kannen wijn, in het Vlies 

26 de Drost van Diest 16 kannen wijn, ten huize van Geryt Geerloffs 

26 Reynier Brundt 4 kannen wijn 

26 ten huize van Andries den tollenaar 8 kannen wijn, gehaald bij Geryt Aertsz 

26v Geryt van Poroyen 
de maaltijd van de Minderbroeders op St.-Franciscusdag, geschonken door 
burgemeesters 

26v mr. Reynier, de procureur een stoop wijn, gehaald bij Aelbrecht Robbrechtsz 

26v Jan Benninck en Dirck Goedscalcxz 3 kannen wijn, ten huize van Jan Dircxz 

26v de gedeputeerden van Remmerswael 2 kannen wijn, bij Feys Jansz 

26v mr. Reynier Brundt, procureur-generaal 2 kannen wijn, ten huize van Frederick Adriaensz 

26v de muzikanten 4 kannen wijn, bij Feys Jansz op Verzworen Maandag 

26v de jonge schutters geld, bij Feys Jansz op Verzworen Maandag 

26v de jonge schutters geld bij Daem Willem Hugenz op St.-Sebastiaensdag 

27 - saldo 

         

12 Waken  
27v de klapwakers bezoldiging 

27v de 3 torenwachters bezoldiging 

27v Geryt Piersen de Dijkspoort bewaken 

27v Ghijsbrecht Cornelisz Potterspport en het hek en de boom bewaken 

27v Kers Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

27v Huych Dircxz Moel de Tiendewegspoort bewaken 

27v Joest Hobbenz de Veerstalpoort bewaken en de Tolhuispoort 

27v Jan van Mechelen het Vlamingspoortje bewaken 

27v Huych Moel het Doelenpoortje bewaken 

27v Ploen de boom sluiten 

27v de 5 poortwachters elk 4 dagen in de poort zitten 

27v Willem houtzager 20 nachten waken op het slot 

27v 5 poortwachters een dag in de poort zitten, toen de ruiters langs de stad gingen 

27v Jan Simpel het lood geven voor het gat van de haven 

28 Huych Dircxz en Dirck Adriaensz zitten in de poort, 's ochtends van 4 uur af 
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28 de 5 poortwachters waken in de poort 

28 Ghijs poortier waken in de poort 

28 Kers poortier waken in de poort 

28 de 5 poortwachters samen waken in de poort 

28 Saers die houtzager 6 dagen in de kerk de misdadiger bewaken 

28 de 5 schoutsknechten 6 nachten in de kerk waken 

28 de 5 poortwachters een dag in de kerk waken 

28 de dienaars van de schout 10 dagen en 10 nachten de genoemde man bewaken 

28 2 dienaars 6 dagen overdag 

28 3 dienaars 's nachts 6 dagen 

28 Jan Pietersz 20 nachten, dezelfde man bewaken 

28 Kers Jansz met de andere 4 poorters waken in de poort 

28 Allert Gerytsz en 3 man elk 4 dagen de misdadiger in de kerk bewaken 

28 de dienaars van de schout, 2 's nachts en 2 overdag 7 dagen de man in de kerk bewaken 

28v de dienaars van de schout de man bewaken in de kerk en/of op het kerkhof 

28v Allert Gerytsz printer en 3 man - 

28v Jan Pietersz - 

28v Allert de printer - 

28v Jan Trompersz, Willem die houtzager waken op de Tiendewegspoort, opdat de misdadige man niet zou uitbreken 

28v Jan Pietersz, Joest Willemsz en Dirck Heynrick Boeyensz waken op 't kerkhof 

28v Allert Gerytsz en 3 man en Willem die houtzager de man in de kerk bewaken 

28v Jan Trompersz de man in de kerk bewaken 

29 Huge Moel en de andere vier poortwachters in de poort waken 

29 Dirctgen Adriaen Dircxz op de Tiendewegspoort waken 

29 de 5 poortwachters waken in de poorten 

29 Dirck die boechmaker waken op de Tiendewegspoort 

29 Cornelis en Coppen Leeu, de schuttersboden de schutters-wacht stellen gedurende 8 weken op bevel van de burgemeesters 

29 Lijsbet Kers Janszoons vrouw en de andere 4 poortwachters de poorten bewaken 

29 Dirck Adriaensz keurwaak houden op de Tiendewegspoort 

29v de 5 poortwachters waken op de poorten 

29v Else Huych Molen voor de 5 poortwachters in de poort 

29v 5 klinkwachters waken op elke poort, des ochtends 3 uren elke dag 

29v de 5 wachters op de poort waken 

29v de 2 bodes van de schutters de wacht zetten 

29v de 5 poortwachters in de poort waken 
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29v de 5 keurwakers waken 

29v de bosschieters elk op een toren in de voorwaak en de nawaak 

29v de schutters-bodes - 

29v de 5 keurwakers waken op de poorten 

29v de schuttersbodes waken 

29v 5 bos-schieters waken op de poorten 

30 de 5 poortwachters in de poort zitten 

30 de 5 poortwachters in de poort zitten 

         

13 Bouwen  
30v Jan Matheusz een Deventer plank voor de Tiendewegsbrug 

30v - een gezaagd stuk hout gebruikt in de stadstorens 

30v - een middelhout 

30v Jan Matheusz en zijn zoon arbeid 

30v Pieter die wagenaar de haken van de stad halen 

30v Claes Robel helpen de zijl af te dammen 

30v Zwaen smits 16 klinken, wegende 22 pond; 200 kleine dennenagels voor de stadtorens 

30v Jan Matheusz en 2 personen het verlaat bij Gouwsluis dicht maken 

30v Jan Matheusz en zoon Jan timmeren 

30v Colick die wagenzir vervoer van horden om de dammen mee te maken 

30v Zwaen smits 100 kleine dennenagels en een aantal dubbele, om bij de dammen te gebruik 

30v Pieter Fredericxz slootwerk aan de school en het stadserf achter Dirck stratenmaker 

31 Cornelis Fredericxz de brug van de Potterspoort breken 

31 2 metselaars en 2 opperlieden arbeid 

31 Cornelis Fredericxz en 2 personen werk aan de muur achter de school 

31 Jacop Philipsz 2 vijzels, een kar zand, een ton tras 

31 Zwaen smits 
200 kleine dennenagels; 53 pond ijzerwerk, gebruikt aan het verlaat bij de 
Gouwsluis 

31 Willem Claesz 6 tonnen kalk voor de muur achter de school 

31 Mees Michielsz een touw slaan van 28 pond, gebruikt voor het verlaat aan de Gouwsluis 

31 Zwaen smits spijkers voor het verlaat bij de Gouwsluis en in de stad; 20 pond ijzerwerk 

31 Jan Heyn de kleischuit, 4 dagen gebruikt bij de brug buiten de Potterspoort 

31 Ghijs poortier stenen schoonmaken 

31v Jan Matheusz 
15 rondhouten voor het verlaat bij de Gouwsluis; 2 dubbele rondhouten; een 
Noorse balk 
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31v Jan Thijsen 13 scheepsplanken, 3 uitdragersplanken 

31v - 4 schuiten klei 

31v Mouwerijn 
met zijn schuit werken aan het verlaat; Jan Matheusz brengen naar het verlaat, 
omdat Jacop Jansz daar een schuit met hout gebracht heeft 

31v - de staketsels en stenen vervoeren toen men de dammen binnen Gouda maakte 

31v Jan Matheusz en zijn zoon Jan en Wouter, en Theeu arbeid aan het verlaat en in de stad; nog meer arbeid aan het verlaat 

31v Cornelis Fredericxz en 2 personen arbeid achter de school aan de zijl 

31v Bouwen Gherijtsz 4 schuiten klei schieten op het Hoofd 

31v Daem Dircxz een schuit klei schieten op het Hoofd 

32 Geryt Geerloffsz de IJssel laten baggeren bij de grote sluis opdat het water uit zou stromen 

32 Daniel Jacopsz 
een hoed kalk en een kar zand, gebruikt in het stadhuis om de middenkamer te 
pleisteren 

32 Pieter Adriaensz glazen maken op het stadhuis 

32 Adriaen Jacopsz 10 karren kalk, zand en stenen vervoeren 

32 Cornelis Fredericxz en een metselaar arbeid op het stadhuis 

32 Ghijs van Stolwijk klei schieten op het Hoofd 

32 Pieter Fredericxz 2 sloten maken aan de voordeur van Sobburch 

32 Cornelis Fredericxz de middekamer pleisteren in het stadhuis 

32 Aertgen Strobbe, Aertgen Strobbenz, en opperman arbeid 

32 Daniel Jacopsz een hoed kalk, voor pleisteren aan het stadhuis 

32 Dirck Jansz een half hoed kalk 

32 Ghijs van Stolwijk klei voortschieten op het Hoofd, om het gat op het Hoofd te stoppen 

32 Goessen Jacopsz klei voor 't schieten 

32v Zwaen smits 
35 pond ijzerwerk voor de boom bij het Tolhuis; spijkers voor de bruggen binnen 
de stad 

32v Jan Matheusz en Theeu en Jan zijn zoons arbeid 

32v Ghijs portier 
stenen, gekomen van de stenen brug buiten de Potterspoort schoonmaken en te 
kruien 

32v Pieter de blauwe en 1 persoon 
de staketsels en het hout, waar de dammen mee gemaakt waren, naar huis te 
brengen per kar 

32v Jan Matheusz een stuk hout, gebruikt op de Honskoper brug 

32v Adriaen Jacopsz 4 karren kalk, stenen en zand vervoeren 

32v Daem Dircxz 7 schuiten klei op 't Hoofd schieten om het Hoofd vol te maken 

32v Bouwen Gerytsz 10 schuiten klei 

32v Nanne Cornelisz gebruik van zijn schouw voor de brug buiten de Potterspoort 

32v een man uit Leiden 4,5 hoed kalk 
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32v - een kar zand 

32v Jacop Aelbrechtsz deze kalk dragen en opslaan 

32v Ghijs van Stolwijk en Ghoessen Jacopsz klei in het gat op 't Hoofd schieten om dat te vullen 

32v Jan Hobbenz baggeren in het gat van de haven 

33 Daem Dircxz 3 schuiten klei schieten op het Hoofd om dat te repareren 

33 Bouwen Gerytsz 3 schuiten klei schieten op het Hoofd 

33 Pieter Fredericxz een slot met een sleutel in de Kloveniersdoelen maken 

33 Dirck stratenmaker en knecht de straat maken 

33 - 13 voet trappen, voor de nieuwe brug 

33 - 3 karren zand in de Doelen opgeslagen en kalk 

33 - het vervoer naar de Doelen 

33 Zwaen smits verschillende spijkers, door Jan Matheusz in 14 dagen gebruikt in de stad 

33 Jan Matheusz en 2 zoons arbeid 

33 - 

2 stukken hout voor de Vismarkt; 2 schalen, 4 kerksparren om diephaken van te 
maken; 2 uitdragers om op het stadhuis in de middenkamer banken van te maken; 
6 planken; 50 rondhouten en stukken hout van 30 voet om de dammen te maken; 
wat over is gebruiken in de stad 

33v Jan Matheusz 28 middelhouten, 32 keperhouten, een uitdrager voor de Kloverniersdoelen 

33v - stenen en aarde mennen naar die Doelen om in het pad te leggen 

33v Dirck spiker het hout voor de middenkamer zagen 

33v - 3 stenen buiten de Potterspoort uit het water "up te winnen" onder de stenen brug 

33v Ghijs van Stolwijk de klei egaliseren op het Hoofd 

33v Goessen werken op het Hoofd 

33v Daem Dircxz en Bouwen Gerytsz elk 6 schuiten klei schieten op het Hoofd voor de reparatie 

33v Jan Hobbenz baggeren in het gat van de haven 

33v Ghijs van Stolwijk en Jacop Dircxz klei effenen op 't Hoofd 

33v Bouwen Gerytsz en Daem Dircxz 5 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

33v Jan Matheusz 
4 kerksparren, gebruikt in de middenkamer op het stadhuis; 10 keperhouten voor 
de dammen; werken aan de sluis, aan de nieuwe dijk en de St.-Jansbrug; een blok 
in de sluis om een "kues"(?) of "knes"(?) van te maken 

34 Ghijs van Stolwijk en Jacop Dircxz de klei op het Hoofd effenen 

34 Bouwen Gerytsz en Daem Dircxz 11 schuiten klei schieten op 't Hoofd; 6 schuiten klei laden in het gat van de haven 

34 Zwaen smits 30 pond ijzerwerk, gebruikt op het stadhuis en aan het Doelenpoortje 

34 Daem Dircxz, Bouwen Gerytsz, Cornelis Jansz en Volpert Jacopsz 14 schuiten klei schieten op 't Hoofd ter reparatie 

34 Ghijs van Stolwijk en Jacop Dircxz de klei effenen op 't Hoofd 

34 Dirck stratenmaker en knecht de straat maken op de Vismarkt en 0,5 kar zand, 14 voet trappen, op de 
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Honskoper brug 

34 Jacop Willemsz en Pieter Dircxz dekken bij de "broeders" 

34 Jan Matheusz arbeid aan de stadsbruggen 

34 Wouter zijn zwager arbeid in het gat van de haven, aan de boom 

34 Jan Matheusz balken gezaagd aan planken voor de bruggen 

34v Swaen smits 
16 pond ijzerwerk, 50 grote dennenagels en 50 kleine dennenagels gebruikt in het 
gat van de haven 

34v Pieter Fredericxz een nieuw slot maken aan de kist van de stad 

34v Ghijs van Stolwijk en Jacop Dircxz klei op 't Hoofd effenen 

34v Daem Dircxz en Bouwen Gerytsz 6 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

34v Jan Hobbenz baggeren in het gat van de haven 

34v Jan Hobbenz baggeren in het gat van de haven 

34v Ghijs van Stolwijk en maat het Hoofd egaliseren 

34v Daem Dircxz 6 schuiten klei lossen op 't Hoofd 

34v Bouwen Gerytsz 5 schuiten klei lossen op 't Hoofd 

34v Jacop Willemsz en Pieter Dircxz arbeid 

34v Jacop Willemsz 900 dakpannen, 18 vorsten, gebruikt bij de Observanten 

34v Lambrecht die leidekker en knecht en opperman dekken bij de Observanten 

35 Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid, en 800 klinkers, 2 karren zand 

35 Pieter Fredericxz 
een slot met 2 hengsels aan het blok, waar men de lakens op "print"; een slot aan 
het Veerstal en 2 sleutels 

35 Gheryt die man werk aan de deuren van de kamers 

35 Lambert die leidekker en 2 personen arbeid bij de Observanten en 4.500 nagels 

35 Willem sceepbreker 9 tonnen kalk voor de Observanten 

35 Zwaen smits 28 pond ijzerwerk, en spijkers aan de brug buiten de Potterspoort 

35 Jan Matheusz en zoon Jan 

een lade om een kozijn te maken in een toren, 2 schalen voor de brug van de 
Potterspoort; 2 kerksparren, 2 stukken hout van 30 voet en 2 eiken planken voor 
de Minderbroeders; 2 stukken hout van 30 voet voor de brug van de Potterspoort; 
2 leesten om de brandemmers mee te maken; de balken slepen naar de 
Potterspoortbrug, en arbeid 

35v Ghijs van Stolwijk klei op het Hoofd effenen 

35v Volck Jacopsz en Cornelis Ockersz 9 schuiten klei schieten op het Hoofd 

35v Willem scep een schuit klei 

35v Cornelis Fredericxz, Aert Strobbe en Claes die Bruyn arbeid aan de verschillende stenen bruggen 

35v Ghijs portier werk aan de Potterspoort, en stenen schoonmaken 

35v Pieter die lantman kalk brengen uit de Doelen naar de Potterspoortbrug 
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35v Neeltgen, opperman arbeid 

35v - 500 bakstenen, voor een brug in de Vogelensang, 3 "basten" 

35v Adriaen Jacopsz 23 karren zand, tras en kalk vervoeren 

35v Meynert Jacopsz e.a. de brandemmers repareren 

35v Cornelis Cornelisz 12 tonnen tras voor de brug buiten de Potterspoort 

35v Volkert Jacopsz en anderen 5 schuiten klei op het Hoofd schieten ter reparatie 

35v Ghijs van Stolwijk klei effenen op het Hoofd 

36 Meynert Jacopsz de brandemmers maken 

36 Baernt Gerytsz en Jan Lambertsz zeker zoolleer en bovenleer om de brandemmers mee te maken 

36 Jan Matheusz en Jan 
arbeid; 2 balken van 40 voet, voor de Potterspoortbrug; 6 stukken hout van 30 
voeten 

36 Willem houtzager en 3 personen hout zagen; slepen naar de brug 

36 - haken, gebruikt op het stadhuis 

36 Zwaen smits allerlei spijkers voor de Potterspoortbrug; 27 pond ijzerwerk 

36 Dirck Paeu 3 balken voor de brug buiten de Potterspoort 

36 Volkert Jacopsz en 1 persoon 5 schuiten klei schieten op het Hoofd 

36 Ghijs van Stolwijk klei op 't Hoofd effenen 

36 Meynert Jacopsz en 1 man de brandemmers repareren 

36 Jan Lambertsz 9 pond zoolleer, waarmee de brandemmers gemaakt zijn, en bovenleer 

36v Ghijs de portier de stenen die van de Potterspoortbrug overliepen, in de poort kruien 

36v Zwaen smits 200 grote dennenagels en 20 pond ijzerwerk voor de poort buiten de Potterspoort 

36v Jan Matheusz 7 stukken hout van 30 voet; een stijl en slepen; zagen 

36v Wouter arbeid; zagen 

36v Jan Aertsz, backer klei vervoeren naar de stadsweg in de Willens en de Tiendeweg 

36v Jacop Claesz arbeid; het bouwwerk maken 

36v Lambert Claesz 4 wagens met puin om in de Doelen te brengen 

36v Zwaen smits allerlei apijkers voor de IJsselbrug en de "Doelincxbrug" 

36v Jan Matheusz 
arbeid; een raster en een stuk "scaels", gebruikt op de Doelenbrug; een balk 
slepen van de Doelen en ander hout 

36v Ghijs van Stolwijk klei schieten op de dijk om de singel mee te maken 

36v Jacop Dircxz arbeid 

36v Volkert Jacopsz 4 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

37 Claes Brantsz 
2 schuiten klei aan de pater van de Magdalenen brengen, die ons die klei geleend 
had om het werk in de Willens af te maken 

37 Meynert Jacopsz de brandemmers maken 
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37 Dirck stratenmaker het pad in de Doelen bestraten; 1.000 klinkers, 2 karren zand en vervoer 

37 Willem stilleganckmaker een balk zagen om de bruggen mee te maken 

37 Jan baggerman baggeren in de sluis op de haven 

37 Jan Hobbenz baggeren 

37 Ghijs van Stolwijk klei schieten op de dijk 

37 Jacop Dircxz klei schieten op de dijk, om daarmee de singel te maken 

37 Zwaen smits spijkers en 12 pond ijzerwerk voor veel bruggen 

37 Jan Matheusz 
een balk tot planken zagen voor de bruggen; zagen; een stuk hout aan de brug bij 
de "Claeren"; een stuk hout van 30 voet te leen; schouwhuur; timmerwerk 

37 Ghijs van Stolwijk en Volpert zijn maat arbeid 

37 Pieter Woutersz en zoon en knecht en opperman metselen 

37v Cornelis Jansz 5 schuiten klei schieten op 't Hoofd 

37v Ghijs van Stolwijk de klei op 't Hoofd effenen 

37v Pieter Woutersz werk aan allerlei bruggen en aan de Vismarkt 

37v Dirck Jansz 10 tonnen kalk 

37v Degenaar Jansz lood bij de Minderbroeders 

37v Dirck stratenmaker 
de straat maken op de Vismarkt en elders; 3 karren zand en halen; 300 klinkers op 
verschillende bruggen 

37v - 2 voet 2 duim "tafelment" aan de Vismarkt 

37v Volpert Jacopsz 9 schuiten klei op 't Hoofd schieten ter reparatie 

37v Ghijs van Stolwijk klei op 't Hoofd effenen 

37v Zwaen smits 
20 pond ijzerwerk, gebruikt op het grote Hoofd, 100 grote en 50 kleine 
dennenagels 

37v Jan Matheusz timmeren in de stad 

37v Trijn bullemans palen en planken, overal gebruikt en slepen 

38 IJsbrant die wielmaker een wiel maken aan de grote slang 

38 Adriaen Jacopsz 5 karren zand, kalk en stenen vervoeren 

38 Volckert Jacopsz 2 schuiten aarde naar 't Hoofd 

38 Ghijs van Stolwijk werk aan de singel 

38 Adriaen Geryt Pietersz aarde naar de singel brengen met de wagen 

38 Jacop Dircxz arbeid aan de singel 

38 Jan Aertsz mennen naar de singel 

38 Zwaen smits 
25 pond ijzerwerk, gebruikt voor de ketting in het gat van de haven; 200 kleine 
dennenagels overal gebruikt voor reparatie 

38 Jan Matheusz en Jan 
arbeid; een plank, om een leeuw(?) van te maken aan de Tiendewegsbrug, een 
"stoep"(?) in de Doelen om op te zitten; rondhouten zagen om op de bruggen te 
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leggen; mennen of slepen naar de poort 

38 Witte Govertsz 3 balken, gebruikt aan de nieuwe brug buiten Potterspoort en andere plaatsen 

38v Zwaen smits 21 pond ijzerwerk; allerlei spijkers aan de brug 'van den Hoeren' 

38v Jan Matheusz en Jan arbeid aan deze brug; een rondhout voor deze brug en zagen aan de brug 

38v - voor deze brug en zagen aan de brug 

38v Trijn Jan Pietersz sceepbreekster hout slepen 

38v Ghijs van Stolwijk arbeid op de singel en elders 

38v Dirck stratenmaker en opperman de straat maken aan de brug van den Hoorn; 6 karren zand 

38v Wouter Claesz 11 karren zand en stenen naar deze brug vervoeren 

38v Ael Nouten de kade maken op de haven voor de asput 

38v Claes Jansz van Leiden 3 hoed kalk en 2 tonnen 

38v Jacop Aelbrechtsz drogen(?) 

38v Pieter Woutersz en 2 personen metselen aan de brug voor den Hoorn; metselen aan de school 

39 Dirck Jansz een ton kalk 

39 Coman Jan opperman 3 hoed kalk opslaan 

39 Dirck straat 3 karren zand 

39 Zwaen smits 200 grote dennenagels; 15 pond ijzerwerk, gebruikt aan verschillende bruggen 

39 Jan Matheusz en zoon 
arbeid aan de bruggen; 3 drempels op de trappen van de Kleiwegspoort; hout 
slepen; 2 oude stukken hout zagen 

39 Dirck stratenmaker de straat maken aan de "Clarenbrug"; 3,5 karren zand 

39 Pieter Woutersz en 2 personen metselen aan de St.-Jansbrug en aan de Tillebrug en elders 

39 Zwaen smits allerlei spijkers, voor de nieuwe sluis, voor de nieuwe dijk om die dicht te maken 

39 Jan Matheusz en Jan 
werk aan de verschillende bruggen en aan de Zijl in de Peperstraat die verstopt 
was 

39 Dirck spiker en maat zagen; slepen; een dorpel onder de brug van den Hoorn 

39v Ghijs van Stolwijk arbeid aan de stadssingel 

39v Wouter Claesz 19 karren zand, stenen en kalk naar de verschillende bruggen 

39v Dirck stratenmaker 11 voet trappen, gebruikt aan de Clarissenbrug 

39v Maritgen Clementsweduwe 3,5 ton tras voor diverse bruggen 

39v Adriaen Jansz timmerman en knecht arbeid in de nieuwe sluis voor de nieuwe dijk om die dicht te maken en mos en vuil 

39v Pieter Woutersz en 2 personen metselen aan de brug in de Peperstraat 

39v Pieter Allertsz en Danel Jaepsz 0,5 hoed kalk voor die brug 

39v Zwaen smits 300 kleine dennenagels; ijzerwerk aan deze brug 

39v Jan Matheusz en 2 personen arbeid en 2 kerksparren, 2 schalen en 4 rondhouten 

39v Jacop Moel een balk, gebruikt aan deze brug en zagen en slepen 
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40 Jacop Moel 
allerlei hout bij hem gehaald waarmee de nieuwe sluis voor de nieuwe dijk gedicht 
is 

40 Jan Matheusz 
21 rondhouten, die men dagelijks in de stad zal gebruiken, "ende staen in de 
Doelen" 

40 Wouter Claesz 7 karren zand of steen vervoeren 

40 een man van Leiden 2,5 hoed kalk en dragen in de Doelen 

40 Pieter Fredericxz 3 of 4 sleutels maken op het stadhuis, in de Dijkspoort of elders 

40 Zwaen smits 400 dubbele middelnagels, ijzerwerk voor verschillende bruggen 

40 Mouwerijn Willemsz 5 weken het verlaat bij de Gouwsluis bewaken, toen de Lekdijk doorgebroken was 

40 Jan Matheusz en Jan 
werk aan de brug in de Peperstraat voor Ysenout Claesz en elders; 2 stijlen 
gebruikt aan 't Hoofd bij Jan "Simpols" huisje en zagen en slepen 

40 Dirck stratenmaker en opperman de straat maken bij diverse bruggen; 13,5 karren zand 

40 Wouter Claesz 17 karren zand en stenen vervoeren naar verschillende bruggen 

40 Pieter Woutersz arbeid 

40 zijn knecht 2,5 hoed kalk in de Doelen beslaan 

40v Pieter Woutersz en Coman Jan, zijn opperman metselen aan bruggen en muren; 3 vorsten en kalk gebruikt op het accijnshuisje 

40v Ghijs van Stolwijk met het "ander" volck klei vletten naar de muur 

40v Zwaen smits 
ijzerwerk, gebruikt voor het bieraccijnshuisje en in het gat van de haven; 200 
kleine dennenagels, 100 dubbele middelnagels; 2 hengsels voor de Veerstalpoort 

40v Jan Matheusz en zoon Theeu 
werk aan de bruggen en in de stadstorens; een schaal, drie ribben, 6 rasters, een 
uitdragersplank en slepen. Alles voor de bruggen, in de torens en elders 

40v Pieter Allertsz 1500 stenen voor de stenen brug bij de Minderbroeders 

40v Wouter Claesz 3 karren stenen vervoeren bij de Minderbroedersbrug 

40v Ghijs van Stolwijk de klei naar de vesten helpen vletten 

41 Jan Matheusz en 2 personen arbeid overal in de stad 

41 Harman die wever 15 "cantspieren" om ladders van te maken 

41 - 30 grote sparren om o.a. ladders van te maken 

41 Jan Matheusz 7 grote rondhouten, om dagelijks te gebruiken; 2 middelhouten 

41 Ghijs van Stolwijk "telen" naar de Vesten vletten 

41 Pieter Fredericxz 
op 19 september, toen de Geldersen bij de Rijndijk bij Leiden aankwamen, maakte 
hij diverse sleutels aan alle torens en maakte bepaalde sloten schoon 

41 Dirck stratenmaker en opperman arbeid aan de Minderbroedersbrug en zand, 250 klinkers, 2 karren zand vervoeren 

41 Jan Matheusz 
3,5 uitdragers-planken, voor diverse bruggen en poorten; 2 leuningen voor het hek 
van de Dijkspoort, 6 kerksparren; 3 palen in de torens om vuurroeren op te leggen; 
hout slepen 

41 Zwaen smits' kinderen 200 kleine dennenagels voor de bruggen en poorten 
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41v Pieter Woutersz en 8 personen 
op St.-Mauriciusdag werk aan de stadsmuur, toen die omgevallen was door het 
gewicht van de "telen" 

41v Pieter Woutersz en Jan Goessen metselen aan de stadsmuur 

41v Jan Jansz arbeid aan die muur 

41v Pieter Luyt, Neel Boniszoon(?) en Jan Claes die bruyn arbeid aan die muur 

41v Jan Jansz en 3 opperlieden arbeid 

41v Ghijs van Stolwijk "telen" naar de Vesten vletten en effenen 

41v IJsbrant die wielmaker 5 wielen maken aan de halve slangen 

41v Zwaen smits 
165 pond ijzerwerk voor brandhaken, 550 teerlingen om in kogels te schieten; 
"leynsen schijncken"? 

41v Jan Matheusz de schietgaten vermaken in de stadtorens 

41v Jan Theeu en Wouter samengewerkt aan de torens, de ladders, brandhaken en elders 

41v Jan Matheusz 
2 palen, een uitdragers-balk om laden van de bossen te maken en slepen en 
vervoer van allerlei hout en zagen 

42 Jaspar Ghijsbrechtsz 3 vellen om buskruitzakken van te maken 

42 - de zakken maken 

42 de kinderen van Zwaen smits 
pijpen en ijzeren hoepels aan de randen van de vuurroeren; een ijzeren 
handboom, te gebruiken op de Potterspoort; 200 kleine dennenagels aan de 
"Raem" en op verschillende bruggen 

42 Jan Matheusz en Jan Theeu en Wouter 
arbeid in de stad, de kleine poorten tot de bolwerken, laden voor de bossen 
maken, brandladders maken 

42 Jan Matheusz 
4 palen voor de poorten naar de bolwerken; 8 rondhouten die Jacop Philipsz daar 
gehaald heeft om de omgevallen stadsmuur rechtop te zetten 

42 Trijn Jans planken gebruikt aan de "verkens"-toren 

42 - de aarde vervoeren, waarmee de poorten dichtgemaakt waren 

42 - takken zagen voor het maken van de brandladders 

42 Pieter Woutersz en zoon Jan en Coman Jan werk aan de stadsmuur 

42v Ghijs van Stolwijk "telen" aan de stadsmuur effenen en de poorten "toe te helpen" bolwerken 

42v Pieter Fredercxz 
sleutels maken aan het slot van de grote vuurroeren, aan de kruitkist op de 
Kleiwegspoort met een plaat op elk laadgat van de grote vuurroeren 

42v Maritgen Clements een ton tras, gebruikt voor de stadsmuur 

42v Gorys Jacopsz 2 schuiten klei, naar de stadsmuur gebracht 

42v Dirck Willemsz 200 kleine dennenagels, gebruikt op de Haastrechtse brug 

42v IJsbrant die wielmaker 4 wielen maken aan de vuurroeren en 2 assen aan deze vuurroeren 

42v Jan Matheusz en Jan Theeu en Wouter 
werk op de Haastrechtse brug en verschillende andere bruggen; een "boech stijl" 
om laden in de vuurroeren van te maken; 12 sparren om grote ladders van te 
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maken 

42v - 
de vuurroeren in en uit de torens slepen, en hout zagen voor verschillende 
bruggen 

42v - pek en teer om de wielen van de vuurroeren mee in te smeren 

43 Pieter Woutersz, en Pieter Luyt en Coman Jan metselen aan de stadsmuur 

43 Ghijs van Stolwijk de klei effenen aan de stadsmuur 

43 Wouter Claesz 14 karren zand en stenen vervoeren en 5 karren 

43 Pieter Woutersz en zoon en Pieter Luyt en opperman metselen aan de omgevallen stadsmuur 

43 Dirck Willemsz smit 
250 kleine dennenagels, en arbeidsloon voor het maken van ringen aan de 
brandhaken 

43 Jan Matheusz en Theeu en Jan arbeid 

43 Harman die wever 4 masten om brandladders van te maken 

43 Jan Matheusz hout voor de St.-Jansbrug 

43 Jan Bullemans weduwe planken voor de gevallen muur en zagen 

43 genoemde Jan 28 palen en 10 kerksparren 

43v Ghijs van Stolwijk en 2 personen arbeid 

43v Andries Jansz die metselaar metselen bij de Observanten 

43v Pieter Woutersz en zoon en Pieter Luyt en 2 opperlieden werken aan de stadsmuur, die door de klei omgevallen was 

43v Dirck Willemsz 
ijzer om brandhaken van te maken en kettingen om die haken te sluiten, en 
dennenagels voor diverse bruggen 

43v Jan Matheusz en zoon Jan werk aan de bruggen en poorten en een plank op de Kleiwegsbrug 

43v Geerloff rietdekker wilgen, gebruikt aan de stadsmuur 

43v Harman die wever 8 "kamsprieten" om haken van te maken en zagen 

43v Ghijs van Stolwijk klei effenen aan de vest 

43v Pouwels Jansz en 2 personen klei effenen aan de vesten 

43v Pieter Fredericxz 
6 sloten, om de stadsladders op te sluiten; andere sloten maken op de 
Kleiwegspoort 

44 Wouter Claesz 4 karren zand en kalk vervoeren 

44 Maritgen Clement Joesten weduwe 8,5 tonnen tras voor de omgevallen stadsmuur 

44 Pieter Woutersz en 2 personen metselen 

44 Dirck Jansz 0,5 ton kalk 

44 Ghijs van Stolwijk arbeid 

44 Nanne Cornelisz zijn schouw, waarmee de stad klei en stenen vervoerde 

44 Dirck Willemsz smit 150 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels 

44 Willem sceepmaker planken voor de Honskoper brug 

44 Jan Matheusz en Theeu timmeren 
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44 Dirck spiker zagen en slepen 

44 Ghijs Cornelisz die portier 2 ladingen aarde 

44 Pieter Fredericxz 4 sloten, waarmee men de brandladders zal sluiten 

44 Pieter Adriaen glazenmaker 
136 ruiten stoppen in de school, 4 glazen om van lood te voorzien in de sschool; 
de glazen repareren in het stadhuis 

44 Wouter Claesz 7 (?) karren vervoeren 

44v Pieter Woutersz en zoon metselen op allerlei plaatsen 

44v Dirck Willemsz die smit 200 kleine dennenagels, 2 hengsels 

44v Jan Matheusz en Jan timmeren; een Luikse paal; en zagen, vervoer 

44v Ghijs van Stolwijk aarde kruien naar de Doelen 

44v Pieter Woutersz en zoon en opperman metselen aan de stadsmuur bij het Vlamingspoortje 

44v Dirck Gerytsz stratenmaker en opperman bestraten bij verschillende schades; 4 karren zand 

44v Jan Matheusz en 2 personen timmeren aan de muur die "wilde" omvallen 

44v Dirck Willemsz ijzer smeden in het gat van de haven 

44v Goessen Daemsz 14 karren rood zand om de Doelen te repareren 

44v Jan Jacopsz die glazenmaker 4 voeten glas in de Veerstalpoort 

45 Dirck Willemsz 200 kleine dennenagels ter reparatie in de stad 

45 Jan Matheusz 
14 palen, gebruikt in het gat van de haven, 27 kerksparren waar bijthaken van 
gemaakt zijn en zagen en de "brieven" plakken aan de stadsmuur 

45 Jan Matheusz en 2 personen 
bijten maken in 4 "hooman scippen", die de gemeente liet liggen, die breder 
maken; arbeid in de stad 

45 Ghijs van Stolwijk graven aan de muur en de "klei ofleggen" 

45 Hubrecht Jansz en Pouwels Jansz arbeid 

45 Daniel die metselaar een ton kalk, gehaald bij de Minderbroeders 

45 Dirck Willemsz 100 kleine dennenagels voor de bruggen, 100 dubbele middelnagels 

45 Jan Matheusz en 2 personen 
arbeid in de stad; een Luikse paal, waar banken van gemaakt zijn op de poorten; 
32 palen, gemaakt aan de omgewaaide stadsmuur 

45v Jan Matheusz allerlei hout en rasters laten brengen naar de muur 

45v Ghijs van Stolwijk en 6 personen de stenen van de muur binnen de vesten dragen (2,5 dag) 

45v Pieter Vredericxz verdiend aan de keurmeesters tangen 

45v Jan Matheusz en Theeu werk in de stad 

45v Jan Harmansz en Jaep Moel 25 palen, gebruikt in het gat van de omgewaaide muur 

45v Jan Matheusz 
10 "stijl"planken voor de muur; een stuk hout, waarmee de muur verstevigd is, 2 
drempels in de kooltuin en vervoer en zagen 

45v Ghijs van Stolwijk het bolwerk aan de muur helpen maken 

45v Claes Jansz van Leiden 4 hoed kalk en 3 tonnen, gelegd in de Doelen om dagelijks te gebruiken en dragen 
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45v Pieter Woutersz werk aan de stadsmuur en de torens 

45v Maritgen Fredericx 100 pannen, gebruikt op de Potterspoort 

45v Jan Matheusz en Jan en Theeu werk in de stad 

46 Jan Matheusz 

hout, waar een buskruitmolen van gemaakt was; een dubbel hout van 30 voet om 
de muur te stutten; een plank om de vensters en banken (?) in de torens te 
maken; 5 kerksparren; planken gekocht van Willem sceepmaker om de gebroken 
muur mee te stoppen; 3 "vuermisse" om de poorten van bolwerken te voorzien en 
vervoer en zagen 

46 Dirck Willemsz 
200 grote en 100 kleine dennenagels voor de torens aande stadsmuren, 16 pond 
ijzerwerk 

46 Aert Gerytsz en 2 personen toortsen vervoeren 

46 Pieter Fredericxz diverse sleutels maken in de stadstorens van de kastjes, en sleutels vermaken 

46 Jan backer toortsen en teer vervoeren 

46 3 lijmers de Doelen van lijm voorzien 

46 Dirck Daemsz 8 slangen naar de poorten brengen en naar de vesten 

46 Cornelis M.......z lijm aanbrengen op het Doelenpoortje en andere huizen 

46 4 knechten arbeid 

46 Ghijs van Stolwijc arbeid in de torens aan de vesten 

46v Volkert Pietersz de palen opgraven aan de torens waar de vuurroeren liggen 

46v Wouter Claesz 42 karren stenen klei en zand vervoeren naar de vesten 

46v Dirck Jansz en Jan Hugenz graven om de vuurroeren te stellen 

46v Hans die smit een boor maken om klovergaten mee te boren in de stadsmuur 

46v Bouwen Claesz stenen schoonmaken aan de omgevallen stadsmuur 

46v Daem die metselaar 1,5 ton kalk en wat zand 

46v Pieter Woutersz en zoon en opperman metselen aan diverse torens aan de stadsmuur 

46v 
Jacop Adriaensz, Cornelis Joesten en Claes de Bruyn en Coman Jan 
den opperman 

metselen; 4 hoed kalk opslaan 

46v Dirck Willemsz 
95 pond ijzerwerk, 300 kleine dennenagels, 500 kubussen om te gieten in de 
kogels; 29 pond ijzerwerk voor banden aan de vuurroeren; 500 kleine 
dennenagels 

47 Wouter Claesz 23 keer vervoer 

47 Ghijs van Stolwijk arbeid 

47 Dirck mijn Joncker 12 karren klei 

47 Cornelis stratenmaker arbeid 

47 Hans die smit 
een boor maken in opdracht van Witte Govertsz, om schietgaten in de muur te 
boren 
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47 Pieter Luyt metselen 

47 Dirck Gerytsz stratenmaker 5 karren zand 

47 Pieter Fredericxz sleutels gemaakt in de torens 

47 verschillende kistenmakers laden maken voor de haakbussen, om zo met het kruit naar de vesten te lopen 

47 Geryt Geerlofsz 
de sluis opdraaien tijdens de vorst om "dat quade stinckende water uit te doen 
lopen", op bevel van de burgemeesters 

47 Ghijs van Stolwijk werken in de Kloveniersdoelen 

47 Pieter Adriaensz 2 glazen zetten in het "slechuys" bij de Minderbroeders 

47 Harman hopcoper 1,5 ton teer om de toortsen mee te teren 

47 - laden om haakbuskruit en lood in te doen 

47 Dirck Jansz 
33 noordse balken, daar gehaald door Jan Matheusz en gebruikt aan de 
borstwering waar de muur omgewaaid was en ook wilde omwaaien bij de poorten, 
en het wed dicht te dammen en elders 

47v Dirck Jansz 
18 noordse ribben, in de stad gebruikt, nog planken van 6 witte populieren om 
laden voor buskruit te maken 

47v Willem Jansz schoemaker leer, waar de deksels van de buskruit-laden mee gemaakt zijn 

47v Jan Matheusz 
balken, sparren en kanthout voor de omgevallen muur aan de vesten en voor het 
gat van de haven en arbeid met al zijn knechten in de "kersheylige" dagen 

47v Aert slotenmaker spijkers aan de buskruitladen 

47v Jan Matheusz 
13 ribben in de nieuwe schietgaten in de muur; 2 planken gebruikt aan de schouw, 
toen men daar mee bijten hakte; spijkers, ook voor die schouw en arbeid 

47v - de vuurroeren voor het stadhuis brengen 

47v Coman Jacop Ghijsbertz 0,5 ton pek en 0.5 ton teer, waarvan toortsen gemaakt zijn 

47v Pieter Fredericxz ijzerwerk, gedurende een jaar bij de Minderbroeders gemaakt door hem 

48 Wouter Claesz 23 karren met stenen en zand vervoeren 

48 Dirck Willemsz 51 pond ijzerwerk, gebruikt in de put voor mr. Cristoffel 

48 Dirck Willemsz 4 nieuwe stampers in de vuurroeren maken en 34 stampers korter maken 

48 Jan Matheusz 6 schalen genruikt aan de put voor mr. Cristoffel; 2 palen en arbeid 

48 Jan Matheusz en 3 personen werk aan de stadsmuur en elders 

48 Pieter Woutersz en opperman werk aan de put voor mr. Cristoffel 

48 Ghijs van Stolwijk de stenen bij het Pestilentiehuis opstapelen 

48 Cornelis Cornelisz werk aan de stadsmuur 

48 Dirck stratenmaker 
2,5 roe straat maken voor de brug van mr. Cristoffel; 10 karren zand en 700 
klinkers 

48 Pieter Adriaensz een glas op het stadhuis verloden 

48 Cornelis Harmansz Dirck straten helpen 
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48v Jacop Philipsz en Cornelis Fredericxz en 4 personen 189 nieuwe schietgaten in de muur gemaakt 

48v Jan Willemsz Bont 35 wilgen, gebruikt onder de pilaren van de gevallen muur aan de stadsvesten 

48v Dirck Dircxz backer 6 tonnen tras, gebruikt om de schietgaten te maken aan de stadsmuur 

48v Dirck Dieloffsz 
een "vloet" op de vismarkt die hij liet maken, en een nieuw slot aan de vuurhaard 
in het huisje op de vismarkt 

48v Clement Jacopsz planken om laden voor buskruit van te maken; 19 ribben 

48v Cornelis Voppenz 
18.000 stenen, door de tresoriers in de Doelen opgeslagen om in de stad voor 
metselwerk te gebruiken 

48v Dirck Heynricxz, raemmaker 
de houten in de boren maken, waarmee de schietgaten geboord zijn in de 
stadsmuur 

48v Wouter Claesz 10 keer vervoeren 

48v Pieter Vrericxz, slotenmaker 
sleutels, hengsels en andere instrumenten, waarmee men de haakbussen "zuver" 
maakt 

49 - saldo 

         

14 Diversen  
49v - geschriften inzake het maken van de Rijndijk 

49v karvoerders, te weten de begijnen-knechten 
klei voeren naar de Vesten, toen de Potterspoort en de Kleiwegspoort afgedamd 
werden en een lading grof afval waar het karrespoor mee gemaakt wordt aan de 
Vesten 

49v Geryt Geerlofsz de sluis opendraaien op verschillende tijden, toen de Lekdijk doorgebroken was 

49v Jacop Reyniersz 6 karren klei vervoeren om de zijlen af te dammen 

49v Adriaen Gerytsz 5 ladingen klei vervoeren voor het maken van de dammen 

49v Jan Matheusz en Jan arbeid aan de dammen 

49v Colick en Geryt die wagenairs horden en hout vervoeren, waar men dammen mee maakte 

49v Mees Jansz en 9 personen klei laden, waarmee men de zijlen stopte 

49v Baernt die bode 
8 toortsen, die Jaep Lorre gemaakt heeft; 12 houten hamers gebruikt om de 
kanonskamers mee te sluiten 

49v - 
5 dammen maken en onderhouden, toen de Lekdijk doorgebroken was, 
aangenomen door Harpar Jansz 

50 Aert Pietersz de waarde opschrijven en spijkeren op de kerkdeuren 

50 de dammenleggers 5 tonnen bier accijnsvrij 

50 - een kopie van het bevelschrift inzake het geld "of te setten" 

50 - de sluis opendraaien, om het water weg te laten lopen 

50 Jan van Dam de weg maken van Gouwsluis tot het ambacht van Boskoop 

50 Geryt Geerlofsz de sluis opendraaien om het water uit de stad te laten lopen 
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50 - 
schrijven en zegelen van het bevelschrift van de tonnen, die in Vlaanderen 
genomen waren 

50 - schrijven van een kopie uit het octrooi van het Goudse bier niet te belasten 

50 Griet van Bergen kaarsen e.a. 

50 20 mannen die waakten in de Peperstraat toen daar brand was uitgebroken, en die zij blusten 

50 - 
inzake de aflossing van een lijfrentebrief van Jan Mattheusz op mr. Cornelisz "zijn 
zoons lijff" 

50v de wijbisschop toen hij hier de kinderen vormde op 27 mei 

50v - een bezegelde brief inzake het proces van de Wiericke 

50v - 2 kopieën van plakkaten inzake de belasting van het bier en de wijn 

50v Pasquier doirwairder 
zekere bevelschriften tegen de stad van Blanckenburch inzake de brouwerij, ten 
uitvoer brengen 

50v Pasquier minuteren en grosseren van zijn informatie en kwitantie 

50v Geryt Geerlofsz de sluis laten openen en het water weg laten stromen 

50v Aert Pietersz 25 bladen schrijven inzake de zaak van de IJssel en de Rijndijk 

50v - toortsen verven "die van correxien gecomen waeren" 

50v - 
een gesloten brief van de Krimpenerwaard inzake het vestigen van een heemraad 
binnen Gouda 

50v - 
een kopie van de rekening waar de penningen van de bede-vervroeging en 
bezegeling gebleven zijn 

50v Aert Pietersz 
3 of 4 concepten schrijven inzake het maken van de Rijndijk om het vreemde 
water tegen te houden 

50v Cornelis Jansz Bosch en Cornelis Bogairdt werk aan de stad gedaan hebben om de "staet" te maken 

51 - 
zekere akten inzake de processen tegen degenen, die "besmet sijn met Luters 
ketterije" 

51 Huych Alewijnsz geld, de laatste termijn, voor het erf waar men het Pestilentie-huis op zou bouwen 

51 Baernt Dircxz, bode de brandemmers uit het water halen en brengen naar het huis waar ze hoorden 

51 mr. Jan Basijn. procureur van de Grote Raad te Mechelen 
geld, voor zekere diensten, de stad bewezen dit jaar bij allerlei processen van de 
stad tegen bijvoorbeeld die van Blankenberge en elders, volgens akte op het 
kantoor 

51 - 
2 gesloten brieven inzake de ter dood veroordeelde man die in de kerk gevlucht 
was; de ene brief aan de Raad in Den Haag en de 2e aan de proost van 
Oudmunster, geschreven door de landvoogdes, en brengen naar Gouda 

51 - een brief aan de Raad van Holland met verzoek inzake de vaart van Zevenhuizen 

51 een bode, gestuurd door de gedeputeerden van Brussel 
naar Gouda, met brieven om 2.000 gulden op te brengen voor de Koning van 
Denemarken 
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51 - 
2 brieven van de landvoogdes, de ene aan de Raad van Holland, de andere aan 
de vrouwe van Montfoort inzake het maken van de Rijndijk 

51v mr. Aelbrecht van Loo 

evenals de andere steden betaald de kosten, gemaakt in de zaken van de 
commissarissen, die tegen recht, privilege en vonnis van deze landen wilden 
procederen, tegen diegenen die Luthers boeken gelezen zouden hebben en in 
bezit zouden hebben 

51v Jan Bont 11 nieuwe zakken maken, en het leer, om buskruit in te doen 

51v mr. Heynrick van Schoonhoven, procureur in Den Haag 
zekere verzoeken, bevelschriften, akten en andere diensten door hem aan de stad 
bewezen 

51v Jan die graefmaker het graf maken, waar Pouwels die terechtgesteld werd, in ligt 

51v Claes sloot bouwen aan de stadsweg, aan de brouwerij 

51v - 8 ladingen klei brengen van 't Hoofd naar deze weg 

51v door mr. Dirck Heynricxz, de klerk van mr. Aelbrecht van Loo schrijven inzake de oosterse vaart 

51v Huych Jansz van der Gou aan de overkant van de Lek gevangen op bevel van de burgemeesters, krijgt geld 

51v - 
om het uitstel af te lossen van het niet betalen van de renteniers of de renten 
waren vergaard 

52 Pieter Adriaensz die glazenmaker reparatie van de glazen bij de Observanten 

52 - schrijven van de akte van bezegeling 

52 scipper 1025 toortsen 

52 de bode van de heer van Wassenaar die bracht het bericht van de overwinning van Friesland 

52 - het morgengeld van de 4,5 viertel land, waar de nieuwe dijk op ligt 

52 - kade maken aan de nieuwe sluizen 

52 Cornelis Jansz Bogairt met Daem Willem Hugenz 
bijten hakken in de IJssel op bevel van de kamer en gedeeltelijk voor de portie van 
de stad 

52 Jan die bastairt 
kopie van het bevelschrift, dat afkondigde dat geen monniken noch leprozen 
mochten reizen 

52 de klerk van de advocaat in Den Haag, (via mr. Dirck Heynricxz) 
schrijven van 2 staten inzake de verzegeling van de 80.000, en de 30.000 van de 
nieuwe belasting, die opgebracht zijn door de schildtalen en 2 akten verzegelen 
van de 2.000 en de 3.000 

52 Jan Benninck en Dirck Goetscalcxz bier aanwezig "in commissie" inzake het maken van de vaart achter Moordrecht 

52v Jan Jacopsz tinnegieter 326 pond lood, waar hij kanonskogels van goot; en ander lood gieten 

52v Cornelis die steenhouder een vorm maken voor de haakbussen 

52v Ael Jan Meesz' weduwe 
57 pond lijnwerk, aan het uurwerk gebruikt; en een stuk lijn gebruikt voor het bijten 
in de gracht 

52v Willem stillegancmaker en 12 personen 3 keer met de schouw het ijs breken 

52v Alijdt van Schoonhoven 12 blikken waar de maten van haakbussen van gemaakt zijn 
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52v Coman Geryt 6 blikken 

52v Jan Jansz ketelboeter deze maten maken van de blikken 

52v Witte Govertsz, burgemeester voorschotten voor het bijten hakken in de gracht 

52v - een akte inzake dFe ordonnantie van de "cessien" te bekrachtigen 

52v mr. Reynier Brundt 
inzake een briefje uit het jaar 1519 betreffende mr. Heynrick Jansz zaliger, en 
Adriaen Dirckz van Crimpen over niet betaald geld 

52v mr. Reynier vracht van stenen, geschonken aan Pottelberch 

52v - 
3 gijzelingen, hier gedaan door Andries Gillette, Cornelis Bollens en Claes Claesz, 
deurwaarders, inzake de 2.000 gulden van de koning van Denemarken 

53 de schoutsknechten vangen van 2 jongens, die volgens de geruchten kwamen spioneren 

53 Coman Geryt Walichsz verteringen bij hem thuis, bij de aanbesteding van de pilaren op de balie 

53 de griffier 
schrijven van het voorstel van de 73.000 gulden, gedaan door de heer van 
Pallarme 

53 Feys Jansz 
wijn, gehaald door de kastelein op een kerfstok, waar hij geen accijns voor 
betaalde, met toestemming van de kamer 

53 Hubrecht die oude "waecsetter" zijn waakboek, geschreven op bevel van de burgemeesters 

53 Claes Claesz, deurwaarder 
2 keer gijzelen van de stad, namelijk een keer voor de som van 30.000 gulden en 
een keer voor de som van 20.000 

53 Dirck Goetscalcxz, rentmeester in Den Haag een jaar pacht van het klerkambt 

53 Geertruyt Pieter zeepzieders weduwe 
huishuur, omdat de balken van de oude hal gelegen hebben in de molen op de 
Kleiweg 

53 Jan die bastaardt, deurwaarder 
3 keer deze stad gijzelen vanwege het aandeel van de stad van 25.000 gulden 
voor het onderhoud van 2.500 soldaten onder het bevel van de heer van Castre 

53v Geryt Geerlofsz 
omdat Jan van Dam een jaar lang de Goudkade heeft gerepareerd van de 
Gouwsluis tot aan Boskoop zodat de paarden beter op de paardenmarkt konden 
komen 

53v Griet van Berch "basten", kaarsem, "roestl(?) e.a. voor een jaar daar gehaald 

53v Pieter Nevenz 
omdat de stad de zijl op het Hof liet afdammen, vanwege de doorbraak van het 
water; de zijl bij hem in pacht zijnde 

53v Claes Claesz, deurwaarder inzake de 3 gijzelingen voor de 25.000 gulden, waar hij rente van zou krijgen 

53v Diewer Dirck Govertszoons weduwe en Feys Jansz inzake een kwart en een tiende deel van een huis en erf op Stolwijkersluis 

53v Hillegont Willem Tromperszoons weduwe inzake hetzelfde huis 

54 Geryt Moen die backer 
11 roeden en 6,5 voet nieuw pannendak, dat hij op bevel van het gerecht niet met 
riet mocht dekken, en gemeten is door Dirck stratenmaker 

         

15 Bezoldigingen  
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54v Griete moer 't vroetwijff bezoldiging 

54v Jacop Reyersz het marktveld schoonmaken 

54v Harman die doirwairder voor nieuwjaar van de deurwaarders in Den Haag 

54v Dirck Adriaensz bogemaker bezoldiging 

54v Pieter Aertsz balmaker de klok stellen in St.-Joostkapel 

54v de kastelein reis naar Den Haag vanwege het nieuwe gerecht 

54v Baernt die bode het stadhuis bewaken, de tresoriers bewaken en de weeskamer 

54v Jan karreman het marktveld helpen schoonmaken 

54v mr. Cornelis cijrururgijn bezoldiging 

54v de 4 boden de kamers bewaren en beide kamers van vuur voorzien 

54v Heynrick Jacopsz busdraeger bezoldiging 

54v Claes Gherijtsz scepenmeester kleding 

54v mr. Heynrick Cornelisz procureur in Den Haag bezoldiging 

54v Jonge Jan Rommersz de weeskamer bewaren 

55 Claes Gerytsz en Reyner Paeuw, schepenmeesters voor hun 4 poortpandingen 

55 Pieter Vredericxz de klok stellen 

55 Griete moer 't vroetwijff bezoldiging 

55 mr. Reynier pensionaris bezoldiging 

55 de bewaarders van de koren- en bieraccijns bezoldiging 

55 de kloveniers bezoldiging 

55 mr. Dirck Heynricxz bezoldiging 

55 Griete moer 't vroetwijff bezoldiging 

55 Pieter Kers de nootgoedsklok stellen 

55 mr. Jan Basijn, procureur in de Hoge Raad van Mechelen bezoldiging 

55 de bewaarders van de koren- en bieraccijns bezoldiging 

55 mr. Cornelis van Schoonhoven, advocaat in de Raad van Vlaanderen pensioen 

55 de bewaarders van de koren- en bieraccijns bezoldiging 

55v Griete moer dat vroetwijff bezoldiging 

55v mr. Cornelis Hoen, advocaat bij het Hof van Holland bezoldiging 

55v de bewaarders van de wijnaccijns bezoldiging 

55v de oude schutters bezoldiging op verzworen Maandag bij Nelle Willem Stevensz 

55v mr. Dirck Heynricxz bezoldiging 

55v Aelbert Minne Jansz bewaren van de bieraccijns 

55v Geryt Daemen bewaren van de korenaccijns 

55v Andries Jansz bewaren van de wijnaccijns 
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55v Cornelis Jansz Bossch bewaren van de vellenaccijns van de zeemwerkers 

55v de "scolaster" bezoldiging 

55v mr. Aernt van Oudewater 4 maanden de kanonnier van Oudewater geweest 

55v Gorys die glazenmaker bewaren van de zoute haringaccijns 

55v Frans Cornelisz bewaren van de 4 stuivers van de brouwers, en omgaan voor de hopaccijns 

56 mr. Phillips Vranckenz 
bewaren van het klerkambt van de stad, verder leveren op zijn kosten al het 
materiaal, benodigd in de schrijfkamer, zoals perkament, papier en inkt; ook alle 
was voor de burgemeester en de schepenen om te bezegelen 

56 de schepenmeesters uit het klerkambt; zegelgeld van de schepenbrieven 

56v - saldo 

         

16 Renten  
57 - renten 

75v - saldo 

         

17 Saldo van alle uitgaven  
76 - saldo van de uitgaven 

         

         

 1524 inv.nr. 1182 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Anst Jacopsz de zijl in de Peperstraat 

1 Willem Jan Willemsz de vismarkt 

1 de Minderbroeders de 3 grachten bevissen 

1 Aeltgen Dirck Jacopszoons weduwe de 4e gracht bevissen 

1 Witte Govertsz lakenaccijns 

1v Jacop Jansz Moel vlees 

1v Garbrant Staverdack zout 

1v Jacop Bouwensz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Geryt Baerntsz huiden van de hoornbeesten 

1v Jan Dircxz Bul smaltienden in het land van Stein 

1v Jan Turck de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v Jacop Moel zeep en azijn 
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1v Jacop Jansz Moel hout en turf 

2 Geryt Gerytsz Bogairt zoute en verse haring 

2 Jan Claesz van Crimpen meel 

2 Jacop Jansz Stout brandewijn 

         

2 De tienden in het land van Stein  
2v Lievijn Gerytsz het oosteinde en het westeinde van de Willens 

2v Anthonis Feyssen Wouter Gilliszoons blok 

2v Lievijn Gerytsz Dirck van der Gouwen blok 

2v Willem Pietersz Waggelwijk 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v - de Veerlaan te Haastrecht 

2v het klooster in het land van Stein 2 lood zilver 

         

3 Nakoop in het land van Stein  
3 Jan Jansz 5 morgen land, gekocht van Reynier Paeuwe 

3 Ghijsbrecht Hugensz verkocht aan Willem Jacopsz 6 morgen land 

3 Willem Jacobsz weder verkocht aan Ghijsbrecht Hugensz dezelfde 6 morgen land 

3 Reyer Paeuwe 5 morgen land gekocht van Jan Jansz 

         

4 De nieuwe dijk in het land van Stein  
3v Jacop Voppensz het eerste deel van de dijk 

3v Jan Gerytsz Bul het tweede deel van de dijk 

3v Jan Trompersz het derde deel van de dijk 

3v Adriaen Dircxz van Crimpen het vierde deel van de dijk 

3v Jan Rommersz het vijfde deel van de dijk 

3v Cornelis Dirck Bouwensz het zesde deel van de dijk 

         

5 Domeinen van de landsheer enz.  
4 - los- en lijfrenten, waarvoor de stad heeft bezegeld 

4 - losrenten 

4 mr. Phillips Vranckenz ontvangsten uit het klerkambt 

         

6 Saldo  
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4v - saldo 

         

7 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
5 Jacop Moel wijnaccijns, het eerste kwartaal 

5 Cornelis Jansz de Jonge wijnaccijns, het tweede kwartaal 

5 Reyer Heynricxz wijnaccijns, het derde kwartaal 

5 Andries Jansz, bewaarder vanwege de stad wijnaccijns, het vierde kwartaal 

5v Aelbert Minne en Jan die Vet en Frans Cornelisz, vanwege de stad bieraccijns, het eerste kwartaal 

5v Aelbrecht Minne c.s., vanwege de stad bieraccijns, tweede kwartaal 

5v Aelbert Minne cum sosijs, vanwege de stad bieraccijns, derde kwartaal 

5v Aelbrecht Minne c.s., vanwege de stad bieraccijns, vierde kwartaal 

6 Frans Cornelisz, vanwege de stad brouwerijaccijns, eerste kwartaal 

6 Frans Cornelisz, vanwege de stad brouwerijaccijns, tweede kwartaal 

6 Frans Cornelisz, vanwege de stad brouwerijaccijns, derde kwartaal 

6 Frans Cornelisz, vanwege de stad brouwerijaccijns, vierde kwartaal 

6v de stad korenaccijns, eerste kwartaal 

6v Gheryt Daem, vanwege de stad korenaccijns, tweede kwartaal 

6v Gheryt Daem, vanwege de stad korenaccijns, derde kwartaal 

6v Gheryt Daem, vanwege de stad korenaccijns, vierde kwartaal 

7 - saldo 

         

8 
Leningen aan de tresoriers van dit jaar en andere 
inkomsten  

8 tresoriers 1522 lening via Jacop Pieter Volpertsz 

8 tresoriers 1522 lening via Jan Cornelisz 

8 tresoriers 1522 lening via Frederick Adriaensz, en via Aert Pietersz 

8 tresoriers 1523 via IJsenout Claesz en Dirck Jan Hoensz 

8 tresoriers 1523 aan tresoriers van dit jaar 

8v Dirck Jan Hoensz betaling vanwege leningen en renten daarvoor opgenomen 

8v zuster Nies Jansdochter bij de Brigitten in ruil voor een lijfrente 

8v Jan Jansz, zwager van Jacop Pietersz geld voor het Pestilentie-huis 

9 - saldo 

         

9 Opgelegde gelden bij het verpachten van de  
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stadsgoederen 
10 - trekgeld en wijn, toen men de stedelijke accijnzen verpachtte over 4 kwartalen 

         

10 Beden van de landsheer en andere omslagen  
10v Willem Goudt, rentmeester inzake de bede van de 80.000 gulden 

10v Willem Goudt, rentmeester generaal van Noord-Holland inzake de bede van 80.000 inzake de laatste termijn van 5000 gulden 

11 de heer van Hoogstraten een 6e deel van 700 gulden hem toegezegd door de stad 

11 Willem Goudt inzake de bede van 80.000 gulden 

11v - leningen van de stad 

11v de tresoriers van 1524 
leningen aan de tresoriers van 1525, o.a. met een kwitantie van mr. Jacop in 't 
Vlies 

12 - andere leningen door tresoriers 1524 

         

11 Reizen  

12v Cornelis Dirck Bouwensz, burgemeester, en mr. Dirck Heynricxz 

naar Den Haag, voor negatief antwoord aan de bisschop van Palermo (Jean 
Carondelet, president van de Geheime Raad) inzake de bede van 80.000 en de 
bezegeling van de 20.000 voor de koning van Denemarken en nogmaals naar Den 
Haag met hetzelfde doel 

12v Willem Jan Willemsz burgemeester en mr. Dirck H.z 
naar Mechelen, naar de landvoogdes, met negatief antwoord op de bede van de 
80.000 

12v Claes Michielsz naar Den Haag met brieven 

12v Cornelis Dirck Bouwensz, burgemeester en mr. Dirck Heyndricx 

naar Lier (B) ter dagvaart bij de Staten van Brabant en Zeeland om de 
landvoogdes op de hoogte te stellen van de problemen waar Holland zich in 
bevindt in afwijking van andere landen en vazallen van de keizer door toedoen van 
de Geldersen, en om de petitie van de 2500 soldaten te onderhouden voor een 
maand af te wijzen 

13 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, naar Willem Goudt om hem geld te brengen, waarvoor de stad 
gegijzeld was 

13 Willem Storm 
door burgemeesters met een paard gestuurd naar Rotterdam om te vernemen 
waar de brand was die men zag 

13 Jacop Minne burgemeester en mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag ter dagvaart inzake de 80.000 gulden voor het onderhoud van de 
soldaten 

13 Pieter Roelofsz burgemeester en mr. Dirck Heynricx 
naar Antwerpen ter dagvaart, naar de Staten van Brabant, Zeeland en 
leenmannen, voor overleg over het tegenhouden van de Geldersen 

13 Jacop Minne burgemeester en Jan Dircxz 
naar Den Haag, om een verklaring te vragen over artikelen inzake de bezegeling 
van de 5000 gulden 
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13 Willem Storm 
gezonden te paard naar Schoonhoven om er achter te komen waar de Geldersen 
zich bevonden 

13v Thonis Feyssen 
3 dagen te paard naar Schoonhoven en elders om te horen, waar de Gelderse 
soldaten zich bevonden 

13v Bertelmees Gijsbrechtsz 2 keer te paard op stap, op bevel van de burgemeesters 

13v een bode van IJsselstein die te paard kwam om ons te waarschuwen dat de Geldersen hierheen kwamen 

13v Jacop Poet gezonden, verschillende keren, om de Geldersen op te sporen 

13v een bode 
met een bericht van de graaf van Buren, dat men het bestand zou afkondigen, dat 
in juni 1524 gesloten was 

13v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricx 
naar Antwerpen, naar de Staten van Brabant en Holland, ter dagvaart voor het 
geven van negatief antwoord op de petitie van de 80.000 tot verdediging van het 
land 

13v mr. Dirck 
nog gebleven in Antwerpen om het antwoord van de Staten van Brabant te horen 
op de wens van 160.000 gulden 

14 Willem Jan burgemeester 
naar Den Haag, naar de President en de Raad om te bewerken dat men hier geen 
koren in beslag zou nemen, volgens het schrijven van de Raad 

14 in de griffie 
3 brieven, gezonden door de Raad naar Geervliet, Dordrecht en Spaarndam, om 
de schepen daar te "houden" 

14 Jan Jansz, bode 
gezonden door burgemeesters naar de tollenaar te Haarlem, om de schepen 
geladen met koren, op weg naar Vlaanderen of Brabant daar te houden en niet te 
Gouda 

14 een bode 
door de Raad gestuurd naar Geervliet en Dordrecht inzake de ophouding van het 
koren 

14 Heynrick Jacopsz 
gestuurd door de vroedschap naar Hoorn en omstreken met brieven om te vragen 
naar de misdaad van Pouwels Reeptges, die hier gevangen was 

14 Pieter Roelofsz, burg, en mr Dirck Heynricx 

naar Den Haag, om negatief antwoord te geven op de wens van de landvoogdes 
van de 300.000 over Brabant, Holland en Zeeland, te heffen over vrije edelen en 
geestelijkheid, voor de oorlog van Gelre, voor 4 maanden. Edelen en grote steden 
(Haarlem uitgezonderd) stemmen toe. Onze gedeputeerden naar huis geroepen 
en weer naar Den Haag voor het negatieve antwoord. 

14v Pieter Roelofsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricx 
naar Antwerpen, ter dagvaart bij de Staten van Holland, Brabant en Zeeland om 
nog eens te weigeren. Praten over haringvaart en de Oosterse vaart 

14v Jan Jansz, bode 
gestuurd naar Delft en Leiden om te controleren of die de nieuwe valuatie hadden 
gepubliceerd 

14v Pieter Roelofsz burgemeester, en mr. Dirck Heynricx 
naar Den Haag, ter dagvaart op schrijven van de Raad, om van de stadhouder te 
horen over de wens van de landvoogdes inzake de haringvaart 

14v Jacop Minne, Cornelis Dirck Bouwensz, Cornelis Bogaert en mr. naar Den Haag, om de gijzeling te honoreren en zich voor te bereiden op het 
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Dirck Heynricx geven van het negatieve antwoord bij de dagvaart inzake het onderhoud van de 5 
oorlogsschepen, die de haringschepen zouden beschermen 

14v Claes die snijder naar Dordrecht met een brief inzake de verordening van de munt 

15 
Jacop Minne, Cornelis Bouwensz, burgemeesters, en Cornelis Jansz 
Bogairt 

naar Den Haag, om te voldoen aan de gijzeling door Willem Goudt voor de 80.000 
gulden gedaan, die de Staten van Holland hadden toegestaan aan de keizer te 
Antwerpen, om de soldaten, die door Brabant, Holland en Zeeland aangenomen 
waren, te betalen, en onze stad niet 

15 
Gheryt Heye, Wouter Govertsz, Claes Gherijtsz, Ghijsbrecht Gerytsz, 
Cornelis Bossch en Dirck Jan Hoensz 

op reis in antwoord op de gijzeling (positief) 

15 Jacop Minne, burgemeester, en Cornelis Jansz Bos 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake de Gouwsluis, en ook met geld voor de 
rentmeester 

15 Claes Michielsz naar Den Haag, met een brief aan de rentmeester 

15v mr. Dirck Heynricxz 

naar Mechelen met de gedeputeerden van de andere steden, om de landvoogdes 
ervan te overtuigen, dat de oorlogsschepen de vissers niet mogen beschermen 
zoals Holland wenst, en om andere zaken, als de munt, het koren en de "vuye" 
(=fuik?) 

15v Jacop Minne burgemeester, en mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag, inzake de Gouwsluis, en om de wens van de stadhouder van een 
belasting van 30.000 gulden aan te horen 

15v Claes Michielsz naar Den Haag met een brief aan Jacop Minne, burgemeester 

15v mr. Philips Vrancken 
naar Leiden, inzake de manier van schatten van de renten van de huizen, die door 
de stad verkocht worden 

15v Pieter Willemsz te paard naar Den Haag gestuurd en naar Schoonhoven 

15v Jacop Minne, burgemeester, Willem Jan en, mr. Dirck Heynricx 
naar Den Haag, voor een gesprek met de heer van Hoogstraten over de gratuïteit 
van de 30.000, door hem gewenst 

16 Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricx 
naar Den Haag, om zich aan te sluiten bij de eensgezindheid van de "vuye" met 
de Brabantse steden 

16 Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricx 
naar Brussel, volgens de bevelen van de landvoogdes inzake de munt en om te 
kortsluiten met de Brabanders inzake de "vuye" 

16 Willem Jan burgemeester en mr. Dirck Heyndricx naar Den Haag inzake de Gouwsluis en de Rijndijk 

16 Willem Jan burgemeester en mr. Dirck Heynricx naar Den Haag, inzake de zaak van Dordrecht 

16 Jacop Minne, burgemeester en mr. Dirck Heynricx 
naar Dordrecht, naar mr. Jaspar Lievijnsz, als afgevaardigde in de kwestie tussen 
Dordrecht en Gouda 

16 
Floris van Assendelft, kastelein, en 3 dienaren en Willem Jan 
Willemsz burgemeester, Jacop Moel schepen en mr. Dirck Heynricx 

naar Utrecht, naar de heren van Oudmunster, om de erfpacht van het land van 
Stein te vragen 

16v Willem Jan burg, en mr. Dirck Heynricx 
naar Mechelen, ter dagvaart om het rapport te horen inzake de munt en de 
brieven van uitstel waarbij Gouda mag "ontstaen" het 3e deel van de bede van 
80.000, die in Antwerpen was toegestaan door de gezamenlijke steden 
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16v Willem Jan alleen met een knecht nog 3 dagen uit geweest 

16v Jan Jansz gestuurd naar Antwerpen met de kwitanties en de blaffert naar Cornelis Jansz Bos 

16v Cornelis Jansz Bos bezig met de betaling in Antwerpen 

16v IJsnout Claesz en Cornelis Bos naar Amsterdam om de renten te betalen 

16v Willem Jan burgemeester en mr. Dirck Heynricx 
naar Mechelen, ter dagvaart om negatief antwoord te geven aan de landvoogdes 
op haar wens om de 1500 aan gemenelandsrenten niet af te lossen, en op de 
wens van 8000 gulden, die resteert van de nieuwe belasting 

17 Jacop Minne, burg, en mr. Dirck Heynricx 
naar Gent, naar Charles Claesz, raad en gecommitteerde in de kwestie tussen die 
van "Chaftingen" (Saaftinge ?) en de brouwers 

17 Jacop Minne nog meer bezigheden daar, alles voor de helft betaald door de brouwers 

17 mr. Dirck Heynricx 
naar Den Haag, naar Willem Goudt inzake de arrestatie door de tollenaar te 
Schoonhoven van de Goudse poorters die koren gekocht hadden in het land van 
Vianen 

17 Claes die bode naar Schoonhoven gestuurd, om te informeren naar de Lekdijk 

17 Jan Jansz bode 
naar het land van Stein gestuurd om tegen de soldaten te zeggen dat ze moesten 
vertrekken 

17 Willem Jan, burgemeester, en mr. Dirck Heynricx 
naar Dordrecht inzake het stapelrecht van het klaphout, vandaar naar Den Haag, 
Dordrecht en Gorinchem met mr. Jaspar Lievijnsz commissaris 

17v mr. Dirck Heynricx 
naar Den Haag, naar de Raad en de Rekenkamer om aanbevelingsbrieven te 
krijgen aan heer Lievijn van Pottelberge 

17v Dirck Jan Hoensz en de pensionaris om Willem Goudt te betalen en hem tevreden te stellen 

17v Clerck die schuytvoerder zekere brieven brengen aan de procureur van de stad 

17v een bode naar Den Haag met geschriften inzakehet proces van Dordrecht 

17v Heinrick Jacopsz geld gebracht naar Den Haag 

17v mr. Phillips Vranckenz 
naar Den Haag op bevel van de burgemeesters, naar de gedeputeerden van de 
stad, die daar waren inzake de zaak van Dordrecht, omdat hij zelf in Leiden moest 
zijn 

17v mr. Dirck Heynricx 
naar Mechelen om bevestiging te halen van de gratie van 3 beden, die hij 
meebracht 

18 Dirck Jansz de Lange en Witte Govertsz, burgemeesters 
naar Gent in Vlaanderen, vanwege de zaak van "Chaftingen", waarbij de brouwers 
en de stad elk de helft zouden betalen 

18 Heynrick Jacopsz 
naar Den Haag, om Willem Goudt 300 Rijnse guldens te brengen, zoals de vorige 
keer 

18v - saldo 

         

12 Schenkingen  
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19 
mr. Jheronimus van den Dorpe Raad van boven, en mr. Vincent 
Cornelisz 

een maaltijd met wijn ten huize van Geryt Geerlofsz 

19 Jan Benninck, Raad 2 kannen wijn 

19 de burgemeester van Remmerswaal een kan wijn 

19 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

19 Jan van Berendrecht 2 kannen wijn 

19 de pelgrims van Jeruzalem 6 kannen wijn op Palmzondag 

19 mr. Jaspar Livijnsz, raadsheer 2 kannen wijn in "Den Hoeren" 

19 de oude schutters geld op St.-Jorisdag 

19 de schutters elk een kan wijn op Sacramentsdag, toen zij hun in hun harnas liepen 

19 de hoogheemraad 2 kannen wijn bij de St.-Odulphus-schouw 

19 de minister van de Minderbroeders 2 kannen wijn, gehaald in "Den Hoeren", op 10 juni 1524 

19 de schutters elk een kan wijn, voor het lopen in hun harnas in de processie op St.-Jansdag 

19 Jan Benninck 
2 kannen wijn, toen hij hier was in opdracht van Claes Aelbert Maertsz en Jacop 
Joesten 

19v Dirck Goodscalcxz, rentmeester 2 kannen wijn 

19v heer Gheryt van Assendelft 
2 kannen wijn, toen hij hier was en de petitie van de heer van Hoichstraten 
voorstelde 

19v de dekens van het Noodgodsgilde 4 kannen wijn 

19v die van Gent 2 kannen wijn 

19v de President van Mechelen 4 kannen wijn 

19v de heer van Hoichstraten, stadhouder 160 kannen wijn, toen hij in Gouda was, = een aam, elke kan vrij van accijns 

19v de heer van Male een kan wijn, ten huize van Geryt Geerlofsz 

19v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn, bij de schouw van St.-Louwerij 

19v in handen van Reyer Paeu de accijns van de hiervoor vermelde 160 kannen wijn 

19v de Cellebroeders 
geld om een ton boter te kopen, omdat zij iedere dag de gemeente bijstand bieden 
door te gaan naar plaatsen waar de pest heerst, en waar men hen nodig heeft 

19v de Minderbroeders 
wijn, gehaald bij Geryt Walichsz op St.-Franciscusdag, geschonken door de 
gemeente 

19v Geryt van Porroyen de maaltijd bij de Minderbroeders op St.-Franciscusdag 

20 het schippers-gilde 4 kannen wijn bij hun maaltijd 

20 Vranck van Hoef 2 kannen wijn 

20 de Kloveniers-schutters geld, ten huize van Nelle Willem Stevensz op Verzworen Maandag 

20 de Voetboog-schutters geld, ten huize van Cornelis in Den Hoeren op dezelfde dag 

20 de commandeur van Wander 2 kannen wijn in Den Hoeren 

20 de getijdemeesters en de zangers 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 
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20 mr. Reynier Brundt, procureur-generaal 2 kannen wijn, gehaald onder het stadhuis 

20 de Kloveniers-schutters geld, ten huize van de weduwe van Willem Stevensz op St.-Sebastiaansdag 

20 de heer van Male in Den Haag perebomen en appelbomen, vanwege buitengewone dienst aan de stad bewezen 

20v - saldo 

         

13 Waken  
21 de klapwakers bezoldiging 

21 de torenwachters bezoldiging 

21 Huych Dircxz Moel de Tiendewegspoort, het Wedde en het Doelenpoortje openen en sluiten 

21 Jan van Mechelen en Ghijsbrecht de lijndraaier het Vlamingspoortje openen en sluiten 

21 Geryt Piersz de Dijkspoort openen en sluiten 

21 Joest Hobbenz de Veerstalpoort en Tolhuispoort openen en sluiten 

21 Ghijsbrecht Cornelisz de Potterspoort openen en sluiten en het hek aan de boom bewaken 

21 Kers Portier de Kleiwegspoort openen en sluiten 

21 Jan Simpel het lood geven in het gat van de haven 

21 de vijf poortwachters elk zijn poort bewaken 

21v de vijf koorwachters waken op de 5 poorten 

21v Cornelis en Coppen Leeu de schutters 10 dagen laten waken 

21v Cornelis Ghijsbrechtz 3 dagen in de poort zitten 

21v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

21v Joest speldemaker de Veerstalpoort sluiten 

21v 4 mannen 7 dagen zitten in de poorten bij de poortwachters 

21v de 5 poortwachters nog een dag de poorten bewaren 

21v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

21v de 5 poortwachetrs in de poorten zitten tijdens de St.-Jacopsmarkt 

21v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

21v 11 mannen 3 nachten waken, en vuur en kaarsen 

22 - saldo 

         

14 Bouwen  

22v Dirck Willemsz 
200 kleine dennenagels, 17 pond ijzerwerk, een "blanck" gebruikt aan de 
Tiendewegspoort 

22v Jan Matheusz werk aan de Tiendewegspoort, en planken voor de Tiendewegsbrug 

22v Ghijs van Stolwijk werk aan de bolwerken van de poorten 

22v Jan Matheusz en Jan, Theeu timmeren, en hout voor reparatie van bruggen en vervoer 
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22v Dirck Willemsz 300 kleine dennenagels, 27 pond ijzerwerk 

22v Pieter Fredericxz sloten vermaken in de school en sleutels 

22v Pieter Warnairsz en knecht metselen en schouw 

22v Dirck Willemsz 200 kleine dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

23 Jan Matheusz hout en mennen en slepen en arbeid 

23 Willem Eversz stenen opvissen die van de brug gevallen waren 

23 Jan Matheusz en knecht en Jan arbeid 

23 Jacop Mol en Willem sceepbreker planken voor de brug over de IJssel 

23 Sijmen Mol een balk 

23 Jan Matheusz hout, gebruikt aan de "stock" (= gevangenis, of strafwerktuig) 

23 - hout, dat de tresoriers lieten komen uit Dordrecht, vervoeren naar de Doelen 

23 - 300 kleine dennenagels, gehaald bij Dirck Willemsz 

23 Cornelis de opperman graven aan de zijl bij het Veerstal 

23 Pieter Woutersz en zoon en opperman metselen aan de Kleiwegspoort en een ton kalk 

23 Dirck Willemsz 200 kleine dennenagels en 12 pond ijzerwerk 

23 Jan Matheusz en Jan arbeid in de stad 

23v Jan Matheusz een balk, gezaagd om te gebruiken op de brug 

23v - deze balk zagen 

23v Jan Matheusz 2 bladen eikenhout, gebruikt aan de "bonick?" 

23v Ghijs van Stolwijk klei schieten op de dijk, nodig voor de IJsselbrug 

23v Cornelis huysraet 10 karren klei brengen naar het Veerstal in het gat waar de zijl doorgebroken was 

23v Dirck stratenmaker de straat maken in het gat van de zijl 

23v Ghijs van Stolwijk en 2 personen baggeren in het gat van de haven 

23v - 
balken, en ander hout, dat de stad door Jan Matheusz uit Dordrecht liet komen, 
met 2 blokken planken, om dagelijks in de stad te verwerken 

23v Jan Matheusz arbeid aan de stad en hout vervoeren 

23v Jan Heynenz timmeren aan de stads-bo....? en aan de schouw 

23v een man uit Leiden 8 hoed kalk en dragen 

23v Coman Jan opperman deze kalk opslaan in de Doelen om te gebruiken aan de stadsvesten 

24 Pieter Woutersz metselen aan de stadstoren 

24 Ghijs van Stolwijk en 2 pers. baggeren aan het Veerstal 

24 Jan Lenertsz 10 karren zand om de kalk in de Doelen op te slaan 

24 Pieter Adriaensz glazenmaker glazen maken en repareren bij de Minderbroeders 

24 Jan Pietersz en opperman werken aan de St.-Agnietenbrug 

24 Dirck Willemsz 200 kleine dennenagels, gebruikt aan de IJsselbrug en elders 
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24 Jan Matheusz en Wouter zijn zwager, en een knecht werk aan verschillende bruggen en hout slepen 

24 Thomas en Symon Coel het oude hout, gekomen van de hal, slepen van de Kleiweg naar de stadsdoelen 

24 Ghijs van Stolwijk en 2 pers. baggeren aan het Veerstal 

24 Daem Geerlofsz 4 schuiten klei schieten op de dijk, gebruikt aan de brug 

24 - toen Pieter Woutersz "anbesteet worde" de omgevallen muur te maken 

24 Huysraet 11 karren zand vervoeren 

24v Pieter Adriaensz de glazen stoppen bij de Minderbroeders 

24v Frans Aerntsz de straat maken 

24v Andries metselen bij de Minderbroeders 

24v Dirck Willemsz 100 grote dennenagels, 10 pond ijzerwerk 

24v Jan Matheusz en 2 pers. timmeren en zagen en slepen 

24v Ghijs van Stolwijk en maat baggeren 

24v Dirck Gerytsz stratenmaker 11 schuiten zand en arbeid en schuithuur 

24v Ghijs van Stolwijk en 2 pers. baggeren voor de haven 

24v een man van Leiden 14 1/2 hoed kalk 

24v - 5 schuiten, die elk een schuit klei geladen hadden uit het gat van de haven 

24v Pieter Vredericxz 2 sleutels maken aan de IJsselbrug, en een kram, en 2 kamers vermaken 

24v Jacob Aelbrechtsz 14 1/2 hoed kalk dragen en opslaan 

24v Jan Matheusz werk aan de stad en zagen 

25 Ghijs van Stolwijk baggeren voor 't Veerstal 

25 Jacop Aelbrechtsz 9 hoed kalk opdragen en beslaan 

25 een man van Leiden deze kalk leveren 

25 Ghijs van Stolwijk e.a. baggeren 

25 Ghijs van Stolwijk e.a. 4 schuiten klei, en baggeren in 't gat van de haven 

25 Klein Jannetgen van Leiden 9 hoed kalk 

25 - 
deze kalk opdragen en opslaan, bestemd voor het maken van de omgevallen 
muur 

25 Jan ouwe Jans 6 wilgen, om de gebroken muur mee te funderen 

25 Jan Matheuszoons knecht werk aan de stad 

25 Dirck Willemsz allerlei spijkers 

25 Pieter Woutersz en opperman, zoon Jan metselen aan de stad 

25 Maritgen Clement Joesten weduwe 3 tonnen tras, gebruikt aan de stadsbruggen 

25v Jan Piersz c.s. ("cum socijs") de Leidse weg maken 

25v Jan Matheusz werk aan de stad, en hout vervoeren 

25v een man klei schieten op de dijk, om die dijk te maken 
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25v Ghijs van Stolwijk en 2 pers. baggeren in het gat van de haven 

25v Jacop van den Boss 4 pilaren plaatsen voor het stadhuis 

25v Jan Matheusz werk aan de stad 

25v Dirck stratenmaker de straat maken op 't Hoofd en 2 karren zand 

25v - een bos bezems om op het stadhuis te gebruiken 

25v Frederick Jansz 17000 stenen brengen uit de steenplaats naar de stadsmuur 

25v Cornelis Dammesz 17000 stenen, gebruikt aan de stadsmuur 

25v broeder Cornelis verschillende glazen repareren in het stadhuis 

25v Ghijs van Stolwijk klei brengen op 't Hoofd, en werk aan de stad 

25v - de vuurroeren in het stadhuis brengen 

25v - een "goudtwicht" om op het kantoor te gebruiken 

26 coman Jacop Ghijsbrechtsz pek en teer, om de boot, die men bij de boom gebruikt, te maken 

26 Maritgen Clement Joesten 3 tonnen tras, gebruikt aan de stadsmuur 

26 Volkert Jacopsz een schuit klei brengen naar de brouwerij, om de stadsweg daar te maken 

26 Pieter Fredericxz sloten en sleutels maken aan de stadstorens en vuurroeren 

26 Jan Danielsz klei vervoeren met zijn "paerde" naar de stadsweg buiten Kort Haarlem 

26 Jan Matheusz 
voor takken en pektonnen die hij gekocht had om de man, die laatst verbrand was, 
te verbranden, op bevel van de vroedschap 

26 Jan Matheusz werk voor de stad 

26 Jan Harmansz de stadsboot maken 

26 Dirck Willemsz 100 kleine dennenagels, 16 pond ijzerwerk voor allerlei bruggen 

26 Huysraet 8 karren zand en stenen vervoeren op 't Hoofd en naar de stadsmuur 

26 Neel Dammes bij Oudewater 18000 stenen voor het maken van de stadsmuur 

26 Pieter Woutersz de stadsmuur maken, die omgevallen was achter de Cellebroeders 

26v Lambert de leidekker en 1 man op verschillende poorten leidekken 

26v Daem Jansz 4 schuiten klei op de dijk achter het slot schieten, om de dijk te maken 

26v Jan Matheusz arbeid; 8 balken, die hij betaald had van zeker hout te brengen in de Doelen 

26v Frederick 18000 stenen uit de steenplaats brengen naar de stadsmuur 

26v Ghijs van Stolwijk werken aan 't Hoofd en de stadsvesten 

26v Jan Matheusz arbeid 

26v Jan Matheusz 3 Pruisische delen voor de Dijkspoort 

26v Willem Ermboutsz klei vervoeren met zijn wagen, naar de singel 

26v Dirck Willemsz allerlei spijkers, gebruikt aan de Dijkspoort 

26v Lambert die leidekker en knecht dekken op de Dijkspoort 

26v Pieter Woutersz en zoon en 3 personen daggelden 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        595 

 

 

27 Andries die metselaar arbeid bij de Minderbroeders 

27 Pieter Woutersz en 3 personen arbeid aan de stadsmuur 

27 2 opperlieden een "eynde" muur bij de Kleiwegspoort afbreken en de stenen schoonmaken 

27 Ghijs van Stolwijk en Geryt Thijsz klei schieten op de dijk en naar de singel brengen 

27 Jan Hobbenz helpen klei laden 

27 Ghijs van Stolwijk en Adriaen Thijsz klei schieten en er de singel mee gladmaken 

27 Jan Matheusz werk in de stad; 3 schuiten klei die hij achter het slot op de stadsweg liet schieten 

27 Willem Ermboutsz klei vervoeren naar de singel 

27 het gasthuis 31 wilgen, die men in de singel legde 

27 Pieter Woutersz werk aan de stadsmuur 

27 Jacop Cornelisz en 3 opperlieden werk aan de stadsmuur, arbeid, stenen schoonmaken 

27v Lambert de leidekker en 2 personen dekken met leien 

27v Cornelis Pietersz die stratenmaker zand en stenen gebruikt aan de steiger voor Den Hoeren 

27v Ghijs van Stolwijk en Gheryt Nijsen baggeren in het gat van de haven 

27v Dirc stillegancmaker stenen schoonmaken 

27v Pieter slotenmaker - 

27v Dirck Willemsz 38 pond ijzerwerk, 200 kleine dennenagels en een hengsel 

27v Jan Matheusz werk in de stad 

27v Ghijs van Stolwijk en 2 personen baggeren voor het gat van de haven 

27v Pieter Luyt de 4 pilaren voor het stadhuis op maat houden en die plaatsen 

27v Trijn Heynrick Govertsz 
24 ladingen klei, die zij aan de dijk had laten schieten, en de stad heeft laten 
brengen naar de singel om die te maken 

27v Adriaen Croyer en 2 personen baggeren achter de kerk onder 2 bruggen 

28 Pieter Woutersz en 2 pers. werk in de stad 

28 Pieter Woutersz en 2 pers. werk, en pannen en latten 

28 Dirck Willemsz die smit 50 grote en 50 kleine dennenagels 

28 Jan Matheusz 
2 Weselse balken, gebruikt aan de Noodgodsbrug, en zagen en slepen; hout 
gebruikt aan de Pothuyspoort en arbeid 

28 Dirck Willemsz smit 
een brandijzer, wegende 17 pond; een hengsel van een emmer van 2 pond; 7 
glasijzers; 4 ankers wegende 55 pond; 3 zakken spijkers, alles gebruikt bij de 
Observanten 

28 Ghijs van Stolwijk klei kruien 

28 een man uit Leiden 5 hoed kalk en 3 tonnen 

28 Jan Matheusz 8 palen en arbeid; een wilg om de valdeuren van te maken 

28 Nelle Daenen 9 hoed kalk, en 2 tonnen en 1½ ton gebruikt aan de balie 

28v Dirck Gerytsz stratenmaker 8 1/2 kar zand en arbeid; 300 klinkers 
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28v Ghijs van Stolwijk en maat baggeren in het gat van de haven 

28v den "duyrmet" 8 keer karren vervoeren 

28v Pieter Fredericxz een sleutel gemaakt in de Dijkspoort, een slot in het gat van de haven 

28v Lambert die leidekker en knecht 2 1/2 dag dekken op het stadhuis 

28v Pieter Woutersz metselen 

28v - een Leidse schuit met zand 

28v Jacop Aelbrechtsz 14 1/2 hoed kalk opdragen en opslaan 

28v Ghijs van Stolwijk en Geryt Thijsen baggeren in het gat van de haven 

28v Pieter Woutersz metselen 

28v Jan Matheusz en knecht timmeren en hout slepen en zagen 

28v Dirck Willemsz 36 pond ijzerwerk en 100 grote dennenagels 

28v Ghijs van Stolwijk en Gheryt Mathijsz baggeren 

29 Jan van Stolwijk 16 roeden baggeren onder de brug en voor de Minderbroeders 

29 Dirck Willemsz 
40 pond ijzerwerk; en 100 grote en 100 kleine dennenagels; en 100 dubbele 
middelnagels 

29 Jan Matheusz en Theeu en Pieter timmeren, en hout slepen en zagen 

29 Ghijs van Stolwijk en Geryt Nijsen baggeren in het gat van de haven 

29 Dirck Willemsz die smit 26 pond ijzerwerk, 100 grote en 200 kleine dennenagels 

29 Pieter Luyt en opperman metselen onder het rooster van het kerkhof 

29 Jan Matheusz en knecht 
timmeren en hout slepen en zagen; hout gebruikt aan de St.-Jansbrug en aan de 
Nootgodsbrug 

29 Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid en 3 karren zand 

29 Ghijs van Stolwijk en maat baggeren aan het Veerstal 

29v Lambert die leidekker en 2 knechten en opperman 
dekken bij de Observanten en 9500 leinagels; 16 vorsten; 14 pond lood; 2 1/2 
pond soldeersel 

29v Ghijs van Stolwijk en maat baggeren in het gat van de haven 

29v Jan Matheusz timmeren, zagen, mennen; een plank 

29v de smit ijzer 

29v Pieter Woutersz en Pieter Luyt en opperman werken aan de Dijkspoort en elders 

29v Heynrick die karreman 11 karren zand en stenen naar de Nootgodsbrug en elders vervoeren 

29v Ghijs van Stolwijk en 2 pers. baggeren voor de haven 

29v Lambert die leidekker dekken op het metershuisje; leien en nagels 

30 Dirck Willemsz 21 pond ijzerwerk en 100 dennenagels 

30 Jan Matheusz arbeid in de stad, en slepen 

30 Harman die wever 16 noortse delen, in de stad te gebruiken 
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30 Maritgen Clements tras 

30 Gerit Zaersz klei schieten 

30 Bouwen 15.000 stenen en vracht 

30 Pieter Luyt en opperman steenhouwen 

30 Jan Matheusz arbeid, en slepen 

30 Dirck straat en knecht bestraten, en stenen 

30 Jan Matheusz timmeren, en hout en slepen 

30 Pieter Fredericxz sloten en sleutels 

30 Dirc Willemsz allerlei spijkers, in de stad gebruikt 

30 Jan Matheusz arbeid in de stad; 10 balken 

30v Jan Claes Doensz 
3 noortse balken, gebruikt om het "ardoeys" te maken (?), waarop men sal 
rechtspreken en slepen naar de Doelen 

30v Pieter Woutersz en opperman metselen 

30v Jan Matheusz scheepsplanken en zagen en slepen; timmeren 

30v Dirck Willemsz 18 pond ijzerwerk; 150 kleine dennenagels 

30v Thijs over IJssel 54 ladingen klei opschieten bij de brug over de IJssel, en vervoeren naar de singel 

30v Jan Matheusz timmeren; 2 masten en ander hout 

30v Pieter Woutersz metselen 

30v Jan Matheusz 
arbeid; 2 stukken hout voor de Dijkspoort, 12 keperhouten en vracht van 2 masten 
van Amsterdam en Rotterdam hierheen, om de bomen in het gat van de haven 
van te maken 

30v Dirck Willemsz 200 kleine dennenagels 

31 Pieter Woutersz en 2 pers. metselen aan de Dijkspoort (3 dagen) 

31 - de lantaren vermaken, die voor het stadhuis hangt 

31 Maritgen Clements 2 tonnen tras 

31 broeder Mathijs een bord maken om voor de raadkamer te hangen 

31 Pieter Adriaensz de glazen maken in het stadhuis 

31 Pieter Woutersz en 2 personen "en noch een wijff" metselen. om stenen op te stapelen 

31 Jan Matheusz werken in de stad 

31 Jan Matheusz 
de mast slepen en zagen, waarmee men de boom in het gat van de haven gaat 
maken; 2 keperhouten gebruikt op een brug 

31 Jan die smit ijzerwerk, gebruikt aan de slagklok in de St.-Janskerk 

31 Dirck Willemsz ijzer, in de stad gebruikt 

31 Dirck straat de straat maken en 2 karren zand en karrevoerders, en 300 klinkers 

31 Jan Matheusz timmeren en keperhouten en een rondhout 

31v Pieter Adriaensz de glazen stoppen bij de Minderbroeders 
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31v Pieter Fredericxz metselen 

31v Dirck Willemsz 300 kleine dennenagels, in de stad gebruikt; 16 pond ijzerwerk 

31v Jan Matheusz 
werk aan de stad; 2 rondhouten om trappen van te maken aan het Veerstal; een 
kerkspar en zagen en slepen 

31v Dirck Willemsz 125 pond ijzerwerk aan beide bomen; 300 kleine dennenagels 

31v Jan Matheusz timmeren en zagen en slepen 

31v Baernt smit van "extraordinarijs te vieren" 

31v Jan Matheusz timmeren, en zagen en slepen; 61 sparren en zagen 

31v Dirck Willemsz 
150 pond ijzerwerk, 150 grote dennenagels, 40 pond ijzerwerk, 100 kleine 
dennenagels 

31v Jan Matheusz timmeren en mennen; 8 sparren 

32 Jan Matheusz timmeren; 2 grote palen, 2 keperhouten en zagen 

32 Dirck Willemsz smit 100 grote dennenagels 

32 Jan Matheusz timmeren; 2 dubbele palen 

32 Jan Matheusz 4 ladders van kerksparren gemaakt 

32 Jan Matheusz 
arbeid; 2 keperhouten en een rondhout; 8 daksparren; 4 sparren; 12 dubbele 
balken en zagen 

32 Pieter Fredericxz 
een slot vermaakt in het Veerstal; een slot vermaakt aan de kamer van Joest 
Hobbenz 

32 - 
een slot aan de stad verkocht, en dat opgehangen is aan de nieuwe boom in het 
gat van de haven; 4 sloten die aan de brandladder hangen 

32 het schepenschap geld 

32 Jan Matheusz timmeren 

32v Dirck Jan Hoensz 4 noortse planken 

32v Herman die wever 12 balken 

32v - 
2 planken van 30 voet; 3 kabels om de brandladders mee af te sluiten; een wilg 
zagen 

32v Jan die glazenmaker de glazen in de Dijkspoort repareren 

32v Claes sinte Jan 14 karren vervoeren 

32v Dirck straat arbeid; 11 1/2 karren zand; 500 klinkers 

32v Jan Matheusz 
timmeren; 2 rondhouten; 2 middelhouten en 4 keperhouten; 2 schalen, een kabel. 
6 wagens klei vervoeren, alles aan de zijl op het Veerstal gebruikt 

32v Dirck Willemsz smit 100 kleine dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

32v Geryt Thijsen en maat 
graven aan de zijl op het Veerstal; dammen, en de dammen weer opbreken aan 
de zijl 

33 Jan Matheusz arbeid; hout voor de zijl en mos om mee te stoppen, en hozen en pompen 
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33 Dirck Willemsz smit 100 grote dennenagels 

33 Dirck Gerytsz stratenmaker bestraten over de zijl en een kar zand 

33v - saldo 

         

15 Diversen  

34 een bode 
naar mr. Jan Bazijn te Mechelen met brieven meldende dat Gouda in de zaak 
tegen die van Blankenburch een gunstig vonnis had gekregen 

34 de kastelein 
een akte om het oude gerecht te laten voortgaan, totdat de commissaris gekomen 
was 

34 - 
rapport-geld voor het vonnis van Blankenburch, voor het recht van het vonnis, het 
zegel en het recht van de uitvoering; het grosseren van het vonnis en een kopie 

34 Cornelis Jansz Bogairt en Jan Cornelisz, schepenen 
naar Den Haag gereisd om toestemming te halen inzake de misdadiger die in de 
heilige week verbrand was 

34 door Meester Dirck, pensionaris 
aan de klerk van de tresoriers van der oirden (?) vanwege het geld dat deze stad 
had voorgeschoten op bevel van het Hof van Holland 

34 de klerk van de deurwaarder "van deze oirden" (?) een akte inzake de toestemming tot de 5.000, bezegeld door Holland 

34 de klerk van de advocaat zekere geschriften inzake de Oosterse handel 

34v door mr. Dirck Heynricxz aan de klerk van de advocaat zekere artikelen inzake de haringvaart 

34v de deurwaarder 
omdat hij "verbeyde" het mandement van de munt hier voor te lezen, toen de 
beslissing was gekomen van Dordrecht, Delft en Leiden 

34v Cornelis mr. Heynricx' knecht in Den Haag een kopie van een verzoekschrift schrijven inzake de Rijndijk 

34v Jan de Hayon, deurwaarder te Mechelen ten uitvoer brengen van het vonnis van Blankenburch 

34v mr. Claes du Marcij 
kwitantie, de processtukken en geschriften inzake de provisie en de materie bij het 
proces van Blankenburch 

34v de audiencier het bevelschrift om de Goudse tonnen in Vlaanderen te vernieuwen 

34v Jan smit "buyten Dijcxspoort" het uurwerk schoonmaken 

34v Maritgen Hubrechts die cussenmaecster de kussens van de stad repareren en de tapijten 

34v Maritgen Hubrechts die cussenmaecster 1 1/2 dozijn "rootloosleer" (= een soort Spaans leer) 

34v mr. Jan Basijn 
de processtukken, door hem gemaakt in de zaak van Blankenburch en bij andere 
zaken van augustus 23 tot 24; en de wijn van de klerken 

34v Baernt Dircxz 
zekere diensten aan de stad, zoals vuurroeren in de poorten brengen naar boven 
en beneden en kogels schieten 

35 Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
de steden van Holland een maaltijd geschonken, zoals andere steden gedaan 
hebben, met de toestemming van de vroedschap 

35 - 
een bevelschrift en executie tegen die van Chaftinge; salaris van mr. Charles 
Claessen te Gent en andere onkosten, de helft te betalen door de brouwers 
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35 - een kopie van een vonnis te Dordrecht, tegen poorters van Gouda 

35 Aert Aertsz vanwege het uurwerk van St.-Joostkapel 

35 heer Cornelis hofstedegeld 

35 Andries Gillet, deurwaarder 2 gijzelingen inzake de termijn van St.-Jan 

35 Vincencius Regius, onze scolaster 2 termijnen 

35 de griffier in Den Haag brieven schrijven aan Pottelberch 

35 Jan Spiernick 
2 keer daggeld, omdat hij op wens van het gerecht hier bleef "leggen" "in 't 
publieren" van de brandschatting 

35 Cornelis Pietersz sleutels voor de Observanten 

35v de deurwaarder en de griffier het zegel en de verificatie en samenvatting van de brieven van uitstel van 3 beden 

35v de kamerheer van de heer van Pottelberge door de burgemeesters die uit waren voor de zaak van Chaftinge 

35v - een kopie schrijven inzake deze kwestie; vvor de helft betaald door de brouwers 

35v - door de burgemeester Witte Govertsz betaald geld voor een brandemmer 

35v de emmermaker reisgeld omdat hij van Brugge naar Gent kwam 

35v Willem Jan door hem voorgeschoten geld aan de "vischvloeten" op de vismarkt 

35v Willem Goudt, rentmeester 
vanwege het klerkambt, dat Lievijn Gerytsz voor ons gekort heeft van de 
domeinen en verloren aan het geld dat wij Willem Goudt gaven van de bede van 
Kerstmis 

35v Harman doerwaarder 
in mindering van de betaling van de commissarissen in de zaak van Dordrecht, 
voor zijn daggeld 

35v Volpert die wijnverlaeter de wijn peilen 

35v Anst Jacopsz inzake de zijl in de Peperstraat 

35v de 4 roedragers 
geld hen toegestaan door de kamer van verpachting aan Jacop Moel, toen hij de 
vleesaccijns pachtte 

36 Dirck Dirck Jacopsz 
zijn stadskleding, toen hij gekozen was tot schepen in plaats van Jan Cornelisz, 
overleden 

36 mr. Reynier Brundt procureur een lening aan de stad van 2 pond groot in 1522 

36 
mr. Jaspar Lievijnsz, Raad in Holland, Jan Heynricxz secretaris en 
Jan Meester, deurwaarder 

6 dagen samengewerkt in oktober 1524 om zekere open brieven van beklag ter 
executie te leggen 

36 door de gedeputeerden van de stad betaald 
gezonden naar Utrecht naar de heren van Oudmunster om de erfpacht van het 
land van Stein te verzoeken: 2 amem wijn waarmee men die erfpacht hoort te 
verzoeken, volgens de brieven. 

36 de notaris de akte van kwitantie op 2 oktober 1524 

36v - saldo 

         

16 Bezoldigingen  



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        601 

 

 

37 Griete moer 't vroetwijff bezoldiging 

37 Wouter Claesz het marktveld schoonmaken 

37 Pieter Woutersz voor alle boden in Den Haag Nieuwjaar 

37 Anthonis de Bucq, deurwaarder van de Rekenkamer in Den Haag bezoldiging 

37 Gheryt Roelofsz, poortwachter van de voorpoort in Den Haag bezoldiging 

37 Joest Jansz, poortwachter van de Middelpoort bezoldiging 

37 de dienaars van de procureur en die van de baljuw in Den Haag bezoldiging 

37 Heynrick Jacopsz, de stadsbode bezoldiging 

37 Ploen die boomsluyter bezoldiging 

37 mr. Cornelis, de stads-chirurgijn bezoldiging 

37 Dirck Adriaensz, boogmaker bezoldiging 

37 Pieter Aertsz de Sint-Joostklok stellen 

37 Jan Cornelisz en Reyer Paeu, schepenmeesters de gerechts-kleding 

37 de 4 roedragers, boden de kamer bewaren 

37 Baernt Dircxz, bode het Raadhuis bewaren 

37v Baernt Dircxz de tresorie bewaren, en de weeskamer bewaren 

37v de schepenmeesters de 4 poortpandingen 

37v Harman Harmansz voor de algemene "doerwairders" in Den Haag voor Nieuwjaar 

37v de kastelein reis naar Den Haag om het nieuwe gerecht 

37v mr. Heynric van Schoonhoven, procureur bij het Hof van Holland bezoldiging 

37v Baernt Dircxz, bode de kamer bewaren 

37v Pieter Fredericxz de klok stellen 

37v Aelbrecht Minne en Jan Claesz die Vet de bieraccijns bewaren 

37v Geryt Daemen de korenaccijns bewaren 

37v Griet dat vroetwijff bezoldiging 

37v mr. Dirck pensionaris bezoldiging 

37v Jacop Ketel, bosschieter bezoldiging 

37v mr. Cornelis Hoen, advocaat van de stad bij het Hof van Holland bezoldiging 

37v Griete moer 't vroetwijff bezoldiging 

38 mr. Claes du Marcie, advocaat van de stad in Mechelen bezoldiging 

38 de bewaarders van de bieraccijns bezoldiging 

38 de bewaarders van de korenaccijns bezoldiging 

38 Pieter Fredericxz de grote klok stellen 

38 mr. Jan Basijn bezoldiging 

38 Jan Rommersz de weeskamer bewaren 
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38 
mr. Cornelis van Schoonhoven, advocaat van de stad bij het Hof van 
Vlaanderen 

bezoldiging 

38 Jan van Gacht, procureur van de stad bij het Hof van Vlaanderen bezoldiging 

38 Claes sloot de stadsweg bewaken 

38 Griete moer t vroetwijff bezoldiging 

38 Geryt Daemen de korenaccijns bewaren 

38 Pieter Kers de klok stellen in de Nootgods 

38 Aelbert Minne en Jan Claesz die vet de bieraccijns bewaren en de turf die in het accijnshuisje is verbrand 

38v Jacop Ketel was kanonnier van de stad 

38v de bewaarders van de bieraccijns turf, in het accijnshuisje verbrand 

38v mr. Dirck pensionaris bezoldiging 

38v Geryt Daem de korenaccijns bewaren 

38v Andries Jansz de wijnaccijns bewaren 

38v Frans Cornelisz brouwaccijns bewaren 

38v mr. Phillips Vrancken 
het klerkambacht van de stad vervullen, en benodigdheden voor de schrijfkamer, 
perkament, papier en inkt; en de was die burgemeesters en schepenen nodig 
hebben om te verzegelen 

38v de schepenmeesters via mr. Phillips Vranckenz het zegelgeld voor de schepenbrieven 

39 - saldo 

         

17 Renten  
39v - Lijsten met namen 

52 - saldo 

52v blanco - 

         

18 Totaal van alle uitgaven  
53 - - 

         

         

 1525 inv.nr. 1183 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Martijn Claesz Corff de zijl in de Peperstraat 

1 Garbrant Heynricxz de vismarkt 
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1 de Minderbroeders de 3 grachten bevissen 

1 Aeltgen Dirck Jacopsz de 4e gracht bevissen 

1v Witte Govertsz lakenaccijns 

1v Diewer Dirck Govertsz weduwe vlees 

1v Jacop Pieter Volpertsz zout 

1v Adriaen Jansz de visserij in het land van Stein 

1v Jacop Bouwensz velaccijns van de zeemwerkers 

1v Jacop Bouwensz huiden van de hoornbeesten 

1v Goessen Ghijsbrechtsz de smaltienden in het land van Stein 

1v Jan Turck de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v Adriaen Jansz zeep en azijn 

2 Dirck Dieloffsz hout en turf 

2 Daem Barten, vanwege de stad zoute en verse haring, sprot en bokking 

2 Jacop Jansz Moel meel 

2 Thonis Feysz brandewijn 

         

2 
De tienden in het land van Stein en de 
tienspenning  

2v Jacop Hugenz het oost- en westeinde van de Willens 

2v Ghijsbrecht Harmansz Wouter Gillissoonblok 

2v Geerloff Willemsz Dirck van der Gouwenblok 

2v Huych Adriaensz Waggelwijk 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v - de Veerlaan te Haastrecht 

2v - de 2 lood zilver van het klooster in het land van Stein 

3 Cornelis Jacopsz 
nakoop van 1 1/2 viertel land gekocht van Ghijsbrecht Aelbrechtsz in Kort Haarlem 
in het land van Stein 

         

3 De nieuwe dijk in het land van Stein  
3 Jacop Bouwensz het eerste dijkvak 

3 Corneil Cornelis Fredericxz het tweede dijkvak 

3 Dirck Benne het derde dijkvak 

3 Martijn Claesz het vierde dijkvak 

3 Jan Gherijtsz vleyschouwer het vijfde dijkvak 

3 Mees Ghijbrechtsz het zesde dijkvak 
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4 Andere ontvangsten  
3v - uit de domeinen van de landsheer: losrenten en lijfrenten 

3v - het klerk-ambt van Gouda 

3v via Dirck Jansz de Lange, Dirck Jan Hoensz en IJsenout Claesz 
de rente brieven schrijven die men de poorters gaf voor het door hen geleende 
geld 

3v via mr. Phillips Vranckenz som geld 

4 - saldo 

         

5 Premies bij het verpachten van de accijnzen  

4v aelbrecht Minne, Jan Claesz die vet, Frans Cornelisz 
wijnaccijns, 1e kwartaal wijnaccijns, 2e kwartaal wijnaccijns, 3e kwartaal 
wijnaccijns, 4e kwartaal 

5 Aelbrecht Minne, Jan Claesz die vet, Frans Cornelisz bieraccijns, 4 kwartalen 

5v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4 kwartalen 

6 Claes Jacopsz en Frans Cornelisz cum sociis korenaccijns, 4 kwartalen 

6v - saldo 

         

6 Aandere inkomsten  
7 via Jan Dirck Jan Lambrechtz, schepen geld verschuldigd door Volpert Dircxz aan de stad 

7 Dirck stratenmaker geld vanwege straatstenen 

7 Dirck Jan Hoensz 
"exue" goederen van zijn dochter die naar Leiden was vertrokken, op bevel van de 
vroedschap 

         

7 Geld uit andere administraties  
7v de tresoriers van 1522 lening aan 1525 

7v de tresoriers van 1523 via Dirck Jan Hoensz lening aan 1525 

7v de tresoriers van 1524 lening aan 1525 

7v de tresoriers van 1522 aan die van 1525 

8 - saldo 

         

8 Saldo van alle ontvangsten  
8v - saldo van alle ontvangsten 

         

9 Opgelegde gelden bij het verpachten van de  
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stadsgoederen 
9 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen 

9 - opgelegde gelden, toen men de nieuwe dijk verpachtte 

9 - opgelegde gelden, toen men de tienden in het land van Stein verpachtte 

         

10 
Beden van de landsheer en andere omslagen van 
het gemeneland  

9v Willem Goudt, rentmeester-generaal de ordinarisbede van St.-Jansmis 1525 

9v de heer van Hoogstraten de 2e termijn van zijn bede 

9v - 2500 gulden, omgeslagen van de gemenelands renten 

9v Willem Goudt, rentmeester-generaal de ordinarisbede van Kerstmis 1525 

9v de heer van Hoogstraten de 3e termijn van zijn bede 

9v - 2500 gulden, omgeslagen van de gemenelandsrenten 

10 Gheryt Geerloffsz, rentmeester in het kwartier van Gouda omgeslagen gelden van de gemenelandsrenten etc. 

10 Willem Goudt de eerste termijn van de 80.000 gulden 

         

11 Leningen door de tresorier gedaan  
10v - leningen door de tresoriers van 1525 aan de tresoriers van 1526, 1527, 1528 

         

12 Reizen  

11 Cornelis Boogairt en mr. Dirck Heynricxz, pensionaris 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake ...?., de visserij, de munt, de oosterse vaart, 
de plakkaten van het koren en de zuivel 

11 Cornelis Bogairt en Jan Dircxz, schepen naar Den Haag, ter dagvaart voor overleg over het koren en andere zaken 

11 Storm 
naar Utrecht, op bevel van de burgemeesters inzake het eten van boter en zuivel 
tijdens het vasten 

11 mr. Dirck Heynricxz 
naar Delft, naar de burgemeesters om een kopie te vragen van hun octrooi, keur 
en ordonnantie inzake de aflossing van de huisrenten 

11v Dirck Jansz de Lange en Witte Govertsz, burgemeesters 
naar Gent, om antwoord te brengen inzake de "nijeuwicheyt gedaen" door die van 
Chastinge, het getuigenis van Thomas Buyssen inzake de stapel van Dordrecht 

11v mr. Dirck Heyndricx naar Den Haag, in verband met de gijzeling 

11v mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag, naar de vrouwe van Wassenaar, om haar te vertellen hoe de 
tollenaar van de Gouwsluis onze poorters heeft behandeld 

11v Claes Gerytsz en Cornelis Boss naar Antwerpen om de renten te betalen op 6 april 

11v Dirck Jansz de lange naar Goes om enige getuigen te zoeken inzake de stapel van Dordrecht 

12 Dirck Jansz en Witte Govertszoen, burgemeesters naar Den Haag, inzake Lubeck en de andere oosterse steden 
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12 mr. Dirck Heyndricx naar Mechelen, na oproep van de landvoogdes 

12 Dirck Jansz de lange, Jan Dircxz en Andries Jansz naar Den Haag, inzake een petitie van een bede, en voor overleg 

12 Dirck Jan Hoensz en mr. Dirck Heyndricx naar Den Haag, ter dagvaart inzake een nieuwe petitie van 100.000 gulden 

12 Dirck Jansz de lange en mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag, om wederom negatief antwoord te geven op de petitie van 
100.000 gulden 

12 Claes die bode naar Alphen en Aarlanderveen 

12v Joest Hobbenz 
naar Dordrecht, met een brief aan de burgemeesters en het gerecht, inzake de 
"houdinge" van de schepen 

12v 
Dirck Jansz die lange en Witte Govertsz, burgemeester, en mr. Dirck 
Heyndricx 

naar Den Haag, inzake de bede van 80.000 gulden 

12v Dirck Jansz de lange en mr. Dirck Heyndricx 
naar "Sinte Geertruydenberch" naar de stadhouder, inzake de bede van 80.000 
gulden 

12v Dirck Jansz de lange en mr. Dirck Heyndricx 
naar Breda, naar de landvoogdes, om definitief antwoord te geven inzake de 
80.000 gulden 

12v Claes die bode met brieven inzake de vaart van Bilredam 

12v Claes die bode naar Utrecht, met brieven aan de officiaal van Oudmunster 

13 Claes Geryt Claesz naar Den Haag, om de bede van St.Jan te betalen 

13 Dirck Jansz die lange en mr. Dirck Heyndricx 
naar Heusden, naar de landvoogdes inzake de in beslag genomen goederen hier 
op de markt van die van 's-Hertogenbosch 

13 Claes Geryt Claesz inzake de bede en de gijzeling 

13 Claes Geryt Claesz naar Den Haag, met geld van de bede 

13 
Cornelis Jansz de jonge en mr. Dirck, met mr. Jaspar Liebijnsz, 
commissaris 

naar Dordrecht, om zonder stapelrecht te betalen eiken planken hierheen te halen 

13 bocker voor het brengen van een brief naar Den Haag 

13v Witte Govertsz, Jacop Minne en mr. Dirck Heyndricx naar de Wiericke, om het peil te trekken 

13v Witte Govertsz, Cornelis Jansz de Jonge en genoemde mr. Dirck inzake de zelfde zaak 

13v Witte en mr. Dirck inzake de zelfde zaak 

13v Jacop Pietersz, burgemeester, en Cornelis Jansz de Jonge 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad, om de Rijndijk "te hebben an den" 
IJsseldijk, en dit antwoord te geven aan Willem Turck 

13v Claes die boode naar Den Haag, met brieven 

13v Witte Govertsz, IJsenout Claesz en mr. Dirck Heyndricx naar Den Haag, tegen die van Dordrecht, inzake het verstapelen van het hout 

14 mr. Dirck Heynricxz naar Schoonhoven, naar de stadhouder, eisende de komst van de landvoogdes 

14 Witte Govertsz, Jacop Moel en mr. Dirck 
naar Den Haag, ter dagvaart, o.a. inzake de oosterlingen, en inzake de IJssel en 
de Rijndijk 

14 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, om negatief antwoord te brengen op de wens van enige heren om 
zekere geldbedragen te krijgen 
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14 Jan Jansz, bode brieven brengen aan Jan Benninck 

14 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, om met de andere steden toestemming te geven voor de 
geldbedragen (of geschenken) voor enige heren die het land en ook de stad 
Gouda hebben geholpen bij de kwestie van de achteruitgang van de IJssel 

14v Witte Govertsz en Reynier Paew 
naar heer Lievijn van Pottelberch inzake de ontwikkelingen rond het bier in het 
Hulster Ambacht 

14v Claes Geryt Claesz en Cornelis Boss naar Antwerpen, om de renten te betalen 

14v Claes id. - 

14v Claes Gerytsz en IJsenout Claesz naar Amsterdam, om de "rentiers" te betalen 

14v Jan Coppenz 
naar Goes en Kortgene, om bewijsstukken te verwerven inzake het stapelrecht 
van Dordrecht 

14v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, na een brief van onze vertegenwoordiger inzake het opstellen van 
de geschriften tegen die van Dordrecht aangaande het stapelrecht; en inzake de 
kwestie van de IJssel met de Rijndijk 

15 Jacop Pietersz, burgemeester, en mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag, om de president en de Raad zekere personen voor te stellen voor 
het ambt van het notariaat 

15 mr. Dirck Heynricxz naar Schoonhoven, inzake de nieuwe regels omtrent de tollen aldaar 

15 Claes die bode met brieven aan de president en onze procureur 

15 Jan Jansz naar Schoonhoven, met een brief aan mr. Jaspar Lievijnsz 

15 Jan Jansz met brieven aan de tollenaar te Schoonhoven 

15 Witte Govertsz en mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag, naar de heren van de geldzaken contra de tollenaar in verband 
met de nieuwe ontwikkelingen bij de tollen ten nadele van Gouda 

15v mr. Dirck Heynricxz 
naar Schoonhoven, om mr. Jaspar Lievijnsz, commissaris, te laten komen naar 
Dordrecht, en met hem verder gereisd naar Dordrecht; daar is Gouda het recht 
gegeven het hout niet te verstapelen 

15v mr. Dirck en Jacop Pietersz, burgemeester naar Den Haag, tegen het appèl gedaan door die van Dordrecht 

15v mr. Dirck Heyndricx 
naar Den Haag, naar de grote steden, inzake de kwestie van het maken van de 
nieuwe vaart, ten nadele van onze stad 

15v mr. Dirck naar Den Haag, tegen die van Dordrecht inzake de handhaving van het hout 

15v mr. Dirck naar Den Haag, met het geld van de bede 

15v Daentgen schoemaker naar Den Haag, om een brief te brengen aan burgemeester Cornelis Boss 

16 Witte Govertsz, burgemeester 

om alle kwesties af te handelen, die er zijn tussen de baljuw van Hulster ambacht 
en de brouwers, en de kwestie tussen de pachters van het geld te Nieuwpoort en 
de tollenaar van de sluis, elk aan de ene zijde, en de brouwers te Nieuwpoort aan 
de andere zijde. Gereisd naar Dendermonde en verder naar Brussel, naar de 
landvoogdes 

16 Reyer Paeu in overleg met heer Lievijn van Pottelberge, met adviesbrieven en andere brieven 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        608 

 

 

aan de ontvanger van Vlaanderen, Gripevael, naar Brugge; vandaar naar 
Nieuwpoort naar de pachters van het geld en naar de tollenaar van de sluis, naar 
Brugge, Gent en Sluis naar de tollenaar, omdat Witte Govertsz niet mocht reizen; 
om alle genoemde kwesties af te handelen en het feit dat die van Nieuwpoort 10 
stuivers hebben geheven op het zuurbier, verzoekschriften en brieven; informatie 
inzake de roertollen op de sluis door de secretaris 

16 een bode 
naar Den Haag, met brieven aan mr. Heynrick van Schoonhoven, inzake het 
proces van het hout 

16 een bode met brieven komend van mr. Heynrick 

16v - saldo 

         

13 Schenkingen  
17 de houtvester 2 kannen wijn 

17 de heer van Castre 2 kannen wijn 

17 de heemraad van Schieland 2 kannen wijn 

17 de rentmeeester 2 kannen wijn, toen hij de hopaccijns verpachtte 

17 de broeders van Jeruzalem 7 kannen wijn op palmzondag 

17 mr. Vincent Cornelisz en de procureur-generaal, mr. Reynier Brundt 4 kannen wijn, op bevel van de burgemeesters 

17 de procureur-generaal en de drossaart van Buren elk 2 kannen wijn, op bevel van burgemeesters 

17 heer Heyman Gherijtsz 8 kannen wijn, bij zijn eerste mis, en voor het offeren 

17 de voetboogschutters en de oude schutters wijn op sacramentsdag 

17 Frederick van Nijeuwevelt 2 kannen wijn, in den Hoeren op bevel van burgemeesters 

17 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn, in den Hoeren 

17 de twee schutterijen wijn, op St. Jansdag, toen ze meeliepen in de processie 

17v de oude schutters wijn, op St. Jorisdag 

17v 
de bisschop van Palermo (Jean Carondelet, president van de 
Geheime Raad) 

wijn, op St. Katrijnen 

17v 
de landvoogdes, heer van Hoichstraten, die groote tresorier, die 
audiëncier en andere heren 

wijn 

17v O.L.Vrouwengilde, die noetgoods 4 kannen wijn 

17v de muntmeester 2 kannen wijn 

17v 
de raad van de stadhouder (?) van Utrecht en de afgevaardigden van 
de drie staten 

elk 2 kannen wijn 

17v heer van Brederode 4 kannen wijn 

17v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

17v de burgemeesters van Oudewater en de burgemeesters van elk 2 kannen wijn, bij de dagvaart tijdens de vasten 
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Montfoort 

17v de burgemeesters van IJsselstein 2 kannen wijn 

17v de drie commissarissen van Utrecht elk 2 kannen wijn, toen ze hier kwamen voor de zaak van de Brigitten 

17v mr. Vincent Cornelisz en de procureur-generaal 
wijn ten huize van Frederick Adriaensz, in tegenwoordigheid van de drie 
burgemeesters 

17v de dekens van O.L.V.gilde geld in de kerk, naar ouder gewoonte 

17v de pastoor, kapelaans en de priesters van de 7 getijden op verzworen maandag, naar ouder gewoonte: geld 

18 mr. Jaspar Lievijnsz met zijn adjunct 
kosten gemaakt bij hun onderzoek inzake de kwestie van het verstapelen van het 
hout 

18 
enkele raadsheren van Mechelen, te weten mrs. Everaert Jacop 
Stalpart, Jan Basijn en Phillips Dubblet procureur te Mechelen 

een maaltijd 

18 de heemraad van Schieland 2 kannen wijn, bij de schouw 

18 de abt van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

18 - 
12 tonnen bier in Den Haag, toen de landvoogdes daar was, gekocht van IJsenout 
Claesz voor 25 stuivers de ton; en voor de vracht van het bier naar Den Haag en 
voor het brengen van het bier naar het schip 

18 de landvoogdes en haar heren en anderen 12 tonnen bier in Den Haag gekocht van Frans Cornelisz 

18 
de president van Boven, mr. Vincent, Witte Govertsz en Dirck Jansz 
de lange 

verteringen in den Hoeren 

18 de jonge schutters op Verzworen Maandag bij Nelle Witten Stevensz 

18 de oude schutters op dezelfde dag in den Hoeren 

18 de voetboogschutters op St. Sebastiaansdag in den Hoeren 

18v 
de Minderbroeders, in handen van Geryt van Porroyen en Jaeptgen 
Geryt Aertsz betaald 

een maaltijd en wijn op St. Franciscusdag 

18v heer Lievijn van Pottelberge 100 karolusguldens, op bevel van de vroedschap 

18v dezelfde 
100 wagenschotten, op bevel van Dirck Jansz de Lange, Dirck Jan Hoensz en 
Witte Govertsz, burgemeesters (met vracht) 

18v 
mr. Charlois Claesz en heer Jan van Samslachs ..... schepen van 
Gent 

2 halve vaten smeer 

         

14 Waken  
19 de torenwachters op de toren waken 

19 de klapwakers op straat waken 

19 de vijf poortwachters elk een dag waken 

19 de vijf poortwachters waken in de poorten 

19 Willem stilleganckmaker met zijn zoon een nacht waken bij de Brigitten, omdat men zei dat daar een kind in het water lag 
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19 de 5 poortwachters waken in de poorten 

19 de 5 poortwachters waken 

19 5 "coer"wachters elk 5 dagen 

         

15 Bouwen  
19v Jan Matheusz timmerwerk aan de brug over de IJssel en het water in de Peperstraat 

19v - 2 palen en 2 planken, zagen en wagenmennen 

19v - honderden spijkers 

19v Jan Matheusz werk aan de zijl op het Veerstal 

19v Dirck Willemsz 100 dennenagels en 100 middelnagels 

19v Jan Matheusz werk 

19v Jan Matheusz 102 middelhouten 

19v Jan Matheusz 
65 keperhouten, gebruikt voor de staketsels van de zijl in de Peperstraat, en 
slepen 

19v Claes smit Jan 6 karren mennen 

19v Pieter Woutersz en Jan Pietersz arbeid 

19v Jan Matheusz arbeid 

20 - slepen van 2 as-vaten en zaagwerk 

20 2 man de bokken afwinden 

20 Jan Matheusz 50 palen 

20 - stenen palen om aan de bruggen te zetten 

20 - 2 schuiten Leids zand 

20 Dirck stratenmaker straatmaken 

20 - 1000 klinkers 

20 Dirck straat 3 karren zand 

20 - 100 dennehouten spijkers, groot 

20 - 
100 dennehouten spijkers klein, gebruikt voor de Potterspoort en de gevangenis 
en aan de St. Jansbrug; 100 dubbele middelnagels voor de zijl aan het Veerstal; 
10 pond ijzerwerk 

20 Jan Matheusz arbeid aan St. Jansbrug en aan de gevangenis op de Potterspoort 

20 Jan Thijssen 2 scheepsplanken 

20 - 2 kerksparren, en slepen 

20v Claes Jansz van Leiden 8 hoed Leidse kalk en 6 tonnen 

20v Pieter Woutersz en zijn zoon metselwerk aan de brug bij Geryt Aertsz 

20v Jan Matheusz werk aan de dijk vóór de sluizen in het land van Stein, en het maken van het veer 
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20v 2 mannen arbeid 

20v Jan Voppenz en Symon Roel mennen naar de dijk en in de stad 

20v - pektouwen en wilgen, die verloren of verbrand zijn 

20v Huysraet vervoer per kar, 14 x 

20v Pieter Fredericxz een ijzeren kruis, gemaakt op de Tiendewegspoort voor een gat in de gevangenis 

20v - een sleutel op de Potterspoort, van een deur bij de gevangenis 

20v - 2 krammen, de een boven, de ander beneden 

20v - een sleutel van een toren van de Kleiwegspoort 

20v - een slot vermaakt in het gat van de haven 

20v - nog een slot gerepareerd 

20v - 18 hoed kalk en vervoer; 9 hoed min 2 zakken 

21 Jan Matheusz werk buiten aan de sluizen 

21 - 6 sparren in de haken voor het uitdiepen, en vervoer 

21 Jacop die calckmeter en Heynrick Lambrechtsz kalk dragen en meten 

21 Pieter Woutersz en zijn zoon arbeid, en schouwhuur 

21 - zand, om de kalk mee te beslaan; kalk zeven 

21 Dirck stratenmaker reparatie 

21 - de 2 nieuwe sluizen in de IJsseldijk dicht dammen, op verordening van het gerecht 

21 Jan Matheusz heien bij de pijlers aan de muur achter de Doelen 

21 Jan Matheusz en knecht werk aan de dijk om de palen uit te trekken 

21 2 zagers arbeid 

21 die smit 100 grote dennenagels 

21 Pieter Woutersz werk aan de stadsmuur achter de Doelen; pijlers; schouwhuur bij dat werk 

21v Pieter Woutersz werk aan de "pilaers" aan de muur achter de Doelen en in de kooltuin 

21v - zand 

21v - allerlei spijkers, gebruikt bij het repareren van de bruggen 

21v Jan Matheusz 
arbeid, en 2 schalen, bebruikt voor IJsenout op de brug; zaagwerk; wilgen om 
fundatie mee te maken onder de pijlers aan de muur 

21v Dirck Allertsz vervoer per kar van straatstenen 

21v Dirck stratenmaker reparaties in de stad; zand 

21v Jan Thijsz diepen in het gat van de haven en voor het Veerstal 

21v Jan Thijsz diepen in het gat van de haven en voor het Veerstal, 3 dagen na Pasen 

21v IJsenout Claesz stenen en vracht 

21v Pieter Woutersz werk aan de brug voor de Lem Dulsteeg 

21v Claes Sinte Jan vervoer per kar 
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22 Jan Pietersz arbeid in de kooltuin om de pijlers te maken 

22 Jan Matheusz arbeid 

22 - een staal op de brug voor Lem Dulsteeg 

22 - een raampje op de Kleiwegspoort 

22 - wilgen, gebruikt onder de pijlers in de kooltuin 

22 2 gravers werk op de dijk bij de sluizen 

22 - hout vervoeren van de sluizen naar de Doelen 

22 Jan Matheusz arbeid 

22 Jan Howenz arbeid 

22 - 9 wagens 

22 - een kraan en kabels, alles aan de sluizen op de dijk 

22 Pieter Woutersz arbeid 

22 Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid en 1 1/2 kar zand 

22 Huysraet 3 karren voeren 

22 Claes Sint Jan 4 karren voeren 

22 Pieter Fredericxz 3 sleutels van de vierschaar, 2 pijpsleutel en een slot vermaken 

22v Geryt Thijsz en maat arbeid 

22v Jan Matheussoons knecht arbeid 

22v - elzen vervoeren naar de doelen 

22v - 25 elzen gekocht 

22v Dirck Willemsz spijkers 

22v Jan Matheussoonszoen arbeid 

22v Jan Matheusz arbeid 

22v - zaagwerk 

22v Jan Howenz arbeid 

22v Heyn die vuytdraeger baggerwerk in de Gouwe 

22v Pieter Woutersz arbeid 

22v Geryt Thijssen diepen in het gat van de haven en voor het Veerstal 

22v Lambrecht die leidekker werk aan het stadhuis en de school 

22v Pieter Woutersz arbeid 

23 Coman Jan, assistent-metselaar schermen schoonmaken in de Doelen, en stenen uit het water vissen 

23 Claes smit vervoer per wagen 

23 Jacop Philipsz tras, gebruikt in de stad 

23 Gheryt Thijsen diepen 

23 Dirck Gerytsz, stratenmaker werk in de Doelen van de voetboogschutters 
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23 - zand, 750 klinkers 

23 Claes Sint Jan vervoer per kar 

23 Lambert die leidekker werk aan het Veerstal en aan de Dijkspoort 

23 Gheryt Tijsz diepen in het gat van de haven 

23 Dirck Willemsz spijkers 

23 Jan Mattheusz en knecht en Theeu het verlaat van de Gouwsluis afbreken; reparatie, ook in de oude Doelen 

23 nog 2 mannen werk 

23v Jan Matheusz schuithuur voor varen naar de Gouwsluis 

23v - kabels en "hoefden" om de palen er uit te halen 

23v enige helpers van Jan Matheusz werk 

23v - een bank in de oude Doelen 

23v Harman die wever 16 kerksparren 

23v - 6 balken 

23v Pieter Woutersz arbeid 

23v Jan Harmansz de stadsboot repareren 

23v - 21 luikse balken, planken 

23v - 2 stukken "wesels" hout 

23v Jan Matheusz werk in de Doelen, aan de staketsels, aan de Veerstal 

23v - mennen, slepen, zagen 

23v - windassen, te gebruiken bij de muur 

23v Pieter Woutersz arbeid 

24 Pieter Fredericxz 
66 pond ijzerwerk, een bank gelast; 2 ijzers gerepareerd op de Tiendewegspoort 
aan de gevangenis; een slot aan de IJsselbrug 

24 Geryt Thijssen diepen in het gat van de haven 

24 Lambrecht die leidekker arbeid, o.a. op de torens aan de muur 

24 Pieter Woutersz metselwerk aan de beschoeiingen van de muren 

24 Jannetgen 5 hoed kalk en 3 tonnen 

24 Gheryt Thijsen diepen 

24 Pieter Woutersz werk aan de muur, en opslaan van de kalk 

24 Lambert die leidekker arbeid aan de torens aan de muur 

24 - klei en vervoer 

24 Wouter Jan Matheussoons zwager timmeren en heien aan de muur 

24 - het maken van de Leidse weg om naar Leiden te kunnen rijden 

24v Dirck Willemsz spijkers, gebruikt voor reparaties aan bruggen en elders 

24v Pieter Fredericxz 2 pijpsleutels aan de Potterspoort en een slot vermaken en een pijpsleutel met 
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een kram aan de uiterste brug aanbrengen; 2 pijpsleutels aan het dolhuis, een 
vaantje op de Vleeshouwerstoren 

24v Bouwen bij Oudewater 14.000 stenen 

24v Pieter Woutersz arbeid 

24v Ghijs Decker werk met een rietdekkersknecht, latten, riet, in de Voetboogsdoelen 

24v Lambrecht die leidekker leien spijkers, 23 nokken; 

24v - soldeersel voor het uurwerk (3 pond) 

24v Lambrecht 
arbeid aan de crikebeecxtoren, de Kleiweg(-), de varkens(-) en de 
Pietertgenstoren 

24v Gheryt Thijsz wagens laden, mennen naar de Singel, en diepen 

25 Dammes uit "Gouwerack" de wagensporen gladmaken op de Singel (8 dagen werk) 

25 Thomas Sceepmaker werk op het poorthuis aan de gevangenis 

25 Dirck Willemsz smit houten spijkers 

25 Jan Matheusz arbeid 

25 Wouter, met Theeuwen arbeid 

25 Jan Matheusz een drempel op de Potterspoort; slepen van 2 balken 

25 - 157 stukken hout en vervoer 

25 Geryt Thijsen arbeid 

25 Dammes uut Gouwerack werk op de Singel 

25 Jan Jansz ketelboeter koper voor de vanen op de torens 

25 Lambrecht arbeid 

25 Pieter slotenmaker lappen van 4 vanen 

25 Pieter Woutersz werk aan het Stadhuis en de brug van Groenendaal 

25 Pieter Vredericxz 
maken van 2 vanen: één op Jan Claessoontoren, en één op de Doelenpoort; een 
sleutel op de "coel"tuin, en reparatie van een slot; een sleutel op de ladders op het 
Veerstal 

25v Lambrecht die leidekker werk aan Jan Claesz toren, 't Doelenpoortje en de "coel"tuin 

25v Geryt Mathijsz diepen in het gat van de haven 

25v Frans die viselaar 
het huis in de Kloveniersdoelen "op setten"; vervoer van de windassen; waken en 
het overwerk 

25v Lambrecht arbeid 

25v Lambrecht Rijnse leien, vierkante leien en spijkers 

25v Dirck Straet arbeid en 200 klinkers 

25v Pieter Woutersz, zijn zoon Jan, en Claes Bruynen metselwerk 

25v de helper Jan metselwerk, ook in de Doelen 

25v Pieter Woutersz en Jan zijn zoon en Claes Bruyn, Jan de opperman, metselwerk 
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den herst, opperman 

25v Jan Matheusz arbeid 

25v en zijn zoon arbeid, reparaties ook in de Doelen 

26 - wilgen en planken 

26 Geryt zaagwerk 

26 - 8 stapels eiken planken in Amsterdam en vracht 

26 - 3 beuken balken, gebruikt in de Kloveniersdoelen en vracht 

26 Dirck Willemsz smit 15 pond ijzerwerk aan de Kloveniersdoelen; spijkers 

26 Pieter Woutersz werk in de Doelen aan het schuttershuis 

26 een man metselwerk in de Doelen 

26 Pieter Woutersz arbeid 

26 Dirck Willemsz smit 
50 pond ijzerwerk voor de Doelen van de Kloveniers, 200 kleine dennenagels; 
voor de Doelen en de Tiendewegsbrug 

26 Jan Matheusz arbeid in de Kloveniersdoelen 

26 Machtelt Jacop Phillipssoons vrouw een ton tras 

26v Geryt Thijsen diepen in het gat van de haven 

26v Dammes diepen in de Kloveniersdoelen 

26v Dirck stratenmaker 
bestraten van verschillende bruggen; 2 pond "resels", gebruikt door Jan Matheusz 
in de Doelen 

26v Claes Sint Jan vervoer van zand en stenen 

26v Dirck Willemsz spijkers en 20 pond ijzerwerk, gebruikt in de Doelen aan huis en brug 

26v Jan Matheusz en Wouter Evertsz windassen en arbeid, toen zij de schuur in de Doelen "opsetten" 

26v Jan Matheusz werk in de Doelen en aan de bruggen 

26v Jan Matheusz slepen en thuisbrengen van de windassen, en zagen van de trappen in de Doelen 

26v Pieter Allertsz 5500 stenen, in de Doelen gebruikt 

26v Geryt Mathijsz diepen in het gat van de haven en bij het Veerstal 

26v Dammes baggeren in de Kloveniersdoelen en steen schoonmaken 

26v Pieter Woutersz en zoon werk in de Doelen aan het huis 

27 - 4000 grote stenen 

27 Jan Matheusz arbeid 

27 Pieter Adriaensz een glas gerepareerd in de Kleiwegspoort 

27 Ghijs Decker rietdekken in de Doelen, met een knecht 

27 - 9 1/2 bos riet, tenen en latten 

27 - 13 pannen 

27 Pieter Vredericxz een sleutel en een slot vermaken in de Potterspoort; een sleutel in het Dolhuis; 
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een slot aan het metershuisje vermaakt en een sleutel 

27 Pieter Allertsz 3000 stenen 

27 - 7 1/2 hoed kalk, zand en vervoer 

27 Pieter Woutersz en zoon en Claes Bruynen en Jan de helper metselwerk in de Doelen 

27 - kalk opslaan 

27 een jongen stenen schoonmaken 

27 Dammes van Overijsel werk in de Doelen 

27v - 2500 grote stenen 

27v Claes Sinte Jan vervoer op een wagen, 26 x 

27v Pieter Woutersz en Claes Bruynen metselwerk 

27v Dammes overijsel arbeid 

27v Jan Matheusz en Wouter timmerwerk aan het heiblok 

27v Lambrecht die leidekker arbeid; leien en spijkers 

27v Jan Matheusz een heiblok 

27v - huur van een kleischuit en de man, die ook geheid heeft 

27v Dirck Willemsz smit 
50 pond ijzerwerk; houten spijkers, groot en klein, gebruikt in de Kloveniersdoelen; 
heiwerk 

27v Jan Matheusz, Jan Louwerijsz, Augustijn, Wouter en Theeu heien, en ander werk in de IJssel 

27v - vervoer per kar en slepen van het heiblok, palen en ander hout 

27v - 8 dubbele sparren; 2 daksparren; 2 "sprieten"; "hoefden" en kabels 

28 Jan Matheusz 3 palen heien in de IJssel 

28 mr. Willem Adriaensz 3 stukken hout om te heien in de IJssel 

28 Jan Cornelisz 3 stukken hout om te heien in de IJssel 

28 - zand 

28 12 man heien in de IJssel (elk 3 dagen) 

28 Bouwen voor 't huis te Vliet 15000 stenen en vervoer 

28 Dirck Willemsz smit ankers in de Doelen; spijkers 

28 Jan Matheusz en Theeu 
werk aan 't Hoofd en in de Doelen, werk en andere reparaties aan de draaiboom in 
de Broek 

28 - vervoer 

28 Lambrechts broeder en Cleyntgen werk bij de Minderbroeders 

28 Pieter Fredericxz 
een sleutel voor de Potterspoort en een slot vermaakt; een grendel op de 
Tiendewegspoort met 4 krammen; 3 sleutels voor de wakers op de toren 

28 een Leienaar zand 

28 Pieter Woutersz werk in de Doelen 
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28 Dammes Geryt Thijsen werk in de Doelen 

28v Lambrecht de leidekkers broer dakdekken bij de Minderbroeders 

28v Jan Matheusz arbeid 

28v - hout voor de staketsels bij de Dijkspoort en vervoer 

28v Pieter Woutersz werk 

28v Pieter Glaesmaker glazen in de Doelen en in de Kleiwegspoort 

28v - een klokketouw in het Raadhuis 

28v - 700 spijkertjes 

28v - turf 

28v - een halve ton pek; doek, een ton teer, spijkers voor Jan Simpels' huisje 

28v Jan Heyn met Jan Jansz werk aan Jan Simpels huisje 

28v Jan Heyn en Jan Jansz werk aan "den bott"; windassen; "moss", de ketel 

28v Pieter glazenmaker 5 nieuwe glazen: 2 in de Doelen, 2 in costverloren en 1 in Jan Simpels huisje 

29 Jan ketel koper, gebruikt voor de torenvaantjes 

29 Dirck stratenmaker straten repareren 

29 Dirck Willemsz houten spijkers, 30 pond ijzerwerk voor het Vlamingspoortje 

29 Pieter Woutersz en nog een metselaar arbeid 

29 Lambrechts broeder dakdekken bij de Minderbroeders 

29 - leien, leinagels; een schouw 

29 Jan Matheusz, Theeu en Wouter 
werk aan de boom buiten de Potterspoort, en een deur met een kozijn in de 
Vlamingspoort; reparatie van de bruggen 

29 Jan Baggerman, Cornelis Cornelisz, Dirck Claesz arbeid 

29 Geryt Thijsen en Dammes arbeid 

29 Jan Matheusz, Wouter en Theeu werk aan de overtoom 

29 Geryt die cuyper slepen 

29 Aecht Adriaen Hugenz een hout aan de overtoom 

29v Dirck Willemsz smit spijkers; 32 pond ijzerwerk aan de St. Jansbrug 

29v Jan Matheusz, en Wouter werk en reparaties 

29v - 2 bladen wagenschot om de schouw mee te maken; een blad in het accijnshuisje 

29v - een lijst om kleren aan te hangen in de middelkamer 

29v - een plank, gebruikt op de Tiendewegsbrug 

29v Coman Jacop Ghijsbrechtsz reusel en touw gebruikt voor het heiblok in de IJssel 

29v - 
biezen, gebruikt in de Doelen om een sloot te dammen en andere sloten af te 
werken; turf, gebrand in het accijnshuisje 

29v Dirck Willemsz houten spijkers 
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29v Jan Matheusz het huis dekken in de Doelen 

29v Theeu zijn zoon arbeid 

29v Jan Matheusz 
13 sneden zagen, en de planken, gebruikt aan de gevangenis van de' 
Tiendewegspoort 

29v 3 mannen diepen in de Gouwe en voor de sluis 

29v Jan die baggerman diepen 

29v - 12 karren mennen 

30 Jan Baggerman baggerwerk 

30 Cornelis Claesz, Dirck Claesz en Jacop Pietersz diepen in de Gouwe en schouwhuur 

30 Dirck Willemsz houten spijkers; 40 pond ijzerwerk voor de Kleiwegsbrug en elders 

30 Jan Matheusz arbeid 

30 - mennen; zaagwerk 

30 Ghijs dekker en Jannetgen zijn vrouw het huis in de Doelen dekken; riet, tenen, latten en spijkers 

30 Jacop Pietersz 6 dagen kruien in de put van de Kloveniersdoelen 

30 - zand van de "justicie" 

30 Pieter Cuyper, met z'n drieën 
halen en brengen van het rad en de staak en andere zaken, en een wagen om de 
dode man naar de galg te brengen 

30 Jan Matheusz, nog een timmerman, Theeu arbeid 

30 een timmerman, Theeu mennen 

30 - het zand aanbrengen 

30 - 12 balken 

30v Pieter Fredericxz 
krammen, hengsels en de grendel van de deur van de vierschaar en nog een paar 
sleutels 

30v - kalk 

30v Pieter Woutersz arbeid bij de Minderbroeders 

30v Daen die metselaar kalk en zand 

30v Jacop Pietersz arbeid 

30v Dirck Willems spijkers en 16 pond ijzerwerk in het gat van de haven 

30v Jan Matheusz, Wouter en Boentgen arbeid; mennen en slepen 

30v - 18 delen om het "ardoys" mee te dekken 

30v Ghijsbrecht Berwoutsz verven van stenen die in de muur gezet zijn 

30v Pieter Luyt de stenen houwen, leveren en in de muur zetten 

30v Dirck stratenmaker arbeid; zand, 225 klinkers 

30v Sactgen zand 

30v Dirck Willemsz houten spijkers, gebruikt in de gevangenis 
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30v Jan Matheusz, Theeu en Wouter arbeid, zaagwerk 

30v - een vierkante Deventer balk en een plank; vervoer 

31 Jan Claes doensz een plank voor de Tiendewegspoort 

31 Pieter Vredericxz de sloten vermaken aan het Pothuis; en 5 sleutels 

31 Pieter Woutersz arbeid; karren, schouwhuur 

31 Jan Matheusz arbeid 

31 Wouter vervoer naar de gevangenis en arbeid 

31 - een ketting met een slot aan de bok 

31 Dirck Willemsz spijkers 

31 Pieter Woutersz metselwerk op de Tiendewegspoort 

31 Jan Matheusz, Wouter en Theeu arbeid 

31 - eiken planken en een balk zagen 

31 Jan Matheusz hout, gebruikt voor "die ardoys" 

31 Pieter Woutersz arbeid bij de Potterspoort aan 't gewelf 

31 Dirck Willemsz houten spijkers voor de Potterspoort, in de Doelen, voor reparatie 

31 Jan Matheusz arbeid aan de Potterspoort en reparatie aan de Doelen, zaagwerk 

31 - een plank; slepen 

31v Pieter glazenmaker de ramen in de schrijfkamer en nog een glas gerepareerd op de Tiendewegspoort 

31v Pieter Vredericxz werk aan het uurwerk, en aan ijzerwerk aan 2 ramen in de kamer 

31v Dirck den hoy een nieuwe as aan de "bosse" 

31v Dirck Willemsz houten spijkers en 4 paar hengsels 

31v de houtzagers 3 balken zagen 

31v Jan Matheusz werk in de Doelen 

31v - kalk, gebruikt bij de Minderbroeders 

31v - glazen repareren in het metershuisje 

31v Dirck Willemsz smit 
houten spijkers en 40 pond ijzerwerk voor een leuning op de nootgodsbrug en 
spijkers voor de gevangenis in de Potterspoort 

31v Jan Matheusz werk aan de gevangenis op de Potterspoort 

31v Teeu arbeid 

31v - 6 gezaagde balken, gehaald bij Jacop in de "houthuyn" gebruikt in de Doelen 

31v - 6 kerstsparren en 6 planken 

31v - zaagwerk en vervoer 

31v Pieter Vredericxz 
2 paar ijzeren boeien, elk met een slot; nog een grendel aan het venster in de 
Tiendewegspoort 

32 Jan Matheusz arbeid; een schoorsteenmantel in de Doelen; 4 reparaties van ladders 
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32 Dirck stratenmaker zand voor de Minderbroeders en arbeid en vervoer 

32 Pieter Woutersz werk in de Doelen 

32 Jacop Dammesz dekken in de Doelen; 600 oude pannen; nog 4 ...., latten 

32 Jacop Dircxz arbeid 

32 Pieter slotenmaker een sleutel van de schrijfkamer en een slot in de Raampoort 

32 Dirck Willemsz houten spijkers 

32 Jan Matheusz reparaties 

32 - 10 gezaagde balken in de Doelen; 6 sparren 

32 Jan Jansz kistemaiker een bord van de keuren van de vleeshouwers 

32 Dirck stratenmaker zand voor de Doelen 

32 - 83 schouwen bagger uit de Gouwe gebaggers; puin 

32 Dirck Willemsz smit 22 pond ijzerwerk en houten spijkers 

32v Jan Matheusz arbeid; 4 sparren 

32v - de schoorsteen in de Kloveniersdoelen 

32v Vaert Aelbrechtsz pannen bij de Minderbroeders gebruikt 

32v Pieter Fredericxz 
het slot van het "wedde" vermaakt; een slot op de Tiendewegspoort, een slot aan 
Jan Simpels' ophaalbrug 

32v Gheryt Thijsen diepen binnen en buiten de sluis 

32v Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid en zand 

32v Geryt Thijsen diepen in het Veerstal en bij de sluizen in het land van Stein 

32v Willem smit 8 diephaken 

32v Ghijs portier opslaan van kalk 

32v Gheryt Thijsen arbeid; diepen bij 't Veerstal en het gat van de haven 

33 Jacop van den boss partij straatstenen, met schuren en lossen 

33 Degenaar Jansz 36 pond lood, gebruikt op de torens 

33 4 voerlieden aarde vervoeren naar de Singel 

33 Sinte Katrijnen gasthuis 60 wilgen, gebruikt in de singel; en wilgen kappen 

33 Dirck Benne 52 wilgen of elzen 

33 - gras uit het marktveld trekken 

33 - diepen bij de vismarkt 

33 - 54 ladingen klei, en vervoer naar de Singel en laden en lossen 

33 Geryt Thijsen klei schieten en diepen in het gat van de haven 

33 - wilgen, gebruikt in de Doelen; 

33 - 6 pond reuzel 

33 Jan Heyn de "block" repareren en de 2 schouwen; een halve ton pek; spijkers 
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33 Dammes overijsel werk aan de dijk over de brug 

33 Thijs klei schieten, voor deze dijk gebruikt 

33v Geryt Thijssen diepen in het gat van de haven 

33v Geryt Thijssen diepen in het gat van de haven 

33v Geryt Thijssen en Dammes uut Gouwerak arbeid 

33v Heyn arbeid 

33v - schuithuur 

33v Maritgen Jacop Clementsz tras 

33v - 16 karren zand om de Doelen mee te maken 

33v Dirck boechmaker dit zand kruien en de Doelen maken 

33v Pieter glazenmaker de glazen in het stadhuis stoppen en de glazen repareren 

33v Pieter baggerman latten, gebruikt in de Doelen 

33v Jan baggerman en Dirck Claesz en Cornelis Claesz baggeren in de Gouwe 

33v Jacop Pietersz aarde brengen in de Doelen 

33v Pieter Fredericx 
reparatie van een slot achter de Brigitten; een slot en sleutel in de 
Kloveniersdoelen, sleutels voor het huisje in de Doelen; nog een slot gerepareerd, 
en een sleutel; een slot aan de achterdeur in de voetboogdoelen 

34 Reyntgen slepen 

34 Jan baggerman, Cornelis Claesz en Jacop Pietersz diepen in de Gouwe 

34 Dirck Claesz en Thijs Pietersz arbeid 

34 Pieter Woutersz en zoon arbeid; het "casijn" zetten en de muur uitbreken 

34 - stenen gebruikt voor het schavot op het marktveld 

34 Dirck Willemsz 95 pond ijzerwerk en bouten voor het schavot en spijkers 

34 Jan Matheusz arbeid; zaagwerk; mennen en slepen naar het schavot 

34 Jan Jansz kistemaker maken van de bank en het beschot in de kamer voor het vuur 

34 - een schuit klei brengen naar de weg in het broek 

34 - klei brengen naar de overtoom 

34 Degenaar lood 

34 Nanne Cornelisz schouwhuur voor het diepen van de Gouwe 

34v Jacop Dircxz werk in de Doelen 

34v Claes Brantsz een schuit klei in het broek gebruikt 

34v 2 Leienaars zand 

34v Jacop Dircxz arbeid in de Doelen 

34v iemand 
de straat in Haastrecht maken waar de brug placht te liggen, met de klinkers en 
het zand 
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34v Jacop Dircxz 40 schouwen baggeren in de Doelen 

34v Dirck Paeu een schuit klei gebruikt voor de stadsweg in het broek 

34v Ghijs die dekker dekken van het gemak in de Doelen, en arbeid, riet, latten en tenen 

34v Jacop Dircxz 18 schouwen baggeren in de Doelen 

34v Jacop Pietersz arbeid en baggeren in de Doelen, o.a. 8 schouwen 

34v - kalk en stenen 

34v Dirck Willemsz houten spijkers; voor de Nootgodsbrug 20 pond ijzerwerk 

34v Jan Matheusz arbeid; zaagwerk 

35 Ghijs de dekker werk in de Doelen; pannen 

35 - reparatie van glazen bij de Minderbroeders 

35 Jacop Dircxz baggeren in de Doelen 

35 - een ton kalk in de Doelen gebruikt 

35 Pieter Fredericxz sleutels en sloten vermaakt 

35 Cornelis Pietersz sloten en sleutels en andere reparaties bij de Minderbroeders gedurende een jaar 

35 Dirck Willemssz ijzerwerk bij de Minderbroeders en houten spijkers 

35 Jan Matheusz arbeid; slepen 

35 Cornelis Harmansz straatstenen lossen en laden 

35 Willem van Douwen straatstenen vervoeren per kar 

35v - saldo 

         

16 Diversen  

36 Cnijrtgen 
36 voet munster steen om de leeuwen voor het Raadhuis van te maken en 
onkosten 

36 - de steen met de kraan op te hijsen 

36 mr. Heynrick van Schoonhoven 
onkosten gemaakt bij het proces van die van Waddinxveen voor onze poorters, 
die land bezitten in Waddinxveen, op bevel van Dirck Jan Hoensz en Jacop 
Pietersz, burgemeesters 

36 - de kannen in het accijnshuisje 

36 mr. Cornelis van Schoonhoven 
een consultatie en een brief inzake het nieuwe contract tussen die van Chaftingen 
(Saaftine ?), en het zegel, en drinkgeld 

36 Dirck, klerk van mr. Charles zijn bemoeienis met "dese stede deel" 

36 Thomas Huyssen certificatie inzake de stapel van Dordrecht en drinkgeld 

36 verschillende bodes 
drinkgeld voor het brengen van de tijding van de overwinning van de 
gevangenneming van de koning van Frankrijk; beieren en luiden voor deze victorie 
op bevel van het gerecht 

36 Willem Bal hout (en vervoer) voor het vuur ter ere van de victorie 
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36 - de munster steen hier brengen uit Utrecht en tolgeld 

36 - de bus repareren van Claes die bode 

36v een deurwaarder een gijzeling door hem verricht 

36v Adriaen die croner omdat hij de bomen kocht die geschonken waren aan de heer van Nialen (?) 

36v - te Antwerpen een riem papier 

36v - 
2 kopieën, de ene inzake de artikelen van de oosterse steden, de ander inzake de 
"dincslach" 

36v - een nieuwe kruiwagen 

36v - een "clappe" op de toren 

36v - 2 tonnen teer, om de korf in de schouw mee te teren 

36v de griffier 
voor het hoger beroep en de machtiging aan mr. Symon van Leiden in de zaak 
van die van Dordrecht inzake de kosten gemaakt voor een oorlogsschip 

36v - een autentieke kopie inzake de geestelijke goederen 

36v mr. Heynrick van Schoonhoven 
voorgeschoten penningen, en bepaalde diensten verricht in het proces van 
Dordrecht inzake het hout 

36v Ellert doirwairder 
een bevelschrift tot executie te brengen aan de schout en inwoners van Alphen en 
Arleveen inzake een zekere "ofleedinge" van onze poorters van Gouda 

36v Jan Simpel en 2 anderen bewaken van de in beslag genomen schepen van Dordrecht 

36v mr. Symon, pensionaris van Leiden 
zijn bemoeienissen te Mechelen inzake het appèl tegen die van Dordrecht 
vanwege 1300 gulden die zij eisen voor een oorlogsschip 

36v - een akte inzake het proces om het hout tegen die van Dordrecht 

37 een deurwaarder die deze stad had gegijzeld inzake de bede van de landsheer 

37 Pieter Dircxz van die Vlist 
voor zijn tocht om te vernemen of de landvoogdes kwam en wanneer zij uit 
Schoonhoven zou vertrekken 

37 Gheryt Pietersz die met hetzelfde doel reed naar Schoonhoven en naar de Vlist 

37 de klokkeluider voor beieren toen de landvoogdes in de stad kwam 

37 2 blazers en 2 tromslagers toen de landvoogdes hier binnen kwam 

37 - 11 schuiten, op elk 2 man, die de landvoogdes hier brachten 

37 Baernt smit 
halen van de wijn in Dordrecht toen de landvoogdes in Gouda kwam; onkosten, 
schuithuur en de laders, daggeld voor Baernt 

37 de wijnladers aftappen en vullen 

37 de "audiencier" met de griffier van financiën 
schrijven, zegelen, verifiëren en registreren, brieven van "gracie" op de bede hier 
in Gouda aan de landvoogdes toegestaan 

37 - 
rekesten en concepten in het net schrijven inzake het maken van de IJssel- en de 
Rijndijk 

37 de klerk van de "audiencier" voor de opdracht van de Rijndijk "sonder trecht" van zijn mr. 
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37v Jan die paepscilder in den Hage een kaart maken van de Rijndijk 

37v een bode 
gezonden uit den Haag door de burgemeesters om mr. Jaspar Lievijnsz voor hem 
te ontbieden 

37v een andere bode brengen van een brief uit Den Haag 

37v Heyn mitter handt 
omdat men zijn appelbomen, perebomen en notebomen omgehakt heeft, op bevel 
van de landvoogdes 

37v Claes Slootgen jaargeld voor het maken van de stadsweg 

37v Cnijrtgen maken van de leeuwen voor het Raadhuis van deze stad 

37v Pieter uit Den Haag 24 lege tonnen brengen uit Den Haag 

37v Heyn tollenaar en de waard in de Hanepray afbreken van het huis in de Hanepray op bevel van de stadhiuder 

37v een bode brengen van een brief naar Schoonhoven 

37v - een kopie maken van de evaluatie gemaakt op 17 december 1525 

37v Coman Neel brengen van het geld van de erfpacht naar Utrecht aan die van Oudmunster 

37v Jan Willemsz lopen naar Den Haag met brieven aan onze burgemeesters die daar waren 

37v Aert Pietersz 8 bladen schrijven inzake de doorvaart van Billerdam, om die te openen 

38 mr. Jaspar Livijnsz, Raad in het Hof van Holland 
commissiegeld voor het maken van 3 reizen vanwege de opdracht inzake de 
stapel van Dordrecht betreffende het hout, en andere zaken (of: "3 keer gediend" 
?) 

38 Jan Heyndricxz die voor dezelfde zaak 3 reizen gemaakt heeft (of: 3 keer gediend?) 

38 Harman Harmansz, deurwaarder 
is voor dezelfde zaak 3 dagen tevoren in Dordrecht geweest en heeft die van 
Dordrecht gedagvaard om de getuigen te zien zweren 

38 de procureur dienst voor dezelfde zaak 

38 Coenraert dienst als deurwaarder in dezelfde zaak 

38 - 2 kopieën 

38 de klerken drinkgeld 

38 - 2 blakers in de achterkamer 

38 Crepel Pier de ramen in de achterkamer 

38 - 100 brandemmers merken en schilderen 

38 - een fooi voor het bericht van de vrede van Frankrijk 

38 Griet van berch kaarsen en andere zaken daar gehaald het hele jaar 

38v mr. Everaerdt Nicolai, advocaat declaratie voor dienst aan de stad in zekere processen 

38v mr. Heynrick, procureur dienst in hetzelfde jaar 

38v mr. Heynrick, procureur salaris in het proces van Cornelis Croyer tegen die van Dordrecht 

38v mr. Heynrick, procureur salaris in het proces van Kers Cornelisz tegen de schout van Gouda 

38v Jan van der Horst een vat, waar de wijn in geschonken was voor de landvoogdes en haar edelen 

38v de schotgaarders van het land van Stein stuk land voor een nieuwe sluis (4 1/2 viertel lands) 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        625 

 

 

38v Baerent bode 
aanmaning brengen naar het land van Stein om de schuld aan de stad te innen 
vanwege de tienden 

38v Garbrant Heynricxz maken van de kuipen op de vismarkt 

38v Dirck Dircz dekken met dakpannen 

38v een man van Brugge brandemmers, die Gheryt Stempelsz bracht 

38v Jan Simpel het "loot geven" in het gat van de haven 

38v de oude schutters bij het papegaai-schieten naar ouder gewoonte 

38v - een vaantje gemaakt 

39 de tresoriers van deze rekening 
gekort op Martijn Claesz Corff op zijn pacht van de zijl in de Peperstraat, omdat 
die een tijdlang niet begaanbaar was 

39 Goossen op Haarlem 8 wilgen brengen naar de stadssingel 

39 Ghijsbrecht Berwoutsz 
de deur achter de vierschaar "an terdoys" groen verven en de letters zwartmaken, 
die ingehouwen zijn in de stenen van de stukken lood "van den bijte" in de muur 
van de stadsvest (?) 

39 
Dirck Goetscalcxz, rentmeester van de stadhouder van Noord-
Holland 

een jaar pacht van het klerkambt 

39 Jan Turck 

in aanvulling op wat gemeld is bij "ontvangsten" wordt hier een bedrag genoteerd, 
dat deze Jan verschuldigd was aan de tresoriers, doch dat dezen ondanks 
beslaglegging e.d. niet van hem losgekregen hebben. Dit in verband met de pacht 
van de brug 

         

17 Bezoldigingen  
39v Griete moer, de vroedvrouw bezoldiging voor het helpen van de armen en lijders aan de pest 

39v Dirck Aelbrechtz, bode van het Hof van Holland de bezoldiging van de boden 

39v Coenraert Claesz, "dorewairder" bij dit Hof de bezoldigingen van de "dorewairders" 

39v Wouter van Kessel schoonmaken van de markt 

39v Jan Jansz en Heynrick Jacopsz, boden van de stad hun kleding 

39v de kastelein het gerecht halen 

39v mr. Cornelis de stadsmeester zijn kleding 

39v de "dorewairder" van de rekenkamer bezoldiging 

39v Geryt Roelofsz en Joest Jansz, portiers van het Hof van Holland bezoldiging 

39v de knechten van de procureur en van de baljuw bezoldiging 

39v Ghijs, poortwachter van de Pothuispoort openen en sluiten van deze poort en de boom 

39v Zaers die houtzager openen en sluiten van de Dijkspoort 

39v Huych Moel openen en sluiten van de Tiendewegspoort en het Doelenpoortje 

39v Joest Hobben openen en sluiten van de Veerstalpoort en de andere poort op het Veerstal 
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40 Ploen openen en sluiten van de boom in het gat van de haven 

40 Ghijs Kocken openen en sluiten van het Vlamingspoortje 

40 Kers Jansz openen en sluiten van de Kleiwegspoort 

40 Pieter Aertsz, wever stellen van de Sint Joostklok 

40 Dirck Adriaensz, boogmaker bezoldiging 

40 mr. Heynrick van Schoonhoven, procureur bij het Hof van Holland bezoldiging 

40 de boden bewaren van de kamer 

40 het gerecht met de tresoriers hun kleding 

40 mr. Dirck, pensionaris zijn kleding 

40 de schepenmeesters voor de vier poortpandingen 

40 Martijn die coster stellen van de klok 

40 Aelbrecht minne de bieraccijns beheren 

40 Jan Rommersz bewaren van de weeskamer 

40 Martijn die coster stellen van de klok met Lichtmis 

40 Griete moer, de vroedvrouw helpen van de armen 

40v mr. Claes du Marchie, advocaat bij de Grote Raad bezoldiging 

40v de vroedvrouw bezoldiging 

40v mr. Jan Basijn, procureur bij de grote Raad bezoldiging, en zitgeld 

40v mr. Cornelis van Schoonhoven, advocaat bij het Hof van Vlaanderen bezoldiging 

40v Jan Claesz beheren van de wijnaccijns 

40v mr. Dirck Heynricxz bezoldiging 

40v Pieter Kers stellen van de klok in de Nootgodskapel op de haven 

40v inners van de bieraccijns deze accijns beheren 

40v Griete moer, de vroedvrouw bezoldiging 

40v mr. Dirck Heynricxz bezoldiging 

40v Martijn die coster stellen van de klok 

41 mr. Everaert Nicolai, advocaat in Den Haag bezoldiging 

41 - beheren van de bieraccijns 

41 Jan Claesz die vet beheren van de wijnaccijns 

41 Frans Cornelisz en Claes Jacopsz beheren van de korenaccijns 

41 Willem Jansz scipijn de mensen manen om de 4 stuivers te betalen 

41 Coman Frans de mensen manen om de 4 stuivers te betalen 

41 de inners van de bieraccijns beheren van de bieraccijns 

41 Baernt Dircxz leveren van de brandstof in de kamer 

41 Baernt Dircxz het Raadhuis beheren ("bewaeren") 
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41 Baernt Dircxz de schatkamer beheren 

41 Baernt Dircxz de weeskamer beheren 

41 in handen van Dirck Loy de bezoldiging van de rederijkers 

41 de schepenmeesters 
het zegelgeld van de schepenbrieven, dat door de klerk in het schrijfgeld 
ontvangen wordt 

41 mr. Phillips Vrancken het klerk-ambt vervullen 

42 - saldo 

         

18 Renten  
42v reeksen namen - 

         

19 Saldo van alle uitgaven  
58 - saldo 

         

         

 1527 inv.nr. 1184 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Cornelis Jansz Bogaert de zijl in de Peperstraat 

1 Diewer Dirck Govertszoons weduwe de vismarkt 

1 - de 3 grachten, bevist door de Minderbroeders 

1 Aeltgen Dirck Jacopsz weduwe de 4e gracht bevissen 

1v Witte Govertsz lakenaccijns 

1v Jacop Moel vlees 

1v Garbrant Heynricxz Scaverdack zout 

1v Adriaen Jansz de visserij in het land van Stein 

1v Geryt Bogaert vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Michiel Cornelisz huidenaccijns van de hoornbeesten 

1v Jacop Leeu smaltienden in het land van Stein 

1v Jan Gijsbrechtsz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v Geryt Boogaert zeep en azijn 

2 Willem Jan Willemsz hout en turf 

2 Garbrant Heynricxz verse en gezouten haring en bokking en sprot 

2 Garbrant Heynricxz meel 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        628 

 

 

2 Baernt Dircxz brandewijn 

         

2 
De tienden en de tienspenning in het land van 
Stein  

2v Gijsbrecht Harmansz het oosteinde en westeinde van de Willens 

2v Geerlof Willemsz Wouter Gillisz Blok 

2v Gijs Harmensz Dirck van der Gouden blok 

2v Jacop Dircxz Keimp Waggelwijk 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v - de Veerlaan te Haastrecht 

2v het klooster in het land van Stein 2 lood zilver 

         

3 Nakoop in het land van Stein  
3 Maertijn Aelbrechtsz nakoop van 5 morgen land door hem gekocht van Geryt Herck 

3v Pieter Jacopsz het vijfde dijkvak 

3v Claes Adriaensz het zesde dijkvak 

         

4 De nieuwe dijk in het land van Stein  
3v Cornelis Vredericxz het eerste dijkvak 

3v Willem Thonisz het tweede dijkvak 

3v Gillis Roelofsz het derde tijdvak 

3v Maertijn Claesz het vierde dijkvak 

         

5 Domeinen van de landsheer  
4 - los- en lijfrenten 

         

6 Het klerkambacht  
4 mr. Phillips Vrancken het klerkambacht: bezoldiging 

4v - saldo 

         

8 Premies bij het verpachten van de accijnzen etc.  
5 Jan Gijsbrechtsz de Bruyn wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Jan Gijsbrechtsz de Bruyn wijnaccijns, 2e kwartaal 
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5 Jan Gijsbrechtsz de Bruyn wijnaccijn, 3e kwartaal 

5 Jan Gijsbrechtsz de Bruyn wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Jan Gijsbrechtsz de Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijns, 1e kwartaal 

5v Jan Gijsbrechtsz de Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijns, 2e kwartaal 

5v Jan Gijsbrechtsz de Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijns, 3e kwartaal 

5v Jan Gijbrechtsz de bruyn en Frans Cornelisz bieraccijns, 4e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

6 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

6v Geryt Damen (Daem) korenaccijns, 1e kwartaal 

6v Geryt Damen (Daem) korenaccijns, 2e kwartaal 

6v Geryt Damen (Daem) korenaccijns, 3e kwartaal 

6v Geryt Damen (Daem) korenaccijns, 4e kwartaal 

7 - saldo 

         

10 Exue en leningen  
7v - erfenis en goederen van Hase Comans 

7v - leningen van tresoriers van 1525 

7v - leningen van de tresoriers van 1526 

         

11 Diverse inkomsten  
8 - van de kleine bok, het oude schip dat verkocht was voer O 

8 - 300 stenen, die uit de oude engel kwamen, die in de IJssel gezonken was 

8 die van Montfoort 8 pond buskruit van de stad Gouda gekocht 

8 personen die hun straat wilden repareren straatstenen door Dirck Gerytsz stratenmaker verkocht aan hen 

         

12 Saldo van de inkomsten  
8v - saldo 

         

13 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de 
accijnzen  

9 - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen 

9 - opgelegde gelden bij het verpachten van de IJsselbrug en de nieuwe dijk 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        630 

 

 

9 - opgelegde gelden bij het verpachten van de haringaccijns 

9 - idem bij het verpachten van de tienden in het land van Stein 

         

14 De bede van de landsheer en andere beden  

9v Willem Gout, rentmeester 
bede 1527 van de landsheer en bede 1527 van de landvoogdes; de bede van de 
heer van Hoogstraten, stadhouder van Holland 

9v Willem Gout, rentmeester beden 

9v Willem Gout beden 

         

15 
Leningen door de tresorier van deze rekening aan 
de tresoriers van 1528 en 1529  

10 de tresoriers van 1526 leningen aan de tresoriers van deze lening 

10v - saldo 

         

17 Reizen  

11 Willem Jan, burgemeester 
naar Den Haag, om de rentebrieven ui 1522 van de 5 grote steden af te danken, 
tot 5.000 rinse guldens toe 

11 Bouwen Claesz naar Den Haag gestuurd met een brief aan de burgemeesters 

11 een bode van IJsselstein met een waarschuwing aan de stad van Willem Turck met een paard 

11 een bode naar Den Haag met dezelfde waarschuwing aan de Raad 

11 Willem Jan, burgemeester 
naar Den Haag en Rotterdam naar de dijkgraaf en de hoogheemraad van 
Schieland, en de rekenkamer inzake de nieuwe vaart in Moordrecht 

11v Willem Jan Willemsz 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad inzake de vroege haringvaart en de 
omslag van de buitengewone kosten van Holland 

11v de schout en Jacop Minne 

naar Mechelen, naar de heer van Hoogstraten, om het verbod van de granen te 
verhinderen en om de "lepel" te Antwerpen af te schaffen; naar de heer van 
Binderhout en naar de hoofdschepen van het land van Beueren inzake de nieuwe 
regels van de brouwerij 

11v Jan Jansz, de bode een dag naar de soldaten gestuurd door de burgemeesters 

11v 
Adriaen Dircxz de schout, Jacop Minne burgemeester en Cornelis 
Bosch 

naar het land van Waes om te overleggen met de heer van Binderhout en met de 
hoofdschepen van het Lan van Waes inzake het Goudse bier; en ook om in 
Antwerpen de renteniers te betalen 

12 Jacop Minne en Willem Jan Willemsz, burgemeesters 
naar Den Haag inzake de omslag van de gemenelandsrenten, te hoog 
gesommeerd door Claes Cobel 

12 Claes Gerytsz, burgemeester naar de hoogheemraad van Krimpenerwaard, om de weg naar Krimpen open te 
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stellen voor wagens 

12 de schout met Willem Jan, burgemeester 
naar Den Haag, op schrijven van de landvoogdes inzake de duurte van alle 
levensmiddelen, en naar de Rekenkamer inzake de omslag van de 8.000 

12 Baernt Dircxz, bode naar de postmeester gestuurd 

12 Baernt Dircxz bode naar Den Haag gestuurd om het bier te schenken 

12 Jan Jansz naar het land van Waes gestuurd met een brief aan de baljuw 

12 een bode uit Antwerpen naar Gouda met een brief aan de burgemeesters 

12v Jacop Minne en Dirck Stempelsz 
naar het land van Waes en naar Beveren, om te praten met de stadhouder en met 
de baljuw, omdat die minder wetten zouden gedogen inzake de koeien (?) 

12v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, inzake de aflossing van de gemenelandsrenten; en inzake de 
commissie van de scholasterie; en inzake het bevelschrift van de "Luterianen"; en 
inzake de laatste 5.000 gemenelands renten 

12v Adriaen Dircxz schout met Andries Bartoutz 
naar Leiden, naar de "minister" van de Minderbroeders-orde, en inzake de ponten 
en de schuiten 

13 
Claes Geryt Claesz, burgemeester, Jan Coppensz en Cornelis 
Bogaert 

naar Den Haag, voor overleg over de Lutheranen 

13 Cornelis Bosch 
naar Antwerpen, met een biljoen om bij de Munt te laten keuren; en om blauwe 
stenen te kopen om het stadhuis mee te plaveien 

13 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, naar de heer van Assendelft en de procureur om een oplossing te 
bedenken voor het geschil tussen de stad en de tollenaar Geryt Geerlofsz 

13 Claes Gerytsz, burgemeester en Adriaen Bosch 
naar Den Haag, naar de procureur-generaal, inzake de verhuur van de school en 
naar de rekenmeesters inzake het schoutambt (liefst iemand die ook kan 
rechtspreken) 

13v Claes de bode van de burgemeesters naar Mechelen met een brief aan mr. Vincent 

13v Baernt Dircxz bode naar IJsselstein en naar Vrederick van Nijevelt met een brief 

13v Jacop Minne 
naar Moerbeke te Beveren, naar de heer van Beveren; met een brief van de heer 
van Hoogstraten inzake de bieren van het land van Waes en van Beveren 

13v Claes Gerytsz, burgemeester 
naar Den Haag, op schrijven van de landvoogdes om het bestand van Zweden en 
van "Oestlandt" te "verlengen" 

13v Cornelis Bosch naar Antwerpen, naar de Munt met een biljoen 

13v Claes Gerytsz burgemeester en Adriaen Bosch 
naar Den Haag vanweg de gijzeling, en met geld voor de rentmeester voor de 
bede 

13v Jan Jansz naar Den Haag met een brief aan de Raad 

14 Claes Michielsz tweemaal naar Den Haag 

14 Cornelis Jansz Bosch naar Den Haag, om de bede te betalen aan de rentmeester 

14 Claes Michielsz naar Den Haag, Rotterdam en Oudewater 

14 Willem Jan Willemsz, burgemeester naar Den Haag, voor advies inzake de gratie en inzake "tongelijck" van de 
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tollenaar van Schoonhoven, en ter dagvaart in Den Haag betreffende de turf 

14 Claes Geryt Claesz, burgemeester 
naar Gent, naar de landvoogdes om uitstel te bewerken, vanwege de grote brand 
die hier geweest is op St.-Jansdag 

14 Willem Jan Willemsz burgemeester naar Den Haag, op schrijven van de Raad inzake de termijn van de bede 

14v Daem scoemaker 
naar Leiden gestuurd door burgemeesters met een brief aan mr. Jan Harmen, 
verder naar Den Haag, naar Willem Jan, burgemeester 

14v een bode gezonden door Willem Jan burgemeester met brieven naar Gouda 

14v Adriaen Dircxz, schout en Dirck Geryt Stempelsz, burgemeester 
naar Schoonhoven naar de tollenaar, vanwege het beslag dat hij gelegd had op 
tarwe van onze poorters, om daarop tol te heffen 

14v 
Willem Jan Willemsz burgemeester, Cornelis Bos en Dirck Jan 
Lambrechtsz 

naar Den Haag, op schrijven van de commissarissen tegen die van Dordrecht 
inzake de stapel 

14v een bode naar Dordrecht gestuurd inzake de stapel 

14v Claes de bode 
naar Den Haag gestuurd door de burgemeesters met een brief aan Willem Jan 
burgemeester 

14v Claes de bode naar Dordrecht met een brief inzake de stapel 

14v mr. Dirck Heynricxz 
naar Oudewater op 31 juli om de ware toedracht te onderzoeken inzake de oploop 
die naar men zei in Montfoort plaats had gehad 

15 de bode van Willem Turck gestuurd met brieven inzake de inneming van Utrecht 

15 Willem Jan burgemeester en mr. Dirck 
naar Den Haag op 16 augustus op schrijven van de Raad om de grenzen van het 
land te bewaken tegen die van Utrecht en de Geldersen 

15 een deurwaarder een kopie van het bevelschrift inzake de geroofde beesten van Utrecht 

15 mr. Dirck 
naar Schoonhoven op 27 augustus om de tollenaar te instrueren dat de Goudse 
poorters hun vrijdom van tol mochten behouden 

15 Willem Jan burgemeester, Andries Bartoutz en mr. Dirck 
naar Schoonhoven op 28 augustus om de vrijdom van tol van onze stad te 
verdedigen tegen de tollenaar 

15 mr. Dirck 
naar Schoonhoven op 6 september met brieven, waarin bevel aan de tollenaar de 
vrijdom van tol te laten aan onze stad 

15v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, om het bode-ambt te verpachten; verder naar Dordrecht naar Jan 
Barry, om de school te verpachten 

15v 
de schout, Willem Jan burgemeester, Jacop Pietersz, Cornelis Jansz 
de Jonge, Jan Dircxz en mr. Dirck Heynricxz 

naar Den Haag voor commissarissen en raad tegen die van Dordrecht inzake de 
stapel, op 9 oktober 

15v mr. Dirck 
naar Mechelen op 13 oktober, naar de stadhouder en de Hoge Raad om te 
verhinderen dat men die van Dordrecht "geen" bevelschrift zou geven tegen onze 
stad inzake de stapel 

15v Willem Jan burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag op 22 oktober op schrijven van Gouda's advocaat en procureur, 
om te schrijven aan die van Dordrecht inzake het stapelrecht 

15v Dirck de bode uit Den Haag gezonden met brieven van onze procureur inzake het proces van de 
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stapel van Dordrecht 

15v - 
in de Rekenkamer 2 kopieën van het privilege van het stapelrecht en het vonnis 
dienaangaande 

16 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag op 25 oktober op schrijven van de procureur-generaal om met 
Willem Jan burgemeester en Witte van Hoef het proces van Dordrecht te 
"submitteren" aan mr. Vincent en de procureur 

16 Willem Jan burgemeester en Andries Bartoutz naar Den Haag op 23 september inzake de bede van Kerstmis 

16 Willem Jan en Jan Dirck Lambrechtsz 
naar Den Haag op 4 oktober voor consult met de advocaat inzake het beslag op 
de lakens van Dordrecht, ook inzake de vervroeging van de bede van Kerstmis 

16 Willem Jan en Jan Dircxz de Bruyn 
naar Den Haag, naar mr. Vincent en mr. Reynier Brunt procureur inzake de stapel 
in Dordrecht op 24 oktober 

16 Willem Jan en Witte van Hoef 
naar Den Haag op 26 oktober, om een bevelschrift te krijgen, tegen die van 
Dordrecht om het koren van Witte van Hoef, onze poorter, terug te geven, dat zij in 
beslag hadden genomen. In Den Haag werd de zaak voorgelegd aan mr. Vincent 

16v een bode uit Den Haag van mr. Reynier Brunt met een brief aan de stad 

16v Aert Aertsz gestuurd naar Mechelen met brieven aan de deurwaarder 

16v Aert die bode 
naar Utrecht, naar de heren van Oudmunster om de zes gouden guldens te 
betalen 

16v Dirck Geryt Stempelsz, burgemeester naar Rotterdam, inzake lastgeld van de turf die gegraven wordt in Moordrecht 

16v Cornelis Bosch 
met een biljoen naar de munt voor een ketting en ook om met dit geld de renten 
daar te betalen 

16v Claes Michielsz naar de Raad in Den Haag met een brief 

16v mr. Dirck Heynricxz 
naar Dordrecht om te vernemen van de burgemeester of zij de Goudse poorters 
komend van Gorinchem met hun waren wilden laten gaan naar oude gewoonte 
"zonder oerlof te bidden" 

17 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag voor advies van Willem Gout inzake de brand, en om onderzoek 
naar de stapel 

17 Willem Jan en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder vanwege de zaak van de 
bisschop van Utrecht, en vanwege de wens van de Keizer en de Koning van 
Frankrijk van een bede van 80.000 

17 Jan Jansz, bode naar Den Haag, naar de advocaat met een brief 

17 Jacop Minne, burgemeester en Jan Dircxz de Bruyn 
naar Schoonhoven, naar de graaf van Buren om "vermaninge" te doen van de 
schade van onze brand en te overleggen om de heer van Hoogstraten tot gratie 
aan te sporen 

17 een bode van IJsselstein met waarschuwingsbrieven 

17 Willem Jan en mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag ter dagvaart om negatief antwoord te geven op de bede van 
80.000, geëist door de stadhouder tot verdediging van deze landen 
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17v Mees Gijsbrechtsz 
te paard naar IJsselstein, naar jonker Willem Turck; en ook te paard naar 
Schoonhoven naar de graaf van Buren 

17v Adriaen Adriaensz 
naar IJsselstein gestuurd door burgemeesters, naar jonker Willem Turck om te 
vernemen waarheen de Geldersen zouden trekken, die bij de Vaart (Vreeswijk) 
gelegerd waren 

17v Claes die bode naar Den Haag met een brief aan de heer van Castre 

17v Jan Jansz naar Den Haag met een brief aan de procureur 

17v Bouwen Claesz naar Utrecht, om te vragen naar de Geldersen 

17v Gijs die schuytevoerder naar Utrecht, om te vragen naar de Gelderse soldaten 

17v Dirck van Buren naar Dordrecht met een brief aan de stad 

17v Willem Jan em mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, om weigering uit te spreken jegens de bede van 80.000 gulden 

18 Willem Jan met Dirck Geryt Stempelsz 
naar Den Haag met volkomen last om in te stemmen met deze bede en deze zo 
klein mogelijk te maken 

18 Dirck Jansz de Vrije naar Den Haag, om Willem Goud de bede van Kerstmis te betalen 

18 Willem Jan en mr. Dirck Heynricxz 
naar Brussel, naar de landvoogdes om in te stemmen met de buitengewone bede 
van 80.000 gulden eenmalig, en om het uitstel van deze bede 

18v - saldo 

         

18 Schenkingen  

19 
de president, de heer van Male, de heer van Assendelf en mr. 
Vincent en nog enige "goede vrienden" van onze stad 

24 tonnen bier 

19 de 9 "goedsridders" elk een kan wijn op Palmzondag 

19 Jacop de (?) Jonge, rekenmeester 2 tonnen bier, bij Aelbrecht Baerntsz 

19 de oude schutters geld op St.-Jorisdag 

19 de pachters van Gent 8 kannen wijn bij Lieven Gerytsz 

19 een bode met de tijding dat ons een prins was geboren als zoon van de keizer; drinkgeld 

19 de commissarissen die naar IJsselstein ter dagvaart gingen in verband met de IJssel: een maaltijd 

19 de procureur-generaal 2 kannen wijn in het zusterhuis van St.-Katrijnen 

19 de graaf van Buren 4 tonnen bier, toen hij in IJsselstein was 

19 de heemraad van Schieland 2 kannen wijn bij de schouw van St.-Odulphus 

19v Vrerick van Nijevelt een maaltijd, toen hij bij de burgemeester was 

19v de rentmeester Dirck Goetscalcxz 2 kannen wijn 

19v de koning van de voetboogschutters 4 kannen wijn 

19v het gilde van de Nootgodskapel 4 kannen wijn, toen zij 't gilde dronken 

19v de procureur-generaal 2 kannen wijn, ten huize van Andries tollenaer 

19v de steden over de IJssel 4 kannen 
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19v de hoogheemraad 2 kannen 

19v de heer van Blaesvelt 2 kannen 

19v de graaf van Buren 
gezonden naar IJsselstein 100 eiken planken en vracht van Amsterdam naar 
Gouda en door naar IJsselstein 

19v de bestuurder van de Minderbroeders 2 kannen wijn 

19v de procureur-generaal 2 kannen wijn 

19v Adriaen van Gorp, baljuw van Schieland 2 kannen wijn 

19v de prior van Sion 2 kannen wijn 

20 de Minderbroeders 
een maaltijd, betaande uit pasteien e.a. op St.-Fransiscusdag en 19 stoop wijn, 
gehaald bij Geryt Aertsz; nog 11 stoop gehaald in Den Hoern; nog 4 stoop 
Hamburgs 

20 
mr. Vincent, mr. Joest Sasbout, mr. Aert, onze advocaat met hun 
dienaars 

een maaltijd met de wijn 

20 de rentmeester Willem Gout een maaltijd 

20 de heer van Castre een maaltijd 

20 de heer van Wassenaar 4 kannen wijn 

20 de president van Holland een maaltijd 

20 Nelle Willem Stevensz 211 kannen wijn 

20 de graaf van Buren 
bier, door de burgemeesters en enkele vroedschapsleden geschonken toen hij in 
Gouda was 

20v Nelle Willem Stevensz 8 kannen wijn 

20v de procureur-generaal 8 kannen in 2 porties geschonken 

20v de graaf van Buren 
een maaltijd van 4 pond 12 schellingen toen hij in Gouda was op de dag na St.-
Jansdag, toen de grote brand woedde 

20v de zangers 4 kannen wijn op Verzworen Maandag, bij Lieven Gerytsz 

20v de pensionaris van Rotterdam 2 kannen wijn bij Lieven Gerytsz 

20v Lieven Gerytsz de Kloverniersschutters bij hem ontvangen 

20v de procureur 2 kannen wijn bij Geryt Aertsz in de "kersheylige" dagen 

21 - saldo 

         

19 Waken  
21v de 4 klapwakers - 

21v de 3 torenwachters - 

21v de heer van Vlaanderen Pieter Pietersz en 2 mannen waken buiten aan de singel toen de soldaten om Utrecht lagen 

21v Adriaen Claesz en 7 mannen waken op de poorten, toen de soldaten om Utrecht lagen; de 5 poorten bewaken 

21v 22 mannen die gewaakt hebben toen op St.-Jansdag er brand was, om het vuur te bewaken 
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21v Hubrecht die snider en 7 mannen waken binnen en buiten de St.-Jacopsmarkt, toen "den Roup" in Montfoort was 

21v dezelfden waken binnen en buiten de muur 

21v Hubrecht en 3 mannen buiten de stad waken 's nachts 

22 2 mannen waken binnen de muur 

22 de 5 poortwachters in de poorten zitten 

22 4 mannen waken buiten om de singel 

22 de jonge Jan Simpel en 4 mannen waken buiten aan de singel 

22 5 poortwachters de poorten bewaken 

22 5 torenwachters waken 

22 Hubrecht die snider de wacht regelen buiten de poorten 

22 Jan Harmansz snider de uitzichtpost bemannen op de Dijkspoort 

22 de 5 poortwachters in de poorten zitten 

22 Heynrick Jansz op het Veerstal de uitzichtpost bemannen 

22 Hubrecht die snijder buiten de poorten de wacht regelen 

22 Dirck Gerytsz de Kleiwegspoort bewaken met de poortwachter 

22 Cornelis Haes de Dijkspoort helpen bewaken met de poortwachter 

22 3 mannen de poortwachters van de andere 3 poorten helpen bewaken 

22v Heynrick Jansz waken op de Veerstalpoort 

22v 4 mannen waken op de 4 andere poorten 

22v Cornelis die bode 's ochtends op de Potterspoort waken 

22v 4 mannen 
in 2 partijen gestuurd naar Woerden en Oudewater, om te informeren naar de 
Geldersen en om die van Woerden en Oudewater te vragen waarom er feest was 
geweest 

22v Jan Hubrechtsz 7 ochtenden op de torens waken 

22v Pieter Coster van St.-Olivaerskapel de poort van het Tolhuis in de markt bewaken 

22v Willem Floren 's ochtends waken op de Tiendewegspoort 

22v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

22v 4 torenwachters op de 4 poorten waken 

23 Cornelis, Coppen en Baernt die bode de schutterswaak zetten 

23 Hubrecht die bode de wacht buiten de stad zetten 

23 de 5 poortwachters waken 

23 de 5 torenwachters 's ochtends tot 9 uur de torenwacht ("coerwaeck") waarnemen 

23 Hubrecht die bode de wacht stellen buiten de poorten 

23 5 torenwachters op de 5 poorten waken 's ochtends tot 8 uur 

23 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 
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23 Hubrecht de wacht buiten stellen, 2 x 

23 de 5 torenwachters waken 

23 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

23 4 verspieders door de burgemeesters bevolen te speuren naar de Geldersen 

23 6 wachters buiten om de singel waken 

23v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

23v de 3 wachters op de toren langer waken dan gewoonlijk (3 nachten langer) 

23v 5 torenwachters waken op de poorten 

23v Hubrecht de wacht buiten stellen 

23v de 5 poortwachters waken 

23v 5 torenwachters waken op de 5 poorten 

23v de 3 wachters op de toren 6 dagen langer gewaakt op de toren dan gewoonlijk 

23v 5 torenwachters op de 5 poorten waken 

23v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

23v Hubrecht die bode de buitenwacht stellen 

23v 5 torenwachters waken op de 5 poorten 

23v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

23v Hubrecht die bode de buitenwacht stellen 

24 de 5 torenwachters op de 5 poorten de "coerwaeck bewaert hebben" 

24 10 poortwachters in elke poort 2 man, de eerste 15 dagen; de andere vijf 14 dagen 

24 Hubrecht de buitenwacht stellen 

24 Jan Simpel het lood geven en ontvangen in het gat van de haven, 51 weken lang 

24v - saldo 

         

20 Bouwen  
25 Harmen Cornelisz 3 keer vervoer van stenen en zand naar de Visbrug 

25 Jan Matheusz timmeren 

25 Dirck Willemsz de smit 100 grote dennenagels en 100 kleine dennenagels 

25 Dirck stratenmaker arbeid en een kar zand 

25 Jan Matheusz timmeren 

25 - hout slepen 

25 - klei opschieten bij de IJsselbrug 

25 Dirck Willemsz smit 10 pond ijzerwerk, 100 grote en 100 kleine dennenagels 

25 Jan Matheusz timmeren, hout zagen, hout slepen 

25 Dirck Willemsz smit 200 kleine dennenagels 
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25 Harmen Cornelisz 11 keer zand vervoeren naar de plaats om de lindebomen daar in te zetten 

25v Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid en 9 karren zand 

25v Dirck Jansz calckman een hoed kalk, gebruikt bij de Observanten 

25v Pieter Woutersz metselen aan verschillende bruggen 

25v Jan Matheusz timmeren 

25v - de bijthaken naar huis halen 

25v een man van Leiden een schuit zand 

25v Jan Matheusz timmeren 

25v - een blad met een stuk wagenschot 

25v - de bijthaken naar huis halen 

25v Pieter Woutersz metselen aan een paar asputten 

25v Wouter Daem timmeren aan verschillende bruggen 

25v Jacop Philipsz een half hoed kalk, gebruikt bij de Observanten 

25v Jan Harmansz de boot repareren, die gebruikt wordt aan de boom 

25v Pieter Vredericxz 2 sleutels, één in het gat van de haven en één op de IJsselbrug 

25v Pieter Dircxz 5 "vierendeel" pannen, gebruikt bij de Observanten 

25v Huysraet karren naar de Minderbroeders en twee naar de poorten 

26 Jan Matheusz werk aan verschillende bruggen 

26 - een schijf in de nieuwe kraan 

26 Theeu Jansz timmeren aan verschillende bruggen 

26 Dirck Willemsz smit 200 grote dennenagels 

26 Volpert een hoeveelheid klei opschieten 

26 Cornelis Pietersz slotenmaker bij de Observanten reparaties uitvoeren, een jaar lang 

26 Jorijs Ockersz 6 hoed steenkalk, gebruikt voor de galg 

26 Jan Heynricxz sceepmaker 
timmeren en reparaties aan de bok en aan de stadsschouw en riet en mos, en 
arbeid; vijzels 

26 Theeu Jansz en Wouter Daemsz timmeren; 2 beuken balken en een plank en zagen en slepen 

26 Dirck Willemsz smit 50 pond ijzerwerk, 100 kleine dennenagels 

26 4 gravers arbeid, elk 6 dagen 

26 Pieter Woutersz en zoon en opperman arbeid, 6 dagen, alles aan de galg 

26v een Leidenaar 6.000 Leidse stenen en vracht en overladen uit de Leidse schuit in de bok 

26v - 6 hoed kalk opslaan 

26v een leienaar een schuit zand, nog een schuit zand 

26v Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid, 7,5 kar zand 

26v Willem, die sceepbreecker 7 hoed en 1 ton kalk 
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26v Jacop die calckmeter deze kalk verschepen 

26v Pieter Woutersz arbeid 

26v 2 gravers en nog één arbeid 

26v Theeu Jansz en Wouter en een man arbeid 

26v Claes Bostel 5 horden 

26v - 2 kerksparren, 2 palen, 1 plank, 7 palen en vervoer 

26v Jan Hobbenz schuithuur 

26v Volpert gebruik van zijn schuit voor spullen vervoeren; een mand en een emmer 

26v Dirck Willemsz smit 100 grote dennenagels 

26v Huysraet 9 keer vervoer per kar 

27 Jan Matheusz en Wouter Daemsz timmeren aan allerlei bruggen 

27 - hout slepen 

27 2 zagers zagen 

27 Pieter Woutersz arbeid 

27 Claes Willemsz arbeid 

27 - totaal bedrag voor metselen aan de galg 

27 Volpert en Jacop de singel gladmaken en klei opschieten 

27 Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid 

27 Pieter Woutersz metselen 

27 Theeu Jansz timmeren aan de uiterste brug 

27 de weduwe van Jan Matheusz 6 palen en 6 grote sparren 

27 Pieter Woutersz metselen 

27 een graver arbeid 

27 Theeu Jansz met Wouter timmeren aan de Tiendewegsbrug en Kleiwegsbrug 

27 - planken vervoeren 

27 Dirck straat 50 voet hoekstenen, 85 voet lijst 

27v Goessen Jansz 6.000 stenen 

27v - 2 matten 

27v Pieter leidekker werk aan het stadhuis, 250 leien, 700 leinagels 

27v Mees die baggerman 110 schouwen baggeren tussen de sluis en het verlaat 

27v Pieter Woutersz arbeid 

27v 1 graver arbeid 

27v Volcken de bok brengen en schuithuur 

27v Theeu Jansz en Wouter arbeid 

27v Theeu Jansz de roeden slepen 
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27v de weduwe van Jan Matheeusz 6 sparren, groter dan kerksparren, 6 palen, 3 bladen wagenschot 

27v Dirck Willemsz 

200 grote dennenagels, 24 pond ijzerwerk aan de stoel waar men de papegaai op 
richt; de dwarshouten aan de galg (1.393 pond); 18 ringen wegende 26,5 pond, 6 
ankers en 3 "detelen" met de wiggen wegende 238 pond; nog 11 kabels en nog 7 
kabels vermaakt 

28 Pieter Woutersz metselen aan de verschillende bruggen en plaatsen 

28 Cornelis Willemsz klei per kar vervoeren op de singel 

28 Tielman van Dordrecht 7 hoed kalk 

28 - deze kalk in de Doelen dragen en opslaan 

28 Theeu Jan Matheusz en Wouter zijn maat aan de galg werken 

28 Theeu pek aan de galg 

28 - alle gereedschap thuis brengen dat nodig was voor de galg 

28 Pieter Claesz 2 dagen helpen timmeren aan de galg 

28 Pieter Vrederickz allerlei reparaties 

28 Neel Jaep de leeuwen, die voor het stadhuis staan voor de 3e maal geheel verven 

28 Jan baggerman baggeren in de Gouwe met zijn schouw, 2 sparren die hij op moest vissen 

28 Harmen die karreman vervoer van 5 karren met zand en stenen 

28 - de leeuwen die op de galg staan 

28v Volpaert Jacopsz gedurende 8 dagen de galg verven 

28v Wouter Daemsz timmeren aan de verschillende bruggen 

28v 2 Leienaars 2 schuiten zand voor de stad 

28v Pieter Woutersz en opperman en Jan Pietersz op het stadhuis de blauwe stenen leggen (5 dagen) 

28v Ghijs poorthiersz 7 hoed kalk in de Doelen opslaan 

28v Theeu Jansz werk aan de Tiendewegsbrug 

28v 2 houtzagers zagen 

28v Jan baggerman en Volpert Jacopsz baggeren in de Gouwe 

28v Martijn Claesz 
met zijn kar klei brengen naar de Tiendeweg om de stadsweg uit de schouw te 
houden 

28v Dirck stratenmaker werk aan de verschillende bruggen en 100 klinkers 

28v Theeu Jan Matheusz werk aan de Tiendewegsbrug en elders 

29 2 houtzagers zagen 

29 - met een schouw het hout van en naar de bruggen brengen 

29 Dirck Willemsz 200 grote dennenagels, gebruikt aan de Tiendewegsbrug; 19 pond ijzerwerk 

29 Claes die sleper 2 ladingen blauwe stenen naar de Doelen brengen 

29 Volpert Jacopsz en Jan baggerman baggeren in de Gouwe met een schouw 

29 Thonis Dircxz de blauwe stenen op het stadhuis houwen 
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29 Pieter Woutersz en zoon de blauwe stenen op het stadhuis leggen en het stadhuis witten 

29 Jacop Minne 70 ovenstenen om op het stadhuis op de "haert" te leggen 

29 Cornelis glazenmaker 50 plavuizen, op het stadhuis gebruikt 

29 Cornelis Jansz Bos 
3 stukken tapijt in Bergen gekocht om op het stadhuis te hangen bij vergaderingen 
van de vroedschap en ook om in de kamer op de tafel te leggen 

29v Cornelis Jansz Boss in Antwerpen gekocht 900 blauwe stenen om het stadhuis te plaveien 

29v - 
vracht van de stenen van Antwerpen naar Gouda, ze uit het schip in Gouda op het 
land zetten, brengen per kar naar het stadhuis en dragen op het stadhuis 

29v Jan baggerman en Volck Jacopsz arbeid 

29v Dirck Jansz 1,5 ton kalk, waarmee men het stadhuis witte 

29v Willem de Wilde 2 tonnen kalk bij de Minderbroeders 

29v Theeu Jansz en Wouter werken aan de Raam, de Potterspoort of aan de bruggen 

29v 2 houtzagers arbeid 

29v Pieter Woutersz arbeid; 1 schouw; slepen 

29v Huysraet 20 karren vervoeren 

29v Bouwen baggeren in de Raam 

29v Pieter Woutersz 
St. Sebastiaensaltaar verlagen met toestemming van de burgemeester Willem 
Jansz 

29v Dirck Willemsz 200 grote dennenagels 

29v Jan baggerman en Volp Jacopsz arbeid 

29v Cornelis Harmensz egaliseren aan de singel 

29v Jacop Pietersz de singel egaliseren 

30 Theeu Jansz en Wouter timmeren 

30 2 houtzagers arbeid; en "der stede vier" maken en bewaken 

30 Theeutgen voorschot voor mennen, en schouwhuur om de Kleiwegspoortbrug te maken 

30 Dirck Willemsz smit 150 dennenagels 

30 2 baggeraars baggeren in de Gouwe 

30 Cornelis Willemz en Claes Sloot vervoer per kar van aarde naar de stadssingel 

30 Cornelis de paarden op de wagen laden 

30 Cornelis Harmansz de singel gladmaken 

30 Dirck Gerytsz stratenmaker arbeid en 5 karren zand 

30 een man uit Dordrecht 1,5 hoed kalk en opslaan 

30 Theeu Jansz timmeren 

30 Dirck Willemsz 
spijkers; 121 pond ijzerwerk als dwarsroeden voor de ramen voor de "...kock" (?) 
van de stad 

30 Jan die baggerman baggeren in de Gouwe 
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30 Cornelis Cornelisz de kade maken naast de St.-Jansbrug 

30v Adriaen Matheeusz 600 klinkers in de Kleiwegspoort 

30v Volck Jacopsz baggeren 

30v Jan baggerman baggeren 

30v Theeu Jansz en Wouter arbeid aan verschillende bruggen, slepen 

30v Dirck Willemsz 
100 grote en 100 kleine dennenagles; 16 pond ijzerwerk aan de brandijzers en 
aan de brug van St.-Jan 

30v Frans Willemsz baggeren in de Gouwe 

30v - 4 ijzeren braadpannen voor de stadskoks 

30v Pieter Adriaensz de glazenmaker glazen maken en repareren 

30v Theeu Jansz 
timmeren in de stad; een paal slepen op de Lasarusweg voor gebruik aan de 
boom 

30v Ghijs de dekker en 4 personen werken in de Nieuwe Doelen en 3.000 tenen 

30v - de Doelen "bloten"(?) 

30v Jan Harmansz sceepmaker vermaken van de boot, waarmee men de boom sluit 

30v Cornelis Willemsz straatstenen vervoeren 

30v Cornelis Harmansz helpen de stenen te laden 

31 Ghijs de dekker werk in de nieuwe Doelen 

31 Theeu Jansz arbeid 

31 Pieter Woutersz metselen aan de St.-Antonisbrug 

31 - een schouw huren 

31 - een hoed kalk opslaan 

31 Pieter Woutersz en 2 opperlieden werk in de nieuwe Doelen 

31 Pieter Joesten metselen 

31 Jacop Pietersz en Volpert kalk en aarde per vlet vervoeren 

31 - een schouw huren 

31 Teeu Jansz en Wouter timmeren 

31 - 
vijf mei-burger delen, gebruikt in de school aan de deuren, die de schutters in 
tweeën gesmeten hadden 

31 - 100 grote dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

31 - 4 ijzers die de koks voor de braadpannen zetten, wegende 60 pond 

31 Dirck Gerytsz bestraten en 1 kar zand 

31v Teeu Jansz arbeid in de nieuwe Doelen en elders 

31v Volpert Jacopsz aarde brengen in de Doelen per vlet 

31v Dirck Willemsz 100 kleine dennenagels en 8 pond ijzerwerk 
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31v 
Pieter Woutersz, Jan Pietersz, Pieter Joesten, Neel Joesten en 
Mathijs Dircxz 

werken in de nieuwe Doelen 

31v Walich Willemsz, Aertgen Eemonts, Comen Geryt opperen in de Doelen 

31v Cornelis Harmansz werk aan de stadssingel, gladmaken 

31v Huysraet 15 karren zand en stenen vervoeren naar de nieuwe Doelen 

31v Willem Dircxzonn 5 hoed en 1 ton kalk in de nieuwe Doelen en vervoer 

31v Aert Heyn te "haestert" 100.000 stenen 

31v - 17.000 klinkers 

31v een baggeraar de Kloveniersdoelen "bloten" en daaromheen baggeren 

32 een man uit Dordrecht 30 hoed "steen-calcx" 

32 Jacop "die kalckdreger" deze kalk vervoeren 

32 Pieter Adriaensz glazenmaker glazen repareren in de Voetboogsdoelen 

32 Dirck Gerytsz stratenmaker 6 voet hoekstenen en 1 kar zand 

32 Theeu Jansz en Wouter arbeid 

32 Dirck Willemsz smit 100 grote dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

32 de houtzagers zagen 

32 - 
100 sparren gekocht in Amsterdam en 100 (?) palen, nog 50 "meyburger"delen en 
vracht en opslaan en vervoeren 

32 Volpert Jacopsz arbeid 

32 Jan Pietersz en 5 personen arbeid en 2 schermen 

32 Jacop Roelofsz 20 wilgen voor funderingen 

32v Jacop Phillipsz de brug bij de Brigitten afbreken en weghalen 

32v Pieter Vredericxz sloten en sleutels gemaakt 

32v Jan Pieter Woutersz 2 schermen gemaakt in de Doelen "bij den hoep" 

32v Jan Pieter Woutersz en 3 metselaars arbeid 

32v Teeu Jansz arbeid 

32v 2 houtzagers arbeid 

32v Dirck Willemsz smit 100 dennenagels en 12 pond ijzerwerk 

32v Nanne Cornelisz schouwhuur 

32v Jaep en Volpert stenen en aarde vletten naar de brug bij de Brigitten en in de Doelen 

32v - tras, gebruikt in de Doelen 

32v Andries Jansz werken bij de Observanten 

32v Maritgen Clements weduwe 2 braadpannen, gekocht voor de stad 

32v - nog een ton tras 

32v Jan Pietersz enig massawerk metselen in de nieuwe Doelen 
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32v - een Leidse schuit met zand 

32v - een emmer en een mand 

32v Jan Pietersz metselen aan de stadsmuur achter Alijt Dirck Jacopsz 

33 Volpert en Jacop baggeren onder de ophaalbruggen van de poorten 

33 Dirck Gerytsz stratenmaker 
bestraten aan de Brigittenbrug, en 42,5 voet trapstenen, nog 3 voet hoekstenen en 
5,5 voet koorden ("cardelen") 

33 Theeu Jansz timmeren 

33 - aarde vervoeren op de kermisdag om de kleine poorten mee te versterken 

33 5 mannen die dat bolwerk maakten 

33 Dirck Willemsz smit 88 pond ijzerwerk; 200 grote dennenagels 

33 Cornelis Claesz de vuurroeren slepen en naar boven dragen 

33 Jacop Phillipsz 4 tonnen tras, gebruikt aan de Brigittenbrug 

33 Willem de houtzager met zijn broer de kanonnen testen en schieten 

33 Nanne Cornelisz schouwhuur 

33 Claes Bostel staketsels om bolwerken mee te maken 

33 Cornelis Willemsz mennen naar de singel met een "stant"-wagen 

33v Cornelis Huysraet 6 karren zand voor ballast en mennen 

33v - 4 karren, gebruikt bij de Brigitten 

33v Jan Jansz steenhouder steen houwen 

33v Theeu Jansz arbeid; 2 wagenschotten en zagen en slepen 

33v Dirck Willemsz 
150 grote dennenagels; 33 pond ijzerwerk, gebruikt aan de boom bij de 
Pothuispoort 

33v - een stamper om buskruit mee te stampen 

33v Lambrecht werk op de St.-Janstoren onder de slagklok; soldeer 

33v Jan Pietersz kalk opslaan 

33v Volpert en Jacop baggeren in de stadsgracht bij de Tiendewegspoort 

33v Pieter Dircxz baggeren in de stadsgracht bij de Dijkspoort 

33v Thijs Dircxz aarde laden 

33v 't hoff-mannetgen de singel gladmaken 

33v de dochter van Philips 1,5 ton tras 

33v de metselaar arbeid; vrachtloon 

33v Theeu Jansz brengen van de ladder onder de galg 

34 Volpert en Jacop baggeren 

34 Pieter Vredericxz sloten vernieuwen in verschillende poorten, op bevel van de burgemeesters 

34 Cornelis Cornelisz de singel gladmaken 
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34 den hofman de singel gladmaken 

34 Theeu Jansz timmeren in de nieuwe Doelen 

34 6 mannen heien in de nieuwe Doelen 

34 2 mannen werken in de nieuwe Doelen 

34 Teeu Jansz voorschot op het hout mennen naar de nieuwe Doelen en ander gereedschap 

34 Dirck Willemsz 100 dennenagels voor diverse poorten en torens; 18 pond ijzerwerk 

34 Cornelis driestick klei brengen naar de singel 

34 een lader 0,5 dag laden 

34 Cornelis den hofman de singel egaliseren 

34 Lambrecht de leidekker 
arbeid aan het Veerstalpoortje en aan het accijnshuisje; en 300 leien daarvoor en 
1500 nagels 

34v Jan smit de steenhouder een punt-steen in de nieuwe Doelen 

34v Pieter Dircxz baggeren in de stadsgracht bij de Dijkspoort 

34v Cornelis Jacopsz schilder aan elke toren een letter van het alfabet maken, t.w. 25 letters 

34v Theeu Jan Matheusz timmeren in de nieuwe Doelen 

34v 7 mannen 
7 dagen heien in de nieuwe Doelen en de masten en de heier(s) weer thuis 
brengen 

34v Dirck Willemsz 
100 grote dennenagels voor verschillende bruggen; 10 haken onder de luifel om 
het vlees aan te hangen 

34v Jacop Phillipsz 
22 nieuwe schietgaten maken en de oude gaten dichtstoppen in de stadsmuur van 
de Kleiwegspoort tot de eerste toren naar de Potterspoort toe 

34v Pieter Dircxz baggeren onder de heimelijkheid (=plee) in de stadsgracht bij de Dijkspoort 

34v Degenaar en Jan Jacopsz 
lood, daar gehaald door Lambrecht die leidekker, en gebruikt aan verschillende 
poorten 

34v Theeu Jansz timmeren in de nieuwe Doelen 

35 Jacop Philipsz 3 tonnen tras, in de nieuwe Doelen gebruikt 

35 Cornelis van den hoef en 2 mannen arbeid in de nieuwe Doelen 

35 - tenen om de takken te binden 

35 - 
100.000 stenen in de nieuwe Doelen brengen per vlet, stapelen en opreiken, 
schouwhuur en 10.000 klinkers vletten en zetten 

35 de broeders in Stein wilgen heien in de Doelen en mennen 

35 de schout in Gouderak wilgen en vervoer 

35 Jan Bont (of "Bout") wilgen 

35 de schout in het land van Stein wilgen 

35 - 4 schuiten zand 

35 Jan smittenz zand en opslaan 
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35 Neel Jaep die scilder het Doelenhuis opsieren 

35 - 8.000 stenen en vracht 

35 - de sloot en het fundament van de schermen graven 

35 - 1 schuit zand 

35 - de dam graven en droog houden, waar het Doelenhuis op zal staan 

35 Lambrecht die leidekker en knecht en opperman 
2.350 leien gebruikt in de nieuwe Doelen, 7.500 nagels, 29 vorsten en arbeid 7 
dagen 

35v Jacop Philipsz 
30 schietgaten maken in de muur en de oude gaten dichtstoppen; 0,5 ton tras in 
de nieuwe Doelen 

35v Theeu Jansz timmeren in de nieuwe Doelen 

35v Theeu Jansz hout, gekocht bij zijn moeder en zagen 

35v Pieter Woutersz metselen in de stad 

35v Cornelis up die hoeff werken in de nieuwe Doelen 

35v Harmen die karreman 30 karren zand en stenen brengen naar de Doelen en naar de Vesten 

35v Dirck Jansz de calckman 0,5 hoed kalk 

35v Dirck stratenmaker de vloer leggen van het huis in de nieuwe Doelen 

35v Dirck stratenmaker 8 voet hoekstenen, 4 "nooten"; 7 karren zand, alles in de nieuwe Doelen 

36 Teeu Jansz timmeren aan verschillende bruggen en poorten, en slepen en schouwhuur 

36 Dirck Willemsz allerhande spijkers, 19 pond ijzerwerk voor de nieuwe Doelen 

36 Cornelis den hofman werken aan de singel 

36 Jacop Phillipsz 
60 schietgaten in de muur tussen Potterspoort en Kleiwegspoort en de oude gaten 
stoppen en de kalk opslaan 

36 Bouwen die calckdreger 5 tonnen kalk dragen naar de muur 

36 - 9 karren puin naar de Doelen brengen en stampen bij het Doelenhuis 

36 Theeu Jansz arbeid in de stad 

36 Dirck Jansz een hoed kalk, gebruikt aan de muur 

36 Gijs die dekker en Jan zijn zwager en hun knechten arbeid 

36 Theeu Jansz timmeren en 4 wagenschotten en zagen 

36 Dirck Willemsz smit 100 grote dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

36v Kers Claesz 8.300 stenen 

36v Pieter Woutersz en zoon etc. metselen 

36v Lambrecht die leidekker dekken op de school en 600 leien, 1.500 nagels; vorsten 

36v Gijs de dekker arbeid 

36v Teeu Jansz timmeren; 5 sprieten, 4 wagen schotten 

36v Willem de houtzager en zijn broer zagen 
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36v Dirck smit 200 grote dennenagels, 100 dubbele middelnagels. 14 pond ijzerwerk 

36v Pieter Vredericxz sloten maken aan diverse poorten 

36v Huysraet 20 keer vervoer per kar 

36v Teeu Jansz timmeren 

36v Dirck Willemsz 32 pond ijzerwerk voor bijthaken en 100 kleine dennenagels 

36v Pieter Woutersz metselen 

36v - 0,5 ton kalk 

36v Teeu Jansz arbeid in de stad 

36v Pieter Allerts 250 klinkers in de nieuwe Doelen 

37 Teeu Jansz timmeren in de stad 

37 Jan Mateeuszoons weduwe 12 sparren om haken van te maken om bijten mee te hakken 

37 2 houtzagers zagen 

37 Dirck Willemsz smit verschillende spijkers, ijzerwerk, haken en banden 

37 Harmen die karreman aarde vervoeren per kar 

37 Claes Heynvaer 2 vormen maken 

37 Gijs die dekker in de nieuwe Doelen één huis dekken en 2 soorten tenen 

37 Cornelis Coppen en Baernt die bode de schutterswacht stellen 

37 Hubert die bode de buiten-wacht stellen 

37 Theeuwen timmeren in de stad en een wagenschot 

37 Cornelis die zeylmaker 1.000 toortsen 

37 Ghijs die dekker dekken in de nieuwe Doelen en riet 

37 Pieter Vredericxz 
nieuwe sloten hangen aan de poorten, en allerlei oude sloten vermaken en sloten 
maken 

37v Wouter die timmerman in de Raam werken 

37v Dirck Willemsz 100 dennenagels en 14 pond ijzerwerk aan de brug voor "Den Hoeren" 

37v Dirck Gerytsz 3,5 karren zand 

37v Teeu Jansz werken aan de poort van de Kleiweg en elders 

37v de houtzagers zagen 

37v - een wagenschot bij de Minderbroeders 

37v Dirck Willemsz 100 grote dennenagels 

37v Emmetgen Dirck Bouwensz ankers of haken gehaald in de brand van St.-Jansmis 

37v - het huis in de nieuwe Doelen "versetten" 

37v Pieter Woutersz 
vanwege het stenen gewelf aan de nieuwe Doelen, dat hij aangenomen had te 
maken 

38 - saldo 
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21 Diversen  
38v de kastelein het nieuwe gerecht uit Den Haag gehaald 

38v het huidige kantoor een tekort door de nieuwe zetting 

38v de rentmeester Claes Cobel de staat schrijven 

38v de secretaris van de heer van Hoogstraten en van de heer van Buren 
3 brieven schrijven, toen onze gedeputeerden in Mechelen waren, aan de heer 
van Binderhout en de baljuw van Waes 

38v Geryt die sluiswachter 1 keer de sluis openen om het binnenwater uit te laten 

38v mr. Dirck Heynricxz het bevelschrift inzake de tonnen laten vernieuwen 

38v Maertijn onze koster een nieuwe klap op de toren 

38v Clerck schuytevoerder met Willem Piersz naar Den Haag 27 tonnen bier brengen, die daar zijn geschonken 

38v een metselaar de keuken bij de "Observanten" witten 

38v Frans Dircxz "prenter" van het papier, waarvan de blaffert van de tresoriers gemaakt wordt 

38v Daem Barten 
de "wissel" bewaren van Nieuwjaar tot mei; 2 leren zakken om het minder waard 
zijnde geld in te verzamelen 

39 - een brief schrijven, van de heer van Hoogstraten aan de heer van Beveren 

39 - het bevelschrift inzake de "luterianen" 

39 de brandemmer-bewaarders de stadsemmers, die van de Observanten, de Clarissen en de Cellebroeders 

39 de brandemmer-bewaarders 25 verloren emmers 

39 heer Andries, wonend bij de nonnen op de Gouwe het materiaal ("stof") voor een nieuw privilege-boek 

39 de jonge nieuwe Kloveniers een nieuw vaandel 

39 Daem Barten de wissel bewaren in mei en juni 

39 Dirck Bennenzwager vracht van 4 tonnen bier, geschonken aan de graaf van Buren 

39 Machtelt Cornelis Dircxz' weduwe het vaandel van de oude voetboogschutters van 86 el 

39 5 gezellen 3 keer luiden per dag bij de geboorte van de jonge keizersz 

39 Baernt Dircxz 73,5 pektonnen, gebrand bij de viering van de geboorte 

39 Hubrecht die bode de kleden naaien die in de kamer hangen met canvas aan de onderkant 

39 Jan Fransz het vaandel van de oude schutters maken 

39v - lege tonnen brengen van IJsselstein 

39v Maertijn die coster beieren, toen het bericht kwam van de bevalling van de keizerin van een zoon 

39v Jan die Gront of zijn neef, wonend in Utrecht 28 brandemmers gekocht 

39v Hillegont Willem Trompers weduwe de eerste dag van de koop van het huis over de IJssel 

39v een schipper van Vilvoorde 3,5 lading straatstenen en vracht splijten en lossen 

39v Pieter die up Den Haag vaart 24 lege tonnen naar Gouda brengen uit Den Haag 

39v Willem Jansz scilder 28 emmers merken met het stadswapen en met 2 letters 
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39v Cornelis Jacopsz 9 brandemmers van de Minderbroeders merken, met de koorden 

39v Baernt Dircxz bode 
een tiental turf, waarmee gevierd wordt in de pektobbes, en duigen waar de 
kruisen van gemaakt worden waar de pektobbes op staan 

39v Pieter Antonisz gijzeling vanwege de bede van St.-Jan 

39v de Retorikers geld met toestemming van de kamer, toen zij naar Den Briel trokken 

39v Daem Barten bewaren van de wissel in juli en augustus 

39v een deurwaarder kopie van een bevelschrift van 4 augustus van de tollenaar van Wassenaar 

40 mr. Cornelis van Schoonhoven, onze advocaat een rekest en een advies 

40 Jan Gijsbrechtz de Bruin 
vanwege de Heilige Geest, wegens 2 leningen die Cornelis de clusenaer heeft 
geleend in 1522 en de Heilige Geest half besproken heeft 

40 Daem Barten de wissel bewaard in september 

40 Heynrick scaelmaker 
een gewicht dat de landvoogdes zond voor goudsmeden om voortdurend hun 
gewicht daaraan te ijken 

40 mr. Heyman kosten voor de stad, door hem gemaakt om betaling van zijn renten te krijgen 

40 Geryt van Porroyen 
kanvas, gebruikt voor de tapisserie en enige "gieters", die men daar haalde om bij 
de brand te gebruiken 

40 een deurwaarder die een bevelschrift bracht om de Dordtse goederen vrij te krijgen, een kopie 

40 Jacop Jan Joesten en Joest Pietersz 
nieuwe emmers geleverd in plaatsb van de oude emmers die bij de laatste brand 
verloren waren gegaan, en wel door een uitspraak van Claes Gerytsz, Dirck 
Stempelsz en Cornelis Boss 

40v heer Splinter, notaris naar Dordrecht, bij ordonnantie van de kamer, inzake de stapel 

40v Joest de voerspraeck naar Dordrecht inzake de stapel 

40v Maritgen Gerytsdochter een huis, staande aan de Nieuwe Doelen 

40v Claes Sloet de overtoom maken en de stadsweg bewaken, en de schouw 

40v Maerten Symonsz de klok van de poort luiden 

40v Hillegont, weduwe van Jan Trompersz de koop van het huis over de IJssel 

40v de auditor van de Rekening in Den Haag advies inzake de brand 

40v Jacop Jan Joesten en Joest Pietersz 
nieuwe emmers geleverd voor de verloren emmers, die bij de brand van St.-
Jansdag verbrand zijn 

40v een deurwaarder die hier een dag geweest is 

40v een man bericht van het overlijden van een man, in Delft, daarvoor een fooi 

40v Geerlof de goutsmit 
in Dordrecht geprotesteerd tegen enige zaken betreffende de stapel, bij notaris en 
getuigen 

40v Daem Willem Hugenz in de IJssel bijten gehakt met enige lieden, op last van de burgemeesters 

41 50 mannen 
in de stadsgracht bijten hakken, "omdattet ijs nijet starck genoech en was die 
gemeent te doen bijten" 
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41 Witte van Hoef 

naar Gorinchem op verzoek van de burgemeesters, om 2 of 3 hoed tarwe te 
kopen en die naar Dordrecht te brengen, en daar te onderzoeken of men die zoals 
gewoonlijk via verstapeling zou willen laten varen, hetgeen geschied is. Resultaat: 
tarwe kwijt, reiskosten, liggeld voor schuit (10 dagen), verklaringen en getuigen 

41 Daem Willem Hugenz 
door burgemeesters gezonden om mannen te huren om de dam in de IJssel te 
leggen om het ijs af te voeren 

41 een bode van Rotterdam 
met de tijding gekomen dat deze stad geërfd heeft een som geld "ten lijve 
van"heer Dirck Jansz 

41 - 
8 kalfsvellen, om leren rokken van te maken voor de wachters op de torens bij 
regen en maakloon 

41 de deurwaarder 
vanwege de gratie van de bede van 80.000 gulden: zegels, verificatie en schrijven 
door de klerk 

41v Jacop Zegersz een spriet, met St.-Jansmis geplaatst met pektobben voor het stadhuis 

41v Harmen doerwaerder vanwege een gijzeling van hem aan de stad 

41v Dirck Dielofsz de "vloten" op de vismarkt maken gedurende een jaar 

41v Willem Gout, rentmeester de pacht van het klerkambt voor een jaar 

41v Claes Adriaensz Bostel geld omdat hij voor een lening aan de stad geen rente ontvangen heeft 

41v Lijsgen up te nijewe haven, Jannetgen de sangersweduwe voor haar erf, dat de stad liet uitgraven om een vaart te maken 

41v Jan Gijsbrechtz de Bruyn, bewaarder van de wijnaccijns inzake betalingen van Aert harnesmaker, heer Cornelis prenter en Baernt die bode 

42 Tonis Feysz 2 roeden en 5 voet dak 

42 Quyrijn de backer 10 roeden en 5 voet harddak 

42 mr. Claes barbier 16 roe voet tegeldak 

42 IJde Bouwens 1,5 roe dak min 1 voet 

42 Jan Gijsbrechtz de Bruyn 2 roe tegeldak min 1 voet 

42 Dirck Pieter Feysz 3,25 roe tegeldak 

42 Pieter Dirck Feysz up honscoep 9 roe min 3 voet hard dak 

42 Trijn Geryt Janszoons weduwe 10 roe min 2 voet hard dak 

42 Neeltgen Franchijn maecster 12 roe min 1/4 

42 Heyn die verwer 14 roe en 2 voet hard dak 

42 Jaep het bolincwijf 1,25 roe dak 

42 Maertijn Ellertsz 6,5 voet tegeldak 

42 Hille Luyten 9 roe en 4 voet hard dak 

42 Dirck Harmansz 10,5 voet hard dak 

42 Martijn Aelbrechtsz 5 roeden en 10 voet hard dak 

42 Jan Dircxz de Bruyn 6 roeden en 8 voet dak 

42v - Bij de ontvangsten van de nieuwe dijk staat de betaling van Pieter Jacopsz voor 
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het 5e dijkvak vermeld, maar omdat Pieter was vertrokken ("geruymt") zijn 
kinderen moeten bedelen en zijn borg geen geld of goed bezit en er dus niet 
betaald is, wordt het bedrag hier vermeld als uitgave 

42v - saldo 

         

22 Bezoldigingen  
43 Maerten Symonsz de coster de poortklok luiden 

43 Harmen Cornelisz de plaats schoonvegen 

43 de 4 roedragers de kamer bewaren 

43 Joest Hobbez openen en sluiten van de Veerstalpoort en de poort van het Tolhuis 

43 Huych Moel bewaken van de Tiendewegspoort 

43 Gijs Cornelisz bewaken van de Potterspoort, het hek en de boom 

43 Kers Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

43 Saers die houtzager de Dijkspoort bewaken 

43 Gijsbrecht Koeck het Vlamingspoortje bewaken 

43 Ploen Willemsz de boom in het gat van de haven bewaken en alle openen en sluiten 

43 Coenraet Claesz, deurwaarder Voor Nieuwjaar 

43 Antonis, de bewaarder van de rekenkamer voor Nieuwjaar 

43 de procureurs dienaren en de baljuwsknechts in Den Haag Voor Nieuwjaar 

43 
Geryt Roelofsz en Joest Jansz, poortwachters van het Hof van 
Holland 

voor Nieuwjaar 

43v Pieter Aertsz ballemaker de klok stellen in St.-Joostkapel 

43v Dirck Adriaensz bogemaker bezoldiging 

43v Baernt Dircxz bode 
het stadhuis en de tresorierskamer en de weeskamer bewaken en de raadkamer 
verwarmen 

43v Jan Rommertsz de weeskamer "dienen" 

43v Jan smit de stadsklok stellen en de Noodgodsklok 

43v mr. Cornelis cijrurgijn bezoldiging 

43v de beide bosdragers bezoldiging 

43v die van het gerecht, de 4 tresoriers en de pensionaris kleding 

43v de kastelein meer dan de anderen betaald 

43v Willem Pietersz onze procureur in Den Haag bezoldiging 

43v heer Geryt Jacopsz en Louris Pietersz bezoldiging namens de Rederijkers 

43v Jan Jacopsz, schepenmeester voor het recht van de 2 poortpandingen (elke poortpanding 8 schilden) 

43v Geryt Daem bezoldiging voor het bewaren van de accijns 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        652 

 

 

43v mr. Everaert, onze advocaat bezoldiging 

43v de schutters wijn, op Sacramentsdag, omdat zij in harnas aan de processie deelnamen 

43v de schutters geld omdat zijn op St.-Jansdag in harnas aan de processie deelnamen 

43v de oude schutters van de voetboog geld bij het papegaai-schieten 

43v Jan Jacopsz, bode van het Hof van Holland voor Nieuwjaar 

43v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

43v Geryt Daem de jorenaccijns bewaren 

43v mr. Claes du Marchie, onze advocaat in Mechelen bezoldiging 

43v Jan die Bruyn en Frans Cornelisz bewaren van de bier- wijn- en brouwaccijns 

44 mr. Cornelis van Schoonhoevn, advocaat in het Hof van Vlaanderen bezoldiging 

44 Geryt Daem de korenaccijns bewaren 

44 mr. Dirck Heynricxz, pensionaris bezoldiging 

44 de schepenmeesters via Jan Gijsbrechtsz de Bruyn voor het recht van 2 poortpondingen 

44v de schepenmeesters via Jan Gijsbrechtsz de Bruyn voor het zegelrecht uit de inkomsten van het klerkambt dat schepenen hebben 

44v Jan de Bruyn en Frans Cornelisz bewaren van de bier- wijn- en brouwaccijns 

44v Geryt Daem de korenaccijns bewaren 

44v Frans Cornelisz rondgaan voor de brouwaccijns 

44v mr. Dirck Heynricxz, pensionaris bezoldiging 

44v mr. Phillips Vranckenz bezoldiging voor het klerkambt in deze stad 

45 - saldo 

         

23 Renten  
45v - Renten 

45v - Lijsten van namen 

59v - saldo 

         

24 Saldo van alle uitgaven  
60 - saldo van alle uitgaven 

60 - twee losse bladen met saldo inkomsten 

         

         

 1528 inv.nr. 1185 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
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1 Cornelis Jansz Boogaert de zijl in de Peperstraat 

1 Diewer Dirck Govertsz' weduwe de vismarkt 

1 Floris van Assendelft, kastelein de 3 grachten bevist door de Minderbroeders 

1 Aeltgen Dirck Jacopsz de 4e gracht bevissen 

1 Cornelis Jansz Boss lakenaccijns 

1v Garbrant Heynricxz vlees 

1v Geryt Bogaert zout 

1v Dirck Jansz overijsel de visserij in het land van Stein 

1v Garbrant Heynricxz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Gerbrant Heynricxz huiden van de hoornbeesten 

1v Thonis Feysz de smaltienden in het land van Stein 

1v Adriaen Dircxz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v Jacop Jansz Moel zeep en azijn 

1v Jacop Jansz Moel hout en turf 

2 Garbrant Heynricxz verse en gezouten haring 

2 Adriaen Dircxz van Crimpen meel 

2 Coman Geryt Walichz brandewijn 

2v Claes Symonsz het oosteinde en het westeinde van de Willens 

2v Adriaen Symons Wouter Gillisz blok 

2v Gijsbrecht Harmansz Dirck van der Gouwen blok, de stad geheel toebehorende 

2v Cornelis Willemsz in het land van Stein Waggelwijk, voor de helft aan de stad toebehorende 

2v - de tienspenning in het land van Stein 

2v - de Veerlaan te Haastrecht 

2v het klooster in het land van Stein 2 lood zilver 

         

2 De nieuwe dijk in het land van Stein  
3 onverhuurd gebleven het eerste dijkvak 

3 Cornelis Cornelisz het tweede dijkvak 

3 Engebrecht Hugenz het derde dijkvak 

3 Jacop Pietersz het vierde dijkvak 

3 Gillis Roelofsz het vijfde dijkvak 

3 Gillis Roelofsz het zesde dijkvak 

         

3 Nakoop en domeinen  
3v Cornelis Jansz de jonge 8 morgen land gekocht 
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3v de pater van het St.-Katrijnen zusterhuis Ghijsbrecht Hugenz 

3v de domeinen van de landsheer los- en lijfrenten 

4 - saldo 

         

4 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
4 Jan Ghijsbrechtsz die Bruyn wijnaccijns, 4 kwartalen 

5 Jan Ghijsbrechtsz die Bruyn bieraccijns, 4 kwartalen 

5 Frans Cornelisz de "stoters", 4 kwartalen 

5v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4 kwartalen 

6 Geryt Daem Jan heyenz korenaccijns, 4 kwartalen 

6v - saldo 

         

5 Andere inkomsten  

7 via Witte van Hoeff en Claes van Beaumondt 
ge;d tot reoratie van de stadsmuren en vesten, en tot het maken van de wallen 
binnen de stadsmuren, uit de nieuwe schatting over de gemeente gestelt, de 
eerste maand(mei 1528) 38 ponden 

7 
via Meester Willem de Vrije, Claes van Beaumondt en Witte van 
Hoeff, de ontvanger van de schatting 

de 2e maand, 39 pond 

7 via Dirck Jan Hoensz 2 ponden vanwege deze schatting die opgebracht was door de priesters 

         

6 Leningen  
7v - 3 leningen door de gemeente uitgevoerd om vervroegingen van bedes te betalen 

8 - 
leningen van voorgaande administraties, die van 1525, 1526 en 1527 aan die van 
dit jaar 

8v mr. Phillips Vranck en zoon het klerkambt over een jaar 

8v Mees Hugenz som geld, waarvoor hij een lijfrente kreeg van de stad 

8v het dorp Haastrecht 15 pond buskruit voor de vuurroeren 

9 - Blanco 

         

7 
Ontvangsten in verband met rentetransacties en 
kwijtscheldingen  

10 - ontvangsten in verband met rente-transakties en kwijtscheldingen 

         

8 Saldo van de inkomsten  
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10v - saldo 

         

9 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de 
accijnzen en andere goederen  

11 - 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de vleesaccijns, de haringaccijns en de 
nieuwe dijk 

11 - bij het verpachten van de tienden in het land van Stein 

         

10 Uitgaven van beden en leningen  
11v Willem Goudt, de rentmeester de eerste termijn van de extra-ordinaris bede van de 80.000 van december 1527 

12v - betaling van een lening van de gemeente 

12v de tresoriers van 1528 lening aan die van 1529 

13 - saldo 

13v - Blanco 

         

11 Reizen  

14 mr. Dirck Heynricxz 
naar Dordrecht, ter dagvaart met de andere Hollandse steden op wens van de 
stadhouder en de graaf van Buren inzake de gewenste bede van 5.000 gulden per 
jaar etc. 

14 
Willem Jan Willemsz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
pensionaris 

naar Den Haag, om negatief antwoord te geven op de gewenste 5.000 gulden 

14 Willem Jan burgemeester en mr. Dirck 
naar Den Haag, om de commissarissen positief antwoord te geven op de 
gewenste 5.000 gulden 

14v mr. Dirck Heynricxz 
naar Mechelen, naar de landvoogdes ter dagvaart inzake de bezegeling van de 
5.000 gulden 

14v Willem Jan Willemsz burgemeester, en mr. Dirck Heynricxz 
naar Delft, naar de stadhouder en de Raad van Holland en de andere steden 
inzake de oorlog van "ge;derlandt" en het leveren van geld daartoe 

14v Willem Jan Willemsz en mr. Dirck Heynricxz 
naar Delft om de stadhouder en de Raad te antwoorden inzake de lening va 
20.000 gulden en het kopen van de renten op het gemene land, en inzake de 
verdediging van het land 

14v Reyer Heynricxz Paeu naar Amsterdam, voor betaling van de renten 

15 Dirctgen Adriaen Dircxz uitgeweest om uit te vinden waar de Geldersen "thooft" hadden (3 dagen) 

15 Aert Aertsz ook op stap om het hoofd van de Geldersen op te sporen (2 dagen en nachten 

15 Dirctgen 5 nachten op stap op zoek naar de Geldersen 

15 mr. Dirck Heinricxz naar Delft, ter dagvaart om te antwoorden op de vraag naar 20 schilden de man 
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ter defensie van het land, en om de toestand van de garnizoenen te bekijken, die 
het land nu onderhoudt 

15 Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Mechelen, ter dagvaart om de graaf van Rennenberg te benoemen tot 
veldheer en om een eind aan de oorlog te maken 

15v mr. Dirck Heinricxz 
naar Delft, naar de Raad "om opgemaect te hebben die vaert van smolenaers 
brugghe" en verder te zorgen dat niemand gedwongen zou worden om renten te 
kopen op het gemene land tegen hun vermogen 

15v Dirck Jansz de lange en Reyer Paeu naar Antwerpen om de renten te betalen 

15v Jan Dircxz de Bruyn, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz 
naar Delft, ter dagvaart om negatief te antwoorden op het vervroegen van de 
verordening en de buitengewone beden inzake de oorlog 

15v mr. Dirck Heinricxz 
naar Mechelen, ter dagvaart om te praten over de lasten en de inconvenienten 
van de oorlog, en de vervoeging, en verder om de Brabanders bij de zaak te 
betrekken van de Hollanders in de oorlog 

16 Cornelis Jansz Boss, burgemeester naar Delft, ter dagvaart, om te antwoorden op de vervroeging 

16 
Willem Jan Willemsz, Cornelis Jansz Boss, burgemeesters, en mr. 
Dirck Heinricxz 

naar Delft, om de personen, die vastgehouden waren tot ze renten zouden kopen. 
te bevrijden (gijzeling) 

16 Cornelis Boss, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Delft, ter dagvaart, om over de oorlog te praten met Antwerpen en 
"sHertogenbossch" 

16 Mees Moeltgen te paard met brieven aan Willem Jan te Delft vanwege noodgevallen 

16 Cornelis Boss, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Mechelen, om "bij" de andere staten van Holland toe te stemmen in de 
verzegeling van de 2.000 over vervoeging van de ordinaris bede om de oorlog te 
betalen 

16v mr. Dirck Heinricxz nog een dag uit 

16v Pieter Adriaensz 
naar Delft gestuurd door burgemeesters met een brief aan de president en terug 
met brieven aan de burgemeesters; verder gestuurd naar Schoonhoven naar de 
heer van Moerkerken, met brief terug en verder gestuurd naar IJselstein 

16v mr. Dirck Heinricxz 

naar Delft, vanwege de zaak van Dordrecht inzake de in beslag genomen 
goederen; de zaak van de jurisdictie op Stolwijkersluis; en de zaak van de baljuw 
van Schieland die poorters van deze stad dagvaardde tegen de vrijdom van de 
stad in 

16v mr. Dirck Heinricxz 
naar Haastrecht, naar de tollenaar van de paarden die de poorters van deze stad 
tollen wilde afnemen, tegen de privileges van de stad in 

17 mr. Dirck Heinricxz 
naar Delft, ter dagvaart op schrijven van de Raad, vanwege de zaal van "opten 
20en scilt eenen man vuyt te maicken"(?) 

17 Dirck Bennetgen te paard naar Oudewater om informatie over de Geldersen 

17 Anthonis Feyssen naar IJsselstein gestuurd, ook op zoek naar de Geldersen 

17 Reyer Paeu naar Delft om termijn van bede te betalen, die vervoegd is 
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17 Willem Jan, burgemeester naar Den Haag, om te praten met die van Delft over de Utrechtse renten 

17 Dirck van Buyren(?) gestuurd naar Den Haag met brieven aan de heren van de Raad 

17 Willem Jan Willemsz, burgemeester en Andries Jansz, tresorier 
naar Delft, om de gijzeling door Jan Heynricxz wegens de Utrechtse renten, op te 
lossen 

17 Cornelis Boss, burgemeester en Andries Jansz, tresorier 
naar Delft, ter dagvaart inzake die van Utrecht en om te spreken met de 
Rekenkamer over onze houding tegenover de Utrechtse renten 

17v mr. Phillips Vranckenz naar Den Haag, met een uittreksel uit het register van de Utrechtse renten 

17v Baerent Dircxz naar Utrecht, met een brief aan de schout Adriaen Dircxz 

17v Cornelis Boss, burgemeester 
2 keer van Antwerpen naar Mechelen om brieven met beloftes te krijgen inzake de 
5.000 gulden over het gemene land, en nog 2.500 gulden, terwijl de stad Gouda 
niet verplicht was tot het "fret"(?) van de lopende renten van de eerste 3 jaren 

17v Cornelis Boss, burgemeester 
naar Mechelen, naar de heer van Hoichstraten om hem te vragen zijn woonplaats 
enige tijd in Holland te hebben, totdat Utrecht "in goede staete" gesteld was 

17v Dirck Jansz die lange 
naar Delft, om de rest van de extra-ordinaris bede te betalen en de bede van de 
landvoogdes 

18 Cornelis Jansz Boss en Jan Dircxz de Bruyn, burgemeester naar Schoonhoven, voor overleg met mr. Vincent over de Utrechtse renten 

18 mr. Dirck Heinricxz 
naar Mechelen, ter dagvaart, op schrijven van de landvoogdes, waar de Staten 
van Holland werden ingelicht over het bestand tussen de koningen van Frankrijk 
en Engeland, met inbegrip van de "hoere" van Gelre, als hij wilde 

18 - 
nogmaals ter dagvaart inzake het innemen van Utrecht om die stad onder de 
jurisdictie van de keizer te krijgen; en inzake 4 gezegelde brieven inzake de 
gemenelandsrenten, de 5.000 en de 250 per jaar 

18 Cornelis Boss, burgemeester en mr. Dirck Heinricx 
naar Schoonhoven, ter dagvaart met de stadhouder en de staten van Holland, 
waar voorgesteld is 21.000 gulden ter betaling van de 3 maanden oorlog te heffen, 
en 38.000 gulden voor de 4e maand van die oorlog (=september) 

18v Dirck Jan Hoensz, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Schoonhoven en naar IJsselstein, ter dagvaart voor overleg met de edelen 
en de steden over de vervroeging van een termijn van St.-Jansmis 1529, tot 
betaling van de oorlog en andere zaken betreffende Utrecht 

18v Frans Cornelisz naar Schoonhoven met geld voor de ordinaris bede 

18v Jan Jansz, bode 
naar Antwerpen met een brief aan Jacop Cornelisz, om renten op deze stad te 
verkopen 

18v Dirck van Luyenbode naar Amsterdam met brieven aan de burgemeesters om renten te verkopen 

18v mr. Dirck Heinricxz 
naar Mechelen, ter dagvaart met de Staten van Holland en de steden Antwerpen 
en "de bossch", om deze landen voor 2 maanden in de oorlog te verdedigen en 
Gelderland binnen te vallen 

18v Heynrick Jacopsz naar Delft, naar mr. Reynier, procureur met een brief van de kamer 

19 Dirck Jan Hoensz, burgemeester, met mr. Dirck naar Mechelen, ter dagvaart met de steden Antwerpen en "tshertoghen bossch en 
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de staten van Holland, om negatief antwoord te geven op de wens de oorlog te 
continueren voor september en oktober 

19 Dirck Jansz de lange 
naar Delft, naar de rentmeester Willem Goudt, om de ordinaris bede te betalen, bij 
vervroeging opgebracht 

19 
Dirck Jan Hoensz en Jan Dircxz de Bruyn, burgemeesters en mr. 
Dirck Heinricxz 

naar Gorinchem, ter dagvaart met de Staten van Holland, om de heer van 
Hoogstraten te antwoorden op de wens van 1.000 gulden per jaar over Holland, 
en 16.000 op te brengen; en verder nog 32.000 gulden te verschaffen, alles voor 
het onderhoud in de oorlog met Brabant tegen de Geldersen gedurende 
september en oktober 

19v Reyer Paeu naar Delft, naar de rentmeester Willem Goudt om het geld te brengen van 2 bedes 

19v mr. Dirck Heinricxz 

naar Rotterdam, Delft en Leiden om uit te zoeken, waar men het voordeligst en 
met de minste schade 900 of 1.000 gulden zou kunnen krijgen, om daarmee ons 
deel van de 16.000 gulden tot betaling van de garnizoenen in september te 
betalen 

19v Dirck Jansz tHoen, burgemeester, en mr. Dirck Heinricxz 

naar Gorinchem, ter dagvaart met de steden en Staten van Holland om middelen 
te bedanken om die 16.000 gulden op te brengen en de vordering van de soldaten 
op te vangen; ook om geld op te vangen; ook om geld aan Willem Goudt te 
brengen 

20 Jan Dircxz de Bruyn, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 

naar Den Haag, ter dagvaart met de Staten van Holland, om negatief te 
antwoorden op de bede van 180.000 gulden voor de betaling van ruiters en 
soldaten die ontslagen zijn, en voor het onderhoud van het Neder-Sticht, en ook 
om een sterkte binnen Utrecht en op de vaart te maken, en meer zaken volgens 
de vrede die gesloten is tussen de koning en de heer van Gelre 

20 Jan Dircxz, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, om, in te stemmen met de 1.000 gulden per jaar en 
niet in te stemmen met de vervroeging van de termijn van Kerstmis 1529 

20 Cornelis Boss en Jan Dircxz, burgemeesters en mr. Dirck Heinricxz 
naar Utrecht, ter dagvaart om negatief te antwoorden op de wens van de 100.000 
(?), en om tijd te vragen voor het betalen van het geld voor de vervroeging van 
Kerstmis 1529 

20 Joest Hobbenz 
naar Utrecht, om de heren van Oudmunster de pacht van het land van Stein te 
betalen 

20v Cornelis Boss, burgemeester en Cornelis Jansz Bogairt 

naar Gent op verzoek van de Gentse brouwers, met toestemming van de 
vroedschap, om zekere kwesties van de Gentse brouwers met de pachters van 
het bier op te lossen (brouwers te Gent en vroedschap Gouda betalen ieder de 
helft van de kosten 

20v Jan Dircxz, burgemeester met mr. Dirck Heinricxz 

naar Utrecht, ter dagvaart met de Staten van Holland, waar de stadhouder uit 
naam van de K.M. een extra-ordinaris bede heeft toegestaan van 80.000 gulden 
ineens te betalen, de ene helft met Kerstmis, de andere met St.-Jansmis, mits 
Gouda kan volstaan met het betalen ineens van 1.000 gulden in 2 termijnen 
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20v Dirck Jansz de Vrije en Reyer Paeu naar Antwerpen om de renten te betalen 

21 Willem Jan burgemeester met Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om in te stemmen met de 1.000 gulden per jaar over 
Holland, maar te "verexcuseren" van de 5.000 gulden tot een gift van de heren die 
het land gediend hebben 

21 een bode naar Schoonhoven met een brief volgens advies van de kamer 

21 Reyer Paeu en mr. Dirck Heinricxz 

naar Den Haag, om te rekenen met Dirck Gootscalcxz inzake de renten die Gouda 
op de domeinen heeft, en met Willem Goudt te rekenen inzake de vervoegde 
termijnen verder inzake de beloften van Gouda om de 1.000 gulden en de 2.000 
Philippus guldend, beide over Holland te bezegelen 

21 mr. Dirck 
naar Schoonhoven, naar de burgemeesters en de tollenaar, om de nieuwe 
regeling inzake de tollen voor de poorter van deze stad (=Gouda?) begonnen te 
vernietigen en beklag te doen over de 2 korenmaten in Schoonhoven 

21v Adriaen Dircxz, schout en mr. Dirck Heinricxz 

naar Den Haag, om recht te halen tegen de steden Delft, Leiden, Den Haag, en 
Coppier (?) om met de heer Benninck Dordrecht en Haarlem te verdedigen, dat 
men geen nieuwe vaarten meer zou maken, waarbij de steden "gepreindiceert" 
zouden moeten worden; verder willen zij protesteren tegen het onrecht jegens 
deze stad in Schoonhoven inzake de tol e.a. 

21v Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
op reis met een knecht die met brieven uit Den Haag kwam, inzake het onrecht 
dat men de poorters van Gouda aandoet inzake de tol, en om dit recht tezetten 

21v Jacop Jansz Moel 

naar Den Haag om privé-redenen, waarbij wij hem verzochten een som geld mee 
te nemen voor de rentmeester Willem Goudt op zo goedkoop mogelijke wijze voor 
de stad, en hem te belonen door betaling door ons van zijn schuithuur en 
wagenhuur 

22 - Blanco 

22v - Blanco 

23 mr. Dirck Heinricxz 

naar Mechelen, om met de landvoogdes en de heren van de financiën te 
bespreken de brieven inzake de bezegeling van het uitstel van de extra-ordinaris 
bede te Utrecht aangenomen en de brieven van uitstel van de lopende renten van 
de 1.000 gulden en de 2.000 Philippus gulden te bezegelen, en om het 
bevelschrift van de tonnen te vernieuwen 

23 Cormelis Jansz Bogairt, burgemeester en Cornelis Boss 
naar Gen, om processen van de brouwers van Gent tegen de pachters van het 
bier af te handelen, en om andere, dreigende processen van de pachters tegen te 
houden door met de "wet" te praten en nieuwe regels te voorkomen 

23 de kastelein naar Den Haag, om het nieuwe gerecht te halen 

23 Reyer Paeu 
naar Den Haag, naar Willem Goudt met geld van de ordinaris bede, en om te 
rekenen met hem inzake de extra-ordinaris bede van Utrecht 

23v - saldo 

         



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        660 

 

 

12 Schenkingen  
24 Ael in den Hooren voor de hoogheemraden van Schieland 2 kannen wijn bij de schouw van St.-Pieter 

24 bij Ael in den Hoeren 
2 kannen wijn op het Hof van de heer van Assendelft met toestemming van de 
burgemeesters 

24 Geryt Aertsz 
9 kannen wijn voor de Ridders die naar het Heilige land geweest waren, op 
Palmzondag geschonken 

24 Cornelis in den Hoeren 2 kannen wijn voor de heemraad bij de schouw van St.-Odulphus 

24 Cornelis in den Hoeren 
geld voor een maaltijd met wijn voor mr. Frans Cobel in aanwezigheid van de 
kastelein en 2 burgemeesters 

24 Nelle Willem Stevens 2 kannen wijn voor de procureur-generaal en anderen 

24 Ael in den Hoeren 2 kannen wijn voor de Gentenaars bij het sluiten van de pacht van de kuit 

24 de hoogheemraad van Schieland in den Hooren bij de schouw van St.-Louwerijs in Gouda 2 kannen wijn 

24 de Minderbroeders geld, op St.-Franciscusdag, op bevel van de kamer 

24 de Procureur-generaal een glas in zijn huis in Den Haag, voor 16 schellingen en 8 penningen 

25 - saldo 

         

13 Waken  

25v 5 torenwachters 
volgens de ordonnantie van de kamer om op elke poort torenwacht ("koerwacht) te 
houden 

25v 10 poortwachters de poorten bewaken, volgens ordonnantie van de kamer 

25v Hubrecht snijder de buitenwacht stellen bij alle poorten 

25v de 5 torenwachters waken op de 5 poorten 

25v 5 poortwachters de 5 poorten bewaken 

25v Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen bij de 5 poorten 

25v de torenwachters de 5 poortwachters bewaken 

25v de 5 torenwachters hele dagen waken 

25v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

25v Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 

26 Coppen Jacopsz de oude schutterswacht stellen 

26 Baernt Dircxz de jonge klovenierswacht stellen 

26 Cornelis die snijder de oude klovernierswacht stellen 

26 5 torenwachters waken 

26 5 poortwachters waken 

26 Hubrecht die snijder buitenwacht 

26 Pieter die volder de Kleiwegpoort bewaken 
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26 Bouwen Claesz de Tiendewegspoort bewaken 

26 
Jacop Adriaensz, Adriaen Adriaensz, Cornelis Harmansz, Jan Turck, 
Willen stilleganckmaker, Adriaen stoeldraaier, Jan van Cleeff, Claes 
Jansz, Cornelis Cornelisz 

waken als bosschieters op verscheidene torens, gedurende 17 nachten, op bevel 
van de kamer 

26v 5 torenwachters, 5 poortwachters, 9 bosschieters waken op de poorten en torens 

26v Jacop Jacopsz de oude schutterswaak stellen in de poorten 

26v Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 

26v 9 bosschieters die waken op de torens, en nu zijn ontslagen 

26v 5 torenwachters, 5 poortwachters waken op de poorten 

26v Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 

26v 10 bosschieters waken op de torens 

27 bosschieters, torenwachters en poortwachters waken op de torens 

27 een man met Huych Moel de Tiendewegspoort bewaken 

27 Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 

27 Jacop Leeu de schutters in de poort laten zitten (10 dagen) 

27 Pieter Pietersz stoeldraaier 
omdat hij de turfschepen "geboort" heeft, die dagelijks door de Potterspoort 
binnenkwamen, en omdat hij de poort hielp te bewaken (23 dagen) op bevel van 
de kamer 

27 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

27 Dirck schout de Tiendewegspoort bewaken 

27 de 5 torenwachters waken op de 5 poorten 

27 Jan Dirck Ghijsgen en zoon 
de schepen bezoeken die voor de stad in de IJssel zijn gekomen en 's nachts 
waken in de IJssel met een schuit (3,5 week) (op bevel van de kamer) 

27 Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 

27v Pieter Pietersz, stoeldraaier de turfschepen bekijken en boren die via de Potterspoort binnenkwamen 

27v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

27v Dirck schout met Huge Moel de Tiendewegspoort bewaken 

27v de 5 torenwachters waken op de poorten 

27v Jan Dirck Ghijsges en zoon in de IJssel de schepen bezoeken en de wacht houden 

27v Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 

27v Pieter Pietersz stoeldraaier de turfschepen bekijken en boren die via de Potterspoort binnenkwamen 

27v de 5 poortwachters de poorten bewaken 

27v de 5 torenwachters de torens bewaken 

27v Jan Dirck Ghijsgen en zoon 
de schepen in de IJssel bezoeken en 's nachts met een schuit de wacht houden in 
de IJssel 

27v Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 
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28 de 5 poortwachters, de 5 torenwachters de poorten bewaken 

28 Jan Dirck Ghijsgen en zoon 
de schepen in de IJssel bezoeken en 's nachts met een schuit de wacht houden in 
de IJssel 

28 Hubrecht die snijder de buitenwacht stellen 

28 de 5 poortwachters de poorten bewaken, 4 keer betaald 

28 de 5 poortwachters de poorten bewaken, 4 keer betaald 

28v 2 mannen waken op 30 december 

28v de 3 torenwachters een heel jaar waken op de toren 

28v de 4 klapwakers op straat het hele jaar arbeid 

28v Jan Simpel een heel jaar het lood geven in het gat van de haven, "alst open water geweest is" 

29 - saldo 

         

14 Bouwen  

29v Matheus Jansz 
arbeid, aan de Tiendewegspoort, de Kleiwegspoort en elders, en hout slepen; 2 
vijzels gebruikt in de Tiendewegspoort 

29v Dirck Willemsz, de stadssmit 
2 winkelhaken aan de Kleiwegspoort en een "croen" in de Tiendewegspoort 
samen wegend 40 pond; 150 grote dennenagels in de Kleiwegspoort 

29v de slotenmaker 
een slot vermaken aan de Kleiwegspoort en een slot vermakkt aan de 
tresorierskamer 

29v Pieter Adriaensz, glazenmaker de glazen bij de Minderbroeders repareren rondom het klooster 

29v Jan Harmansz, sciptijmmerman de boot vermaken, waarmee men de boom opent en sluit 

29v Pieter Woutersz, metselaar en zoon arbeid aan de Dijkspoort, de brug van "Quylstege" en elders 

30 Matheus Jansz timmerman arbeid, namelijk de nieuwe hamei voor de Potterspoort 

30 2 houtzagers bij Theeuwen zagen van de hamei 

30 Theeu 
een mast laten slepen; 2 bladen wagenschot, nog een gezaagde spar alles voor 
de boot van de boom 

30 Heynrick Jansz, Geryt Loo Jacopsz e.a. 
een mast, waarvan gemaakt zijn de boom aan de Potterspoort en die in het gat 
van de haven; de rest is tot planken gezaagd 

30 Adriaen Matheusz 17.800 klinkers, om het Hoofd mee te bestraten 

30 dat hofmannetgen karreman 28 karren zand of puin vervoeren naar het nieuwe Hoofd 

30 Dirck straatgen 
12,5 voet trappen, gebruikt op de Warmoesmarkt en leggen op de Warmoesmarct 
en leggen van deze trappen 

30 zijn knecht werk aan het Hoofd 

30v Lambrecht die leidekker en Claes zijn knecht en opperman 
dekken op het gehele Minderbroedersconvent en 350 leien en 1.500 leinagels en 
soldeer 

30v Dirck straatgen bestraten op het Veerstal 
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30v Pieter Woutersz metselen en huur van een schouw en een kruiwagen, voor opknappen van de stad 

30v Pieter Allertsz 600 stenen 

30v Theeus Jansz timmerman en zijn hulp, Pieter Claesz arbeid aan de hamei van de Potterspoort en de hamei slepen 

30v de steenhouwer de "criesen" erin houwen 

31 Dirck Willemsz 
klein goed voor de hamei van de Potterspoort, 44 pond, 100 kleine en 100 grote 
dennenagels, ook gebruikt voor de boom aldaar, nog 900 schotspijkkers bij de 
Minderbroeders en 100 lasijzers en 6 glaszijzers 

31 Jan baggerman en Pieter Dircxz baggeren aan de Vismarkt 

31 Jacop Phillipsz 1,25 ton tras 

31 Cornelis en Harman. karrevoerders 66 karren vervoeren van het oude Hoofd naar het nieuwe Hoofd 

31 Frederick Jansz 20.000 klinkers en vracht en aflevering op het Hoofd voor de bestrating 

31 de schipper van de boot ballast om het Hoofd mee te bestraten 

31 Pieter Woutersz arbeid en een windas 

31v Theeu Jansz 
arbeid aan de hamei van de Potterspoort en de boom aldaar zagen, en slepen van 
de boom 

31v 2 houtzagers zagen, en slepen van de boom 

31v Dirck Willemsz 
53 pond ijzer voor de boom aan de Potterspoort; 100 grote dennenagels voor de 
boom 

31v Harman die karreman 6 karren vervoeren 

31v Frederick Jansz 28.000 klinkers halen en kruien naar het Hoofd 

31v Pieter Dircz diepen in de Gouwe 

31v Thijs Cornelisz diepen in de Gouwe 

31v Cornelis Harmansz opperman van Dirck straatgen werk op het Hoofd 

31v Aert Willemsz 10.000 klinkers voor 't Hoofd 

31v Dirck straat zand voor het Hoofd, door hem gekocht 

31v Frans Pietersz sloten vermaken en hengsels, een roede voor de keurmeester 

32 Matheus Jansz arbeid overal in de stad en een balk slepen 

32 Dirck Willemsz smit 100 kleine deknnenagels, 300 dubbele middelnagels 

32 Pieter Woutersz metselaar arbeid overal in de stad 

32 Jan Jansz, kistemaker 
2 banken in de achterkamer op het stadhuis; koperdraad gebruikt boven, op het 
uurwerk 

32 Harman die karreman 8 karren zand naar het Hoofd brengen 

32 Ghijsbrecht die rietdekker 
arbeid aan het nieuwe Doelenhuis en een bos riet om daarmee staketsels te 
maken en brengen 

32 Frederick Jansz 9.000 bakstenen en vracht en op het land zetten 

32 Volpert Jacopsz en Geryt Dammesz 7 bokken met klei, door hen gehaald uit het gat van de haven en arbeid 
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32 Pieter Dircxz en Mathijs Cornelisz baggeren op de Vismarkt 

32v Cornelis Pietersz slotenmaker werk bij de Minderbroeders, in het hele klooster 

32v Pieter Dircxz en Thijs Cornelisz baggeren in de Gouwe 

32v Pieter Woutersz en Jan Pietersz arbeid, en een windas; werk aan de nieuwe Doelen 

32v Matheus Jansz en 2 knechts 
arbeid aan de brug in Kort Haarlem en de bomen aan de dijk af te hakken, en 
verder overal in de stad waar de burgemeesters het nodig achtten 

32v - 100 sparren, waar men vorken aan gemaakt heeft 

32v - kabels, waarmee men de palen opwindt, 22 pond 

32v - slepen en mennen; en een schouw en een plank daaraan 

32v Dirck Willemsz 
ijzerwerk aan de boom van de Potterspoort; 192 pond; 200 middelnagels en 200 
dubbele middelnagels, 4 winkelhaken in de nieuwe Doelen; 100 vorken met ringen 

33 Ghijs die dekker en zwager en 2 opperlieden arbeid 

33 - 
7 zakken hooi om met leem te bestrijken, en riet, voor de Vlamingspoort en de 
Doelen 

33 Cornelis Harmansz opperman arbeid bij Dirck straat op het Hoofd 

33 - zand voor het Hoofd 

33 Volpert Jacopsz en Pieter Dammesz 4 bokken met klei uit het gat van de haven halen 

33 Jacop Phillipsz de gaten in de muur maken 

33 de hofman 30 karren vervoeren 

33 Daem Cornelisz een schuit klei om mee te lemen aan "der stede huysen" 

33 Vop Ghijsbrecht timmeren aan de de stads-schouw en mos, pek, teer en nagelhout 

33 Huysraet 4 karren met klei en vervoeren 

33 Phillips de metselaar 5 tonnen tras 

33 Baernt die smit de vuurroeren laten slepen naar alle poorten 

33v 
de gravers aan de brug in Kort Haarlem, te weten Huych Pietersz, 
Bouwen Claesz, Adriaen Cornelisz, Dirck Jacopsz, Cornelis Aertsz, 
Dirck Aertsz, Pieter Pietersz, Daem Cornelisz 

arbeid 

33v Reyer die wielmaker de bomen omhakken en de stukken helpen uitwinden 

33v Dirck Willemsz smit 22 pond ijzer, 8 hengsels, 400 middelnagels, 100 dubbele middelnagels 

33v Lijsbet van Haarlem, weduwe, te Dordrecht 100 planken, 700 voet Deventer planken en vracht en brengen naar Gouda 

33v Aert Heynricxz te Dordrecht 6 stukken Wezels hout en vracht 

33v Theeu Jansz timmeren: de torens repareren, banken in de torens maken 

33v 2 zagers arbeid 

33v - hout en planken slepen naar de Doelen 

34 Volpert Jacopsz en Geryt Dammesz 3 bokken met klei uit het gat van de haven 

34 Ghijsbrecht die dekker lemen op de huizen in de voetboogdoelen en 4 zakken hooi, 10 pannen leggen op 
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de huizen van de Doelen 

34 Degenaar Jansz "zekere waeckloeden geven" en zijn lood, dat hij daartoe "gedaen" heeft 

34 - 
lood, door Lambrecht die leidekker bij Depenaar gehaald en gebruikt door de 
Minderbroeders op de "librarije" 

34 Cornelis Harmansz, opperman van Dirck straatgen arbeid 

34 "den hoffman" 16 karren klei vervoeren naar het nieuwe Hoofd; 9 karren klei 

34 Jacop Phillipsz 1,5 hoed kalk en dragen; gebruikt aan de schietgaten in de muren van de stad 

34v Frans Pietersz, slotenmaker 

een slot op de kooltuin; 4 sleutels van de artillerie; een slot vermaken aan de 
Cellebroederstoren; een hangslot aan de kist van de stad; een sleutel aan Borren-
toren en het slot vermaken; 2 kantplaten aan de Crickebeecxtoren; een pijpsleutel 
en slot vermaken aan de Dijkspoort; een slot verstellen op het stadhuis; een 
hangslot, waarmee de brandladders afgesloten zijn; een slot vermaken van Jacop 
Meeszoons toren; een pijpsleutel van de vierkante toren van de Doelen; een 
hangslot van het Doelenpoortje 

34v Jacop Pietersz arbeid op Kort Haarlem aan de IJsseldijk 

34v 
Huych Pietersz, Dirck Aertsz, Neel Aertsz, Adriaen Cornelisz en Dirck 
Jacopsz 

werk aan de IJsseldijk en elders 

34v Jan die minrebroer een leertje bij het uurwerk en 2 blokken, waar de touwen doorgaan en arbeid 

34v Dirck den dringer 100 kogels in de vuurroeren 

34v Baernt Dircxz 157 pond lood, vergoten tot kogels 

35 Mattheus Jansz en 2 personen arbeid 

35 2 houtzagers arbeid 

35 Theeu en 3 personen arbeid om de Haatrechtse brug "up te breken" 

35 Pieter Claesz arbeid 

35 - 
de vuurroeren slepen buiten de Tiendewegspoort en weer terug naar het 
marktveld 

35 - 2 balken slepen naar de Doelen 

35 Dirck Willemsz smit 
een pijp aan de veldslang, wegende 19 pond; 2 ringen aan de wielen van de 
veldslang, wegende 12 pond; 4 koppelriemen aan de vuurroeren; 100 
middelnagels; teerlingen gieten in de koggels 

35 Geryt Heynricxz van Oudewater 4 hoed en 2 tonnen kalk en vervoer 

35 Ghijs dekker 
lemen in de Doelen en 8 zakken hooi; 12 pannen op de huizen van de Doelen 
gelegd en 0,5 bos riet 

35v Pieter Woutersz metselen in de Doelen en 1 kar zand 

35v Jacop Pietersz en 2 personen werk aan de dijk in Kort Haarlem en schouwhuur 

35v Jacop Phillipsz 2 karren zand 
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35v Jacop ketel de vuurroeren schiten en schoonmaken 

35v Jan Roelofsz hierbij helpen 

35v de opperman van Dirck straatgen werk 

35v Gheryt Dammesz en Volkert Jacopsz 4 bokken vol diepen in het gat van de haven 

35v Dirck Jansz calckman een hoed en een ton kalk 

35v den hofman 9,5 kar klei voor de Doelen; 18 karren vervoeren 

35v Huysraet 5 karren vervoeren 

35v Dirck straatgen 
25 roe en 7,5 voet bestraten op het Hoofd; 13.000 klinkers brengen en zand om te 
metselen, metselzand; nog te straten achter de stad 

36 78 gravers 
graven aan de stadsvesten, in het land buiten de stadsmuren, en de aarde 
brengen naar de stadsvesten; meerlijn 

36 Jaspar die steenplaetser in Moordrecht 13.000 klinkers gebruikt op 't Hoofd 

36 Trijn Jan Pietersz oude planken gebruikt bij de Magdalena toren 

36 Jan Jansz van den Dijck 24 bossen riet, gebruikt voor het omdijken van de vesten 

36 Neel boefgen helpen metselen aan de muur 

36 - tras, waar een "pisgaetken"van gemaakt is 

36 Jacop Phillipsz een ton tras 

36 Pieter Woutersz kalk, gebruikt in de nieuwe Doelen 

36 Jacop ketel de affuiten verstellen en de vuurroeren schoonmaken 

36 Matheus Jansz = 3 personen timmeren 

36 Frans Willemsz en Pieter Dircxz, timmerlieden opperen 

36 2 houtzagers 
zagen voor de ophaalbrug bij de Potterspoort, 4 affuiten en andere werken in de 
stad 

36 - vuurroeren en balken slepen 

36v Dirck Willemsz smit 

20 pond ijzer, gebruikt aan de vuurroeren, 5 krammen voor de ophaalbrug van de 
Potterspoort wegende 13 pond; 28 pond ijzerwerk om de muur te "rechten"; nog 
68 pond; 5 koppelriemen in de vuurroeren; 7 staven; de kabel verlengd in de 
Potterspoort; 100 kleine dennenagels en 300 dubbele middelnagels 

36v - 
8 manden gemaakt om buskruit, pijlen en lood naar de muren te brengen, indien 
nodig 

36v Frans slotenmaker 

een klink, een "noes" en een kram; 2 sleutels en een slot vermaakt van de nieuwe 
Doelen; een klink; een sleutel op de kerktoren, een pijpsleutel op de 
Cellebroederstoren, een sleutel aan de "coudenhorn", een sleutel aan de 
varkenstoren, een sleutel aan Criekebeeck, een sleutel van de Winterdijk; een 
pijpsleutel van de Doelentoren, een sleutel van de Vlamingspoort, een pijpsleutel 
van Wiloemstoren, een pijpsleutel van een hangslot, een hangslot met 3 sleutels 
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36v Dirck Jansz calcman 0,5 hoed kalk 

36v de opperman van Dirck straat arbeid 

36v Pieter Dircxz aarde vervoeren van de Gouwe tot aan de Vesten en schouwhuur 

37 Daem Cornelisz 3 schuiten aarde voor 't Veerstal gehaald 

37 Heyrick Dirck Phillipsz 2.000 stenen 

37 Jacop Phillipsz en zoon en opperman 
schietgaten maken in de stadsmuren en "veel vaken" muur recht opzetten en 
windassen gebruikt voor de muur en 3 hoed kalk opslaan(?) 

37 70 gravers, volgens de rekening van Cornelis Jansz de Jonge graven aan de stadsvesten 

37 49 gravers graven aan de stadsvesten 

37 Witte van Hoef 2 horden 

37 Jacop Phillipsz en 2 personen metselen aan de stadsmuren 

37 - een windas om de stadsmuur rechtop te zetten 

37v Dirck straatgen bestraten in de Dijkspoort en 0,5 kar zand 

37v Matheus Jansz en 2 personen timmeren aan de slagboom bij de Dijkspoort en elders 

37v Matheus 
de bijthaken verzamelen, de nieuwe slagboom naar de Dijkspoort brengen en de 
oude naar de Doelen slepen 

37v Dirck Willemsz smit 
400 dubbele middelnagels, 150 kleine dennenagels; 2 kronen en 2 pannen van 31 
pond; 4 platte banden om de slagboom; een treeft onder de pekketel, een 
drempelijzer en 2 hengsels in de nieuwe Doelen van 6 pond 

37v Ghijs die dekker lemen aan het huis in de nieuwe Doelen 

37v - 14 voet latten; 2 kruiwagens 

37v Joncker Mets metselen aan de Uiterste brug bij het Hof; tras voor de brug 

37v Pieter Celisz de vuurroeren teren, en witten (?) en een ton teer; de ketel en slepen 

38 Huysrait die karremabn 13 karren vervoeren, nog een kar met klei naar de nieuwe Doelen 

38 Adriaen pander 50 pond lood om kogels te gieten 

38 Baernt Dircxz kogels gieten, turf en arbeid 

38 2 schippers de 4 slagbomen in de pek zetten, teer slepen 

38 - 2 tonnen teer 

38 Matheus Jansz en Wouter "sijn cnaep" werk aan de slagboon van de Dijkspoort en aan de Haastrechtse brug 

38 - oude scheepsplanken, gebruikt voor deze brug en vervoer 

38 - een as aan het grote vuurroer vermaakt 

38 den hofman werk aan de stadssingel 

38 Mathijs over IJssel klei opschieten voor het repareren van de singel 

38 Pieter Allertsz 500 klinkers voor de Uiterste brug en 2,5 ton kalk 

38 Jacop Meesz 2 touwen voor "tucwerk", waar de loden aan hangen, wegende 48 pond 

38v Volkert over IJssel 3 bokken met klei halen uit het gat van de haven 
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38v Jacop Phillipsz en zoon werk aan de stadsmuur 

38v Cornelis Aertsz arbeid en vijzels 

38v Cornelis driesteeck klei vervoeren naar de stadssingel 

38v thofmanneken egaliseren op de singel 

38v Mees van Overijsel klei laden die op de singel is gebracht 

38v Dirck straatgen bestraten en zand 

38v Dirck Willemsz smit 

18 wiggen, gebruikt om de muur rechtop te zetten, wegende 34 pond, 3 stoppen 
en 2 bouten aan de vuurroeren wegende 27 pond; een boor om mee te boren in 
de turfschepen; 100 haken waaraan de kamers van de vuurroeren hangen in alle 
torens van de stad, wegende 134 pond; 2 sloten in de vuurroeren wegende 24 
pond; 300 dubbele middelnagels, 100 kleine dennenagels 

38v Theeu die timmerman en 3 personen timmeren aan verschillende torens en hout slepen 

39 Volpert Jacopsz en Geryt Dammesz 6 bokken met klei uit het gat van de haven 

39 Claes Brantsz een schuit klei, gebracht op de overtoom 

39 Jacop ketel alle vuurroeren en kamers repareren en de kamers in haken hangen 

39 Jacop Phillipsz en zoon en 2 personen metselen om de stadsmuren rechtop te zetten en een ton tras en 3 windassen 

39 de slotenmaker 
de kamers in alle torens schoonmaken; een sleutel aan het dolhuisje; een sleutel 
voor Crikebeeck, en het slot daar vermaken 

39 Zeger Hugenz van Leiden 6 hoed kalk voor de muren en vracht; een schuit zand 

39 een graver een dag graven in Sobburch 

39v 13 gravers werk aan de stadssingel. elk 57,5 dag 

39v Fije Jan Heynricxz een bok en een schouw voor 14 dagen 

39v Adriaen Jansz een pont voor 10 dagen 

39v Geerlof die dekker 7 kwart riet, aangevoerd door Cornelis Jansz de Jonge 

39v 12 gravers werk aan de stadssingels of vesten, 32,5 dag 

39v 11 gravers baggeren 

39v - 4 bossen riet van Cornelis Jansz de Jonge 

40 Matheus Jansz en 2 timmerlieden timmeren 

40 2 houtzagers arbeid 

40 - hout slepen 

40 - 
4 delen gebruikt voor de deuren in de Potterspoort; een stuk van een deel, 3 
balken, nog een balk en arbeid 

40 Dirck Willemsz smit 

73 haken, bevestigd in de torens en poorten om de kamers van de vuurroeren aan 
te hangen, met een gewicht van 107 pond; 2 andere haken vermaakt; 4 assen in 4 
kruiwagens; een stamperd van een vuurroer; 4 kamers; 4 kamers van de 
kanonnen vermaakt 
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40 Volpert Jacopsz en Geryt Dammesz 
4 bokken met klei uit het gat van de haven gebaggerd, en van onder de 
ophaalbruggen 

40 Jacop Phillipsz en zoon metselen 

40 Cornelis Aertsz en Jacop Strobbe (helpers) 
metselen en 2 tonnen tras; 6 hoed kalk opslaan, windassen, alles achter de oude 
Kloveniersdoelen gebruikt om de muren rechtop te zetten 

40v 16 gravers 
werk aan de stadsvesten (44 dagen) en zand en rijshout van Cornelis Jansz de 
Jonge 

40v Dirck den hoywagen 4 kruiwagens 

40v Wouter Daemsz, timmerman werk in de stad 

40v Dirck Willemsz smit 

een ijzer en 2 bouten voor de valdeur van de Kleiwegspoort; 2 hengsels in de 
Potterspoort vermaakt = 45 pond ijzer; 4 hengsels aan de hekken in het gat van de 
haven; een klink en neus; een overval met 4 krammen; 3 assen en 4 sterren; 17 
wiggen in de muren; een duim in het gat van de haven; 3 kabels vermaken in de 
Veerstalpoort, 2 krammen en een duimanker in de boom 

40v - 
2 sloten aan de vuurroeren, 400 kleine dennenagles in het gat van de haven, 500 
dubbele middelnagels, 400 middelnagels 

41 Jacop Phillipsz en zoon metselen aan de stadsmuren 

41 Aert Strobben, 2 opperlieden metselen; 2 windassen, 5,5 ton tras 

41 Adriaen Symonsz vorken maken ("gavels") 

41 Hans die smit 26 ijzeren vorken 

41 Pieter Allertsz 750 klinkers, in 't gat van de haven gebruikt 

41 Geryt die smit het ijzer vermaken, waarmee men de poorten doorboort 

41 Raes Pietersz schuiten en schouwen uit de stadsgracht halen 

41 Dirck Jansz calcman 0,5 hoed kalk 

41 mr. Hans 17 ijzeren vorken 

41 Volpert Jacopsz 
4 bokken met klei uit het gat van de haven gebaggerd; helpen hek te hangen in 
het gat van de haven 

41v Theeu die timmerman en Wouter Eversz, helper arbeid aan het hek in het gat van de haven en de deuren van de Potterspoort 

41v Theeu den timmerman en Wouter zijn zoon werk aan de bruggen 

41v - een schouw 

41v Dirck Willemsz smit 
7 wiggen in de muur; een overval in de Doelen; 3 hengsels; 350 dubbele 
middelnagels 

41v Willem Gerytsz stilleganckmaker en broer de Willensbrug en de "Houff"-brug opbreken 

41v Huysraet 13 karren vervoeren 

41v Baernt Dircxz "van die thoorens te halen" 

42 Jacop Phillipsz en zoon en Aert Strobben en zoon en 2 opperlieden metselen aan de stadsmuren, metselzand, 4,5 ton tras, en windassen 
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42 49 mannen 200 dagen gewerkt aan de dijk om de vesten 

42 Backer die wagenaar klei vervoeren 

42 Pieter Jacopsz riet 

42 Dirck den hoy 3 kruiwagens 

42 Deliaen Kerssen 16 bossen riet 

42 Cornelis Willemsz 5 bossen riet en mennen 

42 Dirck Jansz van Rewijk elzen 

42 - een dam maken op de nieuwe haven 

42 - masten slepen 

42v Jacop Pietersz van Sluypick 
3 bossen rijshout om horden van te maken in (bij) de tuin tussen de 
Magdalenatoren en de Varkenstoren in het water 

42v een weduwe aan de 's Gravenweg 22 bossen riet en 17 schoven en vracht 

42v - 2 bossen riet 

42v Volpert en zijn maat klei vervoeren, riet halen 

42v - een pond uit de grond hijsen, die vol aarde was 

42v - 3 schuiten met klei 

42v Dirck Maertsz 150 elzen 

42v Willem Vroenz een schuit klei 

42v 77 mannen werk aan de dijk om de stadsvesten (397) dagen 

42v Backer die wagenaar aarde mennen naar de muren 

42v Dirck Cornelis Dircxz aarde mennen naar de muren 

42v een man uit Ouderkerk 16 bossen riet en vracht 

42v Theeu timmerman en Wouter zijn oom timmeren aan de bruggen en elders 

42v Willem Jansz 26 palen buiten de Dijkspoort en elders 

42v - een schouw, de palen en een stijl vervoeren 

43 Dirck Willemsz smit 
wiggen, gebruikt bij het rechtzetten van de muur; een band van 9 pond voor de 
boom van de Potterspoort, 4 spijkers, elk van een pond; 12 "scierren" 
(=scharnieren?) in de vuurroeren, 250 dubbele middelnagels 

43 Jacop Phillipsz en zoon metselen aan de stadsmuur 

43 Aert Strobben en zoon helpen metselen 

43 Jacop Phillipsz 5 tonnen tras 

43 - windassen aan de stadsmuur 

43 Jacop Phillipsz een hoed kalk, metselzand 

43 - 3500 stenen, 7 hoed kalk opslaan 

43 een vreemde man 2 balken om planken van te zagen om op de bruggen te leggen 
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43v Dirck straatgen bestraten bij de Minderbroeders 

43v die slotenmaker 
een pijpsleutel achter de Doelen en het slot soepel maken; een sleutel aan de 
kooltuin; een pijpsleutel, en een slot soepel maken in de Kleiwegspoort 

43v Hans die smit 30 ijzeren vorken of gaffels 

43v Adriaen Symonsz deze gaffels "stecken"; 101 sparren waar deze gaffels in gestoken zijn 

43v Dirck Cornelis deze sparren 

43v Huysraet 8 karren vervoeren 

43v Willem Jan Willemsz 3.500 klinkers, gebruikt voor het schoeien van de stadsmuren 

43v 65 mannen werk aan de dijk aan de vesten (3.. dagen) 

43v Cornelis Dirck Bouwensz klei vervoeren naar de vesten 

43v Backer die wagenaar klei vervoeren en 2 karren 

44 Cornelis Willemsz uit "gouwerack" 13 bossen riet 

44 Goessen Dircxz 4 bossen riet 

44 Jan Thijssen 16 bossen riet 

44 Mijn Joncker op 't Leidse veer en Cornelis Cornelisz aarde vervoeren naar de Vesten (45 dagen) 

44 Jan Dirck Ghijssgen zijn grote schuit (12 dagen) 

44 Griet Jan Deelens vrouw 47 grote elzen 

44 Dirck van Beest 17 elzen 

44 - een schuit klei 

44 de procurator van Stein 200 bossen rijshout 

44 Willem Vroenz 6 schuiten klei 

44 - ballast vervoeren naar de Vesten 

44 Jan Dirck Ghijsgen 20 keer klei schieten op 't Hoofd 

44 Hans die smit 26 vorken 

44 Cornelis stokken maken aan de gaffels 

44 Theeu Jansz en Wouter zijn oom timmeren in de stad ter reparatie 

44 Theeu een deel gebruikt voor de bibliotheek van de Minderbroeders 

44v - 
300 voet planken in Dordrecht gekocht en gebruikt aan 't hok van de haven (of: de 
hoek?) en op het schip dragen en vracht naar Gouda 

44v Dirck Willemsz smit 
39 pond ijzerwerk, zoals wiggen gebruikt bij het rechtop zetten van de muur, 100 
kleine dennenagels en 300 dubbele middelnagels 

44v Jacop Phillipsz en zoon en 4 personen 
de muren rechtop zetten en windassen; 7 tonnen tras voor de stadsmuren en de 
brug van de Potterspoort en een schouw voor vervoer van de kalk 

44v Zeger Hugenz van Leiden 6 hoed kalk voor de stadsmuren en vracht 

45 79 mannen werk aan de dijk aan de Vesten 

45 Jan Kersgen van Ouderkerk 22 bossen riet 
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45 Daem Clincx (of:Elincx?) 18 bossen riet 

45 Neel Dammes 7 horden 

45 Dirck Maes bast of "merlijn" 

45 Cornelis Jansz van Overijsel 4,5 bossen riet 

45 Adriaen Thijssen 3 bossen riet 

45 Thijsgen Overijsel 7 bossen riet 

45 Cornelis Dirck Bouwensz klei vervoeren 

45 Backer klei vervoeren 

45 2 karrelieden klei vervoeren 

45 een man klei schieten over de IJssel aan de brug over de IJssel 

45 2 mannen 18 keer klei schieten op 't nieuwe Hoofd 

45 Claes Adriaensz bostel een grote schouw verhuurd aan de stad voor 51 dagen 

45 Nanne scheepmaker 
2 grote schouwen verhuurd aan de stad voor 78 dagen; 4 kleine schouwen voor 3 
weken verhuurd aan de stad 

45 Dirck Jansz in Alphen geweest om elsen te bekijken en te kopen 

45 Mees Claesz 2 schouwen verhuurd aan de stad voor 2 weken 

45 Claes Brantsz en Neel Claesz 2 schuiten klei opschieten bij de Potterspoort 

45v Jacop Phillipsz en zoon en 4 personen 
de stadsmuren repareren; stenen opstapelen die men gebruikte daarvoor; 2 
tonnen tras 

45v - vracht van 23.000 bakstenen, en uit het schip brengen 

45v Goessen Jansz 23.000 bakstenen voor het repareren van de stadsmuur 

45v Frans slotenmaker het slot om het gat van de haven mee af te sluiten 

45v Matheus Jansz en Wouter werk aan de Tiendewegsbrug en de Kleiwegsbrug en schouwhuur 

45v Dirck Willemsz smit 
2 duimankers met een gewicht van 14 pond; 100 dubbele middelnagels, 200 
kleine dennenagels 

46 Matheus Jansz en oom timmeren aan de bruggen en elders 

46 2 houtzagers zagen 

46 - een brug op de nieuwe haven en slepen; een schouw 

46 56 mannen werk aan de dijk om de Vesten 

46 - 3 karren 

46 Dirck Roelofsz baggeren 

46 - 3 wagens om klei te vervoeren naar de dijk 

46 4 lieden de wagens laden 

46 2 mannen de wagens lossen 

46 Claes Adriaensz bostel schouwhuur 
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46 Nanne schouwhuur 

46 Pieter Dircxz 22 bossen riet en brengen 

46 de sceepmaker bij de "hanepray" - 

46v - 
een schelf biezen, in Oud Reewijk gekocht om dammen te leggen bij de 
Magdalenen 

46v - 8 ladingen groene biezen en brengen 

46v - ballast en brengen naar de muren 

46v Jacop Claesz 9 ladingen groene biezen en brengen 

46v Pieter Vranckenz 4 bossen riet, door hem gekocht voor de stad voor de Vesten in de dijk 

46v Adriaen Cruyer baggeren onder de brug van de Molenwerf 

46v Claes Brantsz en Neel Claesz elk 2 schuiten klei, gebracht naar de Vest 

46v Jacop Phillipsz metselen aan de stadsmuren 

46v Aert Strobbe en zoon en 2 personen metselen 

46v - een schouw en stenen opstapelen 

46v Jacop Phillipsz 4 tonnen tras voor de stadsmuren 

47 Zeger Hugenz van Leiden 6 hoed kalk voor de muren en vracht en opslaan 

47 Huysraet 6 karren vervoeren 

47 55 man "dijken" aan de stadsvesten (207 dagen) 

47 2 karrevoerders vervoer naar de Vesten 

47 4 mannen klei laden 

47 2 mannen klei lossen 

47 Ghijsbrecht Geryt Aelbrechtsz een grote schouw voor 24 dagen 

47 Andries den tollenaar klei 

47 Dirck Jansz van Sluypick 6 ladingen biezen 

47 Nanne sceepmaker een grote schouw en 3 kleine schouwen 

47 - 75 elzen 

47 2 mannen 10 keer klei schieten aan de Haastrechtse brug 

47 Reyer Michielsz 7 tonnen riet 

47 - 2 kleine schouwen 

47 een wielmaker klei 

47v Matheus Jansz en zijn oom timmeren aan de stadvesten en elders 

47v Boeyen in de Vlamingstraat 15 stukken hout van 30 voet en vervoer 

47v Dirck Willemsz smit 
62 wiggen, gebruikt bij het rechtzetten van de muren wegende 105 pond; 4 
duimankers; 3 haken en 7 krammen in de Potterspoort gebruikt; 6 grote spijkers; 
400 dubbele middelnagels en 300 kleine dennenagels 
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47v Jacop Phillipsz en 5 personen metselen aan de stadsmuren; vijzels aan de muren gebruikt; 6 tonnen tras 

47v Coen Ockersz 
2 schuiten klei lossen voor de deur van Willem Vroenz om naar de dijk van de 
Vesten te brengen 

47v Neel Claesz en Claes Brantsz 
elk een schuit klei lossen bij de nonnen op de Gouwe om naar de dijk van de 
Vesten te brengen 

48 42 mannen werk aan de dijk om de Vesten (177 dagen) 

48 3 wagenvoerders klei mennen 

48 Geryt Dammesz 10 bokken klei voeren naar de Vesten; riet halen 

48 Thijs op Stolwijkersluis arbeid en klei schieten 

48 Pieter Pietersz van "Heekendorp" 14 ladingen groene biezen 

48 - puin, 2 kleine schouwen, bast en "marlijn" 

48 Erm t bostelwijff een grote schouw voor 2 weken 

48 Dirck Jansz Reewijk 12 ladingen biezen 

48 Nanne sceepmaker - 

48 Aert Feyssen een schuit klei 

48 Pieter Dircxz een kleine schouw voor 5 weken 

48 Jan Hobbenzoons zwager een kleine schouw voor 4 weken 

48 Jacop Moel een grote schouw voor 5 weken 

48 Jan Heynen een grote schouw voor 10 weken, nog 2 kleine schouwen voor 2 dagen 

48 Harman die karreman 4 karren vervoeren 

48 Claes Brantsz 1 schuit klei voor Willem Vroenz gelost en naar de dijk van de stadsvest gebracht 

48v Jacop Phillipsz en 2 personen 
metselen aan de stadsmuren bij het rechtop zetten; en 5,5 ton tras, windassen en 
zand 

48v Theeu Jansz en zijn oom Wouter timmeren; 16 middelhouten en vervoer 

48v Dirck Willemsz smit 
8 duimankers aan de leuningen van de bogen van de torens, wegend 36,5 pond; 
100 dubbele middelnagels en 250 kleine dennenagels 

48v Dirck Dircxz 1 kozijn voor de stad om het te plaatsen waar het nodig is 

48v Coen Ockersz 30.000 stenen brengen van de steenplaats naar Gouda 

48v Harman Harmansz deze stenen lossen en naar de torens vervoeren 

48v Geert Dirck Goessensz van Haastrecht 30.000 bakstenen 

48v een man baggeren naar de Doelen en aarde brengen naar het huisje en ophogen 

48v Coman Frans zekere "loncken" voor de stad 

49 31 mannen werk aan de vesten aan de dijk (106 dagen) 

49 - ballast, naar de dijk gebracht 

49 een mandemaker 11 karren vervoeren 

49 - 3,25 bossen riet; 3 schuiten klei 
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49 Geryt Dammesz 5 bokken klei vervoeren 

49 - 3 wagens met klei naar de vesten vervoeren; een schouw 

49 Reyntgesz helpen laden 

49 Cornelis Dirck Bouwensz voorschotten aan de kleiladers 

49 Jan Thomasz een grote schouw voor 21 dagen 

49 de procurator van het land van Stein een bos rijshout 

49 Pieter Dircxz een kleine schouw 

49 een man uit Leiderdorp 433 palen van elzen 

49 mijn Joncker upt Leidse veer een pont voor 6 dagen 

49 - 
de plecht gebroken van deze pont, bij het laden van de pont, die in de grond 
gelopen was en er weer uitgehaald 

49 2 mannen puin brengen naar de stadsvest 

49 - biezen maaien, die de stad geschonken zijn 

49 Mees Claesz een schouw 

49 Claes Roebol een schouw 

49 Dirck Paeu klei voor de stadsvesten 

49v Jacop Phillipsz en 4 personen metselen aan de stadsmuren; 3,5 ton tras 

49v - 4 hoed kalk uit Leiden en opslaan 

49v Matheus Jansz en oom Wouter timmeren; 16 middelhouten en slepen 

49v Dirck Willemsz smit 
een kabel aan St.-Jansbrug van 400 pond; een duimanker van 3 pond; 200 kleine 
dennenagels en 200 dubbele middelnagels 

49v Dirck straat 
4 karren zand; 8 stukken hardsteen, gebruikt in de zoldering van de toren; 
bestraten in de Tiendewegspoort en in de Doelen 

49v Cornelis Harmansz de opperman van Dirck opperen 

49v Cornelis backer de singel glad maken 

50 28 mannen 
werk aan de dijk bij de Vesten (76 dagen); 5 wagens om klei te vervoeren naar de 
dijk 

50 Bouwen Claesz en mr. Jan sintelkolen op de dijk bij de Vesten brengen 

50 - scheepsplanken, gebruikt aan die dijk 

50 Nanne Scheepmaker een grote schouw en 5 kleine voor 2 weken 

50 Mees Claesz en Claes roebol elk een schouw 

50 - 6,5 bossen riet 

50 Pieter Dircxz een kleine schouw 

50 Geryt Dammesz 3 bokken schieten met klei op 't Hoofd 

50 Cornelis een schouw 

50 Geryt Dammesz riet brengen 
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50 Matheus Jansz en Wouter zijn oom timmeren aan de vesten, 12 middelhouten 

50 Dirck Willemsz smit een duim en 3 krammen, 200 dubbele middelnagels, 200 kleine dennenagels 

50 de slotenmaker 
een hangslot aan de draaiboom van de Houtensteeg; een plaat aan de 
Magdalenatoren 

50 Huysraet 16 karren vervoeren 

50v Jacop Phillipsz en 4 personen metselen aan de muren en elders en 5 tonnen tras, en zand 

50v Zeger Hugenz 6 hoed kalk 

50v - vracht van 10 hoed kalk; 6 hoed kalk beslaan en opdragen en schouwhuur 

50v 25 mannen werken aan de dijk van de Vesten (72,5 dag) 

50v 3 wagenaars ("wagens") mennen met klei naar de dijk 

50v - 4 ladingen biezen naar de Kleiweg brengen tussen de horden 

50v Pieter Pietersz uit Heekendrop 4 ladingen biezen 

50v Nanne Sceepmaker 5 kleine schouwen en een grote 

50v Erm 't bostelwijf een grote schouw voor een week 

50v Geryt Dammesz 6 bokken met klei vervoeren, riet brengen 

50v Pieter Dircxz een kleine schouw 

51 Theeu Jansz 
timmeren aan de bruggen van de stad, die afgeborken waren; scheepsplanken 
gebruikt voor de bruggen; 4 stukken hout 

51 Dirck Willemsz smit 
een haak, een hengsel, een schijf, een klink, een kram-en-neus, en 2 "scheeren", 
500 middelnagels, 600 dubbele middelnagels en 100 dennenagels 

51 Jacop Phillipsz en 4 personen metselen aan de stadsmuren en 3 tonnen tras 

51 Pieter Adriaansz glazenmaker 2 raampjes in het vrouwenhuisje van de Kleiwegspoort 

51 de slotenmaker 

een slot vermaken aan de vierkante toren; een sleutel vermaakt aan de boom in 
het gat van de haven, een springslot aan de toren van de Kleiwegspoort, een slot 
versteld aan de Kleiwegspoort, een ijzer met 2 spieën en een ijzer versteld op het 
uurwerk; een klink, een neus en een kram en de ring verstellen voor aan het 
raadhuis 

51v 22 mannen werk aan de dijk van de vesten (85 dagen 

51v 3 wagenaars mennen 

51v Geerloff Jansz 11,5 bos riet 

51v - ballast 

51v Gheryt Dammesz 5 bokken met klei vervoeren 

51v Pieter Dircxz een kleine schouw 

51v Nanne sceepmaker 4 kleine schouwen 

51v - biezen vervoeren 

51v Cornelis Cornelisz een pont voor 37 dagen, en een aleman voor 7 dagen en een kleine schouw voor 
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5 weken 

51v Mees en Roebol elk een kleine schouw 

51v Jacop Phillipsz en 4 personen 
metselen aan de stadsbogen bij de Potterspoort en 18 tonnen tras voor de bogen 
en 6 hoed kalk uit Leiden en beslaan 

52 Jan Ruys, "steenplaetser" 10.000 bakstenen 

52 Gheryt Dircxz van Haastrecht 15.000 klinkers 

52 Claes Brantsz 25.000 stenen vervoeren 

52 een man helpen die stenen te lossen 

52 Theeu de timmerman 
gekocht in Dordrecht van Martijn Bouwensz 5 kwartier hout en vracht van 
Dordrecht naar Gouda en inladen in schip, en verteringen en reiskosten van 
Theeu 

52 Theeu de timmerman en zijn oom Wouter 
timmeren in de stad en 5 rondhouten, 10 keperhouten en slepen en vervoer, een 
dubbele raster, alles gebruikt voor de bruggen of voor de Magdalenen toren 

52 Dirck Willemsz smit 200 dubbele middelnagels; 100 kleine dennenagels 

52 Diewer Dirck Govertsz 6 schuiten klei, liggens bij de Lasarus en gebracht naar de dijk van de Vesten 

52v 27 mannen arbeid (85 dagen) 

52v 3 wagenaars mennen naar de Vesten 

52v een man aarde laden, toen men baggerde in de Koningstraat 

52v - 12 schouwen aarde halen en brengen naar de Vesten 

52v Nanne sceepmaker 5 kleine en 2 grote schouwen 

52v Mees Claesz en Claes Roelofsz elk een kleine schouw 

52v Pieter Dircxz een kleine schouw 

52v Cornelis Meesz 5,5 bos riet 

52v Gheryt Dammesz 6 bokken klei vervoeren 

52v Claes Dammesz 3 bossen riet 

52v 9 mannen werk aan de dijk aan de Vesten (17 dagen) 

52v Huge Dircxz Moel aarde, hem toebehorend, naar de dijk brengen 

52v Nanne sceepmaker 2 grote schouwen en 4 kleine 

52v Pieter Dircxz een kleine schouw 

52v Mees Claesz en Claes Roebol arbeid 

52v Jan Hondt een kleine schouw 

53 Dirck Gerytsz stratenmaker en knecht 
8 stukken steen op de bruggen; 14 voet trappen op de brug van de Potterspoort; 
1,5 kar zand 

53 - 
20 schouwen bagger, bij 't verlaat gehaald; 2 dagen bestraten op de brug van de 
Potterspoort 

53 Matheus Jansz timmeren aan de Vesten; 2 balken en vervoer 
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53 
Jacop Phillipsz en zoon en 4 metselaars, 3 opperlieden en 1 
opperman 

metselen aan de bogen van de stadsvest en 50 tonnen tras en metselzand, 10 
hoed Leidse kalk en vracht van 16 hoed kalk en 10 hoed kalk beslaan 

53v Dirck smit 
ankers van 4 pond, 2 spijkers van 2 pond, 400 dubbele middelnagels, 300 kleine 
dennangels 

53v - 20.000 klinkers brengen van de steenplaats naar Gouda en opzetten 

53v Aechte Jan Brantsz 24.500 klinkers voor de bogen 

53v Lange Grietenz 4 ladingen biezen halen van de dijk en brengen naar de Vesten 

53v de vennets van de maen (?) ballast gebracht naar de Vesten 

53v Andries Jansz die metselaar en opperman dekken en stoppen bij de Minderbroeders op 't "siechuis" en elders 

53v Wijnen dat calcwijf opte Gouwe een hoed en 3 tonnen kalk bij de Minderbroeders 

53v 4 mannen naar de stadsvesten 81 schouwen aarde brengen 

53v 7 mannen werk aan de dijk om aarde op te schieten en de dijk egaliseren (32 dagen) 

53v Pieter de verwer een schouw 

54 Willem Jansz lijndraaier 
zeilgaren en bezems en touwen die de metselaars bij hem thuis gehaald hebben 
voor het maken van de bogen bij de Potterspoort 

54 Willem Jansz lijndraaier 
door Harman die kistemaker gehaald touw om de dam op de nieuwe haven te 
gorden 

54 IJsbrant Michielsz en den houten Jan 12 dagen dijken aan de dijk bij "Wiloemstoren" (Wilaemstoren) (12 dagen) 

54 Geryt Dammesz 3 bokken met klei schieten op het nieuwe Hoofd 

54 Joost de steenplaetser 3 bossen en 6 schoven riet 

54 Roelof Symonsz 3 bossen riet vervoeren 

54 Andries die metselaar werk bij de Minderbroeders 

54 Willem Baerntsz 1.000 dakpannen op het ziekenhuis van de Minderbroeders 

54 Lambrecht die leidekker dakdekken bij de Minderbroeders 

54 Claes leidekker helper van Lambrecht 

54 - 150 leien, en leinagels 

54v Theeu de timmerman en Wouter timmeren aan de bruggen en elders en 12 palen 

54v Willem Jansz een grote paal 

54v - 4 sparren en slepen en 2 windassen 

54v Dirck Willemsz smit 
2 duimankers voor de Tilbrug gebruikt van 23 pond; 11 spijkers ook voor de 
Tilbrug van 18 pond 

54v - een diephaak vermaken; 400 dubbele middelnagels; 200 kleine dennangels 

54v Jacop Phillipsz en 9 personen 
metselen aan de stadsbogen bij de Potterspoort, en 6.000 klinkers halen, en 
metselzand, en 45 tonnen tras 

55 de Lasarussen een kabel, gebruikt om de palen uit de sloten te "winden"; "marlijn" 

55 Adriaen die bleycker 7 schouwen met aarde naar de Vesten brengen 
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55 - tenen om biezen te binden 

55 een rietdekker 2 bossen riet 

55 't Hoen Wittebol een schouw voor een week 

55 de Lasarussen 2 schuiten klei voor de Vesten 

55 de weduwe van Jan Heyn 4 kleine schouwen voor 6 weken 

55 Heynrick tollenaar een schip zand 

55 een Leidenaar een hoed kalk bij de Minderbroeders 

55 Andries die metselaar en opperman metselen bij de Minderbroeders 

55 Dirck Jansz calckman 1,5 hoed kalk bij de Minderbroeders 

55 Coen Ockersz 28.000 klinkers halen in Moordrecht en naar Gouda brengen 

55 Jan Thijssen in Gouwerack 6.000 klinkers 

55v Theeu timmeren aan de stad 

55v - 2 palen, een spar en slepen 

55v Dirck die smit en oom 
een ijzeren plaat aan de balk in het gat van de haven en een duim van 39 pond; 
een touw in het gat van de haven met een kram, en 7 spijkers; 200 dubbele 
middelnagels, 200 kleine dennenagels 

55v Nanne sceepmaker een grote schouw voor 3,5 dag; 2 kleine schouwen voor een week 

55v - 
2 kleine schouwen voor een week, een grote schouw, 5 schouwen gebruikt bij de 
Vesten 

55v Jacop Phillipsz en 9 personen metselen aan de Vesten 

55v een man puin kruien en stenen schoonmaken 

56 Jacop Phillipsz 40 tonnen tras 

56 een man van Leiden 10 hoed kalk en vracht 

56 - 28.000 klinkers opstapelen 

56 Geerlof Jansz riet, aan de dijk gebruikt 

56 Cornelis Hramansz klei kruien naar de Vesten 

56 mijn Joncker die metselaar en opperman metselen aan de vuilnisputten op de Gouwe 

56 Cornelis IJsbrandsz dijken bij de Dijkspoort 

56 Joncker de metselaar en opperman metselen aan de vuilnisputten 

56 Jan Harmansz de boot vermaken in 't gat van de haven 

56 - 4 bossen riet brengen naar de Dijkspoort 

56 Jaspar Jansz steenplaetser 34.000 kleine klinkers; 6.500 dubbele klinkers 

56 Coen Ockersz 19.000 klinkers halen en naar Gouda brengen 

56v Jacop Phillipsz en 10 personen metselen aan de stadsbogen 

56v 2 vrouwen stenen vervoeren naar de Doelen en de Dijkspoort 
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56v - 3 schouwen voor een week 

56v Jacop Phillipsz 40 tonnen tras 

56v Theeu den timmerman en oom timmeren in de stad; en 20 palen om steigers van te maken; een spar 

56v 2 houtzagers arbeid 

56v 2 houtzagers een grote paal, hout slepen en mennen 

56v Dirck die smit 
4 rosen, aan de deuren van het kleine verlaat bij het kerkhof gemaakt, wegende 
22 pond; 400 middelnagels en 350 dubbele middelnagels 

57 3 dijkwerkers het verlaat dammen bij het kerkhof 

57 Mees en Jacop Aelbrechtsz 12 schouwen met baggeraarde 

57 Cornelis Harmansz de dijk egaliseren aan de Vesten 

57 Geryt Dammesz 6 bakken met klei brengen naar het Hoofd 

57 Vrederick Jansz 5 schouwen met klei om de dam bij het kerkhof mee te maken 

57 Fije Jan Heynen een schouw voor 4 weken 

57 Huysraet 5 schouwen met klei voor de dam bij het kerkhof; 5 karren vervoeren 

57 Andries de metselaar metselen bij de Minderbroeders 

57 een Leidenaar een hoed kalk bij de Minderbroeders 

57 Heynrick Gerytsz 1.500 pannen bij de Minderbroeders 

57 - de stadsschouw was, volgeladen gezonken en is weer opgehaald 

57 Dirck Dircxz, Willem van douwen en Claes Crangen 30 schouwen baggeren binnen de stad tussen de sluis en het verlaat 

57v den bleycker baggeren in de Gouwe tussen de sluis en het verlaat, 29 schouwen vol 

57v - zand om op de dijk te strooien 

57v de weduwe van Jan Heynen een schouw maken 

57v Frederick Jansz 2.000 stenen 

57v Pieter Allertsz 500 stenen 

57v Andries die metselaar werk bij de Minderbroeders en 500 pannen (of tegels) 

57v Geryt Daemsz 3 bokken met klei brengen naat 't Hoofd 

57v Matheus Jansz arbeid en 28 sparren, 2 stukken wagenschot en zagen; 2 palen en slepen 

57v Dirck Willemsz smit 
ankers, wegende 31,5 pond; 400 middelnagels, 1200 "scot"-spijkers; 400 dubbele 
middelnagels 

57v Jaep Jansz aarde kruien naar de Doelen en naar de dammen 

57v Thijs de dekker dekken bij de Doelen; 8 bossen riet en tenen en 17 voet latten 

58 Jacop Philipsz en Evert zijn zoon en 4 metselaars en 5 opperlieden arbeid en 30 tonnen tras 

58 Dirck straat arbeid en 5,5 karren zand, nog 6 stenen 

58 Nanne sceepmaker de schouw voor 1,5 week, en schuithuur door Jacop Philipsz 

58 Mees Claesz werk aan de dam en de stadsdijk 
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58 Jacop Aelbrechtsz werk aan de dam en de stadsdijk 

58 Cornelis Harmansz werk aan de stadsdijk 

58 Bouwen Claesz werk met Dirck straat, een dag 

58 Harman die karreman 
ballast en zand voeren naar de vesten om de dijken daar mee te repareren, en op 
verzoek van de metselaars, in 50 karren 

58 Aert Willemsz van Moert 
21.000 bakstenen voor de Vesten en halen van de stenen en die uit de kleisschuit 
op het land zetten 

58v een man van Leiden 10 hoed kalk en vracht van Leiden naar Gouda, en beslaan 

58v Jacop Phillipsz en 10 personen metselen, en schouwhuur, 30 tonnen tras, alles aan de stads-bogen 

58v Mattheus Jansz en Wouter timmeren, en 2 palen, 4 sparren 

58v Dirck Willemsz smit 
5 winkelhaken, een duim van 3 pond, 200 dubbele middelnagels en 100 kleine 
dennenagels 

58v Claes Adriaensz werk aan de dijk achter Engel molenaar 

58v Geryt Jorijsz arbeid 

58v Lenert arbeid 

58v Fije Jan Heynens weduwe de bok, waarmee men stenen optilde 

58v Andries Jansz en opperman metselen bij de Minderbroeders 

59 Ghijs die dekker 
16 pannen en arbeid bij de Doelen en 2,5 hoed kalk, gebruikt bij de 
Minderbroeders 

59 Cornelis Harmansz arbeid aan de dijken 

59 Jacop Harmansz arbeid aan de dijken 

59 Heyn Banes (?) zand als ballast om op de wallen aan de Vesten te strooien 

59 Adriaen slaet en Adriaen die baghijnen knecht arbeid aan de wallen van de Vesten 

59 Cornelis Roebol en Geryt Jorijsz arbeid 

59 de stoeldraaier arbeid aan de wallen van de muur 

59 Magdalene, de vrouw van Geerlof die dekker 2,25 nossen riet 

59 Theeu de timmerman en oom Wouter en een helper 
timmeren aan de stadsbruggen en elders; scheepsplanken, gebruikt aan de 
Haastrechtse brug en slepen 

59v Dirck Willemsz smit 
16 glasijzers, gezet in de nieuwe Doelen; een band en hengsels; 300 dubbele 
middelnagels; 350 kleine dennenagels 

59v Jacop Phillipsz en 10 personen werk aan de stadsmuren en 40 tonnen tras 

59v een man aarde kruien naar de Vesten 

59v Symon Sobbe ballast brengen naar de Vesten 

59v Geryt Dammesz 4 bokken met klei opschieten op het Nieuwe Hoofd 

59v Andries die metselaar en opperman metselen en dekken bij de Minderbroeders op het ziekenverblijf 

59v Aert Gorysz 2,5 bossen riet 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        682 

 

 

59v Jan Zaersz 3 bossen riet, alles voor de stadsvesten 

60 Jacop Phillipsz en 10 personen metselen aan de stadsmuren en 40 tonnen tras en 3 schouwen voor 14 dagen 

60 Matheus Jansz timmerman en oom arbeid in de stad 

60 Willem Jansz 3 stukken wagenschot in de grote school 

60 Dirck Willemsz, smit 
2 ankers op 't Hoofd wegend 23 pond, 3 hengsels, 3 klinken met neuzeb, 100 
kleine dennenagels, 200 dubbele middelnagels 

60 Lijsken over IJssel werken aan de voet van de IJsselbrug over de IJssel 

60 Lijs rijshout en riet gebruikt aan deze voet 

60 Geryt Dammesz 4 bokken met klei opschieten op het Nieuwe Hoofd 

60 Harmen die karreman 62 karren zand vervoeren naar de nieuwe Doelen 

60v Frans Pietersz, slotenmaker 

een sleutel in het Doelenpoortje en het slot vermaakt; een sleutel in de draaiboom 
aan ;t slot, en het slot vermaakt; een slot versteleen aan de kooltuin; een slot 
verstellen aan Jan Simpels valdeur; het slot verstellen aan de Raam en 2 sloten; 2 
blokken in de Raem; een sleutel van de turfkist op het Raadhuis; een slotrad 
maken in de Tiendewegspoort; een hangslot aan de ladders bij St.-Barbara-kapel 

60v Andries die metselaar en opperman metselen bij de Minderbroeders 

60v Jan Ghijsen 1.000 pannen bij de Minderbroeders gebruikt 

60v broeder Cornelis bij de Collatiebroeders een glas in de stedekamer vermaken, dat eruit gegooid was 

60v 3 gezellen de stadssingel en de stadsvesten egaliseren (12 dagen) 

60v Screvek 3 gaten stoppen op de nieuwe sluizen aan de dijk, waar de v aldeuren ingi 

60v Geryt Dammesz 2 bokken klei opschieten in het nieuwe Hoofd 

60v Andries die metselaar en opperman arbeid bij de Minderbroeders 

61 Jan Jansz van Stolwijk werk in de nieuwe Doelen en bomen snoeien 

61 Claes Adriaensz werk aan de dijk van de Vesten 

61 verschillende baggeraars baggeren in de Gouwe 124 schouwen 

61 Dirck straat 2 karren zand 

61 Jacop Phillipsz en zoon metselen aan de stadsmuren en -bogen (8 dagen) 

61 Aert Strobbe en 5 personen metselen 

61 Zeger Hugenz van Leiden 10 hoed kalk en vracht 

61 Nanne Cornelisz schouwen en bokken, gebruikt door de metselaars 

61 Jacop Phillipsz 26 tonnen tras 

61 - 11 hoed kalk opslaan 

61 Dirck Jansz 1 hoed kalk, gebruikt aan de stadsmuren 

61 Machtelt Baernts kalk, daar gehaald 

61 Cornelis Harmansz en Jacop Aelbrechtsz de dijk effenen aan de vesten 

61 Geryt Dirc Goossen 22.000 klinkers voor de Vesten 
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61v Jacop Phillipsz en 3 personen metselen in de stad, en 0,5 ton tras 

61v Pieter Dircxz latten, vorsten en panelen bij de Minderbroeders 

61v Theeu Jansz 
timmeren in de stad en scheepsplanken liggend op de zijl in de school; 2 
rijshouten, waar deuren en ramen van gemaakt zijn in het huisje van de 
Tiendewegspoort en zagen 

61v Dirck Willemsz smit 
een kabel, 2 krammen van 3 pond, 200 dubbele middelnagels en 100 kleine 
dennenagels 

61v Lambrecht die leidekker en opperman dekken op de toren 

61v Jan die Minrebroeder timmeren op de toren van de kerk (8 dagen) 

61v Jacop Egbertsz werk aan de dijk van de Vesten (8 dagen) 

62 Jan die Minrebroeder timmerem op de toren van de kerk (8dagen) 

62 Symon Heynricxz 
5 schuiten klei opschieten en die klei geleverd aan de procureur-generaal als 
vergoeding voor de 5 schuiten klei, die de stad van de procureur gekregen had 

62 Geryt Dammesz 4 bokken klei in het nieuwe Hoofd werpen 

62 Cornelis Harmansz en Jacop Aelbrechtsz baggeren in de Vesten, een schouw 

62 Huysraet 33 karren met zand en stenen voeren 

62 Ghijs de dekker en knecht 
6 bossen riet, gebruikt op het poortwachtershuisje van de Tiendewegspoort; 18 
voet latten; tenen; dekken op het huisje 

62v Theeu 
timmeren en 10 sparren voor het huisje van de Tiendewegspoort en een eiken 
plank 

62v Dirck Willemsz smit 

een kabel in het gat van de haven vermaakt, wegende 17 pond; 2 mantelijzers 
voor het huisje (7 pond), 3 ankers (7 pond), 6 duimankers aan de leuningen van 
de toren (53 pond); 4 hengsels met duimen in het huisje, 1.100 lasijzers, 400 
dubbele middelnagels, 100 kleine dennenagels 

62v Jacop Phillipsz en 7 personen 
metselen op de St.-Janstoren en in het huisje van de Tiendewegspoort en 0,5 
hoed kalk en 12 tonnen tras voor St.-Janstoren 

62v een man van Leiden 3,5 hoed kalk en beslaan 

63 Jan Pietersz 3.000 stenen voor het huisje in de Tiendewegspoort en elders 

63 Geryt Dammesz 2 bokken klei opschieten op het nieuwe Hoofd 

63 Theeu Jansz en oom 
timmeren aan 't huisje en aan de leuningen voor de torens aan de stadsvesten (9 
dagen) 

63 - een gezaagd stuk wagenschot in de klerkenkamer en slepen 

63 Dirck Willemsz smit 
4 duimankers aan de leuningen voor de torens (22 pond); 100 middelnagels en 
200 dubbele middelnagels 

63 Jan die Minrebroeder timmeren op de toren van St.-Jan 

63 Jan Thomasz 
3 katrollen gebruikt voor het vuurwerk; 2 tonnen, waarmee het lood van de toren te 
Antwerpen gezonden was (?) 
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63 Jacop Phillipsz en 6 personen metselen aan de stadsmuren en elders en 3 tonnen tras 

63v de knecht van Dirck straat opperen en baggeren 

63v Jacop Aelbrechtsz baggeren 

63v de karrevoerders 13 karren voeren, met stenen en zand 

63v Ghijs de dekker 16 pannen die op het huisje van de Tiendewegspoort liggen en arbeid 

63v Dirck Jansz calcman 2 tonnen kalk, gebruikt op de toren 

63v Dirck straat 4 neuten (om balken te steunen) gebruikt in de St.-Janstoren 

63v - 
8 voet touwen van 4 duimen, gebruikt in het huisje bij de Tiendewegspoort, 6,5 kar 
zand 

63v Dirck straat bestraten in de Kloveniersdoelen, in de school en elders 

63v Matheus Jansz en Wouter timmerman 
timmeren in de stad, 3 stukken wagenschot, nog 2 stukken, gebruikt voor de luifels 
aan het stadhuis en zagen en mos en teer; hout thuis halen per kar 

64 Dirck Willemsz smit 
8 wiggen in de muren bij de Magdalenentoren, wegende 17 pond; een hengsel, 
800 "scot" spijkers, 300 dubbele middelnagels 

64 Dirck straat en opperman bestraten bij de Tiendewegspoort en elders en 3 karren zand 

64 Jacop Phillipsz en 3 personen 
metselen aan de stadsmuren en aan Vlamingspoortjestoren en tras en een 
schouw 

64 - 
een sleutel in de Tiendewegspoort en het slot vermaken; 2 platen voor het 
uurwerk; een slotrad maken in de Tiendewegspoort; een slot aanbrengen en 
verstellen in de Dijkspoort 

64 Theeu die timmerman en Wouter arbeid in de stad en een blad wagenschot en slepen 

64v Jacop Phillipsz en 2 personen metselen bij het rechtopzetten van de muren en 2,5 ton tras en windassen 

64v 2 mannen aarde brengen naar de muren 

64v - sintelkolen, die naar de Vesten zijn gebracht 

64v Dirck Willemsz smit 
34 pond ijzer aan wiggen gebruikt aan de muren, 100 kleine dennenagels, 600 
scos-spijkers 

64v Matheus Jansz die timmerman arbeid en schouwhuur 

64v Pieter Adriaensz, glazenmaker 
glazen die hij op het stadhuis gemaakt heeft en stoppen, nog een glas dat in de 
Tiendewegspoort staat; een nieuw glas, gemaakt op de toren; glazen, gemaakt op 
de toren; glazen gemaakt in de hal; bij de Minderbroeders glazen gemaakt 

64v Machtelt Baernts 
een bos bezems, die zij gekocht heeft om het stadhuis mee schoon te maken 
"ende te houden" 

65 10 mannen bijten hakken in de IJssel (in december) en 3 schuiten voor de "biters" 

65 Jan Simpel toezicht houden hierop 

65 Willem Jansz 
2 balken, een gezaagd stuk wagenschot, 11 eiken planken, 6 sparren en een blad 
wagenschot, gebruikt in de toren van St.-Jan 
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65 Theu Jansz timmeren aan Jan Simpels huisje 

65 Frans die scoelapper 5 "tael" turf voor gebruik op de St.-Janstoren 

65 Dirck Willemsz smit 
een brandijzer wegend 14 pond, bij de Minderbroeders in de "stoeff"; 8 grote 
spijkers voor het huisje van Jan Simpen van 10 pond; 300 dubbele middelnagels, 
150 kleine dennenagels 

65 Daan Jansz 3 balken op de St.-Janstoren en een eiken plank daarvoor 

65 Wijntes die wagenaar 
alle vuurroeren halen van de torens en van de kapitelen van de torens en de 
toortsen op het stadhuis brengen 

65v Theeu die timmerman timmeren in de stad 

65v Wouter Dircxz timmeren in de stad 

65v Trijn Jan Piersz scheepsplanken 

65v de weduwe van Jan Matheusz een balk van 40 voet, gebruikt op de Stoefbrug 

65v Willem Jansz 3 delen, waarvan een deur is gemaakt bij de Minderbroeders 

65v een man die hielp bij het laden en lossen van het hout van de Gouwsluis 

65v Wouter timmerman 
vertering, toen hij op hout uit was van de Gouwsluis; vracht voor varen naar de 
Gouwsluis, de vracht van het hout van de Gouwsluis hier te brengen en naar de 
Doelen te slepen 

65v Claes slootgen de weg bij de overtocht maken 

65v Huysraet 7 karren zand of stenen vervoeren 

65v Theeu die timmerman timmeren aan de stadsbruggen 

65v Wouter die timmerman die ook timmerde in de stad 

65v 2 houtzagers zagen 

65v - 2 middelhouten 

66 Dirck Willemsz smit 
22 grote spijkers wegende 20 pond, 2 hengsels van 5 pond, 2 banden voor een 
brug; een bout met 2 schijven; 300 kleine dennenagels, 400 dubbele middelnagels 

66 Jan die minrebroeder timmeren aan het uurwerk op de St.-Janstoren 

66 de slotenmaker 
een grendelslot aan de valdeur op St.-Janstoren bij het uurwerk; een sleutel aan 
de Potterspoort 

66 - een mand waar men turf in draagt in de achterkamer 

66 Geryt Dammesz de klei effenen op het nieuwe Hoofd 

66 Lambrecht die dekker 
de St.-Janstoren opnieuw dekken vanaf de tinne of de loden zolder tot de hele 
omgang met leien en nagelen die daarvoor nodig zijn; de pilaartjes verloden, die 
bij de slagklok staan; de loden zolder en de deur van de loden zolder 

66 - 
Deze Lambrecht heeft beloofd zijn leven lang de omgang dicht te houden en 
datgene dat hij nu gemaakt heeft zal zij ook dicht houden zonder betaling voor zijn 
werk, zijn leven lang. Aldus gedaan in tegenwoordigheid van Dirck straat, Jacop 
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Phillipsz en Reynier Heynricxz Paeu met toestemming van de burgemeesters, op 
12 december 1528. 

66v Theeu, die timmerman en Wouter zijn oom timmeren aan de bruggen en hout slepen 

66v Baernt Dircxz 
de serpentijnen en de kamers halen uit alle poorten, en de vuurroeren van de 
kapiteins van de torens; hij liet kruit en alles brengen naar de opslagplaats; het 
loon van de wagenmenner 

66v Dirck straatgen bestraten op het Marktveld; bagger in 100 schouwen uit de Gouwe gebaggerd 

66v de weduwe van Jan Meesz 8 oogstvaten(?) waarmee geoogst is bij de Brigitten 

66v - 
een balk, waarvan planken gezaagd zijn om op de bruggen te leggen en een paar 
balken 

66v Theeu timmerman en 3 personen arbeid in de stad 

66v Dirck Willemsz smit 
14 grote spijkers voor 't Hoofd, wegende 17 pond, 7 spijkers in de Zijl op het 
Marktveld, 200 dubbele middelnagesl en 100 kleine dennenagels 

67 Jacop Phillipsz en 2 personen metselen en 3 vaatjes tras voor de zijl op het Marktveld 

67 Matheus Jansz, timmerman en Wouter zijn knecht en 2 houtzagers arbeid en 2 middelhouten en slepen 

67 Willem Z Aersz de boot van de stad timmeren 

67 Griet, de weduwe van Jan Cornelisz 2 stukken wagenschot, gebruikt voor de deuren van de gerechtskamer 

67 Theeu den timmerman arbeid 

67 Jan Govertsz 
de deuren vermaken van de kamers beneden in het Raadhuis, en de tafels in de 
kamer langer maken (6 dagen) 

67 - 2 pezen, waar het lood aan hangt van de 2 deuren van de kamers beneden 

67 Jan Dirck 't Hessgeen 2 wilgen om valbruggen van te maken 

67v de slotenmaker 

2 hengsels aan de schepenkamer vermaken, en het slot van de deur van die 
kamer en een neus daarvoor en een kram; 2 hengsels aan de 
burgemeesterskamer vermaken en het slot en een neus en plaat aan die deur; 4 
hengsels aan de tafels gemaakt in de kamer; 2 zitplaatsen aan de tafels; 2 wielen 
(raeden) waarmee de deuren dichtvallen; een sleutel aan de Haastrechtse brug 
vermaken; een sleutel van de wielen 

67v Cornelis Pietersz slotenmaker sloten en sleutels vermaken, bij de Minderbroeders 

67v Degenaar Jansz lood, gebruikt op Jan Simpels huisje en het lood dat aan de herenkamer(?) hangt 

67v Matheus Jansz timmeren en 4 sparren, die gestoken zijn in de diephaken 

67v 2 houtzagers arbeid 

68 10 mannen bijten hakken in de IJssel en 3 schuiten 

68 Pieter Adriaensz 
stoppen, verloden en repareren alle glazen bij de Minderbroeders voor een jaar; 
een (glas) vermaken in het accijnshuisje tegenover het St.-Katrijnengasthuys en 
een glas repareren in Jan Simpels poort 

68 Dirck Willemsz smit 3 spijkers van 8 pond in de zijl voor Dirck Dircxz en een duim van 2 pond; 300 
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dubbele middelnagels, 150 kleine dennenagels 

68 Dirck straat 91 schouwen met bagger uit de Gouwe 

68 de slotenmaker 3 kamers vermaken 

68 de "cuyper" op de Vismarkt een viskaar maken, waarin men de vis loslaat 

68 Baernt smit van Uijwoerden 
5 uylboerden, kalkhijssteen om mee te bestraten (3,5 lading) en lossen en 
vervoeren 

         

15 Diversen  
69 mr. Dirck te Antwerpen een riem papier 

69 - een mand 

69 een deurwaarder 
publiceren van 3 kopieën van bevelschriften van de Utrechtse goederen; en van 
de "Utrechtse zouten" opslaan 

69 Pieter Thonisz, deurwaarder via mr. Dirck Heynricxz gijzeling gedaan in de stad inzake de 6e termijn van de extra-ordinaris bede 

69 Gheen Symonsz in Amsterdam gekocht voor de stad 
1056 pond buskruit en brengen naar het schip en vracht van Amsterdam naar 
Gouda en slepen en opdragen 

69 - 
de verordeningen inzake het aannemen van de soldaten en ruiters in deze oorlog 
van Utrecht 

69 Neel van borch kaarsen, reuzel, bast en touw gehaald voor een jaar 

69 - 
2 gesloten brieven gezonden door de landvoogdes aan de rentmeester van 
Zeeland om te beletten dat men de Goudse bierschepen zou beroven van bier 
e.a., en dat men de afgenomen goederen zou teruggeven 

69 - 
Een gesloten brief van de Raad aan de baljuw van Den Briel inzake het 
wegnemen van het Goudse bier van de orrlogsschepen 

69v Hillegont, weduwe van Willem Trompers 
geld vanwege de 3e termijn van een kwart en een 12e deel van een huis staande 
recht tegenover de IJsselbrug, gekocht door Dirck Govertsz 

69v Aert Pietersz, harnaschmaker 
de "flappert" maken van de nieuwe belastingen, waarmee men de muren en dijken 
zou maken die hij uitgeschreven heeft 

69v Joncker, die bode uit Den Haag fooi voor het brengen van het bericht dat Hattem ingenomen was 

69v een deurwaarder een kopie van het bestand van Frankrijk van de 8 maanden 

69v de zoon van Claes van Spiers, van IJsselstein 
fooi voor het brengen van het bericht dat Utrecht bezet was op 3 juli (toestemming 
van de kamer 

69v een molenaar uit Oudewater 
fooi voor het brengen van het bericht dat Utrecht bezet was op 3 juli (toestemming 
van de kamer 

69v een deurwaarder 
vanwege de gijzeling die hij hield om betaling te krijgen van de rest van de 
ordinaris bede 

69v een bode fooi voor het brengen van het bericht van het overlijden van Machtelt Dibbouts 
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(met toestemming van 2 burgemeesters 

70 de griffier van fionanciën en zijn klerk 
verifiëren en registreren van twee brieven van uitstel inzake de lopende renten van 
5.000 en van de 2.500 per jaar over heel Holland 

70 de klerk van de "audiencier" 4 brieven inzake de bezegeling van genoemde renten 

70 de audiencier de bezegeling van de 5 brieven van uitstel van verschillende rentes en be 

70 - 4 zakjes om geld in te doen 

70 Lambrecht van Nes, deurwaarder 
een kopie uit het bevelschrift dat er geen soldaten "after lande" mochten reizen 
zonder paspoort op verbeurdverklaring van "hals ende lijff" 

70 Claes Jansz coster luiden voor de donder, met toestemming van de kamer 

70 een man 
die naar Delft liep met een brief aan de Raad, om te weten wat men zou doem met 
de "luteriaen" die in het gasthuis lag 

70 Willem Pietersz, de procureur van de stad 
geld, voor zekere dienst, door hem bewezen volgens een staatje dat daarover 
bestaat 

70v Jan Rommersz 3 kopiën schrijven inzake de gemene landsrenten 

70v Calve te Utrecht 
de kwitantie schrijven inzake de erfpacht van het land van Stein, hij verklaarde dat 
men 12 groten placht te geven, en 6 groot is betaald door Joest Hobbenz 

70v rentmeester Dirck Goetscalcxz de pacht van het klerkambt 

70v Pieter Anthonisz, dorewairder 
gijzeling namens Willem Gout, rentmeester om betaling te krijgen van de ordinaris 
bede, bij vervroeging opgebracht 

70v de pater van de Magdalenen 

zeker land dat achter zijn klooster is uitgegraven, en waarvan de dijk aan de 
stadsmuur is gemaakt, en aarde die de stad uitgegraven heeft omtrent de 
Kleiwegspoort die aan de pater toebehoort. Daarvoor is met de tresorier een 
vergoeding van 2 pond vastgesteld met toestemming van de kamer 

70v Machtelt Baernts 
de beide kamers in het stadhuis "vieren" (=verlichten, een vuur stoken), en door 
de kamer betaald 

71 de 4 boden de omslag van 2 maanden voor hun arbeid 

71 Hillegondt, weduwe van Willem Trompers 
de 4e termijn voor een huis over de IJssel, dat Dirc Govertsz gekocht had, zodat 
de betaling rond is 

71 - 
het bevelschrift inzake de lege tonnen, die in Vlaanderen de brouwers ontnomen 
worden 

71 de griffier van de finantiën 
de brieven van gratie verifiëren en registreren inzake de extra-ordinaris bede te 
Utrecht toegestemd; en de gratie-brieven om de renten van 1.000 gulden en 2.000 
gulden niet te betalen 

71 Coman Jan 
met brieven van de stad aan heer Jan van Duvenvoirde, omdat men de burgers 
van de stad wil dwingen te betalen voor hun lege tonnen, die door de 
Sparendamse sluis varen, tegen de oude gewoonte in 

71 - een rentebrief op het gemene land, die de stad gekocht heeft, op naam van 
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Willem Jan, burgemeester 

71 mr. Phillips Vranckenz was voor het bezegelen van de rentebrieven van het gemene land 

71v Adriaen Dircxz alias Muys Adriaen 
geld, hem gegeven door de kamer, volgens vonnis van schepenen vanwege de 
beurt van de brug 

71v de Minderbroeders en de Clarenzusteren 
geld, hen gegeven door de vroedschap voor de 3 grachten, die de kastelein in 
pacht genomen heeft 

71v - 500 toortsen, gekocht van Jacop die zeylmaker 

71v Jan Ghijsen en Adriaen Boss 
geld, met toestemming van de kamer, waarvoor ze gebaggerd hebben in het 
Zwaansgat 

71v - 
De stad Gouda heeft zekere renten van het gemene land moeten kopen om te 
lossen, zoals andere steden en het platteland moesten doen 

         

16 Pannendaken  
72 Dirck Pieter Feysz 11 roeden en 4,5 voet 

72 Ghijsbrecht Bouwensz 5 roeden en 4 voet 

72 Jacop Adriaensz 5 roeden en 1 voet 

72 Jan Gerytsz 4 roeden en 4 voet 

72 Huych Aertsz in de Nayerstraat 7 roeden en 3 voet 

72 Jan Jansz steenhouder 5 roeden en 2 voet 

72 Heynrick Romboutsz 6 roeden en 2 voet 

72 Pieter Pietersz in de Lecworssteeg 7,5 roeden 

72 Harpar Jansz scipper 1 roede 

72 Coppen die zeelander 4 roeden en 8 voet 

72 Cornelis Dircxz bockel 29 roeden en 3 voet 

72 Ael Symons 3 roeden en 3 voet 

72v Melis Claesz aan de markt 11 roeden en 3 voet 

72v de weduwe van Symon Vermeyen in de Peperstraat 5 roeden min 1 voet 

72v Jan die dekker op de Turfmarkt 6 roeden en 10 voet 

72v Willem Baerntsz, scipper in de Nayerstraat 6 roeden min 1,5 voet 

72v Neeltgen, franchijnmaecster (perkamentmaakster) op de Turfmarkt 8 roeden en 2 voet 

72v Cornelis Heyn Dodden 8 voet 

73 - saldo 

         

17 Bezoldigingen  
73v Ploen die boomsluyter de boom aan het tolhuis openen en sluiten 
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73v Harman Cornelisz 
het marktveld schoonmaken en hij heeft beloofd met het "hofmanneken", dat hij of 
zij het elke week zullen schoonmaken en indien zij in gebreke blijven, zullen 
tresoriers het op hun kosten laten schoonmaken 

73v 
de poortwachters van de voorpoort en van de middelpoort in Den 
Haag 

voor Nieuwjaar 

73v Zaers Dircxz de Dijkspoort bewaken 

73v de kastelein de confirmatie halen van het gerecht 

73v Jan die hoeftman die bode jaargeld voor zijn tabberd 

73v Anthonie le bur..., deurwachter van de rekenekamer in Den Haag voor Nieuwjaar 

73v de dienaars van de baljuw en de procureur in Den Haag voor Nieuwjaar 

73v Pieter Aertsz coster van St.-Joostgasthuis de klok stellen 

73v Huge Moel de Tiendewegspoort en het wed en de Doelenpoort bewaken 

73v Joest Hobbenz de Veerstalpoort naast het Tolhuis openen en sluiten 

73v Ghijs Cornelisz Pothuispoort en het hek en de boom openen en sluiten 

74 
Dirck Reyersz en Mijn Joncker, gezworen boden van het Hof in Den 
Haag 

voor nieuwjaar 

74 Dircktgen Adriaen Dircxz de Doelen bewaken 

74 Ghijs Couck het Vlamingspoortje bewaken 

74 de roededragers of bodes de kamer bewaren 

74 Claes Michielsz, bode zijn tabberd 

74 Kers Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

74 Jan Rommersz de weeskamer bewaren 

74 
die van het gerecht, de tresoriers, de kastelein en de schout en mr. 
Dirck Heynricxz 

hun kleding 

74 mr. Cornelis, de stads-chirurgijn bezoldiging, ook voor zijn tabberd 

74 de schepenmeesters de poortpanding, Palmpasen 

74 Geryt die knechts 4,5 viertel land, morgengeld 

74 Jan die smit de klok stellem in de St.-Janskerk 

74v Baernt Dircxz het stadhuis bewaren, de tresorierskamer en de weeskamer 

74v Willem Pietersz, procureur van het Hof van Holland bezoldiging 

74v 
mr. Baltasar Lievijnsz van Hogelande, advocaat in het Hof van 
Holland 

bezoldiging 

74v mr. Niclaes, advocaat in de Grote Raad te Mechelen bezoldiging 

74v 
de erfgenamen van mr. Jan Basijn, procureur in de Grote Raad te 
Mechel 

bezoldiging voor 8 maanden dienst aan de stad 

74v mr. Cornelis van Schoonhoven, advocaat in het Hof van Vlaanderen bezoldiging 
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te Gent 

74v de dekens van de Nootgoods de klok stellen 

74v Gheryt Daem de korenaccijns bewaren 

74v de Rederijkers bezoldiging voor een jaar de processie te regelen 

74v de schepenmeester vanwege de poortpanding van de St.-Jan 

74v mr. Dirck Heynricxz een half jaar pensioen voor zijn pensionarisschap (tot 5 juni 1528) 

75 Jan die Bruyn en Frans Cornelisz een half jaar pensioen voor het bewaren van de accijns 

75 bij Lievijn Gerytsz verteringen van de gemene schutters bij hem op St.-Jorisdag 

75 de gemene schutters van de jonge Kloveniers bezoldiging voor het papegaaischieten, met toestemming van de vroedschap 

75 Geryt Daem de korenaccijns bewaren 

75 Jacop Ketel de vuurroeren van de stad schoonhouden, bezoldiging 

75 Gheryt Daem de korenaccijns bewaren 

75 de schepenmeesters bezoldiging vanwege het zegel uit de klerkenkamer 

75 de schepenmeesters vanwege de poortpanding van Allerheiligen 

75 mr. Dirck Heynricxz een half jaar pensioen voor zijn pensionarisschap tot 5 december 1528 

75 de schoutsdienaars, via de schout hun kleding 

75 de schepenmeesters vanwege de poortpanding 

75 Nelle Willem Stevensz 
4 kannen wijn, die de muzikanten op de Verzworen Maandag naar oude gewoonte 
gedronken hebben 

75v Nelle Willem Stevensz verteringen door de oude schutters op Verzworen Maandag 

75v Aeli in den Horen verteringen daar van de jonge schutters op Verzworen Maandag 

75v Jaeptgen Geryt Aertsz verteringen daarvan de oude Kloveniersschutters op Verzworen Maandag 

75v Jaeptgen Geryt Aertsz 
verteringen van de oude Kloveniersschutters te zijnen huize op St.-
Sebastiaansdag, dit alles naar oude gewoonte en op bevel van de kamer 

75v Jan de Bruyn en Frans Cornelisz de bieraccijns bewaren, met toestemming van de kamer en de vroedschap 

75v Gheryt Daem de korenaccijns bewaren 

75v mr. Phillips Vrancken het klerkambt bewaren 

76 - saldo 

         

18 Renten  
76v de renteniers te Amsterdam via Reynier Paeu renten 

76v de procurator van de regulieren te Amsterdam renten, uit naam van Hillegondt Paeuwen 

76 - vanwege de brug en de Veerlaan 

76v de renteniers te Antwerpen, via Dirck Jansz de Lange en Reyer Paeu renten 

95 - saldo 
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19 
Voorschotten toen de Gelderse en Utrechtse 
vijanden in Den Haag waren  

95 Willem Luyt en 2 timmerlieden en 2 schuitvoerders en een man 
naar de sluis "tot ghoe Jan van der Wellen" om die open te zetten en het land over 
te laten lopen, op bevel van de procureur-generaal, op 10 maart 1528 geschied 

95 Baernt Jansz gansman 
naar Delft met een brief vanwege de stad; naar Hazerswoude en Koudekerk om 
bericht te brengen over de Geldersen, op bevel van de procureur-generaal en de 
kastelein; naar Gouwsluis en Alphen aan de Rijn, op bevel van de burgemeesters 

95 Brandewijntgen 
gezonden naar Voorschoten en Wassenaar, om te vernemen waar de Geldersen 
waren, of ze vertrokken waren waarheen, op bevel van de burgemeester 

95 Allert Ottenz die cuyper 
naar Woerden met brieven aan de heer van Castre, op bevel van de 
burgemeesters 

96 Adriaen Adriaensz 
naar Dordrecht met brieven aan de stad, op bevel van de burgemeesters; 
overgevaren naar Krimpen'Over' Leck, Papendrecht en Dordrecht; dit 's nachts 
gedaan 

96 Dirck Benne 
te paard naar Woerden met een brief aan de heer van Castre, op bevel van de 
procureur-generaal en de burgemeesters; en naar Oudewater met een brief 

96 Geryt Sammel 

naar Schoonhoven met een brief, te paard, en terug met een brief; naar Woerden 
te paard op bevel van de procureur en de burgemeesters; naar Montfoort te paard, 
heimelijk daar heengestuurd om bericht te krijgen inzake "de vianden"; naar die 
van Schoonhoven, Vlist en Haastrecht met een waarschuwingsbrief en terug met 
een brief aan de stad, op bevel "als voren"; nog naar Woerden met een brief aan 
de heer van Catre, te voet, op bevel "als voren" 

96 
Geryt Samuel, Mathijs Dircxz, Heynric Willemsz, Pieter Willem 
Meesz, Jan Turck en Jan Jansz 

naar Haarlemmermeer gevaren om zekere vuurroeren van de stadhouder te 
begeleiden daarheen 

96 hun schuitvoerders Pier Daem en Ghijsbrecht Kerssen bezoldiging 

96v Geryt Sammel 
naar de Rijn gestuurd om in de veengebieden te kijken waar de Gelderse soldaten 
heengingen, op bevel van de procureur en de kastelein (13 maart) 

96v Aert Aertsz 't Hoen 
naar Woerden met brieven aan de procureur-generaal; zekere soldaten naar 
Nieuwerbrugge gebracht op bevel van de procureur-generaal en de baljuw van 
Schieland; naar IJsselstein en Monfoort om informatie inzake de Geldersen 

96v Dirck Adriaen Dircxz naar Oudewater op bevel van de burgemeesters om infornatie inzake de Gel 

96v Coenraert de beeldesnijder naar Haarlem en Leiden, op bevel van de burgemeesters 

96v Jan Dirck den Ouden 
naar de stadhouder in Dordrecht met gesloten brieven, verder naar Woerden en 
Delft, op bevel van de burgemeesters 

97 Dirck Aertsz 
te paard naar Oudewater om informatie over de Geldersen, op bevel van de 
burgemeesters 
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97 Bouwen Claesz 
met brieven van de heer van Castre aan de hoofdman te Delft op bevel van de 
burgemeesters; ook naar de heer van Castre met enige mannen, om die 
aangenomen te krijgen op bevel van de burgemeesters 

97 Willem Thonisz 
te paard 's nachts naar IJsselstein met brieven, op bevel van de procureur-
generaal 

97 Pieter Willemsz vleyshouwer 
te paard naar Delft met een brief van de graaf van Buren aan de Raad, en bracht 
een brief van de Raad terug naar Gouda, en die weer verder naar de vaart bij de 
heer van Buren door Dirck Bennenz 

97 Pieter Andriesz 
op reis met brieven van jonker Lubbert Turck aan de stad Delft en terug met 
antwoord, ook aan Schoonhoven en IJsselstein 

         

20 Andere uitgaven  

97v 6 bosseschieters 
die de vuurroeren gebracht hebben, die uit Mechelen gekomen waren, 
toebehorend aan de Koning, en die in Friesland of in die buurt zouden zijn-, van 
Gouda naar Oudewetering, na schrijven van het Hof te Mechelen 

97v - 
schuithuur om de bosseschieters naar Oudewetering te brengen en weer terug 
naar Gouda 

         

21 Saldo van de uitgaven  
98 - saldo 

         

         

 1529 inv.nr. 1186 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Cornelis Jansz Boegert de zijl in de Peperstraat 

1 Dieuwer Dirck Govertszoons weduwe de vismarkt 

1 Floris van Assendelf, kastelein de 3 grachten van de stadsvest bevissen 

1 Aeltgen Dirck Jacopszoons weduwe de 4e gracht bevissen 

1 Cornelis Jansz Boss de lakenaccijns 

1 Jacop Jansz Moel vleesaccijns 

1v Willem Willemsz bont zout 

1v Dirck Jansz over IJssel de visserij in het land van Stein 

1v Cornelis Jansz de vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Jacop Jansz Moel de huidenaccijns van de hoornbeesten 
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1v Jacop Jansz Moel de smaltienden in het land van Stein 

1v Adriaen Dircxz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

1v Garbrant Schaverdack zeep- en azijnaccijns 

1v Adriaen Dircxz van Crimpen hout- en turfaccijns 

1v Garbrant Heynricxz de zoute en verse haringaccijns 

1v Jacop Gijsbrechtsz "die van den stede wegen bewaert heeft" de meelaccijns 

1v Comen Geryt Walichsz de brandewijnaccijns 

2 Jan Claesz van Haarlem het oost- en westeinde van de Willens 

2 Andries Jansz van der Hee Wouter Gerytsz blok 

2 Andries Jansz van der Hee Dirck van der Gouwen blok 

2 Garbrant Jansz Waggelwijk 

2 - de tiende penning in het land van Stein 

2 - de Veerlaan te Haastrecht 

2 - de 2 voet zilver van het klooster in het land van Stein 

         

2 De nieuwe dijk in het land van Stein  
2v Cornelis Vredericxz het eerste dijkvak 

2v Adriaen Willemsz het tweede dijkvak 

2v Willem Doemsz het derde dijkvak 

2v Cornelis Jansz Boss het vierde dijkvak 

2v Cornelis Jansz Kemp het vijfde dijkvak 

2v Cornelis Jansz Kemp het zesde dijkvak 

         

3 Nakoop in het land van Stein  
3 Machtelt Ellerts 2 viertel land, gekocht van Ghijsbrecht die Vrije en Andries Pietersz 

3 Jan Maerten Claesz 2 morgen land, gekocht van Goessen "Gillesz" 

         

4 De domeinen van de landsheer  
3 - losrenten en lijfrenten, door de stad bezegeld en losrenten 

3v - saldo 

         

5 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
4 Jan Gijsbrechtsz de Bruyn wijnaccijns, 1e kwartaal 

4 Jan Ghijsbrechtsz de Bruyn wijnaccijns, het 2e kwartaal 
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4 Jan Ghijbrechtsz de Bruyn wijnaccijns, het 3e kwartaal 

4 Jan Ghijbrechtsz de Bruyn wijnaccijns, het 4e kwartaal 

4v Jan de Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijn, 1e kwartaal 

4v Jan de Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijns, het 2e kwartaal 

4v Jan de Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijn, het 3e kwartaal 

4v Jan de Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijns, het 4e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, het 3e kwartaal 

5 Frans Cornelisz brouwerijaccijns het 4e kwartaal 

5v Geryt Daem Jan Heyenz korenaccijns, 1e kwartaal 

5v Geryt Jan Heyenz korenaccijns, 2e kwartaal 

5v Geryt Jan Heyenz korenaccijns, 3e kwartaal 

5v Geryt Jan Heyenz korenaccijns, 4e kwartaal 

6 - saldo 

         

6 Ontvangsten uit het klerkambt  
6v moeder Phillips Vranckenz ontvangsten uit het klerk-ambt 

6v - verkochte lijfrenten met namen 

         

7 Exue  
7 de erfgenamen van Geryt Ramp die caesman exue van Geryts goederen 

7 Dirck Gerytsz stratenmaker vanwege straatstenen van de stad door hem verkocht en "verwrocht" 

         

8 
Ontvangsten van voorgaande administraties door 
middel van leningen  

7v de tresoriers van de jaren 1525, 1526, 1527, 1528 leningen aan verschillende partijen 

8 - saldo 

         

9 Saldo van de gehele ontvangst  
8v - saldo van de gehele ontvangst 

         

10 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de 
accijnzen en andere goederen van de stad  
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9 - bij het verpachten van de nieuwe dijk 

9 - bij het verpachten van de bokking- en haringaccijns 

9 - bij het verpachten van de tienden in het land van Stein 

         

11 De beden van de landsheer en de landvoogdes  
9v Willem Goudt, rentmeester de laatste termijn van de extra-ordinaris bede van de 80.000 gulden 

9v - 
termijnen van de bede van de landvoogdes, van de coronatie van de extra-
ordinaris bede van 80.000 gulden tot reparatie van Utrecht, van de bede van de 
landvoogdes en de bede van de coronatie 

10 
Dirck Cornelisz, rentmeester in het kwartier van Gouda, via mr. Dirck 
Heynricxz pensionaris 

de portie van de stad vanwege de omslag van de bede 

         

12 Leningen van de tresoriers van de stad  
10v - leningen van de tresoriers van de stad 

11 - saldo 

         

13 Reizen  

11v Jan Fransz bosdreger 
naar Utrecht, toen de vicarius er was met brieven over de ordonnatie van 
"tclappen" in de kerk 

11v de kastelein naar Den Haag, om de bevestiging van het nieuwe gerecht 

11v mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag inzake de kwestei van de arme mensen 

11v Cornelis Jansz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz pensionaris 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake de verordening betreffende de armen en 
inzake de borgtocht van Geryt Geerlofszoons rentmeesterschap 

11v mr. Dirck nog een dag gebleven voor de zelfde zaken 

11v Dirck jansz de Lange en Cornelis Boss naar Amsterdam om de renteniers te betalen 

11v Jan Jansz bosdreger naar Schoonhoven en naar Haastrecht 

12 Cornelis Jansz, burgemeester en mr. Dirck Heynricxz pensionaris 
naar Den Haag voor beraad over de zaak van Geryt Geerlofsz inzake het aflossen 
van de gemeenlandsrenten en de borgen van Geryt 

12 een bode naar Haarlem, naar Frans die Wit inzake het gebruik van de tolbrieven 

12 mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, op 't schrijven van Leiden, Delft Haarlem, om te praten over het 
einde van het advies om geen brouwerij op het platteland te plaatsen 

12 mr. Dirck Heynricxz 
naar Schoonhoven, naar het gerecht daar, om te "verspreecken" dat de burgers 
van Goude en van Schoonhoven vrij ter weekmarkt zouden mogen komen met 
alle "comanscippen" 

12 Jan Dircxz burgmeester en mr. Dirck Heynricxz naar Den Haag, voor overleg in de zaak van Geryt Geerlofsz 
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12 Jacop Joestenz, waerdeyn 2 dagen bezig om "'t stael" van Delft te krijgen 

12v mr. Dirck naar Den Haag, inzake de kwestie Geryt Geerlofsz 

12v Jan Dircxz, burgemeester met mr. Dirck Heynricxz 
naar Brussel, ter dagvaart op schrijven van de landvoogdes inzake het voorstel 
van 100.000 kronen en de 80.000 fulden 

12v Willem Jan Heynrick Woutersz en mr. Dirck naar Den Haag, om negatief antwoord te geven op dit voorstel 

12v 
Jan Dircxz de Bruyn burgemeester, Jacop Jansz Moel en Willem Jan 
Willemsz 

naar Uithoorn bij Amsterdam om een nieuw wagenpad te bezoeken 

12v een bode naar Arleveen, om de man te halen die op de "zijden" woont 

12v de schout van Arleveen en de schout van "Rewijk" die door de burgemeesters ontboden waren, betaald voor hun kosten 

13 
Dirck Jan Hoensz burgemeester, Jacop Pietersz en mr. Dirck 
Heinricxz 

naar Den Haag, om de commissarissen te laten weten dat Gouda moet volstaan 
met 1.100 of 1.200 gulden voor de 2 beden, te weten die van 100.000 kronen en 
die van 80.000 gulden 

13 Jacop Minne burgemeester en mr. Dirck Heinricxz naar Brussel, ter dagvaart inzake de twee beden 

13 
Dirck Jan Hoensz burgemeester, Jacop Jansz Moel en Willem Jan 
Willemsz 

op bezoek bij de zijden, die zich uitstrekken van de Tempel tot aan de Rijndijk, om 
beter naar Amsterdam en Leiden te kunnen rijden 

13 een schipper met een brief aan de burgemeesters 

13 mr. Phillips Vrancken 
naar Hazerswoude gestuurd door burgemeesters naar de heer van Kruiningen om 
te praten over het maken van een weg tussen Waddinxveen en Hazerswoude 

13 Cornelis Jansz Boss naar Antwerpen om de renteniers te betalen en inzake het veer over de IJssel 

13 een bode met een brief naar mr. Dirck Heinricxz in Den Haag 

13 Baernt die bode 
naar "zwamerdam" gezonden door burgemeesters om bepaalde mensen daar te 
halen 

14 Jacop Minne, burgemeester en Cornelis Jansz Boss 
naar Gent, voor overleg met de schepenen van Gent inzake de nieuwe pacht van 
de "keyte" 

14 Jacop Joestenz naar Delft, op bevel van de burgemeesters, om een staal te halen 

14 Willem Jan Willemsz 
naar Den Haag, naar rentmeester Willem Gout, om de bede van de 80.000 te 
betalen, de bede van de coronatie van de keizer, en de bede van de landvoogdes 

14 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om te antwoorden op het verzoek van Willem Gout inzake de 
betaling 

14 mr. Dirck Heinricxz naar Den Haag, om een oplossing te vinden tegen het arrest inzake de Go 

14 Jacop Minne, Willem Jan Willemsz en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake de kwestie van de niet geloste renten van 
Geryt Geerlofsz en een akte inzake de schikkingen daarover 

14v mr. Dirck Heinricxz naar Brugge, om de schepen, die in Sluis aangehouden waren, weer vrij te krijgen 

14v een bode naar Den Haag met brieven 

14v mr. Dirck Heinricxz naar Den Haag, om de gijzeling van Jan Heynricxz ongedaan te maken 

14v Crispijn Jansz van Bosschuyssen, rentmeester van het gemene land hier gekomen om de huizen van Lyeven Gerytsz en Jan die benscoper te 
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verkopen, op bevel van de burgemeesters 

14v Chimforiaen, een loper 
om te zoeken en te vragen naar een medicijn voor de zwetende ziekte, 14 dagen 
uit, op bevel van de burgemeesters betaald 

14v mr. Willem van Vloeten naar Utrecht, naar het kapittel van Oudmunster met het geld van de erfpacht 

14v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, naar de Raad en de Rekenkamer, om assistentie bij het verkopen 
van het huis van Lyeven Gerytsz en om Jan Heynricxz tevreden te stellen inzake 
de Utrechtse renten 

14v mr. Dirck Heynricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart op verzoek van de Raad inzake de privileges van de 
Schotten 

15 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart, om met de Staten te reageren op de nering van de 
Schotten; ook om opheldering te krijgen inzake het bevelschrift inzake de 
Lutheranen 

15 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad, om het rapport te horen van de 
commissarissen inzake de schade, door de Fransen aan onze landen aangericht 

15 Willem Jan 
naar Den Haag, inzake het bezwaarschrift van de landen van Holland en de 
kwestie van de tollenaar van Zeeland 

15 Jacop Pietersz en mr. Dirck Heinricxz 
naar Antwerpen en Mechelen om de renteniers van Brabant te betalen en 
persoonlijk dit te controleren 

15 mr. Dirck Heinricxz 
naar Brugge, Antwerpen en Mechelen om zekere gemenelandsrenten af te lossen, 
die door een fout van Geryt Geerlofs onbetaald gebleven waren 

15v Cornelis Jansz Boss, burgemeester 
naar Mechelen, om te overleggen met de Staten van Holland over de nieuwe 
regeling van de Zeeuwse tol en die "of te doen" bij de landvoogdes 

15v Willem Jan Willemsz en Frans Adriaensz naar Den Haag inzake de gijzeling van 5.000 gulden en inzake de Rijndijk 

15v Cornelis Dircxz in den Hoern 
naar Den Haag, naar Jan Heynricxz, om een termijn van de Utrechtse renten te 
betalen 

15v mr. Willem Willemsz naar Haarlem, om mr. Pieter die verwer te halen 

15v Thoen Buys die wagenaar naar IJsselstein gezonden met een wagen met haringen 

16 - saldo 

         

14 Schenkingen  
16v de commissarissen en de pachters van Gent een maaltijd in Den Hoeren 

16v "den heylige graefs ridders" op palmzondag voor 9 personen elk een kan wijn, volgens oude gewoonte 

16v de hoge heemraden van Schieland 2 kannen wijn bij de schouw van St.-Pieter 

16v Dirck Goetscalcxz rentmeester 2 kannen wijn, toen hij de hopaccijns en de sluis verpachtte 

16v de vicarius van Utrecht 
een zalm, met toestemming van de kamer, omdat de gemeente toegestaan had 
tot Palmpasen boter te eten 
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16v Jan Benninck 2 kannen wijn 

16v de procureur-generaal 2 kannen wijn 

16v via Cornelis Jansz Boss, burgemeester 
de kamer, voorgeschreven door de graaf van Buren, bij de gulden huis, van de 
oude prior te IJsselstein 

16v de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn bij de schouw van St.-Odulphus 

16v mr. Joest Sasbout en mr. Reynier Brunt, procureur 2 kannen wijn 

16v de heer Lijevijn van Pottelberge 
100 stukken wagenschot, met toestemming van de burgemeesters en vracht naar 
Gent 

17 de oude schutters som ge;d op St.-Jorisdag, naar oude gewoonte 

17 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn bij de schouw van St.-Louwerijs 

17 de pachters van Gent 2 kannen wijn, toen zij hier waren om "den brouwers an te nemen 

17 het Noodgodsgilde 4 kannen wijn, toen zij hun gilde(maal) aten 

17 Willem Pietersz, procureur van onze stad in Den Haag een glas in zijn huis, op bevel van de kamer 

17 het gilde van Onze Lieve Vrouw in de St.-Janskerk 4 kannen wijn, toen zij hun gilde aten 

17 de Minderbroeders 
geld voor een maaltijd, naar oude gewoonte op St.-Franciscusdag, met 
toestemming van de kamer 

17 de pachters van Gent 2 kannen wijn, bij Allerheiligen 

17 de zangers op Verzworen maandag 4 kannen wijn 

17 de klokkengieter van Mechelen 
een maaltijd ten huize van mr. Adriaen Jansz, toen men met hem sprak over het 
gieten van een slagklok 

17 mr. Vincent 
10 kannen wijn, t.h.v. de pater van St.-Katrijnen, geschonken door de 
burgemeesters Jacop Minne en Dirck Jan Hoensz en anderen van het gerecht 

17v - saldo 

         

15 Waken  
18 de 4 klapwakers die "des nachts bij der straten gaen" 

18 de 3 torenwachters voor een jaar 

18 Jan Simpel het lood geven in het gat van de haven voor een jaar 

18v - saldo 

         

16 Bouwen  
19 Dirck Willemsz smit 300 dubbele middelnagels, 100 kleine dennenagels, 2 "crickhengelen" 

19 Matheus Jansz en Wouter 
timmeren in de stad; 12 rijssche stukken wagenschot aan het gemak en zagen; 3 
eiken planken, 1 hout van 30 voet en slepen 

19 Matheus Jansz en Vop Gijsbrechtsz timmeren aan de bok 
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19 - een ton teer voor de bok en een plank en mos en vijzels 

19 Frans slotenmaker 4 sleutels in de achterkamer, een slot met een sleutel vermaken; de kamerdeur 

19 Jan Jansz de "loden" aan de kamer hangen, en een tafel lijmen 

19 Theeu Jansz timmeren en 12 palen en een eiken plank 

19v Theeu Jansz timmeren en planken; timmeren aan de schouw 

19v Dirck Willemsz 20 pond ijzerwerk, 300 dubbele middelnagels en 200 kleine dennenagels 

19v Theeu Jansz 
arbeid bij de Minderbroeders; 2 planken, hout van 30 voeten; werk aan de brug 
achter Reyer Paeu 

19v Theeu 
timmeren, en planken en 2 sparren; 1 hout van 30 voet, 1 paal, de ladder en de 
brug naar de galg brengen 

19v Geryt Dammesz 4 bokken schieten in het gat van de haven 

19v Teeu Jansz arbeid aan de nieuwe brug; een middelhout 

19v Dirck Willemsz smit 100 kleine dennenagels, 200 dubbele middelnagels, een kram 

19v Jan Pietersz Puerboss het bord schilderen, dat voor het raam staat 

19v de Minderbroeders Jan het hout vermaken 

19v Hans de smit 2 tangen vermaken 

19v - de glazen stoppen in de achterkamer 

20 Theeu Jansz werk aan de bok en aan de brug voor Den Hoern 

20 2 mannen de bok repareren en vijzels en mos 

20 - een blad wagenschot 

20 Geryt Dammesz 3 bokken baggeren in het gat van de haven 

20 Willem van douwen 48 schouwen baggeren uit de Gouwe 

20 Jan Voppez 26 schouwen baggeren 

20 Ge calckmansvrouw 4 tonnen kalk, gebruikt bij de Observanten 

20 Ever Jacopsz, Cornelis Strobbe en een opperman metselen, arbeid, 5 tonnen tras en zand 

20 Theeu Jansz timmeren, 1 scheepsplank, een middelhout en een hout van 30 voet 

20 Frans slotenmaker 
2 sleutels maken en sloten vermakeb, het uurwerk vermaken met Minderbroeders 
Jan 

20 Ever Jacopsz, metselaar en Cornelis de metselaar en opperman arbeid en 7 tonnen tras 

20 Theeu Jansz timmeren, en een rondhout aan de Uterste brug 

20v Dirck Willemsz smit 200 dubbele middelnagels, 150 kleine dennenagels, 6 pond ijzerwerk 

20v Thijs over IJssel 
7 keer klei schieten aan de hoge dijk om de singel mee te maken, nog 3 keer 
schieten 

20v Jan Woutersz en Geryt Dammesz 12 bokken klei uit het gat van de haven baggeren 

20v Tijs Willemsz aarde schieten 

20v Boeyen Jacopsz 6 hoed kalk mennen en beslaan 
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20v Ever Jacopsz en Cornelis Aertsz en een opperman metselen en 7,5 ton tras en 22.000 stenen en opstapelen en vracht 

20v Dirck stratenmaker bestraten en zand 

20v Geryt Dammesz 3 schuiten klei schieten 

20v Theeu Jansz timmeren, 2 rondhoutem, scheepsplanken in de schouw 

20v Jan Willemsz schilder de wijzer van Sint-Joost vergulden; 13 karren vervoeren 

20v Jan Adriaensz 6 hoed kalk 

20v Ever Jacopsz en 2 personen metselen en 3 tonnen tras en de schouw 

21 Jan Woutersz 6 bokken klei schieten, en een gat stoppen met het riet 

21 Evert Phillipsz en Cornelis Aertsz en de opperman metselen en 2,5 ton tras 

21 Theeu Jansz en Wouter Daem timmeren en een schouw 

21 Theeu Jansz het bord van het uurwerk aan St.-Joostgasthuis maken 

21 Geryt Dammesz 3 bokken schieten 

21 Thijs Willemsz en Pieter Dircxz klei schieten 

21 Cornelis Dircxz arbeid 

21 - baggeren 

21 - een nieuw boek in de weeskamer 

21 Jan Woutersz 4 bokken klei schieten 

21 Ever Jacopsz en 2 personen metselen 

21 Jacop Jansz graven en 2 tonnen tras en een schouw, 1 windas en een kabel 

21 Frans Pietersz een hangslot aan de Uiterste brug, een pijpsleutel, en het St.-Joostuurwerk 

21 Pieter Dircxz en Thijs arbeid 

21 Cornelis Dircxz arbeid 

21v Dirck smit 32 pond izjerwerk, 200 kleine dennenagels 

21v Thijs Willemsz, Pieter Dircxz en Cornelis Dircxz klei schieten 

21v Dirck stratenmaker een schuit zand, 4 voet goot 

21v Ever Jacopsz metselen 

21v Cornelis Aertsz en opperman arbeid en 4 tonnen tras en windassen en schouwhuur 

21v Jacop die baginen knecht stenen schoonmaken en de dammen leggen 

21v de knecht van Dirck stratt stenen schoonmaken en dammen leggen 

21v Daem die scoelapper dammen leggen en stenen schoonmaken 

21v Volctgen die cussenmaecster de kussens in de kamer repareren 

21v Ever Jacopsz en Cornelis Aertsz, Jan Goessensz en 2 opperlieden metselen en schouwhuur en 4 tonnen tras 

21v Theeu Jansz timmerman en Wouter arbeid 

21v Pieter Claeszoob, 2 graven arbeid en 2 stukken wagenschot en zagen, schouwhuur 

21v Dirck smit 123 pond ijzerwerk 
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22 Jan die baggerman en Dirck Dircxz baggeren bij de sluis 

22 Pieter Dircxz, Cornelis Dircxz en Matijs Willemsz aarde schieten aan de brug over de IJssel 

22 Vrederick Jansz een schuit aarde schieten in het gat van de haven 

22 Pieter Dircxz 27 takkenbossen, die gelegd zijn "an de brug over de IJssel 

22 Huge Jansz sceepmaker de boot in de pek zetten, waarmee men de boom opent en sluit 

22 
Ever Jacopsz metselaar en 3 personen waaronder Jan Toet de 
opperman 

arbeid 

22 Daem de schouw af en aan voert 

22 Jacop Engbertsz de dijk aan de Vest repareren 

22 Evert Jacopsz 7 tonnen tras, 2 schouwen huren 

22 Theeu Jansz en Wouter Daemsz en Pieter Claesz timmeren 

22 Theeu Jansz 2 kerksparren, een middelhout en slepen 

22v Dirck Willemsz smit 27 pond ijzerwerk voor de Noodgodsbrug, 300 kleine dennenagels 

22v Jan de baggerman en Dirck Dircxz baggeren in de Gouwe 

22v Pieter Dircz, Matijs Willemsz, Cornelis Dircxz arbeid; 2 keer aarde geschoten op de hoge dijk 

22v Theeu Jansz en Wouter Daemsz timmeren; doek, turf en mos 

22v 2 houtzagers zagen 

22v Dirck smit 16 pond ijzerwerk, 150 kleine dennenagels 

22v Jan baggerman en een man baggeren voor de sluis in de Gouwe; 42 schouwen baggeren binnen het verlaat 

22v Jacop Elbertsz arbeid aan de Vesten 

22v Lambrecht en Pieter en Cleyn dekken 

22v Yheeu Jansz en Wouter 
timmeren en 1 ton pek 0,5 stapel teer, 4 stukken wagenschot, 4 sparren en zagen 
en mos en turf 

22v Dirck smit een anker van 6 pond, 200 kleine dennenagels 

23 Lambrecht de leidekker en 3 personen arbeid 

23 Jan baggerman en een man baggeren 

23 Willem van Douwen en Claes sloetgen brouwerij aan de stadsweg 

23 Jacop Jansz aarde laden 

23 Dirck Gerytsz stratenmaker en opperman bestraten 

23 Theeu Jansz en Wouter Damesz timmeren 

23 Willem Jansz Pijn 5 stukken wagenschotten en zagen en slepen; 3 sparren 

23 Heynrick Jansz 
100 stukken wagenschot en vracht ("voer een groet hondert wagenschot") van 
Amsterdam naar Gouda 

23 Lambrecht de leidekker en Cleyntgen den opperman dekken op het stadhuis, 3 dagen 

23 Jan doncker een gezaagde balk 
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23 Theeu Jansz timmeren aan de goten van het stadhuis en aan de Tiendewegsbrug 

23 Wouter 
werk aan het stadhuis en aan de brug; wagenschot voor het stadhuis en 2 sparren 
voor steigers aan het stadhuis 

23 Willem Jansz een deel; wagenschot dat heer Lyeven van Pottelberge heeft gekregen en vervoer 

23v Harmen Gerytsz een kabel aan de stadsklok 

23v Theeu Jansz timmerman en Wouter Daemsz een wagenschot en zagen 

23v Dirck Willemsz smit 200 kleine dennenagels, 300 dubbele middelnagels, 7 pond ijzerwerk 

23v Jacop Egbertsz, Cornelis Harmensz en Jacop Jansz de singel egaliseren 

23v Lambrecht die leidekker 9 dagen dekken op het stadhuis 

23v Pieter zijn knecht en de opperman 10 dagen 

23v een man randstenen 

23v Tijs die santloper het gat voor de nieuwe vaart stoppen met riet 

23v dat calckwijf 1 ton kalk 

23v Degenaar Jansz 1100 pond lood wisselen 

23v Frans slotemaker 2 hangsloten en andere sloten en sleutels 

23v Theeu Janszoob en Wouter Daemsz timmeren aan de Haastrechtse brug en scheepsplanken en slepen; 4 sparren 

23v Lambrecht die leidekker en Pieter zijn broeder en Cleyntgen dekken 

24 Jacop Harmansz en Jacop Jansz werk aan de singel 

24 Dirck smit 37 pond ijzerwerk, 200 grote dennenagels en 100 kleine 

24 Theeu Jansz en Wouter timmeren en hout en een plank 

24 Lambrecht die leidekker en zijn broer en opperman dekken 

24 Cornelis Harmansz werk aan de singel 

24 Lambrecht die dekker dekken op de stadstorens 

24 Pieter Gerytsz en Cleyntgen dekken 

24 Pieter Adriaensz de glazen van de stad repareren ook bij de Minderbroeders 

24 Lambert die leidekker en 2 personen 
2.650 leien, 4 stapels kleine leien; 14.000 nagels, 12 pond soldeer; 26 vorsten; 0,5 
ton kalk; werk bij de Minderbroeders 

24 Frans slotenmaker een slot maken aan het gat van de haven en aan het uurwerk in de St.-Joostkapel 

24v Theeu Jansz timmeren, en een plank en een hout 

24v Dirck Jansz de lange 3 okshoofden 

24v Jan Jansz de bel vermaken 

24v Theeu Jansz timmeren en een middelhout en een schouw 

24v Dirck Jansz kalckman een ton kalk 

24v Ever Jacopsz metselen aan de brug aan het stijnesteegje 

24v Matijs Dircxz en opperman metselen 
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24v Ever Jacopsz tras 

24v - 4 hoed kalk en opdragen en vracht 

24v Frans Pietersz, slotenmaker sloten verstellen en sleutels maken 

24v Dirck stratenmaker en knecht bestraten in de Tiendewegspoort en op het Marktveld en een hoeksteen 

24v Vop Jansz 32 schouwen baggeren in de Gouwe 

24v Theeu Jansz en Wouter Daemsz timmeren aan het huisje van Jan Simpel en aan het hoofd bij de hoge dijk 

24v Willem Jansz en Heynrick Jacopsz het vuur stoken voor het stadhuis vanwege de vrede van Frankrijk 

24v Willem Jansz pijn 
9 houten waar de pektobben op stonden bij de viering van deze vrede en een hout 
te leen 

25 - 22 pektobben en slepen en de turf in de pektobben gelegd 

25 Griete Jan Cornelisz een rondhout voor het huisje van Jan Simpel 

25 Pieter Dircxz en Mathijs Willemsz aarde vervoeren naar de "IJsselbruggerlaen" 

25 Theeu Jansz timmeren aan de brug van Dirck Dielofsz en aan de Tiendewegsbrug 

25 Trijn Jans oude scheepsplanken 

25 Nelle, weduwe van Willem Stevensz waaggeld voor het lood dat op het stadhuis gebruikt was 

25 Dirck Gerytsz, stratenmaker zand 

25 Theeu Jansz en Wouter timmeren 

25 een man die hielp met heien aan 't Hoofd 

25 Jan Tijssen scheepsplanken voor 't Hoofd 

25 - de palen en planken slepen en 2 kerksparren 

25 Jan Woutersz 
het Hoofd vullen met klei, volgens zijn aanbesteding door de tresoriers, en de dijk 
achter het slot maken 

25 - het vuurroer maken van Dirck van Buren 

25 Theeu Jansz en Wouter timmeren 

25 2 houtzagers arbeid 

25 - scheepsplanken, wagenschotten, 2 grote rondhouten en slepen 

25v Theeu Jansz en Wouter timmeren 

25v Jan Thijsz scheepsplanken, 1 rondhout, 2 keperhouten en slepen 

25v Dirck Willemsz smit 22 pond ijzerwerk, 400 kleine en 200 grote dennenagels 

25v Pieter de glazenmaker de glazen repareren in de school 

25v een mandemaker de horden maken voor de glazen 

25v Minderbroeders Jan en hulpje werk aan de toren en de voorslag 

25v Wouter Daemsz werk aan verschillende bruggen 

25v Theeu Jansz arbeid 

25v Jan Tijssen scheepsplanken 
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25v - slepen en schouwhuur 

25v Evert Jacopsz metselen aan de "hoochbrugge" en aan de Tiendewegspoort 

25v Tijs Dircxz arbeid 

25v de opperman arbeid 

25v Evert 3 tonnen tras 

25v - schouwhuur 

25v Lambrecht die leidekker en opperman werk aan de toren 

25v Vop Jansz 24 schouwen door 't verlaat halen 

26 Theeu Jansz timmeren en 4 houten en slepen 

26 Dirck smit 36 pond ijzerwerk, 200 grote dennenagels 

26 Frans de slotenmaker sloten en sleutels 

26 Lambrecht die leidekker en opperman dekken op de toren 

26 Minderbroeders Jan en knecht timmeren 

26 Theeu Jansz en Wouter en Willem stilganckmaker met zijn broer timmeren, en 4 rondhouten, 6 keperhouten, 3 kerksparren 

26 Minderbroeders Jan en knecht timmeren boven op de toren 

26 Lambrecht die leidekker en Cleyntgen zijn opperman werk boven op de toren van de kerk 

26 Willem van douwen 34 schouwen baggeren binnen het verlaat 

26 Vop Jansz 33 schouwen 

26 Lambrecht die leidekker en Cleyntgen werk aan de kerktoren 

26 Dirck die mesmaker koperdraad, gebruikt aan het uurwerk 

26 - pek 

26v Ever Jacopsz en opperman metselen, en schouwhuur 

26v Wouter Daemsz timmeren 

26v Theeu Jansz en maat en Willem en zijn broer 
timmeren, en 2 wagenschotten, een stuk van 30 voet, 5 middelhouten, een planck, 
5 palen en een stuk hout en slepen, 2 stukken hout 

26v Dirck Willemsz smit ijzerwerk 

26v Theeu Jansz en maat en een helper timmeren en een rondhout en een keperhout en slepen 

26v Lambrecht die leidekker en opperman dekkern 

26v Theeu Jansz en Wouter Jansz timmeren, en oude scheepsplanken, 2 palen, 4 keperhouten, 2 palen 

27 Jan Jansz timmeren aan de toren, 11 bladen wagenschot en een wagenschot 

27 Cornelis Pietersz sloten bij de Minderbroeders 

27 Theeu Jansz en Wouter Jansz timmeren en een rondhout, een middelhout en slepen 

27 Dirck smit 23 pond ijzerwerk, 150 grote dennenagels 

27 Huysraet karren vervoeren 

27 Theeuw Jansz en Wouter timmeren, en een Deventer spar, 3 middelhouten, 3 keperhouten en slepen 
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27 Dirck stratenmaker 2,5 kar zand en 2 kruiwagens en arbeid 

27 - 34 schouwen 

27 Frans Pietersz sleutels en sloten maken en vermaken 

27 Lambrecht die leidekker en opperman dekken en 18 pond soldeer en kalk en tras en opsmeren 

27 Jacop Matijsz 
lood geleverd voor de toren en het oude lood van de stad teruggekregen en het 
wisselen 

27 Jan ketelboeter de koperen gistkommen maken 

27v - saldo van timmeren, metselen met wat daar aan kleeft 

         

17 Diversen  
28 - 2 kopieën van bepaalde bevelschriften 

28 - 9 boekjes om de staat van de armen in op te tekenen 

28 Jan Jacopsz, glazenmaker een rond, geplaatst in de weeskamer, en stoppen 

28 broeder Maertijn bij St. Margrieten achter de kerk vanwege het morgengeld van de nieuwe dijk van 4,5 viertel 

28 de schepenmeesters zegelgeld van het klerkambt 

28 Baernt Dircxz zorgen voor het vuur in de kamer 

28 mr. Baltasar en mr. Vranck Boot, advocaten vanwege overleg inzake de borgtocht van Geryt Geerlofsz voor de aflo 

28 de secretaris van de stad Delft de ordonnantie van de weeskamer 

28 de advocaatsdienaar schrijven van een voorstel inzake de 100.000 kronen 

28 de nicht van Govert van Zuytoerde 
de onkosten van het proces, waarbij zij de stad gedagvaard had voor het Hof van 
Holland inzake haar renten 

28 mr. Vranck Boot advocaat van Dordrecht met zijn procureur 
diensten bewezen aan de man van over de IJssel, die woont in het huis van Jacop 
Decker, op bevel en met toestemming van de burgemeesters 

28v via mr. Dirck Heynricxz aan de scholaster van maart 1526 tot mei 1527 

28v de scholaster van oktober 1525 tot maart 1526 

28v een deurwaarder 
de kopie van een bevelschrift waarbij bepaald is, dat men geen goed verkopen 
mag noch bezwaren dan bij de rechter in het gebied waar dat gelegen is 

28v mr. Vranck Boot 
vanwege overleg in de zaak van Geryt Geerlofsz, en de ordonnantie van de 
smaldeling 

28v Pieter Anthonisz, deurwaarder 
voor de gijzeling van de stad voor de laatste termijn van de 80.000 gulden van 
Utrecht 

28v Cornelis Jansz de jonge als molenmeester in de Willens vanwege de omslag van de (nieuwe) molen 

28v Pieter Willemz, deurwaarder van de stad voorgeschoten geld aan de stad 

28v op bevel van Dirck Jansz de lange kosten van turf die verbrand is in het accijnshuisje 

28v Jan van der Smijs (?) van Antwerpen brengen van de tijding dat Jacop Cornelisz overleden was 

28v Frans Adriaensz, schipper een akte inzake de aanhouding op de Goudse schepen 
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28v - een kopie van de Lutherianen 

28v de schoutsdienaren omdat zij Jan van Zanen naar het dolhuis brachten 

29 Harmen Harmensz van Delft brengen van de boodschap dat Alijt Jan Wijnoutsdochter overleden was 

29 - een rekest inzake de tollenaar van Zeeland 

29 - 
inzake het recht en het zegel van twee verzoeken om uitsel van de bede van 
120.000 en 80.000 gulden; en de registratie en autentificatie bij financiën, met het 
recht van de griffier van financiën 

29 - een riem papier om nieuwe registers te maken 

29 Dirck Dulofsz 
de visbakken op de vismarkt maken; slaggeld van het Benscopers huis, toen dat 
opgehangen was 

29 een bode 
drinkgeld voor het brengen van het bericht van overlijden van Geryt Bogaert, 
goedgekeurd door de kamer 

29 Cornelis Jansz de Jonge, als molenmeester in de Willens het molengeld van de nieuwe molen 

29 Harmen de deurwaarder 3 gijzelingen vanwege de gratuïteiten en de omslag van het gemene land 

29 Lyven Gerytsz 
van hen overgenomen een "casse" en een koets, staande in het huis op de sluis 
dat nu de stad toebehoort, getaxeerd door Kistemakers voor het betaalde bedrag 

29v Daniel Huych snel 7,5 roe pannendak. gedekt in de Coninckstraat 

29v Rut die korenkoper 4 roeden dak gedekt met pannen 

29v Adriaen Hobbenz 6 roe en 9 voet 

29v Machtelt Plonen Raes Goessens vrouws moeder 6,5 roe 

29v Claes Dircxz de timmerman 12 roe en 3 voet 

29v Cornelis Dirck Bouwensz 19,5 roe 

29v Jan Willemsz 10 roe 

29v Bartelmees de snijder 9 roe 

29v Jan Lambertsz 2 roe 

29v Jacop Adriaensz 6 roe en 3,5 voet 

29v Jan die steenhouder 8,5 voet 

29v Daem Jacopsz 4 roe en 3,5 voet 

29v Pieter Claesz een roe en 2,5 voet 

29v - de vermelding van tresoriers van een ontvangen som geld van Cornelis Boga 

30 de Minderbroeders som ge;d vanwege het bevissen door hen van de 3 grachten 

30 Geryt Bogaert aflossing van een rentebrief op de domeinen op naam van Geryt Jacopsz 

30 - losrentebrief op naam van Dirck Gerytsz 

30 - 
losrentebrief op naam van Geryt Gerytsz, waarbij de weduwe van Geryt Bogaert 
lijfrenten genomen heeft op het leven van Philips zijn natuurlijke zoon. Alles 
genoteerd als uitgaven 
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30 - saldo 

         

18 Bezoldigingen voor een jaar  
30v Gijsbrecht Cornelisz openen en sluiten van de Potterspoort met de boom 

30v Joest Hobbenz openen en sluiten van de Veerstalpoort met de poort aan het tolhuis 

30v Huych Moel de Tiendewegspoort met het wed en het Doelenpoortje openen en sluiten 

30v Zaers de Dijkspoort openen en sluiten 

30v Gijsgen het Vlamingspoortje openen en sluiten 

30v Kers Jansz de Kleiwegspoort openen en sluiten 

30v Ploen die boomsluiter de boom in het gat van de haven openen en sluiten 

30v Jan Jansz bosdreger bezoldiging 

30v Dirck van Buyren bosdreger bezoldiging 

30v Harmen Cornelisz en maat het marktveld schoonmaken 

30v 
de cipier van de voorpoort in Den Haag en de cipier van de 
middelpoort 

voor nieuwjaar 

30v de boden uit Den Haag voor nieuwjaar 

30v Jan Jansz de grote klok stellen 

30v Claes Jansz, coster beieren en luiden bij de processie generaal 

31 de schepenmeesters de kleding van die van het gerecht en van de 4 trsoriers 

31 Jan Rommersz klerk de weeskamer bewaren 

31 mr. Cornelis, de stadschirurgijn kleding en bezoldiging 

31 Adriaen Dircxz de oude schuttersdoelen bewaren 

31 Pieter Ariesz ballemaker St.-Joostklok stellen 

31 de deurwachter van de Rekeknkamer in Den Haag bezoldiging 

31 de deurwachter van de Raadkamer in Den Haag bezoldiging 

31 de procureurs-generaal in Den Haag met de dienaars van de baljuw voor nieuwjaar 

31 mr. Claes de Marchie, advocaat van de Grote Raad van Mechelen bezoldiging 

         

19 Bezoldigingen voor verschillende periodes  
31 de schepenmeesters de rechtszitting van Palmpasen 

31 Baernt Dircxz bode omdat hij op het stadhuis woont en de weeskamer bewaart en de tresorierskamer 

31 mr. Dirck Heynricxz vanwege het recht om dezelfde tabberd te hebben als die van het gerecht 

31 de Retorikers bezoldiging 

31 Jan smit buyten Dijcxpoort de klok stellen in de Noodgodskapel op de haven 

31v Geryt Daem Jan Heyenz de korenaccijns bewaren 
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31v Jan Gijsbrechtsz de Bruyn en Frans Cornelisz de bieraccijns bewaren en de wijnaccijns 

31v de schepenmeesters de rechtzitting van St.-Jansmis 

31v Willem Pietersz, procureur bij het Hof van Holland bezoldiging voor een jaar 

31v mr. Dirck Heynricxz pensionaris bezoldiging voor een halfjaar 

31v Geryt Daem Jan Heyenzoom de korenaccijns bewaren 

31v mr. Baltasar, advocaat bij het Hof van Holland bezoldiging voor een jaar 

31v Martijn die coster en Jacop Dircxz de poortklok luiden voor een jaar 

31v Claes slotgen de overtocht bewaren voor een jaar 

31v Geryt Daem de korenaccijns bewaren 

31v mr. Dirck Heynricxz bezoldiging voor een half jaar 

31v Andries Jansz, schepenmeester de poort-panding van Allerheiligen en Kerstmis 

31v mr. Frans Bulle, procureur in de Grote Raad te Mechelen bezoldiging 

31v Jan Gijsbrecht de Bruyn en Frans Cornelisz de bier- en wijnaccijns bewaren voor een jaar 

32 de 4 boden bezoldiging voor een jaar de kamer bewaren 

32 Jacop Ghijsen de meelaccijns bewaren voor een jaar 

32 
mr. Dominicus Claesz en mr. Pieter die Rijcke, advocaten werkzaam 
bij de Raad van Vlaanderen 

bezoldiging voor een jaar 

32 Geryt Daem de korenaccijns bewaren 

32 
Willem Gout, rentmeester-generaal van de domeinen van de 
landsheer 

pacht voor een jaar van het klerkambt 

32 mr. Phillips Vranckenz bezoldiging voor het waarnemen van het klerkambacht voor een jaar 

32 mr. Claes de Marchie, advocaat bij de Grote Raad te Mechelen bezoldiging voor een jaar 

32v - saldo 

         

20 Renten  
33 - lijsten met namen 

         

21 Saldo van de uitgaven  
49 - saldo van de uitgaven 

49v - Staat van de rekening van 1529 

         

         

 1530 inv.nr. 1187 
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1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Reynier Paeu de zijl in de Peperstraat 

1 Dieuwer, weduwe van Dirck Govertsz de vismarkt 

1 de kastelein de 3 grachten 

1 omdat de Minderbroeders en de "Claren" dit gehad hebben niets 

1v Aeltgen, weduwe van Dirck Jacobsz de 4e gracht bevissen 

1v Goris, die glazenmaker visserij in het land van Stein 

1v Willem Jan Willemsz lakenaccijns 

1v Witte Verhoef vlees 

1v Gerbrant Henricxz zout 

1v Anst Jacobsz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Michiel Cornelisz huidenaccijns van de hoornbeesten 

1v Cornelis Jacobsz Kemp de smaltienden in het land van Stein 

1v Adriaen Dircxz de brug met het veer te Gouda en in Haastrecht 

2 Jacob Jansz Moel zeep en azijn 

2 Jacob Jansz Moel hout en turf 

2 Dirck Dielofsz zout en verse haring 

2 Adriaen Dircxz van Crimpen meel 

2 Harman Michielsz brandewijn 

         

2 
De tienden en de tienspenning in het land van 
Stein  

2v Geerlof Willemsz het oost- en westeinde van de Willens 

2v Jacob Hugenz Wouter Gillisz blok 

2v mr. Dirck Henricxz Waggelwijk 

2v Jacop Pietersz de tienspenning in het land van Stein 

2v Stijn Geerlofs de Veerlaan te Haastrecht 

2v het klooster in het land van Stein de 2 lood zilver 

         

3 De nieuwe dijk in het land van Stein  
3 Nelis Claesz het eerste dijkvak, van de hoge dijk tot de Tiendeweg van Kort Haarlem 

3 Reynier Pau het tweede dijkvak van Kort Haarlem tot de Tiendeweg aan de Willens 

3 Willem Domisz het derde dijkvak van de Tiendeweg of Willens tot de broek 

3 Adriaen Bosch het vierde dijkvak van de Molenkade omtrent de Hoge dijk tot de Tiendeweg 
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3 mr. Dirck Henricxz het vijfde dijkvak van de Tiendeweg tot de Willens 

3 Adriaen Bosch het zesde dijkvak van de Willens tot de nieuwe broek 

         

4 Nakoop in het land van Stein  
3v Pater Lambrecht Sinte Latherinen 5 morgen land 

3v Pieter Jacob Simonsz 9 morgen land, gekocht van de weeskinderen van Jacob Jacobsz Siborgh 

3v Willem Pietersz 4 morgen land 

3v Roelof Gielofsz 
4 morgen land, gekocht van Gerrit die knecht en 2 morgen land, gekocht van 
Gansman 

3v Pater Lambrecht 4 morgen land 

         

5 Exue, correcties, e.d.  

4 Geertgen Dirck Dircxz 
op Goede Vrijdag, vanwege gewelddadigheid door mr. Dirck Adriaensz gedaan, 
en veroordeeld daartoe door de kamer 

4 Aeltgen Cornelis Aertszoons weduwe 
lijfrente, staande op naam van broeder Claes Cornelisz in het land van Stein en op 
de naam van Aechte Frans Cornelis Aertszoons dochter 

4 Nelle Jacob Zegersz boeten vanwege de brouwerij 

         

6 De domeinen van de landsheer  
4v - los- en lijrenten 

         

7 Het klerkambacht  
4v mr. Philips Vranckenz de ontvangsten voor een jaar 

5 - saldo 

         

8 Premies bij het verpachten van de accijnzen etc.  
5v Jacob Jansz Moel wijnaccijns, 1e kwartaal 

5v Jan Ghijsbrechtz die Bruyn wijnaccijns, 2e kwartaal 

5v Jan Ghijsbrechtz die Bruyn wijnaccijns, 3e kwartaal 

5v Jan Ghijsbrechtz die Bruyn wijnaccijns, 4e kwartaal 

6 Ghijbrechtz die Bruyn bieraccijns, 4 kwartalen 

6v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4 kwartalen 

7 Gerrit Daem korenaccijns, 4 kwartalen 

7v - saldo 
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9 Leningen van diverse administraties  
8 het kantoor van 1527 aan 1530 

8 het kantoor van 1528 via Dirck Jansz die Lange en Reynier Pau aan 1530 

8 het kantoor van 1531 aan 1530, voor aflossing aan Lieven Gerritsz' huis 

8 het kantoor van 1531 
lening aan kantoor 1530 om Dirck Cornelisz te betalen de rest van de omslag van 
de gemene landsschulden 

8v - saldo 

         

10 Saldo van de gehele ontvangst  
9 - saldo van de gehele ontvangst 

         

11 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de 
accijnzen en andere stadsgoederen  

9v - opgelegde gelden bij het verpachten van de stadsgoederen, aan wijn en geld 

9v - opgelegde gelden bij het verpachten van de nieuwe dijk aan wijn en geld 

9v - 
opgelegde gelden bij het verpachten van de wijnaccijns, de haring- en 
bokkingaccijns, aan wijn en geld 

9v - opgelegde gelden, bij het verpachten van de tienden 

         

12 Het gemeneland  
10 Dirck Cornelisz, rentmeester gemenelands-kosten 

10 Dirck Cornelisz, via onze kastelein gemene-landskosten 

10 Dirck Cornelisz via mr. Dirck henricxz op rekening van de genoemde omslag 

10 Dirck Cornelisz vanwege de omslag 

         

13 Beden van de landsheer en andere beden  
10v Willem Goudt rentmeester van Noord-Holland de laatste achtste termijn van de ordinaris bede, verschenen St. Jansmis 1530 

10v Willem Goudt rentmeester van Noord-Holland de laatste achtste termijn van de bede van de landvoogdes 

10v Willem Goudt rentmeester van Noord-Holland de 3e twaalfde termijn van de bede van de kroning van de keizer 

10v Willem Goudt rentmeester van Noord-Holland 
de laatste termijn van de 80.000 gulden aan de keizer, toegestaan in Brussel in 
juni 1529 in de "sterckte" van Utrecht 

10v Willem Goudt rentmeester van Noord-Holland 
de 4e twaalfde termijn van de 100.000 kronen de keizer toegestaan voor zijn 
kroning 
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10v Willem Goudt rentmeester van Noord-Holland 
vervroegde betaling van de gemene landsrenten die de Keizer moet betalen en 
aan ons in rekening zal brengen in de eerste ordinaris bede die de Keizer zal 
worden toegestaan 

         

14 Leningen van de tresoriers  
11v het kantoor van 1530 lening aan het kantoor 1532 

11v het kantoor 1530 lening aan het kantoor 1533 

11v het kantoor 1530 via Dirck Jan Hoensz en Cornelis Bosch lening aan het kantoor 1533 

         

17 Aflossing van gemenelandsrenten  

12 de tresoriers 
aan mr. Dirck Henricxz een som geld om de gemenelandsrenten af te lossen die 
door Gerrit Geerlofsz niet waren afgelost 

12 de tresoriers 
2 jaar achterstallige betaling van gemenelandsrenten, die de brouwers van Gent 
Hadden voorgeschoten; dit op bevel van de kamermeester Jan misdach 

12v - saldo 

         

18 Reizen  

13 
Jacob Pietersz, Reynier Pau, Cornelis Dirck Bouwensz, Jan Dirck 
Jan Lambrechtsz en Witte van Hoef 

naar Den Haag, en waren gegeyzeld door Crispijn van Bosshuysen, rentmeester 
voor de 5.000 gulden van de vrijwillige bijdrage die deze stad niet had toegestaan 

13 Willem Jan Willemsz en Frans Adriaensz, burgemeesters naar Den Haag 

13 IJsnout Claesz, Jacob Jansz Moel en Andries Barthoutsz 
naar Den Haag, om te spreken met onze gedeputeerden die daar gegijzeld 
werden om die zaak op vriendschappelijke wijze te regelen, omdat wij geen 
toestemming hadden gegeven 

13v Adriaen Dircxz, scout met mr. Dirck Henricxz 

naar Utrecht, op schrijven van de stadhouder die daar de prelaten, de grote 
steden en de edelen opgeroepen heeft de vrede van Frankrijk te bezegelen, en 
wel op kosten van de Keizer, over Holland ad 3.900 gulden per jaar, en vervoegd 
te betalen de buitengewone bede die met Kerstmis zal verschijnen 

13v Adriaen Dircxz, scout met mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag met de andere steden om de commissaris(sen) te antwoordem op 
het verzoek tot bezegeling en vooruitbetaling, en wel in Utrecht aan de stadhouder 
op last van de commissarissen 

13v Adriaen Dircxz, scout met mr. Dirck Henricxz 
naar Utrecht, om met de andere steden de stadhouder te antwoorden inzake de 
bezegeling en de betaling 

14 Adriaen Dircxz, scout met mr. Dirck Henricxz 

naar Utrecht, om de stadhouder enige problemen bij de bezegeling voor te leggen, 
doordat enige steden niet instemden vanwege de nieuwe regels van de tolle, 
"congie"-ge;d en andere zaken; daarom zijn de gedeputeerden va de stadhouder 
weer naar huis gestuurd 
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14 Cornelis Bosch, burgemeester 
naar Utrecht om de heer van Hoogstraten 12 vaten Gouds bier te schenken en om 
te bewerken het "verhelen" van de Rijndijk aan de IJsseldijk en het bier laden en 
lossen 

14 Willem Jan, burgemeester met mr. Dirck Henricxz 
naar Oudewater ter dagvaart inzake de "verheling" (aanelkaar voegen?) van de 
Rijndijk aan de IJsseldijk 

14 Theeu de timmerman per schip hout gekocht (of: naar de vaart) 

14 Willem Jan Willemsz, burgemeester naar Utrecht, naar de heer van Hoogstraten inzake het "besluyten" van de Rijndijk 

14v Baernt Dircxz naar Utrecht met bier en slepen en in de kelder bewaren 

14v de kastelein naar Den Haag om bevestiging te krijgen van de nieuwe wet 

14v mr. Dirck Henricxz, pensionaris 
van Amsterdam naar Hoorn om certificatie en getuigenis te verkrijgen inzake de 
vrijdom van het stapelrecht te Dordrecht 

14v mr. Dirck naar Utrecht, naar de stadhouder om voor zijn vertrek een conclusie te zi 

14v 
Cornelis Jansz Bosch burgemeester , en Dick Dielofz, met enige 
drapeniers 

naar Brugge om Spaanse wol te kopen namens de stad, en om aan de 
Spanjaarden te vragen of zij enige lakens zouden willen terugnemen van deze wol 

14v Jacob Pietersz en mr. Dirck Henricxz naar Amsterdam om de renteniers te betalen 

14v Roel die bode halen van deze renteniers 

15 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag naar Willem Goudt om een "absolute" rekening te krijgem van de 
15 pond per jaar aan gemene landsrenten, afgelost in Brugge en Gent 

15 Willem Jan met mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart inzake de nieuwe regeling van de tollen en het 
"congie"-geld 

15 Willem Jan Willemsz burgemeester en mr. Dirck henricxz 
naar Mechelen, ter dagvaart met de andere steden en de edelen van Holland om 
de privileges te verdedigen en de vrijdom van tollen tegen Frans die Wit, tollenaar 
en inzake het congie-geld 

15 mr. Dirck Henricxz 
naar Utrecht, naar mr. Cornelis Anthonissen om geld te brengen als aflossing van 
de gemene landsrenten in Vlaanderen, door Gerrit Geerlofsz niet betaald zijnde 

15v Willem Jan, burgemeester met mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart met de andere steden, inzake de nieuwe regeling 
van de tollen in Zeeland 

15v Reyer Henricxz Pau met Jacob Pietersz naar Antwerpen om de renteniers te betalen 

15v Willem Jan en Cornelis Bosch, burgemeesters 
naar Den Haagn naar de heer van Assendelft en Balthasar, onze advocaat, 
vanwege een kwestie tussen de kastelein en de stad Gouda 

15v Willem Jan Willemsz burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag inzake de nieuwe regeling van de tollenaars in Zeeland, en om 
Gerrit Geerlofsz zijn zaken te laten behandelen voor de commissarissen 

16 Willem Jan Willemsz, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 

naar Mechelen, om met de ander gedeputeerden van de grote en kleine steden de 
landvoogdes en haar Raad "clagelick" te melden dat Frans die Wit, tollenaar in 
Zeeland, zich niet heeft gehoudem aan hun privileges en gebruiken en dat men 
voor Vasteanvond uitsluitsel hierover wenst 

16 Willem Jan Willem, burgemeester naar Den Haag, naar de heer van Assendelft inzake de kwestie van de kastelein 
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en naar de advocaat 

16 
Dirck Jansz die Lange, Dirck Stempelsz, Cornelis Jansz die jonge en 
Reynier Pau 

naar Den Haag inzake de gijzeling voor 2 beden 

16 mr. Dirck Henricxz meegereisd op kosten van het gemene land 

16v Jan Jansen, stadsbode gezonden 'van de burgemeester" met een brief naar Den Haag, naar de gegij 

16v Jacob Pietersz naar Den Haag om de renteniers te betalen 

16v Willem Jan Willemsz burgemeester en Dirck Henricxz naar Den Haag vanwege het beëindigen van de gemene landsschulden 

16v Adriaen Jansz Bosch naar Den Haag, om geld te brengen aan de rentmeester 

17 Jan Dircxzoob, burgemeester 
naar Geertruidenberg ("Geertenberch") op schrijven van de stadhouder, die vroeg 
om 3.000 per jaar over heel Holland 

17 Jan Dircxz, burgemeester naar Den Haag, om hierop te antwoorden 

17 Jan Dircxz, burgemeester naar Den Haag, om nogmaals te antwoorden 

17 Jan Dircxz, burgemeester, Jacob Minne en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag ter dagvaart inzake de bede van Sticht, die men op Hollands goed 
wil omslaan 

17 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, om te reageren op de verandering van de renten van de 
stadhouder op het gemene land 

17v Dirck Jan Hoensz, Jacob Minne en Theeu Jansz timmerman naar Dordrecht om een lading hout te kopen 

17v mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, in verband met het verschil van mening tussen de kastelein en de 
stad Gouda 

17v Dirck die bode 2 brieven brengen van het hof uit Dem Haag en het schrijven daarvan 

17v Frans Adriaensz burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Geertenberch, op schrijven van de landvoogdes inzake de overeenkomst van 
3.000 gulden per jaar 

17v mr. Dirck naar mechelen met de andere steden inzake dezelfde kwestie 

18 mr. Dirck 
naar Den Haag om de erfpacht van het land van Stein te betalen, die de 
rekenmeesters niet wilden ontvangen 

18 - 
een in bewaring-geving van de erfpacht in de griffie voor notaris en getuigen; de 
deurwaarder voor de aanzegging 

18 Jan Dircxz, die burgemeester 
naar Schoonhoven, op schrijven van de dijkgraaf van de Krimpenerwaard inzake 
dijken die overstroomd waren 

18 
Cornelis Bosch en Frans Adriaensz, burgemeesters, en mr. Dirck 
Henricxz 

naar Den Haag ter dagvaart om te reageren op de 3.000 gulden per jaar voor 
Holland, tot lasten van de keizer; verder inzake het maken van de Gouwsluis met 
de "verhelinge" van de Rijndijk 

18v Cornelis Jansz Bosch en Frans Adriaensz, burgemeesters 
naar Apcou, om te "besien" of de dijk van Sparendam doorgebroken was of niet en 
zijn weer teruggekeerd, omdat zij "hoerde seggen" dat de dijk niet doorgebroken 
was "god sij gelooft" 

18v Claes Claesz 
te paard naar Oudewater om de rentmeester mee te delen dat de deur van de 
sluis gebroken was 
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18v Baernt Dircxz 
naar Haastrecht om de schout van het land van Stein te vragen bij de 
burgemeester te komen 

18v Frans Adriaensz, burgemeester, en mr. Dirck Hendricxz 
naar Den Haag, om het herstel van de Gouwsluis te bewerkstelligen en overleg te 
plegen over het land van Stein, Broek en Tuil 

19 
Cornelis Bosch, Frans Adriaensz, burgemeesters, en mr. Dirck 
Henricxz 

naar Den Haag om de Raad te wijzen op de lasten van de grote waterstromen die 
door de Gouwsluis komen, en het privilege van de veertig te verdedigen 

19 Jan Jansz, die bode van de burgemeesters 
naar Den Haag inzake bepaalde arresten in Vlaanderen, vanwege de gemene 
landsrenten jegens onze poorters 

19 Jan Dircxz 
naar Den Haag gestuurd door de burgemeesters naar onze gedeputeerden met 
een brief 

19 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag ter dagvaart, waar de staten verplicht worden 4.500 gulden voor 
de keizer voor te schieten tot betaling van de gemene landsrenten, hetwelk 
betaald zou worden uit de eerste ordinaris bede 

19v Adriaen Pieter Lichterz 
te paard naar de Lekdijk om te informeren naar de problemen bij het hoge water 
en de voorkomende lasten daar 

19v mr. Dirck Mairten Aelbertsz 
naar Schoonhoven, naar de dijkgraaf en heemraad van de Krimpenerwaard 
vanwege de kwestie van de bedijking 

19v mr. Dirck 
naar Den Haag, om antwoord te geven op de wens om 4.500 gulden vooruit te 
betalen aan de Keizer tot betaling van de gemenelands renten 

20 - saldo 

20v - Blanco 

         

19 Schenkingen  

21 heer Lieven van Vinderhoudt te Gent in Vlaanderen 
een ton zalm. volgens de ordonnantie van de vroedschap dat men hem elk jaar 
een geschenk zou geven 

21 de pachters van Gent 2 kannen wijn in Den Hoorn 

21 de hoogheemraad van Schieland 2 kannen wijn 

21 een verver uit Haarlem die hier ontboden was voor overleg inzake het verven: 2 maaltijden en wijn 

21 Aert Michielsz 12 tonnen bier, geschonken aan de heer van Hoogstraten te Utrecht 

21 mr. Adriaen Jansz een maaltijd, geschonken aan een verver uit Haarlem 

21v Jan Goessensz 7 tonnen bier, geschonken aan de heer van Hoogstraten te Utrecht 

21v bij Jan Dirck Jan Lambertsz 
2 kannen wijn door de burgemeesters gegeven aan heer Jan Benninck aldaar (9 
april) 

21v bij Jan Dirck Jan Lambrechtsz 2 kannen wijn, door de burgemeesters geschonken aldaar aan de heer Jan Be 

21v de Brigitten 4 kannen wijn bij de dulden mis (25 april) en het offergeld van die van het gerecht 

21v de heer van Hoogstraten 2 kannen bier en onkosten 
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22 de rederijkers bezoldiging voor een jaar 

22 Alijdt in de Hoorn 
2 kannen wijn, geschonken aan de heemraad van Schieland bij de schouw van 
St.-Oels? 

22 de "goets ridders" elk een kan wijn op Palmzondag 

22 Cornelis in den Hoorn 2 kannen wijn, geschonken aan de heemraad van Schieland 

22 de pachters van Gent 2 kannen wijn 

22 Aeltgen Cornelis Aertsz 8 kannen wijn Poitou-wijn, geschonken aan de procureur 

22v de procureur-generaal 2 kannen wijn 

22v de pachters van Gent 2 kannen wijn 

22v de Minderbroeders geld voor hun maaltijd op St.-Franciscusdag, en 82 kannen Rijnse wijnmost 

22v mr. Joost Sasbout en mr. Reynier Brundt 
4 kannen wijn, geschonken aan hen door de burgemeesters op Nieuwjaarsdag in 
het St.- Katrijnenconvent, toen zij hier met een opdracht kwamen 

22v de zangers 
4 kannen wijn hen geschonken door de burgemeesters bij Nelle Willem Stevensz 
op Verzworen Maandag 

22v de wijbisschop 2 kanen wijn, toen hij de kinderen les gaf 

22v mr. Vincent en de procureur-generaal elk 2 kannen wijn, toen zij uit Utrecht kwamen 

23 - saldo 

         

20 Waken  
23v Jan Simpel de boom bewaren 

23v Jan Simpel de vaart bewaren 

23v Jan Simpel het lood geven op het gat van de haven 

23v Henrick Gerritsz met zijn broer het bezit van Lieven Gerritsz 

23v Jan Simpel het lood geven in het gat van de haven, 22 posten over telkens 14 dagen 

23v de torenwachters bezoldiging over een jaar 

23v de straatwakers bezoldiging over een jaar met de klap rondgaan 

25v - saldo 

         

21 Bouwen  
26 Teeu den Timmerman werk aan de stadsbruggen 

26 Lijsbet, weduwe van Jan Matheeusz 
25 sparren, gebruikt om de diephaken te maken om ermee te diepen, 4 palen voor 
de schepen om voor de haven mee te baggeren 

26 12 mannen baggeren in het gat van de haven en voor het Veerstal 

26 Claes Reynbrantsz een dag baggeren 

26 de weduwe van Jan Heinen de stadsbok timmeren, pek, teer, "helden"(=helling?), arbeid en hout 
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26 
Nanne Cornelisz, Fie Jan Henricxzoons weduwe, Vrerick Pieter 
Allertsz 

klei schieten en bokken door de stad van hen gehuurd om mee te baggeren 

26v Theeu Jan Mattheusz werk aan de reparartie van de stadsbruggen 

26v Teyn(?) op de Kleiweg 
een scheepsplank voor deze bruggen, een paal om op deze "bonick" of "bovick" 
mee te baggeren en arbeid 

26v Dirck smit 100 kleine dennenagels en 200 dubbele middelnagels voor die bruggen 

26v Jan Govertsz kistemaeckere 2 deuren op het stadhuis vermaken 

26v Cornelis Jansz 2 schuiten klei geladen bij 't gat van de haven 

26v Evert Jacobsz en Thijs en opperman metselen aan de plaats op de vismarkt en 3 tonnen tras en een schouw 

27 Dirck stratenmaker 18 voet trappen voor de beschoeiing op de vismarkt 

27 - 161 schouwen baggeren uit de Gouwe 

27 Theeu Jansz werk aan de stadsbruggen en een middelhout en slepen 

27 Fije Jan Heynens weduwe de kleine stadsschouw maken en pek en teer 

27 Theeu Jansz werk aan de stadsbruggen en een rondhout daarvoor 

27 Theeu Jansz werk aan de bruggen en elders en een rondhout op de brug van de Potterspoort 

27v Dirck Willemsz smit 150 grote dennenagels voor de Potterspoort 

27v Claes Reynbrants, Cornelis Harmensz, Allert Jansz baggeren voor het Veerstal 

27v de smit buiten de Potterspoort spijkers voor de stadsschouw en de stadsbok 

27v Cornelis Harmansz 3 bokken baggeren voor het Veerstal 

27v Cornelis Harmansz en Gerrit Dammesz, Ellert Jansz 4 bokken baggeren voor het Veerstal; 10 bokken baggeren 

27v Jacob Jansz Moel zijn bok geleend aan de stad voor 23 dagen 

27v Adriaen den engel een boot om de boom mee te openen en te sluiten 

28 Comen Gerrit 
bij Sint Anthonis gasthuis 2 grote suaven om de deuren van de kamers op het 
stadhuis mee te sluiten 

28 Comen Gerrit 10 balken, gekocht aan de vaart en brengen (25 Philippus guldens 

28 Dirck Willemsz 200 kleine dennenagels 

28 Theeu Jansz timmeren en 3 houten van 30 voet, scheepsplanken 

28 Neel van berch reuzel en touw 

28 Theeu Jansz en Wouter timmeren en vervoer en slepen 

28 Dirck Willemsz 18 pond ijzerwerk, 100 kleine dennenagels 

28v Willem scep 1517 voetplanken om elke dag bij de brug te gebruiken 

28v Minderbroeders Jan 
enige vensters boven aan het stadhuis repareren en andere repararties en hout 
daarvoor 

28v Matheeus Jansz en 4 personen werk aan de IJsselbrug (elk 6 dagen) 

28v Lijbet weduwe van Jan Matheeusz planken aan deze brug gebruikt 

28v bij Trijn Jan Pietersz op de Kleiweg scheepsplanken voor deze brug 
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28v Lijsbet 6 rondhouten en vervoer naar de IJsselbrug, hout en andere zaken 

28v Henrick Gerritsz, sillige maker 4 nachten waken op de dijk 

29 Dirck Willemsz smit 
39 pond grote spijkers, 150 grote dennenagels; 200 kleine dennenagels, alles voor 
de IJsselbrug 

29 Willem scep 2 ribben en 2 bladen wagenschot gebruikt voor de stad 

29 Andries metselaar werk bij de Minderbroeders en stenen en kalk 

29v Teeu den timmerman en Wouter zijn maat werk aan de IJsselbrug 

29v Willem stillegemaker en zijn broer werk aan de IJsselbrug 

29v Lijsbet weduwe van Jan Matheusz 
2 grote rondhouten, 4 middelhouten, alles gebruikt voor de IJsselbrug en voor het 
veer te Haastrecht 

29v Dirck Willemsz smit 22 pond ijzerwerk, 200 dennenagles en 400 dubbele middelnagels 

29v Adriaen Dircxz metselaar het stadhuis witten (4,5 dag) 

29v Machel Baerntsz een bos bezems voor gebruik op het stadhuis 

30 Baernt die bode 
een man gehuurd om de emmers te vissen, nadat er brand geweest was, en ze 
naar het stadhuis brengen (15 april) 

30 Reyntgen klei vervoeren naar de singel 

30 Bouwen Claesz de singel effenen 

30 Reyer Evertsz 32 ladingen klei naar de singel brengen 

30 Willem scep de stadsbok maken met pek, teer, mos en anders 

30 Pieter die glazenmaker de glazen stoppen bij de Minderbroeders 

30 Bouwen Claesz de singel effenen 

30v die stratenmaker en opperman bestraten en zand 

30v Ellert Dammisz en Gerrit Jansz 4 bokken baggeren in het Veerstal 

30v Theeu Jansz en Wouter Daemsz timmeren, en een rondhout, een stuk hout van 30 voet en slepen 

30v Dirck smit 46 pond ijzerwerk, 100 dubbele middelnagels 

30v - 20 hoed kalk en opdragen en in de zak schieten 

30v Bouwen baggeren 

30v Theeu en Wouter 
timmeren en 4 grote daksparren en rijshout, waar de sporten van gemaakt zijn, 3 
kerksparren, 3 keperhouten 

30v Dirck smit 35 pond ijzerwerk 

31 die stratenmaker zand 

31 - vracht van 20 hoed kalk 

31 Pieter Dircxz baggeren voor de sluis 

31 Jan Pietersz en Vop Jansz 46 schouwen baggeren in de Gouwe 

31 Claes Reinbrantsz een schuit klei, waarmee de overtocht gemaakt is 

31 Ellert Jansz de bokken diepen van het Veerstal 
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31 Ellert Jansz met Dirck Dircxz klei vervoeren naar het Hoofd 

31 Jan Jansz het "quartier urs" maken en 2 borden in de kamer 

31 Frans die slootmaker sloten met sleutels maken 

31 Dirck stratenmaker straten maken en zand en stenen 

31v Cornelis Harmensz 20 hoed kalk opslaan en zeven 

31v Theeu Jansz en Wouter timmeren en 3 stukken hout van 30 voet, 2 middelhouten, 2 kerksparren en slepen 

31v Dirck smit 46 pons ijzerwerk (in het getal is geschrapt), 200 kleine dennenagels 

31v Pieter Dircxz en Jan baggerman baggeren in de haven 

31v - 12 bokken klei schieten 

31v Evert Jacob Philipsz metselen en de muur bij het Vlamingspoortje rechtop zetten 

31v Cornelis Aertsz metselaar en een opperman metselen met Evert 

31v Evert Jacob Philipsz 
3 tonnen tras; kalk waar het stadhuis mee gewit is, vijzels om de muren mee op te 
richten 

32 Theeu de timmerman timmeren in de stad en 2 middelhouten voor Jan Simpels huisje en slepen 

32 Dirck die smit 
23 pond ijzerwerk, gebruikt voor wiggen om de muur mee recht te zetten; 200 
dubbele middelnagels 

32 "die keyser" en knecht bestraten 

32 - 3 kruiwagens, 125 klinkers 

32 Dirck straat een schip zand 

32 Ellert en Dammes 5 bokken klei van het Veerstal 

32 Simon Wiggersz 16 schouwen baggeren in de Gouwe 

32 Evert Jacob Philipsz metselen aan de Vlamingspoort 

32 Cornelis Aertsz metselen met Evert, en opperman 

32 Bouwen Claesz stenen kruien 

32v Ellert Jansz en Dammes 12 bokken klei, gebaggerd en gelost aan het Veerstal 

32v 
Willem Dircxz en Dammes Zaertsz, Wouter Claesz, Adriaen 
Cornelisz 

elk baggeren bij de Veerstalsteiger en verder kruien van de steiger en effenen van 
het nieuwe Hoofd 

32v Vop Jansz 42 schouwen baggeren uit de Gouwe 

32v Wouter Daemsz en Theeu Jansz 
timmeren en keperhouten, een stuk hout van 30 voet, een blad wagenschot en 
slepen, en 2 rondhouten, 2 grote palen 

32v Dirck Dircxz 9 bokken baggeren 

32v Mairchgen de vrouw van de smit ijzerwerk, gebruikt aan de bok 

33 - Blanco 

33v - Blanco 

34 Theeu Jansz en Wouter en Pieter Willemz 
de beschoeiing maken aan het Hoofd, en de meeste bruggen repareren en 5 
rondhouten en 3 stukken hout van 30 voet en slepen en vijzels 
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34 Dirck Willemsz smit 29 pond ijzerwerk, 150 dennenagels, 300 dubbele middelnagels 

34 Jacob Jansz aarde schieten op het Hoofd, bij het maken van de beschoeiing 

34 Willem scep de stadsbok vermaken 

34 Ellert Jansz 12 bokken klei laden voor de haven en aan de dijk weer lossen 

34v Dirck Gerritsz straatemaker de straat maken aan de Doelenbrug(?) en 500 klinkers 

34v Ellert Jansz aarde schieten op het Hoofd, bij het maken van de kade 

34v Dirck die boechmakere 2 karren zand voor de Doelen 

34v Gerrit Adriaensz 
werk aan de weg over de IJsselbrug, waar de aarde uitgebracht was en naar de 
stadsmuur gereden 

34v Gerrit Dammesz 5 bokken baggeren voor het gat van de haven 

34v Wouter Daemsz en Theeu Jansz werken in de stad 

34v - 
een wagen voor Dirck Jan Hoensz en Reynier Pau die "boven het" Stein de 
Veerlaan ging inspecteren 

34v - 18 schouwen baggeren uit de Gouwe 

35 Ellert Jansz 10 bokken voor het gat van de haven gebaggerd 

35 Teeu Jansz en Wouter 
werk in Lievens huis,dat de stad verhuurd heeft en een dubbel rondhout en 2 
daksparren, een blad wagenschot, 2 gezaagde balken voor dat huis 

35 Jacob Jansz aarde van de stadsmuur bij de Kleiwegspoort halen om de muur rechtop te zetten 

35 Dirck stratenmaker en knecht de straat op het Hoofd maken en zand en 200 klinkers 

35 Evert Jacobsz en Cornelis Aertsz en opperman metselen aan de stadsmuren 

35 Jacob Jansz 
de aarde schieten van de muur, een dag waken en 2 tonnen tras en de kabels en 
de windassen 

35v Jacob Willemsz en opperman het huiske van Lieven dekken 

35v Gerrit Dammesz 
6 bokken baggeren voor de haven; baggeren onder de brug van de Peperstraat en 
een schouw 

35v Teeu Jansz en Wouter Daemsz 
timmeren in de stad en 15 estlatten in Lieven Gerritszoons huis; in dit huis 9 
kerksparren, 2 wagenschotten enzagen 

35v Dirck smit 
108 pond ijzerwerk voor een nieuwe boom voor de haven; 200 dennenagels, 300 
dubbel middelnagels daarvoor, en voor verschillende bruggen; een mast; waarvan 
de bomm voor de haven gemaakt is 

36 Keyser met "menjoncker" 11 ladingen baggerslik naar de singel buiten de Tiendewegspoort vervoeren 

36 Cornelis Harmensz deze aarde aan de singel gladmaken 

36 Ellert Jansz 3 bokken klei uit het gat van de haven 

36 Evert metselaar metselen aan de stadsmuur en aan de Potterspoort 

36 Cornelis Aertsz en opperman metselen aan deze muur en aan deze poort 

36v Jacob Jansz graven aan de stadsvesten 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        722 

 

 

36v Neel slaet doet werk op de stadssingel en de stadsvesten 

36v Evert die metselaar een ton tras 

36v Wouter den timmerman timmeren in de stad en aan Lievenshuis 

36v bij Theeu den timmerman 
10 sparren in Lievens huis; een stuk hout van 30 voet in de Kleiwegspoort; een 
wagenschot in Lievens huis 

36v Jacob Willemsz opperman dekken bij Lievens huis 

36v Jacob Mathijsz 
29 pond lood in Lievens huis in de goot, 44 pond lood verwissels en betaald;12 
nagels, gebruikt in het raam 

37 Evert Jacob Philipsz metselen aan de stadsmuren achter onze vrouw 

37 Cornelis Aertsz met Evert metselen 

37 Cornelis Harmensz graven aan de stadsvesten 

37 Jacob Jansz graven aan de vesten 

37 Evert Jacobsz 2 tonnen tras en windassen 

37 Ellert Jansz 3 bokken baggeren in het gat van de haven; werk op het nieuwe Hoofd 

37v Dirck Willemsz die smit 
45 pond ijzer aan wiggen en duimankers; 100 kleine dennenagels, 200 dubbele 
middelnagels 

37v Theu den timmerman 
timmeren aan de staak-ketting buiten de Veerstalpoort; en 2 houten van 30 voet, 
waar een rij palen van gemaakt is, 2 keperhouten 

37v Jacob Willemsz en opperman dekken op Lievens huis, en 22 voet latten in dat huis, 2 vorsten 

37v Jan van Amsterdam rijgsnoeren, waar de kwitanties aan hangen 

37v Jacob Jansz Moel gebruikt van zijn bok voor 38 dagen 

38 Evert Jacobsz en Cornelis Aertsz metselaers en opperman werken aan de muur; en 4 tonnen tras en windassen 

38 Jacob Jansz de aarde schieten van de stadsmuur om die recht te zetten 

38 Cornelis Harmensz de aarde op het Hoofd buiten Dijkspoort effenen 

38 Ellert Jansz aarde op het Hoofd effenen 

38 Wouter en Theeu Jansz werken aan de stadsbruggen en 2 houten van 30 voet en een rondhout 

38v Frans Pietersz slotenmaker 
een sleutel van de Haastrechtse brug; een slot van Kriekenbeeck vermaakt; 2 
ijzeren ketenen en 2 bouten; een slot versteld in de weeskamer, een slot versteld 
in het stadhuis 

38v die Keyser en men joncker, wagenaers 28 wagens klei vervoeren van het Hoof naar de singel 

38v Huych Jansz, sciptimmerman de boot, waarmee men de boom opent en sluit en teren en in de pek zetten 

38v Jan Ghijsbrechtsz Moel 700 pannen op het huis van Lieven Gerritsz 

38v Evert Philipsz en Cornelis Aertsz en de opperman metselen en 1,5 ton tras 

39 Theeu Jansz en Wouter timmeren en 3 stukken hout van 30 voet; 4 keperhouten 

39 Dirck smit 15 pons ijzerwerk; 200 kleine dennenagels 

39 Ellert Jansz baggeren in de Gouwe 
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39 Vop Jansz 48 schouwen halen uit de Gouwe 

39 Jan Meeusz baggeren onder de brug bij het Doelepoortje, bij ordonnatie van de kamer 

39 Evert en opperman metselen en 3 tonnen tras 

39v Simon Wiggersz en Jan Adriaensz baggeren onder de brug aan de vismarkt 

39v Theeu Jansz en Wouter timmeren en 4 stukken hout van 30 voet; 5 middelhouten 

39v Claes Jansz baggeren onder "twijsbrugge" 

39v Huysraet vervoer per kar 

39v Ellert Adriaensz de dijk en de singel bij de Haastrechtse brug effenen en eem wagen met rijshout 

39v Theeu Jansz en Wouter timmeren en 2 stukken hout van 30 voet; een middelhout en een keperhout 

39v Dirck smit 100 kleine dennangels, 200 dubbele middelnagels 

39v Dirck stratenmaker arbeid 

39v Jan Adriaens 40 schouwen baggeren, en baggeren onder een brug 

40 Jacob Pietersz en Jacob Jansz baggeren onder de Gronendaelsebrug met de asput en de steiger 

40 Evert Philipsz en opperman metselen en 1,5 ton tras 

40 Lambert die leidekker en knecht dekken en 650 leien en 3.000 nagels 

40 Theeu Jansz en Wouter 
timmeren en 2 grote dubbele rondhouten, 14 balken, een middelhout en 4 
keperhouten; een schouw 

40 Dirck smit 100 kleine dennenagels en 100 dubbele middelnagels 

40v Theeu Jansz en Wouter timmeren en een stuk en 2 rondhouten, scheepsplanken, een paal en slepen 

40v Ellert Jansz werken aan de dijk; 8 maal baggeren 

40v Evert Philipsz en Cornelis Aertsz en opperman metselen en 0,5 ton tras 

40v Theeu Jansz en Wouter Daemsz 
timmeren aan de IJsselbrug en daarvoor een middelhout en een keperhout en 
vervoer van en naar de brug 

40v Dirck Willemsz smit 
15 pond ijzerwerk en 100 kleine dennenagels en 200 dubbele middelnagels voor 
deze brug 

41 Screvel Pietersz een dam op de dijk maken, die de stad moet onderhouden 

41 Fop Jansz 24 schouwen baggeren uit de Gouwe 

41 Teeu Jansz timmeren aan de stad 

41 Frans Pietersz sloten maken 

41 Teeu Jansz 
werken aan de stadsbruggen en een keperhout, een stuk hout gebruikt aan de 
Kleiwegspoort en slepen 

41 Teeu Jansz 
werken in de stad; een privaat, dat hij afgebroken had aan de Veerstal, naar de 
Doelen brengen 

41 Teeu Jansz, met Baernt die bode 
gezonden door de burgemeesters naar de sluis van Goe Jan Verwel om te 
bekijken 

42 de knecht van Dirckstraten helpen graven in de zijl van de Peperstraat 
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42 Ellert Jansz 2 keer klei schieten om deze zijl af te dammen 

42 Simon Wiggerz 18 schouwen in de Gouwe baggeren 

42 Thee Jansz en Willem 
timmeren, en 4 houten van 30 voet en 2 andere houten; een Deventer hout en 2 
"dijck-stalien" en bast en 2 palen en vervoer 

42 Dirck smit 28 pond ijzerwerk, 100 kleine dennenagels 

42 Gerrit Dammasz en Ellert Willemsz met Jacob Jansz graven 

42v Evert Philipsz en Jan Adriaensz en de opperman metselen 

42v - schouwhuur, wilgenhout, een halve ton tras 

42v Pieter Adriaensz glazen stoppen op het stadhuis en bij de Minderbroeders 

42v Frans Pietersz een slot maken in de kooltuin 

42v Theeu Jansz 
hout in Amsterdam gehaald; 60 (of:9/)Noorse balken ("noertse") en vervoer per 
schip naar Gouda brengen en de reis van Theeu 

42v Dirck stratenmaker en knecht bestraten en zand 

42v Huysraet 10 karren 

42v Ariaen Mattheusz 500 stenen 

43 Theeu Jansz timmeren en een scheepsplank en slepen 

43 Claes Jansz hout lossen en 5 horden voor de zijl in de Peperstraat 

43 Theeu Jansz timmeren 

43 Frans slotenmaker 3 sleutels 

43 Evert Jacob Philipsz de muur stutten, die omgewaaid was 

43 Walich en Comen Ariaen, oppermannen de stenen schoonmaken van de muur die omgewaaid was 

43 Jan Ariaensz metselaar geholpen de stutten plaatsen 

43v Dirck Willemsz smit 100 kleine dennenagels voor verschillende bruggen 

43v Theeu de timmerman werk aan verschillende bruggen 

43v 
te Dordrecht gekocht door Dirck Jan Hoenz en Jacob Minne eb 
Theeu Jansz timmerman 

van Jan Jacobsz Minnebeeck 200 drach (?) hout 

43v door dezelfde mensen gekocht 

van Rutger poorter te Wesel een vracht hout van 176 balken, behalve de last van 
956 gulden het gelag te betalen met 200 gulden contant; de ene helft met St.-
Jansmis en de andere helft met St.-Maarten met enige korting, volgens 2 
schepenbrieven 

43v Theu den timmerman en Frans van Tol de vlet om naar Gouda te brengen en drinkgeld e.a. 

44 - de rest van het vlet hout volgens de 2 schepenbrieven en vracht van de bal 

44 de houtwerkers te Dordrecht geld voor hun "recht 

44 Teeu Jansz, door jan van Tol te Dordrecht betaald bergloon te Dordrecht bij de hoge vloed van dit hout dat was gaan drijven 

44 - een balk die was gaan drijven en gevonden was 

44 Teeu Jansz gereisd naar Dordrecht om te helpen het hout op te vissen en te bergen 
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44 via Theeu 
te Dordrecht betaald voor de genoemde planken draech-hout en de last van de 
vracht hout in te laden, gilde-geld 

44 Theeu verteringen in Dordrecht en vracht voor het hout naar Gouda 

44v Theeu en 3 mannen en een man met een wagen hout lossen en naar de Doelen brengen en het drachout rechtop zetten 

44v Theeu 
op 10 november door ons gezonden naar Dordrecht om te kijken of van de 
vrachten hout niets was verloren bij het slechte weer en het hoge water; 
verteringen 

44v Adriaen Dircxz en Walich Dircxz stenen schoonmaken van de omgevallen muren 

44v 
Theeu Jansz, Wouter Daems, Thee Loufsz, Pieter Claesz en Ellert 
Jansz 

timmeren en hout helpen lossen 

44v Theeu Jansz 3 dubbele balken; hout, een schuit; een "caepstant" nemen 

45 Pieter Woutersz en opperman dekken bij de Minderbroeders 

45 Theeu den timmerman timmeren aan de dolhuisjes op de Tiendewegspoort 

45 Theu Loufsz werken aan de dolhuisjes 

45 Pieter Claesz, Wouter Daemsz en Pieter Gerritsz arbeid aan het dolhuisje 

45 - een deur slepen 

45 Ellert Jansz de toren schoonmaken 

45 Dirck Willemsz 100 dennenagels, 200 dubbele middelnagels, 18 pond ijzer 

45v Deegenaar Jansz 't veen gegoten voor Jan Simpel gebruikt op 't gat van de haven 

45v Jacop scuytevoerder een brief brengen naar Amsterdam met antwoord retour 

45v Theeu de timmerman timmeren aan het tuchthuisje (castimenthuisje) 

45v 5 timmerlieden arbeid daaraan 

45v Dirck Willemsz 200 kleine dennangels 

45v Evert Philipsz en opperman metselen aan het castimentshuisje 

46 Pieter Adriaensz alle glazen repareren in Lievens huis boven en beneden, verloden en stoppen 

46 Pieter Adriaensz glazenmaker 
4 glazen maken op het stadhuis (aan elk glas verdiende hij 8 groten) nog 4 glazen 
vermakkt, staande in het stadhuis; een glas verlood boven op de zolder van het 
stadhuis (12 groten verdiend); 56 ruiten opnieuw gestopt op het stadhuis 

46 Jacob Philipsz en opperman metselen aan het castimentshuisje 

46 Evert Jacobsz een ton tras, een schouw 

46 Cornelis de Zeeu hardsteen voor het "asement" van het castimentshuisje (kan alles zijn) 

46v Theeu den timmerman en 5 timmerlieden 
timmeren aan het tuchthuisje, 29 dagen en 9 sparren door de metselaar gehaald 
om een steiger van te maken 

46v - het tuchthuisje brengen naar de Dijkspoort op wagens 

46v Dirck die smit 46 pond ijzerwerk voor het castimentshuisje; 12 raamijzers gebruikt op stadhuis 

46v Evert Jacobsz en opperman werken aan de Dijkspoort 
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46v Jan Ghijsen dakpannen voor deze poort, en latten en een schouw 

47 
Theeu die timmerman en Jan Ghijsen, Wouter Daemsz, Theeu 
Bouwez en Bo 

werken aan het dolhuisje op de Dijkspoort, en 5 wagens met planken vervoeren 

47 bij Dirck Willemsz 
2.200 dubbele middelnagels; 44 pond ijzerwerk, alles voor het genoemde 
bouwwerk 

47 Theeu Jansz en 3 personen 
timmeren aan het Hoofd bij het tolhuis; een blad wagenschot om ladders en 
sporten van te maken; hout slepen 

47 Dirck Willemsz smit 
48 pond ijzerwerk voor het dolhuisje op de Dijkspoort; 200 dennenagels voor het 
Hoofd; 100 dubbele middelnagels 

47v Thee Jansz en Wouter timmeren aan de stadsbruggen, hout slepen 

47v Dirck smit 39 pond ijzerwerk, 100 kleine dennenagels 

47v Evert Jacob Philipsz werken in Lievens huis op de sluis en plavuizen, daar gebruikt 

47v Lambrecht die leidekker en knecht en opperman dekken op het stadhuis; 400 leien en 1.500 nagels 

47v - timmeren en een schuit om hout mee te vletten, en loon voor de nootgods 

48 Frans slotenmaker 
een pijpsleutel, en een sleutel op de toren, en een sleutel vermaakt op de 
Dijkspoort en een kram aan de .....(?) 

48 Cornelis Pietersz sloten maken bij de Minderbroeders 

48 Dirck smit 150 kleine dennenagels 

48 Jacob zeylmaker emmers voor het vissen 

48 Jacob die tinneghieter 20 pond en "anderhalf vierendeel" loot voor de goten van het stadhuis 

48 Pieter Adriaensz glazenmaker 
de glazen repareren bij de Minderboeders "tot 22 roe"(?); 2 glazen verloden, ruiten 
stoppen, alles bij de Minderbroeders 

48 - de bak, waarin men de vis afslaat, vermaken 

48v Dirck Jan Hoensz en Jacob Minne met Theeu die stadstimmerman in Dordrecht gekocht in oktober van Frans Jan Ockersz 2.396 voet planken 

48v - saldo 

         

22 Pannendaken  
49 Claes de stadsbode 8 voet hard dak 

49 Cornelis Jansz 6 roe min 3 voet tegel dak 

49 de weduwe vam mairte coedt 2 roe min 1,5 voet hard dak 

49 Jonge Jaep Maes 9 roe min 2 voet hard dak 

49 Jan van Stolwijk 10 voet hard dak 

49 Michiel Aertsz 2 roe min 1,5 voet hard dak 

49 Kers die stoeldraaier 10,5 voet hard dak 

49 Vrerick Mathijsz 2 roe min 1,5 voet hard dak 

49v Adriaen Pietersz die backer 9 voet hard dak 
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49v Jan Baertsz 4 roe 2,5 voet hard dak 

49v Coman Floer in de Nieuwstraat 6 roe 8 voet hard dak 

49v Maes die mesmaker 1 voet "tegeldack" 

49v Andries Pietersz 6 roe 8 voet dak 

49v - saldo 

         

23 Diversen  
49v een sleper 10 tonnen bier slepen naar het Hoofd om naar Utrecht te sturen 

49v in de griffie van Holland 
voor het vonnis en de executie gewezen tot voordeel van de steden Dordrecht, 
Haarlem, Gouda, Delft, Leiden en Den Haag om Billerdam te "stoppen", de portie 
van de stad 

50 Theeu Jansz naar de vaart geweest vanwege de stad om naar hout te kijken voor de stad 

50 een bode uit Den Haag met de tijding van de kroning van de keizer 

50 - de bok uit de grond trekken van Stolwijkersluis 

50 mr. Dirck pensionaris 
een certificaat van 4 getuigen te Hoorn gehaald betreffende de stapel van 
Dordrecht 

50 Baernt Dircxz "extra-ordinaris te vueren" 

50 Jacob Pietersz van dat hij tot laeste bot bleef van Lieven Gerritszoons huys 

50 mr. Pieter Halvaert verwer toestemming gekrgen van de vroedschap om hier te komen verven (15 pond gr. 

50 de wij-bisschop geld voor het vormen van de kinderen 

50v - 
een bevelschrift inzake de Goudse biertonnen, om in Vlaanderen te publiceren, dit 
gelast door de Vroedschap 

50v - 
2 kopieën behelzende de vreder van Frankrijk met een omvang van 56 bladen, 
waarvan op last van de vroedschap een kopie is gemaakt 

50v door Reynier Henricxz 
in Den Haag betaald voor een kaart inzake de vaart bij Billerdam "deur onthiet" 
van de kamer 

50v Pieter Anthonisz deurwairder 
geld omdat hij 5 personen gijzelde omdat hij hier 2 dagen was voor de 
burgemeesters om met de vroedschap te spreken over deze zaak 

50v een bode 
die bericht bracht van de nieuwe "maeren, dat de koningin van Frankrijk geleverd 
was met de kinderen 

50v Emmeken drinkgeld vanwege de tijding dat Govert van Zuytaert was gestorven 

51 Jan Fop schout in het land van Stein 3 straffen omdat de stad bekeurd was voor het maken van een weg 

51 Harman Harmansz deurwaarder 
omdat hij de tresoriers van Gouda verdagvaardde om betaald te worden door mr. 
Heyman Claesz in Den Haag voor zijn renten 

51 een bode uit Haarlem 
die bericht bracht van het overlijden van de heer Gerrit van Berkenroede, daarvoor 
krijgt hij geld 
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51 Jacob Dircxz het hele jaar de poortklok luiden 

51 de klerk van de advocaat schrijven inzake de tollen van Yersekeroord 

51 een bode 
gezonden door Willem Goudt in Den Haag inzake de arrestatie van enige poorters 
te Gouda 

51 Pieter Anthonisz deurwairder kopie van het vernieuwen van de evaluatie 

51v de baggerman 34 schouwen baggeren in de Gouwe 

51v Jan die schilder, 18 dec. 
8 wapens schilderen en vier toortsen verven, die gebruikt zijn bij de uitvaart van de 
landvoogdes 

51v Claes Jansz coster vier toortsen en het "volle licht" en 6 dagen luien en "poesen" ook voor de uitvaart 

51v Jan Pietersz 18 schouwen uit de Gouwe baggeren 

51v Mairtijn Aelbertsz 
2 tonnen bier, door de burgemeesters aan het volk geschonken om op Palmpasen 
bij de brand te drinken 

51v Jacob Lorrichgen, 3 jan. 1.700 toortsen 

51v Claes slootgen de weg en het bouwwerk bij de brouwerij een jaar bewaken 

52 Jacob Moel 
geld, dat zijn biersteker voorgeschoten had te Brugge aan de nakomelingen van 
Willem Mor..l, vanwege onkosten van hem bij zeker arrest op schepen van onze 
poorters vanwege achterstallige renten op de stad 

52 Willen Goudt rentmeester een jaar pacht van het klerkambt 

52 Jacob Volpertsz 
aflossing op het huis van Lieven Gerritsz, staande op de sluis, volgens het 
inhouden van het weesboek 

52 Jacob Folpertsz geld van renten op het huis van Lieven dat de stad heeft gekocht 

52v - saldo 

         

24 Bezoldigingen voor een jaar  
53 Jan Jansz en Dirck van Buren, stadsboden bezoldiging 

53 de poortwachters 
poorten openen en sluiten t.w.: de Tiendewegspoort , het wedde en het 
Doelenpoortje 

53 Huuch Moel - 

53 Thijs die poortier de Potterspoort met de boom 

53 Kaers de Kleiwegspoort 

53 Joost Hobbez de Veerstalpoort en de poort bij het Tolhuis 

53 Saers die poortier de Dijkspoort 

53 de poortwachters 
tezamen 8 dagen lang 's ochtends 2 uur lang zitten waken in de poorten (12 
februari 

53 minderbroeder Jan de klok stellen een jaar lang 

53 Ghijsgebuer het Vlamingspoortje openen en sluiten 
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53v Ploen die boomsluter de boom openen en sluiten 

53v Claes die coster 
de klok luiden bij bijzondere gelegenheden zoals "brandt, donder, blixem, ende 
anders" 

53v de 4 stadsbodes de kamer bewaren 

53v 
Reynier Pau die deurwairder van de Rekenkamer en de 
deurwaarders van het Hof 

elk een gouwe gulden 

53v de dienaars van de procureur en die van de baljuw via Willem Jan burgemeester geld voor nieuwjaar 

53v 
de cipier van de voorpoort en de poortwachter van de middelpoort 
van het Hof van Holland 

bezoldiging, via Jacob Pietersz 

54 Joncker die bode uit Den Haag geld voor nieuwjaar voor de busdragers van het Hof van Holland 

54 Pieter Adriaensz, ballemaker het stellen van St.-Joostklok, een jaar lang 

54 mr. Cornelis surghijn bezoldiging voor een jaar 

54 Jan Rommersz de weeskamer bewaren voor een jaar 

54 Harman Cornelisz het marktveld schoonmaken 

54 Dirck Adriaensz boechmaker bezoldiging 

54 Baernt die bode de weeskamer bewaren, de tresorierskamer en het stadhuis 

54v Baernt die bode beide kamers op het stadhuis verwarmen 

54v Simon Heinricxz als schepen voor het gerecht; schepenkleding, evenals mr. Dirck Henr 

54v mr. Frans Babbel (?) procureur te Mechelen in de Hoge Raad bezoldiging, via Jacob Pietersz 

54v de "clocksteldre"van de Nootgodskapel bezoldiging 

54v Herick Woutersz als chepenmeester 2 poortpandingen 

54v Willem Pietersz procureur van de stad, wonend in Den Haag bezoldiging, via Coppen de kasteleinsknecht 

         

25 Bezoldigingen voor verschillende periodes  
55 mr. Dirck Henricxz bezoldiging voor een half jaar 

55 mr. Balthasar, advocaat van de stad Gouda bezoldiging voor een jaar 

55 Jan die Bruyn en Frans Cornelisz bezoldiging voor een half jaar de accijnzen bewaren 

55 de schepenmeesters via Henrick Woutersz zegelgeld 

55 de schout de kleding van zijn dienaars 

55 Henrick Woutersz schepenmeester 2 poortpandingen 

55 Baernt Dircxz 18 dagen vuur maken, op bevel van de kamer 

55 Jan Ghijsbrechtsz die Bruyn met Frans Cornelisz bezoldiging voor een half jaar voor de bieraccijns en de wijn-acijns bewaren 

55v mr. Dirck Henricxz bezoldiging voor een half jaar 

55v 
Dominicus Claesz en Pieter die Rijcke, advocaten in het Hof van 
Vlaanderen 

bezoldiging over een jaar 
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55v Gerrit Daem salaris voor het bewaren van de korenaccijns 

55v mr. Philipsz Vranckez, secretaris van de stad bezoldiging 

56 - saldo 

         

26 Renten  
56v via Jacob Pietersz en mr. Dirck Henricxz renten te Amsterdam betaald 

56v via Reynier Paeu en Jacob Pietersz renten te Antwerpen betaald 

56v via Cornelis Bosch en Jan Dircxz die Bruyn renten te Antwerpen betaald 

57 - lijsten met namen 

69 via mr. Dirck Henricxz de erfpacht van het land van Stein 

         

27 Saldo van de uitgaven  
70 - saldo 

71 - Totaal 

         

         

 1531 inv.nr. 1188 
         

1 Losrenten  
1 - ontvangen bedrag 

         

2 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1v Reynier Heinricxz de zijl in de Peperstraat 

1v Dirck Dielofsz de vismarkt 

2 de kastelein de 3 grachten, "per" zijn reis om het nieuwe gerecht te halen 

2 Aeltgen Dirck Jacobsz de 4e gracht bevissen 

2 Gerbrant Heinricxz de lakenaccijns 

2v Cornelis Gerritsz alias compas vlees 

2v Volpaert Aertsz zout 

3 Dirck Jansz overijssel visserij in het land van Stein 

3 Cornelis Jansz Bosch vellenaccijns van de zeemwerkers 

3v Cornelis Jansz Bosch huidenaccijns van de hoornbeesten 

3v Frange brootknecht de smaltienden in het land van Stein 
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4 Adriaen Dircxz alias Muys Ariaen de brug met het veer te Gouda en Haastrecht 

4 Anxt Jacobsz zeep en azijn 

4v Jacob Jansz Moel hout en turf 

4v Daem Bartsz gezouten en verse haring en bokking en sprot 

5 Jacob Ghijsbrechtsz meel, en bewaren van deze accijns 

5 Jacob Jansz Moel brandewijn 

         

3 
De tienspenning en de tienden in het land van 
Stein etc.  

5v Geerlof Willemsz het oost- en westeinde van de Willens 

5v Geerlof Willemsz Wouter Gillisz blok 

5v Geerlof Willemsz Waggelwijk 

5v - de tienspenning in het land van Stein 

6 Gerrit Willemsz het Veerlaan te Haastrecht 

6 - 2 lood zilver van het klooster in het land van Stein 

         

4 Leningen  
6v het kantoor van 1528 aan het kantoor van 1531 

6v het kantoor van 1529 via Willem Jan aan het kantoor van 1531 

6v - saldo 

         

5 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
7 Jan Ghijsbrechtz die Bruyn wijnaccijns, 1e kwartaal en bewaren 

7 Jan Dircxz die Bruyn "voors" wijnaccijns, 2e kwartaal 

7v Jan Dircx die Bruyn wijnaccijns, 3e kwartaal 

7v Jan die Bruyn alsvorens wijnaccijns, 4e kwartaal 

8 Jan Ghijsbrechtz die Bruyn en Frans Cornelisz bieraccijns, en bewaren, behalve de stoters 

8 Frans Cornelisz de stoters, die dat vanwege de stad bewaard heeft, 1e kwartaal 

8v Jan Ghijsbrechtz en Frans Cornelisz bieraccijns, 2e kwartaal 

8v Frans Cornelisz bieraccijns, 2e kwartaal van de stoters 

9 Jan Ghijsbrechtsz en Frans Cornelisz bieraccijns, 3e kwartaal 

9 Frans Cornelisz bieraccijns, 3e kwartaal van de stoters 

9v Frans Cornelisz bieraccijns, 4e kwartaal 

9v Frans Cornelisz bieraccijns, 4e kwartaal van de stoters 
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10 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 1e kwartaal 

10 Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 2e kwartaal 

10v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 3e kwartaal 

10v Frans Cornelisz brouwerijaccijns, 4e kwartaal 

11 Gerrit Daem korenaccijns, 1e kwartaal 

11 Gerrit Daem korenaccijns, 2e kwartaal 

11 Gerrit Daem korenaccijns, 3e kwartaal 

11 Gerrit Daem korenaccijns, 4e kwartaal 

12 - saldo 

         

6 
De nieuwe dijk in het land van Stein en het 
klerkambt  

12v Dirck Adriaensz het eerste dijkvak 

12v Cornelis Frericxz het tweede dijkvak 

12v Engel Hugez het derde dijkvak 

12v Cornelis Willemsz uit Stolwijk het vierde dijkvak 

12v Jacob Hugez het vijfde dijkvak 

12v Dirck Adriaensz het zesde dijkvak 

13 mr. Philips Vranckez vanwege het klerkambt van de stad 

         

7 Nakoop in het land van Stein  

13v Claes schipper 
nakoop van 1,5 viertel land door hem gekocht van Cornelis de Zeeu, namelijk 7 
1/2 morgen, per morgen 10 stuivers 

13v Claes Adriaensz nakoop van de helft van 1,5 viertel land, namelijk 3,75 morgen 

         

8 Allerlei ontvangsten  
14 Evert Jacob Philipsz stenen, die hij van de stad ontvangen heeft 

14 Dirck stratenmaker straatstenen door hem verkocht aan de burgerij, betaald door het kantoor 1528 

14 Dirck stratenmaker stenen, door het kantoor 1531 betaald 

14 Willem Jannikens erfgenamen exue 

         

9 
Verkochte lijfrenten en het schrijven van de 
rentebrieven  

14v Lijsbet Jansdr bij de Brigitten - 
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14v zuster Katherina Jansdr bij de Brigitten - 

14v zuster Aecht Willem Gerritszdr bij St. Catharina - 

14v Siborch Pieter Gerrit Baertsz' dochter - 

14v Jacob Gerritsz Loo - 

14v 
mr. Gerrit Potter, priester te Montfoort en Bartholomeeus en Geerte 
Hugendochter 

- 

14v Meeus Willem Meeuz' zoon - 

14v zuster Aecht Gheert Herkendr bij St. Catharina - 

14v zuster Clementia Adriaen Dirck dochter bij St. Catharina - 

14v heer Frans Harmensz - 

14v Aecht Andries Jansz' dochter - 

14v Herick Pieter Pot - 

14v Nies Pieter Pot - 

14v Lijsbet Reyer Pauwen dochter - 

14v zuster Anna Pieter Claesz' dochter bij St. Margrieten - 

14v Aecht Cornelis Dircxz Lonck dochter - 

14v Agnies Jan Willemsz Moelen dochter - 

14v Anna Jacob Jansz Moelen dochter - 

14v Gerreken Henrick Gerritsz' dochter - 

14v Jan Dirck Harmansz - 

14v Geertruyt Dirck Jansz die Vrijen dochter - 

14v Aert Dirck Jan Hoensz - 

14v - schrijven en zegelen van deze rentebrieven 

15 - Vakant 

15v - Blanco 

         

10 Andere inkomsten  
16 - balken, in 1531 verkocht 

         

11 Saldo van de inkomsten  
16v - Saldi 

         

12 Opgelegde gelden etc.  
17 - wijn- en trekgeld bij het verpachten van de stadsgoederen 

17 - wijn- en trekgeld bij het verpachten van de nieuwe dijk 
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17 - 
wijn- en trekgeld bij het verpachten van de tienden en bij een proef om de 
wijnaccijns te verpachten 

17v - door het kantoor van 1531 betaald bij de lening onder de poorters 

         

13 Beden van de landsheer en andere beden  

18 Willem Goudt, rentmeester 
de eerste helft van de extra-ordinaris bede van Gent ten behoeve van de koning 
van Denemarken 

18 Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland termijn van een bede 

18 Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland termijn van de 100.000 

18 Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland termijn van de ordinaris bede 

18 Willem Goudt, rentmeester van Noord-Holland termijn van de bede voor de kroning 

18 Crispijn van Bosshuysen 
door Willem Goudt aan ons in rekening gebracht een deel van een som geld, aan 
Crispijn betaald 

         

14 Leningen van kantoren aan andere kantoren  
18v - leningen van kantoren aan andere kantoren 

19v - saldo 

         

17 Pannendaken  
20 Quirijn die backer 12 roe en 9 voeten 

20 Pieter die verwers weduwe 23 voet 

20 Cornelia, weduwe van Aert Pietersz 3 roe min een voet 

20 Heinrick Dircxz 2 roe, een voet 

20 mr. Claes barbier 2 roe, een voet 

20 Frans Jansz 4 roe op de Hoogstraat 

20 Cornelis Dirck 3,5 roe, 2 voeten 

20 Heinrick Jansz 7 roe en 8 voeten in zijn huis op de haven 

20 Stijn Vasters 8 roe 

20 Cornelis Vrericxz 7,5 roe op de Lange Tiendeweg 

20v - saldo 

         

18 Reizen  

21 
Cornelis Jansz Bosch en Jan Dircxz, burgemeesters, mr. Dirck 
Heinricxz 

naar Brussel, op schrijven van de Raad van Holland, om met de andere steden 
van Holland de Keizer welkom te heten; ook hebben ze de renten te Antwerpen 
betaald (12 dagen uit) 
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21 mr. Dirck op die reis getracht octrooi te krijgen om de renten te mogen verkopen 

21 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, naar Krispijn, rentmeester, om 100 Rijnse guldens te krijgen, 
waarmee men het arrest, door Pouwels van Urselen gedaan inzake het gemene 
land, te Brussel zou "offdoen" 

21 Cornelis Bosch, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Brussel, ter dagvaart met de staten van de landen inzake de eis van de 
keizer van 600.000 gulden van de landen van Holland, in 6 jaar te betalen 

21 Willem Jan, burgemeester 
naar Den Haag om geleerden te raadplegen inzake het schoutambacht van de 
"brouck"; en 2 advocaten daarbij betaald 

21v Cornelis Jansz Bosch en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om met de andere steden te overleggen, alvorens te 
antwoorden op de eis van de Keizer van de 100.000 guldens van het gemene land 
gedurende 6 jaren 

21v Jacob Pietersz en Reynier Pau naar Ammsterdam om de renten te betalen 

21v 
Willem Jan burgemeester, Jacob Minne, Cornelis Dirck Bouwensz en 
mr. Dirck Heinricxz 

naar Den Haag, ter dagvaart om het rapport van de advocaat van het land te 
horen inzake de punten door de staten aangevoerd om antwoord te geven op de 
is van de 100.000 gulden per jaar, 6 jaar lang 

22 Willem Jan en Cornelis Bosch, burgemeesters, en mr. Dirck H. 
naar Den Haag, op schrijven van de commissarissen van de bede die enig uitstel 
voorstelden bij het toestemmen van de steden inzake de 100.000. 

22 
Willem Jan en Frans Adriaensz, burgemeesters, en mr. Dirck 
Heinricxz 

naar Den Haag, ter dagvaart waarbij de staten de bede van 100.000 veranderd 
willen zien in een ordinaris bede van 80.000 en een extra-ordinaris bede van 
80.000 

22 Willem Jan, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om toe te stemmen in de genoemde 2 beden op 
voorwaarde van enig uitstel 

22 
Willem Jan burgemeester, Cornelis Dirck Bouwensz, Jan Coppez en 
mr. Dirck Heinricxz 

naar Den Haag ter dagvaart inzake de 2 beden en de graties 

22v Willem Jan en mr. Dirck Heinricxz 
naar Gent, ter dagvaart, om met de andere staten van het land toe te stemmen 
met de vertragingen in de beide bedes, en de Keizer de overwegingen te geven 
van de Staten van Holland 

22v mr. Dirck 
in Gent gebleven om met de andere steden zich bezig te houden met de gratie-
brieven en de artikelen van het gemene land 

22v mr. Dirck en Dirck Jan Hoensz naar Ekeloe in verband met accijnzen op het Goudse bier 

22v Jan die bode naar Gent gezonden op deze reis met een gesloten brief 

23 Jan Jansz, de stadsbode naar Den Haag gestuurd door burgemeesters inzake de "continuaci" van de wet 

23 Jacob Minne, burgemeester 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad, omdat men de Keizer 4.000 gulden oer 
jaar wilde toezeggen op het gemene land van Holland op voorwaarde dat men het 
zou aflossen met de extra ordinaris bede 

23 Dirck Jan Hoensz en mr. Dirck Heinricxz 
naar Ekeloe en Gent, om te praten over nieuwe regelingen bij de accijnzen door 
die van Ekeloe gesteld op het Goudse bier; verder gereisd naar Antwerpen om de 
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renten te betalen 

23 Reinier Paeu, zonder knecht 
naar Den Haag met geld om Willen Goudt, de rentmeester te betalen voor de 
bede van St.-Jansmis 

23v mr. Dirck Heinricxz 
naar de heemraad te Rotterdam om de jurisdiktie van de Brouck te verdedigen en 
verder naar Den Haag inzake hetzelfde 

23v mr. Dirck Heinricxz met Willem Jan Willemsz naar Utrecht, om daar met Jan Heinricxz te berekenen de vastgestelde renten 

23v Heinrick Woutersz, burgemeester, en mr. Dirck Heinricxz 

naar Brussel, ter dagvaart bij de staten van alle landen waarover de Keizer zijn 
zuster als regentes heeft aangesteld; verder wil Holland 4.000 gulden per jaar 
toezeggen en die aflossen met de extra-ordinaris bede, en wil voor een jaar de 
aflossing van de gemenelandsrenten uitstellen met de ordinaris bede (17 dagen) 

23v de kastelein naar Den Haag om het nieuwe gerecht te halen 

23v Barent Dircxz die bode naar Willem Goudt, met geld 

23v Dirck van Buyren 
naar Dordrecht gestuurd, met geld om Frans van Tol te betalen voor kalk, voor de 
stad gekocht 

24 Adriaen Jansz Bosch 

naar "Montfoort", voor gesprek met mr. Gerrit Potter inzake een verzoek van deze 
om lijfrenten te kopen van de stad; nogmaals naar "Montfort" om het geld van 
deze renten te halen; naar Den Haag om Willem Goudt de rest van de bede te 
brengen (van St.-Jansmis) 

24 Reynier Pau met Jan die steenhouwer 
naar Aalst, verder naar "Vilvorden" om de stenen te kopen voor de nieuwe brug 
voor "den hoorn" 

24 Ariaen Jansz Bosch 
naar Den Haag, om provisie te halen jegens die van Schoonhoven omdat zij onze 
poorters daan wilden "in recht betrecken" 

24 Aert Cornelisz 
op reis naar de soldaten van de koning van Denenmarken op raad van de 
burgemeesters 

24v Dirck van Buyren, de stadsbode 
gezonden naar Vilvoerde, naar Jacob van den Bosch met een brief dat hij de 
"steen" voor de brug voor den Hoorn zou vertonen ("vertonnen") 

24v Dirck Bennez 
te paard naar Leiden om te vernemen waar de soldaten van de koning van 
Denemarken heen wilden gaan 

24v Jan Jacobsz, burgemeester 
naar Haarlem, op schrijven van de andere 5 steden inzake het garnizoen van de 
koning van Denenmarken 

24v Jan Jacobsz, burgemeester en Willem Jan Willemsz op reis voor dezelfde kwestie, en nog naar Haarlem 

24v Jan Jacobsz, burgemeester en Willem Jan Willemsz 
naar Leiden, op schrijven van het Hof van Holland, met de andere steden, 
aangaande dezelfde zaak 

25 
Heinrick Woutersz, Dirck Jan Hoensz, Dirck Gerrit Stempelsz, 
Cornelis Jansz die Jonge 

naar Den Haag, inzake de gijzeling door de rentmeester 

25 de bode te voet van Gouda naar Den Haag 

25 Willem Jan Willemsz naar Utrecht, naar Jacob van Jutphaes, om in der minne een arrest te behandelen 
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dat hij had gedaan tegen Ancx Jacobsz en Pieter Zijbrantsz, poorters van Gouda 
inzake de renten op het leven van genoemde Jacob 

25 Adriaen Jansz Bosch met Pieter Zijbrantsz en Ancxt Jacobsz 
inzake het arrest van Jacob van Jutphaes om "lieden" vanwege de stad te 
verantwoorden 

25 Dirck Jan Hoensz 
naar Amsterdam om 500 gulden te betalen als aandeel van de stad voor de 
Koning van Denenmarken 

25v mr. Philips 
naar Den Haag op bevel van de kamer, voor overleg over de zaak van Aeltge 
Dirck Jacobszoons kinderen inzake de overdraging 

25v mr. Philips naar Schoonhoven, inzake de kwestie van Aeltgen Dirck Jacobsz' kinderen 

25v Adriaen Jansz Bosch naar Utrecht, vanwege de zaak van Jacob van Jutphaes 

25v Dirck van Buyeren naar Den Haag met een brief 

25v Adriaen Jansz Bosch 
naar Utrecht op bevel van de burgemeesters, vanwege de zaak van Aert van 
Dorsten 

25v Herinrick Woutersz, burgemeester 
naar Den Haag ter dagvaart inzake de artikelen en het octrooi om koorn uit te 
voeren 

26 Heinrick Woutersz, burgemeester met mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om negatief te antwoorden op de wens van 4.000 
gulden vast te stellen voor Holland, en de aflossing van de gemenelandsrenten, 
vastgesteld op de ordinaris bede, uit te stellen 

26 Heinrick Woutersz, burgemeester met mr. Dirck Heinricxz 

naar Brussel ter dagvaart met alle staten van het land om de Keizer afwijzend 
antwoord te geven op zijn wens van 4.000 gulden en de aflossing van de 
gemenelandsrenten uit te stellen, en verder inzake de artikelen van het land 
vanwege de privileges van de tollen e.a. 

26 mr. Dirck 
naar Brussel, omdat de Keizer de staten niet wilde tegemoetkomen voor hij hen 
zijn wil had opgelegd inzake het "regiment" van deze landen 

26v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om met de Raad te praten over de inhoud van de plakkaten van 
Utrecht en Vlaanderen inzake de uitvoer van koren, tot groot nadeel van de 
stedelijke handel en van de keizerlijke domeinen en om verbetering te verlangen 

26v Jan Coppenz, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz 
naar Brussel, om de Keizer, de stadhouder van Holland en de Raad te wijzen op 
het grote nadeel voor de handel en de brouwerij, als gevolg van de plakkaten in 
Vlaanderen, met kwalijke gevolgen voor de Keizerlijke domeinen 

26v mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om de Raad te wijzen op de onmogelijkheid van de ordonnatie 
van de keizer, zonder ook de prijs van levensmiddelen vast te stellen 

27 Meester Dirck Heinricxz 
naar Den Haag, om mr. Vincent Cornelisz, commissaris en financier van de Keizer 
instructie en memorie te geven, dat die van Vlaanderen hun bevelschriften inzake 
het vervoeren van het koren niet zullen voortzetten 

27 Jan Jansz bosdrager naar Dordrecht 

27 Jan Jacobsz burgemeester en Cornelis Jansz die Jonge, Dirck Jan naar Gent, om de vier leden van Vlaanderen te bewegen gerst en haver uit 
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Hoensz en mr. Dirck Heinricxz Vlaanderen te mogen voeren 

27 Jan Jacobsz en mr. Dirck Heinricxz naar Brugge voor dezelfde zaak 

27 Jan Jacobsz, burgemeester 
geld voorgeschoten te Gent voor de advocaat van Holland, mr. Aert van der Goes, 
op die reis, omdat hij met hem zich bezig hield met de 4 leden van Vlaanderen 
met dezelfde zaak 

27v Jan Jacobsz, burgemeester 
een bode gezonden van Gent naar "Doernick" naar mr. Aert advocaet voor 
dezelfde zaak 

27v Jan Jacobsz, burgemeester en mr. Dirck 
naar Den Haag, ter dagvaart wegens de zaak van de Leidse dam en inzake het 
feit, dat de Krimpenerwaard belet zou worden, niet verplicht te zijn naar 
Schoonhoven naar de markt te komen 

27v Adriaen Jansz Bosch 
naar Den Haag, inzake de kwestie van de kastelein, die het gerecht wilde "eede" 
inzake de valuatie van het plakkaat, en dat wilde vragen aan de heer van 
Assendelft en de Raad om dispensatie te vragen daarover (?) 

28 - saldo 

         

19 Schenkingen  
28v de heer Prioren Scenck, stadhouder van Friesland een maaltijd met wijn in Den Hooren, geschonken door de burgemeesters 

28v de pachters van Gent 2 kannen wijn. geschonken door de burgemeesters bij Jaepge Gerrit Aertszo 

28v de hoogheemraden van Schieland 
2 kannen wijn, geschonken door de burgemeesters bij de schouw van St.-Pieter 
bij Ael in den Hoorn 

28v de 6 ridders van Jherusalem 6 kannen wijn 

28v de oude schutters geld, op St.-Jorisdag, op bevel van de kamer 

28v de commissarissen van de bede en Willem Goudt en andere heren een ton kuit, geschonken te Gent door Willem Jan burgemeester en mr. Dirck 

28v de jonge schutters 
geld, toen zij bij Lieven Gerritsz een feestje brouwden bij het proberen van hun 
kleding 

28v de hoogheemraad van Schieland 
2 kannen wijn in Den Horen op donderdag 15 juni en 2 kannen op de zaterdag 
daarna geschonken door de burgemeesters 

29 de wijbisschop 4 kannen wijn op St.-Jansdag 

29 de kloveniersschutters geld, toen zij de papegaai schoten op bevel van de vroedschap 

29 de heemraad van Schieland 2 kannen wijn bij de St.-Bartholomeusschouw 

29 de heer van Montfoort en de heer van Aerdenburch elk 2 kannen wijn in Den Horen 

29 de pachters van Gent 2 kannen wijn bij Jaepge Gerrit Aertsz 

29 de Minderbroeders een maaltijd op St.-Franciscusdag op bevel van de kamer 

29 de koning van de Cloveniers papegay 4 kannen wijn, met toestemming van de kamer 

29 de "ghemeene gildebroeders van de Noetgoeds 4 kannen wijn, toen zij het gilde aten 

29 de heer van Sevenbergen 2 kannen wijn 
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29 de pachters van Gent 2 kannen wijn bij Jaepge Gerrit Aertsz 

29v de "Wet" van Eelcke loe te Gent 
2 kannen wijn, geschonken door Jan Jacobsz burgemeester en Cornelis Jansz die 
Joghe, toen zij daar waren voor de ontvanger mr. Saerles Claesz om te 
protesteren tegen de accijn die van Eelcke loe op het Goudse bier hadden gesteld 

29v de jonge schutters een maaltijd op St.-Bastiaensdag 

29v de heer van Moerkerken 
2 kannen wijn, geschonken door de burgemeester Jan Coppensz ten huize van 
Lieven Gerritsz 

29v mr. Sarles Claesz, ontvanger van Vlaanderen 
een half vat zalm en 2 "stroe" steurharingen, geschonken door de burgemeesters 
Jan Coppensz, Cornelis Jansz die Jonge en Dirck Jan Hoensz 

29v de getijdenmeesters en de zangers 4 kannen wijn op Verzworen Maandag 

29v de burgemeester van Oesteynde 2 kannen wijn, toen ze hier gedeputeerd waren 

29v de procureurs-generaal 2 keer 2 kannen wijn 

30 de kloverniersschutters geld, toen ze bijeen waren in Den Hoorren op Verzworen Maandag 

30 - saldo 

         

20 Waken  
30v Jan Simpel het lood geven, per 14 dagen 

31 5 poortwachters en elk een man 's nachts waken 

31 Jacob van 't Hoff kaarsen, gebrand tijdens het waken 

31 Jan Simpel het lood geven, de rest van het jaar, per 14 dagen 

31 de 5 poortwachters de poorten bewaken 

31v Jan Simpel het lood geven, december, januari en februari 

31v de torenwachters voor een heel jaar tezamen 

31v de klapwakers voor een heel jaar tezamen 

32 - saldo 

         

21 Bouwen  
32v Evert Jacob Philipsz arbeid, boren onder de brug voor den Hoeren om te kijken hoe diep het zand lag 

32v Frans zijn knecht arbeid 

32v Daem die timmerman arbeid 

32v 
Claes Meeusz, Dirck Gerritsz, Kers Dircxz, Aernt Jansz,Tonis Claesz, 
Tijs Dircxz en Comen Gerrit Ghijsbrechtsz 

allen gewerkt aan het boren; 2 sprieten om mee te boren en slepen daarvan en 
schouwhuur 

32v Theeu den thimmerman timmeren aan de stadsbruggen 

32v Wouter Daemsz, Jan Ghijsen 
"justicie dede" stellen en weer "off doen", een dag werk: en een spar, de kraan 
heen en weer te brengen, waarmee men het schavot opricht 
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32v Fop Jansz 26 schouwen baggeren uit de Gouwe 

32v een man van Dordrecht 4 balken brengen uit Dordrecht met zijn schuit 

33 Teeu Jansz werk aan de stadsbruggen en poort 

33 Wouter Daemsz werk aan de stadsbruggen en poort 

33 Teeu Jansz een balk halen bij Haastrecht die uit de stad weggedreven was 

33 Jaep die waker een nieuwe klepper 

33 Ploen die boemsluter een nieuwe kruiwagen gekocht waarmee hij het Hoofd zou gaan schoonmaken 

33 Evert die metselaar metselen aan de stadsbruggen 

33 Walich zijn knecht opperen en schouwhuur 

33 
Evert Jacob Philipsz, Walich den opperman, Cornelis slaedoet, Thijs 
en Kers 

metselen aan de stadsmuur, huur van 2 schouwen; een ton tras 

33 Dirck Maertsz, steenplaetser 
22.000 dubbele bakstenen en klinkers om voor de stadsmuur en elders te 
gebruiken en vervoer 

33v Theeu den thimmerman timmeren aan de stadsbrug(gen) en een stuk hout slepen naar die brug 

33v Dirck Willemsz, smit 100 kleine dennenagels en 200 dubbele middelnagels 

33v Eeuwout van Leiden 3 hoed en 2,5 ton kalk en zand en opdragen 

33v Evert Jacob Philipsz metselen aan de stadsmuur 

33v Kers Dircxz, Walich Dircxz en Slaetdoet 
metselen aan de stadsmuur en schouwhuur en de rest van de bakstenen opslaan, 
4 hoed kalk 

33v Tijs en Kers Dircxz opslaan 

33v Teeu den timmerman timmeren aan de stadsmuur 

33v Evert Jacob Philipsz 
12 sparren bij Theeu gehaald om steigers mee te maken, een blad wagenschot 
voor Theeu 

33v - een wagen, die de leuningen van deze vesten naar de Doelen vervoerde 

33v Dirck Willemsz 300 dubbele middelnagels, en 7 pond ijzerwerk 

34 Feye Jan Heinricxzoons weduwe de stadsschouw vermaken, en pek, teer e.a. 

34 
Evert Jacob Philipsz, Thijs Dircxz, Kers Dircxz, Cornelis Pietersz, 
Cornelis Slaedoet, Gerrit die comen 

metselen aan de stadsmuur en 3 tonnen tras, gehaald bij Machtelt Jacob 
Philipszoons weduwe en schouwhuur en 2 manden om zand en kalk mee te 
dragen 

34 Claes die Bruyn en Cornelis Pietersz metselen aan de stadsmuur 

34 Cornelis Ghijsbrechtsz en Gerrit Ghijsbrechtsz metselen aan de stadsmuur 

34 Martijn Gerritsz en knecht 
werk aan de oude "bonnick"(?), aan hetzelfde schip gebruikt een ton teer, een 
halve ton pek en slepen, mos, 2 nieuwe "kerven"(?) 

34 bij Dirck smit gehaald 200 scoss-spijkers, 200 lasijzers, 100 middelnagels en 50 dubbele middelnagels 

34v Theeu Jan Matheeusz 
werk aan de stadsbrug, en 8 kerksparren om steigers mee te maken bij de 
stadsmuur, 2 palen en slepen 
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34v Dirck Willemsz smit 
50 kleine dennenagels, 25 dubbele middelnagels; het lange ijzer waar de boom bij 
de Potterspoort in hangt te vermaken 

34v Cornelis Binckgin van Leiden 
2 hoed kalk en opdragen; 8 hoed kalk, door Machtelt Jacop Philipsz' weduwe van 
Leiden gebracht en vrachtkosten en opslaan en dragen 

34v Gerrit Geerlofsz 
een kleischuit geleverd die geladen heeft in 't gat van de haven; een kabel 
opvissen die in het water gevallen was bij de Potterspoort 

34v Jonghe Jan ketelboeter 
7 nieuwe koperen maten, grote en kleine, maken, die men voortaan bij het ijken 
zal gebruiken, samen wegend 37,5 (?) pond 

34v Claes die Bruyn metselen aan de stadmuur 

34v Toen van Biggelen metselen aan de stadsmuur 

34v Alert Cornelisz metselen aan de stadsmuur 

34v Claes sloef en Comen opperen 

34v Sannichge overijsel 9.200 bakstenen en in het schip laden en brengen naar de Doelen 

34v Sackgen van Leiden zand, schouwhuur 

35 Dolle Bouwen van Leiden een schip zand 

35 Evert Jacob Philipsz 2,5 ton tras 

35 Dirck en Gerrit uit Gouderak 4 "bonicken" voor het diepen van de haven bij het Veerstal 

35 Rein Simonsz van der Goude 20 hoed kalk van hem gekocht en opdragen 

35 Dolle Bouwen van Leiden een schip zand om deze kalk mee te "beslaen' 

35 Cornelis Sackgen van Leiden zand 

35 Koen van der Goude een schip klei, door hem geladen in het gat van de haven 

35 Eeuwout van Leiden zand 

35 Claes Comen en Sloefgen kalk beslaan 

35 - een ton "daer men den bonick an meerts 

35 Evert Jacob Philipsz en Thijs Jansz, Kers Jansz metselen aan verschillende bruggen 

35 Pieter die Vries, Walich opperen 

35 - 5 tonnen tras, gehaald bij Evert Jacob Philipsz 

35 Dirck Endelinck en Gerrit van Overijsel 4 schuiten aarde uit het gat van de haven baggeren 

35 Dirck Willem smit ijzeren wiggen voor het recht zetten van de stadsmuur 

35v Teeu Jansz, Wouter Daemsz en Jan Ghijsz werk aan de Uiterste brug bij de haven 

35v Theeu, Wouter, Jan Ghijsz en Pieter Claesz timmeren aan de nieuwe St.-Jansbrug 

35v Tonis Dirccxz en Dirck Dircxz zagen voor deze brug 

35v Dirck Dircxz arbeid 

35v Comen den opperman puin brengen in de stadstorens die te laag waren 

35v Dirck Hendelijnck en Gerrit van Overijsel 3 schuiten baggeren in het gat van de haven 

35v Theeu Jansz, Pieter Claesz, Wouter Daemsz, Arien Cuyper, Govert timmeren 
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Ghi jsbrechtsz00n 

35v die Doesse slepen 

35v - 8 stukken hout opvissen, huur van een kabel, wagenhuur, een spriet 

35v Thonis Dircxz en maat zagen 

35v Gerrit Willemsz en Jacob van Slupick een dam voor de zijl maken 

35v Gerrit van Overijsel, Damman Dircxz 3 schuiten baggeren en schouwhuur 

36 Theeu Jansz en 3 personen timmeren aan de St.-Jansbrug 

36 Thonis Dircxz en maat zagen 

36 Kers Dircxz en opperman 
metselen aan de zijl en 4 tonnen tras en een vat; de zijl schoonmaken en de aarde 
opschieten 

36 Dorssen gereedschap vervoeren 

36 - riet en afval om dammen mee te maken bij de zijl 

36 Dirck stratenmaker en knecht arbeid en zand; aarde vervoeren in 2 bokken, een paal vissen 

36 Dirck smit ijzerwerk voor de Honscoper brug en aan de zijl, spijkers 

36 Aert Stevensz 39 schouwen baggeren in de Gouwe 

36 Huysraet vervoer 

36 Machtelt Baerens een bos bezems 

36v Theeu Jansz en 4 personen timmeren aan de St.-Jansbrug 

36v Gerrit van Overijssel en Dammes Dircxz 10 bakken aarde gebaggerd voor de haven 

36v Aert Geerlofsz 4 kleine schuiten aarde gebaggerd voor de haven en 3 schuiten aarde 

36v 
Gerrit Willemsz, Jacob van Slupick, Aert Geerlofsz, Thonis Dircxz en 
Heinrick stillemaker 

werk op de singel in de Doelen 

36v Dirck Dircxz en Thonis Dirxcz werk aan de brug 

36v Heinrick Gerritsz en Anthonis Dircxz werk aan de brug 

36v Dirck Adriaensz, de Doelenbewaarder de Doelen repareren 

36v Dirck straten knecht opperen in de Doelen en aan de brug 

37 Colijck die sleper en Frans Dirck nut (?) en Pieter Florijsz 132 ladingen aarde brengen naar de singel 

37 Willem en Cornelis sleper de oude St.-Jansbrug brengen in de Doelen en meer zaken halen en brengen 

37 Adriaen cuyper die in de zijl gekropen was om het hout er uit te halen 

37 - 
een schuit, waar Gerrit Gerolfsz mee naar Moordrecht ging om een stuk hout van 
een balk te halen; nog andere klussen 

37 Kers Pietersz metselen aan de St.-Jansbrug 

37 Zijvert Kersz opperman opperen 

37 Evert Jacobsz 4 tonnen tras voor St.-Jansbrug 

37 Nanne Cornelisz zijn schuit geleend aan de stad 
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37 Fije Jan Heynen verhuur van zijn schuit 

37 Pieter die glazenmaker de glazen repareren in de Kloveniersdoelen 

37 Dirck Willemsz smit 
20 bouten met schijven en scharen voor St.-Jansbrug, wegende 100 pond, nog 17 
grendels aan de palen van deze brug, wegende 61 pond; nog een beugel aan een 
van de "sloeven" wegende 14 pond; spijkers 38 pond 

37 Dirck Willemsz smit 250 middelnagels, 250 dubbele middelnagels 

37v Pieter Adriaensz glazenmaker glazen repareren bij de Minderbroeders in het klooster 

37v Cornelis die glazenmaker ovenstenen voor de keuken van de Minderbroeders 

37v Huysraet en Aelbert den tuyn puin en stenen uit de Doelen brengen naar de St.-Jansbrug 

37v Gerrit Dircxz en Dammas Dircxz 3 schuiten aarde halen voor de haven 

37v Theeu palen en sparren, gebruikt in de bok 

37v Gerrit van Overijssel en Egbert Dircxz 5 bokken aarde baggeren voor de haven 

37v Aert Gerlofsz 6 bokken baggeren, 6 kleibokken 

37v Theeu Jansz en 4 personen timmeren aan de nieuwe St.-Jansbrug 

37v Heinrick stillemaker en Tonis Dircxz zagen 

37v Evert Jacobsz en 2 personen metselen in de Doelen 

37v Sijvert en Walich "operlieden" opperen 

38 Dirck stratenmaker en opperman bestraten op de St.-Jansbrug en in de Doelen 

38 Cornelis slaedoet opperen 

38 Dirck straat 10 karren zand 

38 Cornelis Huysraet 5 karren ballastzand en brengen 

38 Cornelis Huysraet 7 karren stenen en kalk vervoeren naar de St.-Jansbrug 

38 Nanne Cornelisz een bok voor 6 dagen baggeren 

38 Fije Jan Heynen een bok voor 6 dagen baggeren 

38 - 2 balken terughalen die weggedreven waren 

38 Jacob Meesen een touw slaan, dat de timmerlieden dagelijks gebruiken, wegende 13 pond 

38 Evert Jacob Philipsz een ton tras voor de St.-Jacobsbrug 

38 Evert Jacob Philipsz vijzels, gebruikt in de Doelen 

38 Dirck Willemsz smit 
163,5 pond ijzerwerk; 150 dubbele middelnagels, 150 middelmnagels, 150 
lasijzers 

38v Frans Pietersz slotenmaker sloten en sleutels maken hangende aan verschillende poorten 

38v Theeu Jansz en 5 personen timmeren aan de nieuwe St.-Jansbrug 

38v Evert Jacobsz en 4 personen metselen in de Kloverniersdoelen 

38v Machtelt Jacob Philipsz 0,5 ton tras hiervoor 

38v Maarten Knoop van Leiden de stadsschouw vermaken 
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38v Brandewijntgen een balk halen die weggedreven was bij Kortenoord 

38v Dirck smit 100 scos-spijkers, 50 lasijzers en 50 middelnagels gebruikt aan de stadsschouw 

38v Dirck smit 
50 lasijzers, 100 middelnagels, 50 dubbele middelnagels, een aantal kleine en 
grote dennenagels gebruikt in de Kopveniersdoelen; 21,5 pond ijzerwerk voor de 
St.-Jansbrug 

39 
Anthoft en Wouter Daemsz, Heinrick Stilgemaker, Thonis Dircxz, 
Joost Willemsz 

balken opwinden en timmeren aan allerlei bruggen 

39 Theeu Jansz 4 sparren om de balken op te winden 

39 Evert Jacobsz en 2 personen metselen aan allerlei bruggen 

39 4 opperlieden meehelpen de brug voor Den Hooren af te breken 

39 Evert Jacobsz 4 tonnen tras voor verschillende bruggen en voor de Doelen 

39 Jan tolgoet van Dort 19 hoed kalk, min een ton 

39 Bouwen die calckdrager de kalk opdragen 

39 Dolle Bouwen en Cornelis Sackgen van Leiden 2 schuiten zand 

39 Dirck straat een kar met zand en karren 

39 Reyntgen die wagenaar en Winter 26 ladingen aarde buiten Kort Haarlem op de stadsweg brengen 

39v Reintgen en Winter 20 ladingen aarde naar de singel brengen en naar de dijk van de brug 

39v 
Gerrit Willemsz en Jacob Pietersz van Slupijck en Neel steeckdoet, 
Aert Gerlofsz 

aarde schieten op de dijk 

39v Gerrit van Overijssel een schuit aarde baggeren voor de haven 

39v Jasper van Moerdt 81.200 dubbele klinkers en vracht en opstapelen 

39v Willem en Cornelis van Dort 
de rest van al het hout van de nieuwe St.-Jansbrug van het ene hoofd naar het 
andere slepen en het hout, nadat het getimmerd was naar de haven voor de brug 
brengen 

39v Nanne Cornelisz huur van de schouw, die gebruikt is in de Doelen 

39v Gerrit Geerlofsz kleine vrachtjes heen en weer brengen 

39v 
de timmerlieden, te weten Wouter Daemsz, Pieter Tannichgen, 
Heinrick stilgemaker, Thonis Dircxz 

balken op 't Hoofd "winden", arbeid aan verschillende bruggen 

39v Theeu Jansz 
2 palen; 9 delen bij Willem Jansz gekocht, en 8 palen voor de nieuwe stenen brug 
voor IJsnout Claesz en 3 sparren en 2 dakribben 

40 door Gerrit Gerlofsz: Arien Cuyper en knecht een balk zoeken die in de IJssel was gezonken 

40 Evert Jacobsz, metselaar, en 7 personen 
werk aan de nieuwe stenen brug voor Ysenout Claesz en 2 manden om de stenen 
in te dragen en schouwhuur 

40 Nanne Cornelisz - 

40 Evert Jacobsz 17 tonnen tras voor die brug 

40 de nazaat van Jacob Ariaensz te Haastrecht door Gerrit Gerlofsz 4.800 dubbele klinkers en halen en op het land zetten 
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40 Willem Meesz te Gouda 10.000 dubbele stenen voor de brug en op het land zetten 

40 Gerrit Willemsz, Jacob van Sluypick en Cornelis slaedoet aarde schieten op de dijk om naar de singel te brengen 

40 Pieter Claesz van Leiden een schip zand 

40 Jan den "bolinckschipper" van den nieupoort een last zand 

40v Jan die bielmaker 
door Gerrit Gerlofsz betaald: wilgenplanken, waar Evert Jacobsz zijn "formelen" 
mee gemaakt heeft 

40v Aelbrecht den tuyn en Huysraet 18 karren zand en stenen naar de nieuwe brug brengen 

40v Jacob Jansz en Cornelis, opperlieden 19 hoed kalk beslaan 

40v Wouter Daemsz timmeren overal 

40v Evert Jacobsz en 7 personen metselen aan de nieuwe stenen brug en 5 tonnen tras 

40v Dirck stratenmaker en Cornelis zijn knecht de straat bij de brug maken 

40v Nanne Cornelisz schouwhuur 

40v Huysraet en Aelbert den tuyn 40 karren zand, steengruis en puin vervoeren 

40v Jacob van Sluypick en Aer Gerlofsz de singel effenen 

40v Reyntgen die sleper 10 ladingen aarde naar de dijk op de singel voeren 

40v via Gerrit Gerlofsz kleine boodschappen halen en brengen 

41 een man van "Lis" een schip zand 

41 Dirck stratenmaker 10 voet gootstenen en 4 voet trapstenen en 2 karren zand 

41 Dirck Willemsz smit 

100 scos-spijkers, 100 lasijzers, 200 middelnagels, 150 dubbele middelnagels, 
een hoeveelheid kleine nagels; nog 2 pond ijzerwerk en 2 pond; een ijzer gemaakt 
aan de boom bij de Potterspoort' 11 pond ijzerwerk aan ankers in de 
Voetboogdoelen; 7 sparren voor allerlei bruggen; een haak waarmee men de 
balken op 't Hoofd "woinck"(?) van 4 pond; 3 winkelhaken voor de nieuwe stenen 
brug 

41 3 personen timmeren in de Kloveniersdoelen 

41 
Dirck straat en Cornelis stratenmaker, Neel steeckdoet, Cornelis 
steeckdoetenz 

bestraten voor IJsnouten 

41 Cornelis Aertsz, scipper een hoed ballast 

41 een Lisser man 2 schepen zand 

41 Pieter Claesz van Leiden, Cornelis Toeck van Leiden zand 

41 Dirck straat 7 karren zand 

41 Aelbrecht den thuyn 3 karren ballast 

41 Jan Hobbenzoons weduwe kiezelstenen 

41 de zeylmaker emmers vissen 

41 Reyntgens zoen hout en palen slepen 

41 - een stoof brengen in de Doelen 
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41 Harmen Haremnsz stenen verplaatsen; 49 karren zand vervoeren, en zand en stenen 

41 Aert Gerlofsz 5 bokken diepen voor de haven 

41v Jan Ghijsz, Willem Cornelisz timmeren in de Doelen 

41v Thonis Dircxz en Heinrick Stillemaker zagen 

41v Joncker upt Leidse veer 100 palen voor het timmerwerk 

41v Evert Jacobsz, Thijs Pietersz metselen 

41v Dirck straatgen en Cornelis stratenmaker bestraten 

41v Cornelis steeckdoet en zijn zoon en Walich - 

41v Aert Gerlofsz 5 bokken klei gebaggerd in het gat van de haven 

41v - 3 bakken halen van over de IJssel 

41v Dirck Aertsz ballast voor de boot 

41v een man uit Lisse een schuit zand 

41v Huysraet 22 karren vervoeren 

41v Gerrit Geerlofsz en 4 personen en Claes Pietersz en Jan Pietersz timmeren in de Doelen en aan de brug bij Simon Heinricxz 

41v Kers Pietersz en Tijs Pietersz puin en zand opschieten 

41v Walich en Aspriaen werk aan de oude brug aan den Horen 

41v die "dortses" en de winter wagenaars hout brengen voor Symon Heinricxz en naar de Doelen 

41v Huysraet karreman 8 karren zand brengen naar Simon Judenstraat (Kuiperstraat) 

41v Ghijsvaes en zijn vrouw 2 nachten de Doelen bewaken 

41v Dirck die smit 
4 bouten voor Symon Heinricxzoons brug; 600 middelnagels in de Doelen; 100 
dubbele middelnagels 

41v Coen die cleyvoerder gebruik van zijn kleischuit 

42 
Gerrit Geerlofsz, Jan Gijssen, Willem Cornelisz, Pieter Hanncken, 
Heinrick stillemaker, Thonis Dircxz 

timmern aan de steiger van het Veerstal 

42 Aert Geerlofsz 9 bokken aarde, gebaggerd in het gat van de haven 

42 Adriaen die cruyer straatmaken 

42 - 
het nieuwe hout slepen en het oude hout slepen in de Doelen, 2 tonnen kalk om 
op de brug te strooien; een schijf met een metalen hart in de bok; een schouw 
voor 3 dagen; stenen schoonmaken 

42 Willem Dircxz smit 
48 pond ijzerwerk, 150 dubbele middelnagels, 100 middelnagels en 200 scos-
spijkers 

42 - 
3,25 pond lood, waar Jan Simpel loden van gemaakt heeft om in het gat van de 
haven te geven 

42 Lambrecht die leidekker en 3 knechten 550 leien en 4.000 leinagels en lood; 2,5 pond soldeer 

42v Jan Ghijssen timmeren in de Doelen en aan de stadsbruggen 

42v Pieter Allertsz en 2 knechten en 2 zoons de brug voor de Keysterstraat em de St.-Jansbrug te "balicaten" en in de pek 
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zetten en 2 halve vaten pek, gekocht van Cornelis die seilmaker en van Dirck 
Dircxz, een ton teer, gekocht van Proeyen, turf om de teer en de pek te verkitten; 
verder voor die bruggen 8 cluwen wercx, een pond reusel en huur van de ketel 

42v Jacob Jansz en Walich Dircxz stenen op de sluis schoonmaken 

42v een man uit Lisse een schip zand 

42v - een "waterlaar" 

42v - 2 Haarlemse schuiten zand 

42v Willem en Neel, slepers oud hout, gekomen van de brug voor de Keizerstraat, slepen naar de Doelen 

42v Aert Gerlofs 5 bokken klei baggeren uit het gat van de haven 

42v Aelbert den thuyn 4 ladingen kiezelstenen naar de Doelen of erf vervoeren en 8 karren zand 

42v Mees die rietdekker het riet van het huisje bij de Vlamingspoort weghalen 

43 Jan Ghijsen en 3 personen werk aan de nieuwe brug bij de Clarissen 

43 Dirck stratenmaker bestraten bij verschillende bruggen 

43 Neel slaetdoet helpen daarbij 

43 
Evert Jacobsz met Aert Cornelisz, Thijs Pietersz, Kers Pietersz, 
Walich Dircxz, Jacob Janszoob, Dirck Aertsz 

de muur achter de Brigitten rechtop zetten en 5 tonnen tras gekocht van Evert 
Jacobsz en dragen 

43 Cornelis Tol van Leiden een schuit zand 

43 een man van Lisse een halve schuit zand 

43 Comen Dirck 10 karren zand 

43 Dirck straat 5 karren zand 

43 Ael oudt scips 4 karren zand 

43 Huysraet en Aelbert den tuyn dit zand naar het kerkhof vervoeren, waar het in de kalk beslagen werd 

43 Dirck Willemsz smit 
31 pond ijzerwerk om de muur mee op te richten; 150 dubbele middelnagels; 150 
middelnagels, 300 lasijzers, 200 "scospijkers" 

43v Gerrit Willemsz, Jacob van Sluypick. Aert Geerlofsz arbeid aan de ringen van de nieuwe sluizen op de dijk van Kort Haarlem 

43v Aert Geerlofsz 2 bokken aarde halen in het gat van de haven 

43v Jan Gijsen en 3 personen timmeren aan de brug bij de Clarissen 

43v - hout brengen naar de bruggen "oudt ende nijeu", brengen en slepen 

43v Jan Cornelisz wielmaker 
8 planken, waar het skelet ("vermeel") van de nieuwe brug voor Den Horen van 
gemaakt is 

43v Evert Jacobsz de stadsmuur achter de Brigitten rechtop zetten 

43v Aert Cornelisz Strobbe, Gijs Pietersz, Kers Pietersz en 3 opperlieden 
metselen aan die muur, en 3,5 ton tras, huur van windassen en touwen voor de 
muur, en schouwhuur voor 10 dagen 

44 Nanne Cornelisz gebruik van een dubbele schouw en een enkele 

44 Gerrit Willemsz, Jacob van Slupick en Aert Geerlofsz de dammen voor de nieuwe sluizen aan de IJssel repareren 

44 Reintge 10 ladingen aarde brengen naar de singel en de sluzien 
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44 Aert Gerlofsz 3 bokken aarde baggeren voor het Veerstal 

44 Pieter Claesz van Leiden 2 tonnen kalkschelpen, die op de nieuwe St.-Jansbrug gestrooid zijn 

44 Huysraet die karreman 7 ladingen puin en stenen brengen naar de stadsmuur 

44 Jan Ghijsz timmerman timmeren aan de stadsbruggen, een dag naar Dordrecht om hout te kopen 

44 Willem Cornelisz timmeren aan de stadsbruggen 

44 Heinrick stillemaker en Tonis Dircxz hout zagen voor de brug voor Den Hoorn 

44 Evert Jacobsz en 2 personen werk aan de muur achter de Brigitten 

44 Dirck stratenmaker en knecht bestraten bij de brug voor de Clarissen 

44v Walich Dircxz en Dirck Aertsz opperen aan de muur achter de Brigitten 

44v Evert Jacobsz 1,5 ton tras daarvoor 

44v Dirck stratenmaker 5 karren zand voor de brug voor de Clarissen, gebracht door Aelbert den thuyn 

44v Aelbert den thuyn 7 karren puin naar de Doelen brengen 

44v Pieter die baggerman de oude schouw, die in de stadsgracht op de bodem lag, op het land brengen 

44v Gerrit Willemsz en 2 personen werk aan de stadsdijk achter het slot en aan de "rijnck" voor de stadssluizen 

44v Goris die scuytman 
13 bakken opvissen, die van de overkant van de IJssel van het stadshout waren 
komen srijven 

44v Jan Huych die sleper hout, van het hof afgebroken en naar de Doelen gebracht 

44v Dirck Willemsz, smit 13 pond ijzerwerk, 50 dubbele middelnagels, 50 middelnagels en 2 lasijzer 

44v Frans Pietersz, slotenmaker sloten verstellen en maken in de poorten van de Doelen 

45 Arien Aertsz timmerman een nieuwe schouw voor dagelijks gebruik in ruil voor de oude schouw en toeslag 

45 Saganas die kolver 
"der lee buten alst van 2 barden ende 6 voet scelpen" die Reynier Pau met Jannen 
den steenhouwer van hem gekocht hebben, om de nieuwe brug voor Den Hooren 
te maken 

45 IJsbrant Heinricxz de vracht van deze "baert" en slepen naar Gouda en tollen en inladen 

45 Jan Jacobsz Minnebeeck van Dordrecht 

25 balken, door Reynier Paaeu te Dordrecht van Hein gekocht als fundatie voor de 
nieuwe stenen brug voor Den Hooren; de houtwerkers betaald voor hun recht van 
elke balk; vervoer naar Gouda; 7 vaden tonnen, waar de balken mee gebonden 
waren 

45 Jan die steenhouwer en knecht de Brabantse stenen lossen en hakken 

45 Cornelis Vrericxz 
de ordonnantie over de methode om het beste de nieuwe brug voor "Den Hooren" 
te maken en een patroon daarvan gemaakt en hulp bij het boren, waarvoor hij 2 of 
3 maal van Utrecht naar Gouda is gekomen; op bevel van de kamers 

45v Reyntgen die sleper 31 ladingen aarde van de dijk naar de singel brengen 

45v 
Jan Ghijsen timmerman en Willem Cornelisz, Tonis Dircxz en 
Heinrick stillemaker 

werk aan de brug voor Den Hooren toen men de dammen maakte 

45v Jan tHoeft, scheepstimmerman het huiske van Jan Simpels in de pek en de teer zetten en ketelhuur en zeildoek 
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om er boven te houden en spijkers bij Proyen 

45v Pieter Cornelisz en Pieter Allertsz de brug voor de Clarissen behandelen en in de pek en teer zetten 

45v Coman Joep 
pek en teer voor deze bruggen en de rest voor een nieuwe afscheiding in de 
Cloveniersdoelen; pek en teer verhitten en ketelhuur 

45v Evert Jacobsz, Aert Stobbe, Kers Dircxz, Thijs Dircxz metselen aan de stadsmuur achter de Brigitten en 1,5 ton tras 

46 
Walich Dircxz, Pouwels jansz, Dirck Aertsz Spijcker, Maerten 
moutwack, Cornelis Adriaensz, ClaesJacobsz, Dirck die lijndraujer, 
Gijs steenhouwer en nog 2 mannen 

werk aan de stadsmuur achter de Brigitten of aan de brug voor Den Hooren 

46 
Ghijs die goyer, Nicolaes, Heinricj steenplaetser, Jan Aertsz, Harmen 
steenplaetser, Pieter van Utrecht, Cortegn, Jacob Jansz 

de stenen komende van de oude brug schoonmaken 

46 Dirck straat en knecht 
de straat voor de brug in de Groenendaal maken, en de gaten voor het stadhuis, 
waarin de meibomen gestaan hebben repareren 

46 Kers Claesz 600 kleine klinkers voor de brug in de Groenendaal 

46 Dirck straat 10,5 karren zand hiervoor en elders gebruikt 

46 Jacob van den Bosch 
een roe penanten, 1,5 roe arduin, 100 voet "gesclupte" trappen, 100 voet deksels 
1,5 voet breed, 25 voet dubbele hoekstenen en 50 voet "coirken" hoekstenen, 
alles gekocht bij Reynier Pau 

46 Jacob van den Bosch 2 ladingen stenen voor de stenen brug voor Den Hooren 

46v Griet Jan die smit 
11 rondhouten en 2 planken, 40 kleine delen voor de brug bij Den Hooren, om de 
dam voor het gewelf te maken 

46v Coen "die cleywoerdere" 2 schuiten aarde 

46v Koerneel 2 schuiten klei 

46v Gerrit Tijsz 2 schuiten 

46v Tonis Haecksen een schuit 

46v Aert Geerlofsz 4 bokken klei brengen voor Den Hooren om de dam te maken 

46v Reyntgen die sleper 
horden en hout halen en brengen voor het maken van die dammen en het oude 
hout van de oude brug brengen naar de Doelen 

46v de "dortge" slepers 
bepaalde nieuwe stenen, waar deze nieuwe brug van gemaakt is slepen; ook 
masten en sprieten slepen voor Jacob Geerlofs huis 

46v Aelbert den Thuyn en Cornelis Huysraet 
104 karren arduinsteen en baksteen en zand vervoeren naar de nieuwe stenen 
brug en schouwhuur 

46v Nanne en Fije Jan Heynen huur van schouwen die wij bij de nieuwe brug gebruikt hebben 

46v Willem van Douwen 18 schouwen bagger naar de dam gebracht 

46v de waard in 't Haentgen 2 ladingen oud hout brengen naar de Doelen 

47 Jacob Lourijssen 
15 nieuwe manden om de aarde van de nieuwe brug voor Den Hooren te dragen 
en 9 oude manden 
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47 Evert Jacobsz 8 manden 

47 Gerrit Geerlofsz slepen en mennen 

47 Harman Jacobsz te Cortenorde 5.000 dubbele klinkers voor de stenen brug 

47 Olivier Brantsz 3.000 dubbele klinkers en vracht 

47 Jasper te Moordrecht 18.000 dubbele klinkers; 14.000 dubbele bakstenen en vracht en aan land zetten 

47 Pieter Brantsz uit Gouderak 68.000 dubbele klinkers en bakstenen 

47 Olivier Brantsz 15.000 dubbele stenen 

47 Dirck vatbest een bundel stro voor de brug 

47 Aert Gerritsz een spriet 

47 Jacob seilmaker een spriet 

47 Volpert Aertsz een mast om Jacob Geerlofszoons huis te stutten 

47 Gerrit Geerlofsz en Evert Jacobsz verteringen bij het kopen van de stenen 

47v - een spriet zagen voor de brug 

47v Dirck smit 
ijzerwerk; 15 palen met ijzer bekleden; grote spijkers om het "bloethout" mee vast 
te spijkeren van de nieuwe brug wegende 104 pond, 3 middelnagels; 400 
middelnagels, 350 dubbele middelnagels, 100 grote dennenagels 

47v Machtelt Jacob Philipszoons weduwe 100 tonnen tra voor de brug ovoor Den Hooren 

47v Machtelt Jacob Philipszoons 60 tonnen tras; 20 tonnen tras 

47v Philips die metselaers kinderen via Reynier Pau 20 tonnen tras 

47v Machtelt Phlipszoons 25 tonnen tras, alles voor die brug 

48 Jan Gijssen met Willem Cornelisz timmeren aan de IJsselbrug en verschillende andere bruggen 

48 Willem houtzager en Tonis Dircxz hout zagen 

48 Pouwels Jansz en Aert Geerlofsz aarde vervoeren en oud hout kloven 

48 Olivier Brantsz 13.000 dubbele bakstenen voor de brug voor Den Hooren 

48 - 
de "oortges" van bepaald hout brengen en halen; een balk halen, die 
weggedreven was in de IJssel 

48 een man uit Haastrecht - 

48 Jan Ghijssen een stuk hout "dat an die handt gedreven was" en wat reparaties aan de N 

48 Gerrit Willemsz en Jacob Pietersz van Slupick de dammen maken voor de Hoorenbrug, en het water eruit halen 

48 Jacob van de Graef 
100 hoed kalk voor de brug voor Den Hooren; kalk en onkosten van te Dordrecht 
meten; een schip dat in de grond liep overladen en de vracht naar Gouda brengen 
en daar uitladen en opslaan 

48v de baggeraars baggeren onde de "tille brugge" op bevel van de burgemeesters 

48v 
Evert Jacob Phillipsz de stadsmetselaar en mr. Jan steenhouwer en 
18 metselaars 

metselen aan de stenen brug voor Den Hooren, 37 dagen 

48v Walich en "den touwer" en 23 opperlieden en werklieden metselen, stene dragen en diepen, 104 dagen, en opperen 
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48v Dirc Claesz en Symon Wiggerz en 17 mannen baggeren, de aarde wegbrengen, 92 dagen bij die brug 

48v Jan Ghijssen, stadstimmerman en 3 timmerlieden timmeren aan het fundament van de stenen brug, 21 dagen 

48v Evert Jacobsz, stadsmetselaar en 8 metselaars metselen aan de stenen brug 21 dagen 

48v Walich en Bouwen Claesz en Neel "slaedoet" en 37 opperlieden opperen, de aarde weg te brengen per vlet, en slepen 

49 Jan Ghijsen en Willem zijn maat en 2 timmerlieden arbeid 

49 Evert Jacob Phillipsz en mr. Jan steenhouwer en 22 metselaars metselen aan de brug 

49 
Cornelis slaetdoet en Pieter baggerman en 23 werklieden en 
opperlieden 

opperen aan de brug, baggeren en aarde afvoeren, 51 dagen 

49 
Maerten Jansz, Ghijsbrecht steenhouwer en Walich Willemsz en 16 
werklieden 

41 dagen 

49 Jan Ghijsz en Willem en 2 timmerlieden 
timmeren aan de brug, 9 dagen, het huis van Jacob Geerlofsz stutten en de 
dambouwers aan gereedschap helpen 

49 Evert Jacobsz en mr. Jan steenhouwer en 7 metselaars werken aan de brug, elk 2 dagen 

49 Neel Slaedoet en Bouwen Claesz en 7 opperlieden opperen 

49v Simon Wiggez en Pouwels Jansz en 9 werklieden 
werk aan de brug, helpen de dammen opbreken en de aarde wegvoeren en 
dergelijke 

49v Jan Ghijssen timmerman en Willen zijn maat en 2 timmerlieden werk aan de brug 

49v Jacob Lorre en Niclaes die "sackedrager" stenen schoonmaken 

49v Jan Ghijssen timmerman en Willem Cornelisz timmeren aan de St.-Joostbruh, 5 dagen 

49v Heinricx stillemaker, Tonis Dircxz zagen 

49v Ghijs steenhouwer, Coppen Jacobsz en 4 mannen het laatste schip met stenen helpen lossen en in de kerk dragen 

49v de steenhouwer de stenen verpulveren 

49v Evert Jacobsz het "verniel" 

50 Pieter Jeronimus de "baert" aan de stenen brug houwen 

50 Jan, knecht van de steenhouwer werk 

50 Willem van Douwen 37 ladingen puin in de Doelen brengen 

50 Neel huysraet en Aelbert den Thuyn 25 karren straatstenen naar de Doelen brengen 

50 Ouwels Jansz en Aert Geerlofsz puin laden en in de Doelen uitladen en oud hout kloven 

50 Jan Ghijsz timmerman timmeren aan verschillende bruggen 

50 Willem Cornelisz, Willem stillegemaker en Thonis Dircxz - 

50 bij Adriaen van neck 
planken van populierenhout, waarvan het ....(vernieel)? van de stenen brug 
gemaakt was 

50 Griet Jan Cornelissoens weduwe 
10 delen voor het gewelf van de stenen brug en 9 sparren en een spar voor die 
brug 

50v Evert Jacobsz metselaar metselen aan de stenen brug 

50v Jan steenhouwer, Aerts Stobbe, Kers Dircxz, Jan Adriaensz, Jan van allen helpen bij het dichtslaan van het gewelf van de stenen brug (73 dagen) 
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Ouderkerk, Allert Cornelisz, Pieter Woutersz en zoon, Jan Daem 
Jacobsz en zoon, Jan Michiel Eeuwoutsz, Thijs Dircxz, Arien 
Ariaensz, Goris Willemsz, Cornelis Joosten, Lebuyn van den brief 

50v 

operlieden: Aert Geerlofsz, Walich Dirck Aertsz, den Utersman, 
"spijcker Ghijs" steenhouwer, Coppen Jacobsz, Huych Gorisz, 
Maerten Jansz, Cornelis Adriaensz, Adriaen touwer, Pierbaer, Jan 
Remme, Pouwels Jansz 

- 

50v al deze metselaars en opperlieden nawerk om den Hoeren te sluiten en het houtwerk uit te nemen 

51 - de zijl dammen in de Peperstraat 

51 Frans Pietersz sleutels en sloten vermaken 

51 Pieter Jeronimus, Hannichgen die jonge houwen 

51 Kers Claesz 500 kleien klinkers aan de brug in de Molenwerf 

51 Adriaen troyer de brug maken 

51 Willem van Douwen Willemsz aarde brengen naar de brug en in de Doelen, helpen die aarde te laden 

51 Aelbert den Thuyn en Cornelis Huysraet 28 karren zand en puin naar de stenen brug brengen 

51 verschillende viswijven 16 manden om stenen en aarde te brengen 

51 Govert Koelpap en Joris Jansz zand, als ballast, voor de stenen brug voor het bestraten 

51 - kleine karweitjes, slepen, halen en brengen 

51 Nanne Cornelisz 2 bokken 9 dagen gehuurd van hem 

51 Harmen steenplaet te Kortenoerde 7.750 dubbele klinkers 

51v Olivier Brantsz 5.000 dubbele bakstenen en vracht en opstapelen ("toen die cleyvoerder ...") 

51v Cornelis Aertsz 6 ladingen hout uit de Doelen halen en weer terug brengen 

51v Jan Ghijssen timmerman en 2 personen timmeren aan de Potterspoortbrug en daar een nieuwe valdeur maken (6 dagen) 

51v Jaep zijtgen en de timmerlieden de stadsvuurroeren naar de poorten en de torens brengen 

51v Evert Jacobsz metselaar zrbeid 

51v Pieter Jeronimus steenhouwer steen houwen 

51v 
Aert Stobbe, Goris Willemsz, Michiel Eewoutsz, Tijs Dircxzoob, Kers 
Dircxz 

metselen 

51v 10 personen opperen 

52 Dirck Willemsz smit 
167 pond ijzerwerk voor de IJsselbrug en de Noodgodsbrug, aan de nieuwe 
stenen brug; 700 middelnagels, 250 dubbele middelnagels, 125 kleine en 25 grote 
dennenagels 

52 Garbrant die scippere een ballast zand 

52 Neel Huysraet en Aelbert den Thuyn 72 karren zand en stenen voeren naar de nieuwe brug 

52 Willem van Douwen 75 ladingen aarde en puin vervoeren naar de stenen brug om die te "hogen 

52 Jan zijn zoon helpen laden 
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52 Winter die wagenaar 
een ton tras vervoeren naar deze brug en planken van het Hoofd brengen naar de 
Doelen 

52 Cornelis Aertsz een balk die nog in de IJssel dreef er uit halen 

52 Dirck Dircxz van Kort Haarlem 
10.000 dubbele bakstenen en 2.000 dubbele klinkers en halen uit Ouderkerk en 
uitladen 

52 Dirck Maertsz van "Moert" 3.000 dubbele klinkers 

52v 
Jan Ghijssen timmerman en Willem Cornelisz en Hein Stilligemaker, 
Tonis Dir cxz 

verschillende valbruggen in de poorten maken en een nieuw wachthuis in de Po 
tterspoort 

52v Evert Jaep Philipsz, metselaar metselen aan de stenen brug 

52v Jan steenhouwer en Dirck straat de nieuwe stenen schuren 

52v 4 personen metselen aan de stenen brug en aan het nieuwe werkhuisje in de Potterspoort 

52v 6 opperlieden arbeid 

52v 6 opperlieden arbeid 

52v Aert Geerlofsz huur van een mast 

52v Floer stoeldraaier wilgen 

52v Govert Koelpap ballast 

52v Gangelff ballast 

52v Dirck Aertsz ballast 

52v Aelbert den Thuyn en Huysraet 50 karren zand, mortel en stenen brengen naar de nieuwe brug 

52v Willem van Douwen en Sent Wagenaar 4100 kleine bakstenen voor de Potterspoort 

52v Jaspar te "Mort" 3.000 kleine klinkers voor de nieuwe brug en brengen 

53 Dirck Dircxz up Haarlem 12.000 dubbele stenen en vracht 

53 Jan Ghijsz 
1.000 pannen en panelen om te verwerken aan het nieuwe wachthuisje in de 
Potterspoort 

53 Pieter baggerman latten 

53 Dirck smit 
63 pond ijzerwerk voor de valbrug van de Potterspoort; 300 dubbele middelnagels, 
250 dubbele middelnagels, 25 dennenagels; 25 kleine dennenagels 

53 Neel die rietdekker en zoon 
dekken aan de Jonkerstoren en aan de loods in de Doelen; 2,5 bos riet, tenen en 
leggaarden; van het oude wachthuisje in de Potterspoort het riet er af halen 

53 Griet Jan Cornelisz 10 sparren om het nieuwe wachthuisje van spanten te voorzien 

53 Reyer Florisz die wielmaker "een as met 2 rol wijelen"aan een vuurroer in de Potterspoort 

53 Frans die slotenmaker 3 hangsloten maken in de Potterspoort 

53v Jan Hugenz den timmerman werk aan de brug 

53v Willem Cornelisz timmerman timmeren 

53v Aert Jacobsz en 7 personen timmeren 

53v 7 opperlieden opperen 
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53v Jacob die "bhaginen" knecht de stadswallen maken 

53v Aelbert den Thuyn en Cornelis Huysraet ballast en vervoer 

53v 
Jan Ghijsz, Willem Cornelisz, Pieter 't Hannichen, Thom houdtzager, 
Tonis Dircxz 

timmeren aan St.-Joostbrug 

53v Evert Jacobsz en Jan steenhouwer metselen aan de nieuwe brug voor Den Hooren 

53v Dirck straat stenen kraken 

54 9 metselaars werk aan de nieuwe brug voor de Hooren 

54 Cornelis den dortsen en zijn broer 
de balken en planken van de nieuwe St.-Joostbrug slepen voor de St.-Joostkapel. 
en de oude brug weer naar de Doelen brengen per kar 

54 Arien Matheeusz 1.400 klinkers, gebruikt voor de nieuwe stenen brug 

54 Jasper te "Moert" 4.000 klinkers brengen 

54 Aelbert den Thuyn en Huysraet 72 karren stenen, puin en zand brengen voor Den Hoeren, naar de brug 

54 Jan steenhouwer 
2 voet rode steen; een drempel, een voet trappen, alles voor de stenen brug voor 
Den Hooren 

54 Evert Jacobsz stasmetselaar 
geld, omdat hem beloofd was een tabbert-laken, voordat hij de last en zorg op zich 
nam om de stenen brug voor Den Hooren te maken 

54v Ariaen Philipszoons dochter 4,5 ton tras 

54v 
Jan Ghijssem, stadstimmerman en Willem Cornelisz en Pieter 
tannichgen 

timmeren aan de St.-Jansbrug (4 dagen) 

54v Evert Jacobsz metselaar en opperman 
werk aan de St.-Joostbrug en aan Lieven Gerritszoons huis, dat aan de stad 
behoort 

54v Hannichgen steenhouwer de stenen houwen bij de brug voor Den Hooren 

54v Symon Stobbe schipper van die maen een ballast zand voor die brug 

54v Govert Koelpap een ballast zand 

54v Willem sel een ballast zand 

54v Gerrit Plonisz en een schuitevoerder 7 of 8 balken opvissen, die weggedreven waren 

54v verschillende slepers, Pieter snel nieuwe en oud hout slepen naar St.-Joostbrug 

54v Huysraet en maat 44 karren zand voeren voor de brug voor Den Hoeren 

54v Dirck smit 
64 pond ijzerwerk; 125 grote dennenagels; 150 dubbele middelnagels aan de 
nieuwe St.-Joostbrug; 8 hengsels voor het nieuwe wachthuisje in de Potterspoort 

55 Lambert die leidekker en opperman dekken aan de stadsschool en 325 leien en 1.100 nagelen en 4 vorsten 

55 Pieter Adriaensz 
een nieuw glas maken in het huisje van de Potterspoort; glazen stoppen in de 
Kloveniersdoelen; glazen stoppen bij mr. Philips kamer 

55 Jan Ghijsen timmerman en Willem Cornelisz timmeren aan de St.-Joostbrug 

55 Evert Jacobsz en Walich Willemsz opperman werk aan de nieuwe St.-Joostbrug 

55 Dammas uit Gouderak en 2 manne het stdashout naar de wijk Overijsel brengen 
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55 Joris Jansz scipper een ballast zand, gebruikt aan de stadsbrug voor Den Hoeren 

55 Huysraet en Aelbert den Thuyn 40 karren zand en stenen brengen naar de stenen brug voor Den Hoeren 

55v Maerten Jansz en Harmen Cornelisz opperen bij Dirck stratenmaker aan de stenen brug voor Den Hooren 

55v Dirck smit 
150 dubbele middelnagels, een aantal dennenagels, gebruikjt aan de St.-
Joostbrug 

55v Jan Ghijssen en Willem Cornelisz en Boentgen timmeren aan de school en aan de Visbrug 

55v Thonis Dircxzoob en Nanne Cornelisz 2 stukken hout zagen 

55v Maerten Jansz van Dirck stratenmaker en Harman Cornelisz werk aan de stenen brug voor Den Hoeren 

55v Aert Geerlofsz puin vervoeren naar de Doelen 

55v Dirck Oem, scipper een ballast zand 

55v Aelbert den Thuyn en maat 35 karren zand of stenen vervoeren 

56 - 
13 balken uit het water bij 't Hoofd slepen en 2 balken die naar Haastrecht 
gedreven waren, ophalen 

56 Jacob Meeusz, lijndraaier een kabel "slaen" voor dagelijks gebruik, met een gewicht van 65 pond 

56 Dirck Willemsen smit 
42 pond ijzerwerk voor de stenen brug voor Den Hooren; 100 dubbele 
middelnagels en 50 kleine dennenagels voor de school 

56 Jan Ghijsz timmerman en Willem Cornelisz en Bontgen timmeren aan de visbrug 

56 Thonis Dircxz en Nanne Cornelisz zagen voor de brug 

56 Tonis voorseid helpen de palen heien van de brug 

56 Tonis Jansz huur van een schouw 

56 Cornelis die sleper en Roel die sleper allerlei hout en planken naar de Visbrug slepen 

56 Dirck Willemsz smit 52 pond ijzerwerk; 200 dubbele middelnagels 

56v Pieter Adriaensz glazenmaker 2 glazen maken op de Veerstalpoort; glas stoppen op 't Stadhuis 

56v Goessen houtzager 8 "sculp" sneden zagen die op de St.-Joostbrug liggen 

56v Jan Ghijssen timmerman timmeren aan de nieuwe Joostbrug 

56v 3 personen zagen 

56v Roer Symonsz die sleper balken en planken naar deze brug slepen 

56v Eeuwout die vielmaker een bok maken van 2 wilgenhouten 

56v Evert Jacobsz metselaar en 2 personen metselen aan de Visbrug 

56v Simon Stobbe een ballast zand voor de brug voor Den Hooren 

56v een man uit Amersfoort een ballast zand en vervoeren 

56v Aelbert den thuyn en maat 29 karren zand naar genoemde brug 

57 Dirck Willemsz smit 
17 pond ijzerwerk; 300 grote en drie kwart kleine dennenagels voor de nieuwe 
Visbrug 

57 Maerten Jansz en Willen Cornelisz, Boen Dirck Straetkamer helpen aan de brug voor Den Hooren 

57 Jan Gijssen en Willem Cornelisz, Boen timmeren aan de Visbrug 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        756 

 

 

57 Jan Pietersz en Claes Pietersz zagen en hout vervoeren 

57 Dirck smit 5 pond ijzerwerk, 350 middelnagels, een aantal kleine dennenagels 

57 - de gasthuis-put maken 

57 - glazen repareren bij de Minderbroeders 

57 Dirck straat en Cornelis bestraten 

57 Maerten opperen 

57 Harmen Cornelisz opperen 

57v Jan Gijssen timmeren aan de Doelenbrug 

57v Evert Jacobszoob helpen de leuningen te plaatsen op de stenen brug voor Den Hooren 

57v Griet in den Houdtthuyn 
een middelhout, gebruikt aan de bok, waar men het hout mee opwint, een spar 
gebruikt aan de Potterspoort; 5 latten op de St.-Jansbrug spijkeren 

57v Dirck smit 
8 pond ijzerwerk, gebruikt aan de boom en elders; 200 middelnagels, 100 dubbele 
middelnagels voor het Doelenbruggetje 

57v Huysraet 5 karren zand naar de stenen brug vervoeren 

57v Dirck stratenmaker 
48 roeden straat maken aan de stenen brug voor den Hoeren en aan St.-
Joostbrug 

57v Evert metselaar en 3 personen de stadsmuur stutten 

58 Aert Geerlofsz en Pouwels Jansz hout kloven tot brandhout 

58 Frans Pietersz slotenmaker verschillende sloten en sleutels maken 

58 Jan Ghijssen, timmerman en Willem Cornelisz timmeren aan allerlei bruggen 

58 Jan Pietersz en Claes Pietersz, Aert Geerlofsz hout kloven in de Doelen 

58 Willem en Cornelis "die dortgens" de oude brug op de haven bij het Hof naar de Doelen slepen en mennen 

58 Fop Jansz 24 schouwen baggeren binnen het verlaat 

58 Sent Brantsz 77 schouwen 

58 Dirck Cornelisz 27 schouwen (?) 

58 Willem van Douwen 32 schouwen 

58 Willen Allertsz 22 schouwen 

58 Dirck Willemsz smit ijzer voor de nieuwe "brugge" 

58 Evert Jacobsz en opperman het lood gieten in de ijzers van de brug en 60 pond lood door Deghenaer geleverd 

58 de slotenmaker sleutels aan de stadskist en aan de toren 

58v Cornelis Pietersz allerlei sleutels, sloten en hengsels gemaakt bij de Minderbroeders 

58v Pieter Willemsz 25 schouwen baggeren 

58v Jan Ghijsz, stadstimmerman 
de nieuwe brug aan het Hoofd op de haven maken en zagen zoals hem dat in bulk 
besteed was 

58v Dirck Dielofsz een vat voor de vismarkt 

58v Crepel Pieter de glazen repareren in de raadkamer 
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59 - saldo 

         

22 Diversen  
59v Harmen Cornelisz een jaar het marktveld schoonmaken 

59v Comen Mathijs van Oudewater een schepel raapzaad om de maten mee te ijken 

59v Jan Willemsz schilder het bord van de beesten en werkers overschilderen 

59v - 

in de audientie van de keizer voor de gratiebrieven inzake de ordinaris en de 
extraordinaris bede en de reparatie van de stad; en om deze 3 brieven in de 
financiën van de keizer te laten registreren en ondertekenen door de heren van de 
financiën 

59v de "sesel" en de secretaris voor het octrooi van 500 gulden lijfrenten te mogen verkopen 

59v de klerk van de advocaat van Holland schrijven van de gemenelandsartikelen met de schikkingen 

59v Mathijs Ghijsbrechtsz 
op bevel van de kamer de nieuwe koperen(?) maten ijken en dienovereenkomstig 
te vermaken 

60 mr. Pieter die verwer volgens de belofte hem gedaan door de stad 

60 de oude en jonge schutters geld, toen ze op Sacramentsdag in de processie liepen 

60 Goessen Jansz 32 schouwen uit de Gouwe baggeren 

60 Gerrit Joesten 46 schouwen 

60 Ariaen Jansz 8 schouwen 

60 de oude en de jonge schutters 
omdat ze met het sacrament op St.-Jansdag in de processie liepen; een kan wijn 
elk 

60 Pieter Willemsz, procureur in Den Haag 
vanwege het voorschieten door hem van verschillende onkosten, gemaakt toen 
Crijspin van Boschuysen enige mensen hier in de stad liet gijzelen voor de 
vrijwillige gift van 5.000 gulden waarin de stad niet had toegestemd 

60 de klerk van mr. Lenart Harduyck en de klerk in de audientie de verandering van het octrooi van Eeklo (B) op het Goudse bier 

60v Vranck van Dam een kopie van een bevelschrift 

60v Gerrit Joesten 46 schouwen binnen het verlaat baggeren uit de Gouwe 

60v Goessen Jansz 48 schouwen baggeren uit de Gouwe 

60v Hartoch Harmen die karremanszoon 
geld omdat zijn vader en moeder zaliger gedachtenis bijna een half jaar het 
marktveld hebben schoongemaakt 

60v Gerrit Joesten 36 schouwen baggeren uit de Gouwe 

60v een deurwaarder, Spaerinck Houck 
gezonden door de burgemeesters naar Schoonhoven in de zaak van Aeltge Dirck 
Jacobzoons kinderen 

61 Ariaen Bosch een bevelschrift aan die van Schoonhoven 

61 "bij" Barent die bode op elke poort 6 vuurroeren brengen, met toebehoren 

61 Dirck Gerritsz baggeren onder de Molenwerfsbrug 
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61 Gerrit Joesten 46 schouwen baggeren in de Gouwe 

61 Andries scipper op de sluis 
zekere onkosten, die hij had en betaald heeft bij de sluis, op bevel van de kamer 
terugbetaald. omdat hij daar gearresteerd was vanwege de weduwe van wijlen 
Morkel wegens renten die zij heeft op deze stad 

61 10 wagenvoerders 
op bevel van de kamer en de kastelein, en schout en schutters in het land van 
Stein geweest om enige boeven te verjagen die daar alles aan stukken smeten dat 
er was 

61 Goessen Jansz 42 schouwen binnen het verlaat baggeren 

61 een bode uit Haarlem die een brief bracht van mr. Dirck 

61 een man die brieven bracht aan mr. Dirck te Brussel 

61 Vranck van Dam kopie van het bevelschrift om geen handel te drijven op het platteland 

61 Harmen Genez naar Den Haag gestuurd om het proces van mr. Aert van Dorsten te halen 

61v - een kopie van het bevelschrift van de artikelen 

61v Gerrit Joesten 46 schouwen baggeren binnen het verlaat 

61v Pieter Anthonisz deurwaarder 
vanwege een gijzeling in 1531 inzake de 40.000 gulden, omgeslagen ten gunste 
van de Koning van Denenmarken 

61v 2 schippers te Haarlem gearresteerd vanwege de stadsrechten 

61v - 
op bevel van de vroedschap en met toestemming van de kamer in 1530 "bije"Jan 
Loez en Anna Gerrit Bouwensz om de arme Vranckens te laten spinnen en vlas te 
kopen 

61v mr. Jan die Jonge, griffier in Den Haag de commissie van de erfpacht van het land van Stein 

61v Jan Jacob Coppensz burgemeester 
toen hij in Gent en Brussel was vanwege de schippers van Vlaanderen om gerst 
en haver te mogen uitbrengen, betaald aan Dirck de advocaatsklerk voor het 
overschrijven van akten en kopieën 

61v Jacob Jansz Moel vanwege vrij turfaccijns die de nieuwe verver beloofd is en aan Jacob Moe 

62 Jacob Geerlofsz schade en rente daarvan vanwege het repareren van zijn huis "tot die nieu 

62 Daem Willem Hugenz 
verteringen, toe Lievens huis verkocht was in aanwezigheid van burgemeesters en 
tresoriers 

62 Pieter Anthonisz 
een gijzeling die hij deed uit naam van Willem Goudt voor de betaling van de rest 
van de ordinaris bede 

62 Barwout Pietersz van Delft drinkgeld, voor het bericht van overlijden van "recht" Pieter Staets 

62 Pater letare voor de bede van het land van Stein in verband met land van de stad in he 

62 - 
vanwege het proces van Gouda en Dordrecht en Haarlem en Jan Benninck tegen 
"toppier"(?) voor het Hof van Holland inzake de vaart van Billerdam 

62 Cornelis Heyn Dodde, erfgenaam van Bette Vranchges geld vanwege een oude lening van Bette in 1522, waar aan anderen lange ti 

62v - saldo 
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23 Bezoldigingen  
63 Jan Jansz, de stads-bosdrager bezoldiging 

63 Huych Dircxz, poortier de Tiendewegspoort, het wed en het Doelenpoortje openen en sluiten 

63 Ploen Willemsz de boom openen en sluiten 

63 Ghijs die poortier de Potterspoort met de boom openen en sluiten 

63 Kers die portier de Kleiwegspoort openen en sluiten 

63 Minderbroeders Jan de St.-Janskerk stellen 

63 Saers die poortier voor Machel Barents de Dijkspoort openen en sluiten 

63 Joost Hobbez portier de Veerstalpoort en de poort aan het Tolhuis openen en sluiten 

63v 
Gerrit Geerlofsz en Joest Jansz die poortiers van de voorpoort en de 
Middelpoort in Den Haag 

voor nieuwjaar 

63v men jonckerbode in Den Haag voor nieuwjaar 

63v Ghijs Koninck het Vlamingspoortje sluiten 

63v Jan Rommersz de weeskamer bewaren 

63v Dirck Adriaen Dircxz de stadsdoelen bewonen en bewaken 

63v Pieter balmaeckerkoster in de St.-Joostkapel de klok verstellen 

63v de 4 stadsboden de kamer bewaren 

63v de koster Claes Jansz buitengewoon luien 

63v mr. Cornelis "surzijn" bezoldiging 

64 Dirck van Buyeren de stadsbos dragen 

64 Barent Dircxz de stadsbode 
het stadhuis bewaken, de tresorierskamer, de weeskamer en de kamer van het 
gerecht 

64 Jan Rommersz en Symon Heinricxz, schepenmeesters 
de kleding van de stad, van de kastelein, schout, burgemeesters en schepenen 
(16 pond) 

64 de tresoriers Jacob Pietersz, Dirck Jan Hoennesz en Adriaen Jansz geld 

64 mr. Dirck Heinricxz pensionaris kleding 

64 Gerrit die bruyn, deken van de Noodgodskapel de klok stellen 

64 Willem Pietersz, de procureur van de stad in Den Haag bezoldiging, via Jan van Cuyck 

64 mr. Frans Bubbe, procureur te Mechelen bezoldiging, op het schrijven van het Hof van Utrecht 

64 mr. Dominicus en mr. Pieter in de Raad van Vlaanderen pensioen 

64v de dienaars van de baljuw en van de procureur in Den Haag voor Nieuwjaar 

64v de schepenmeesters via Heinrick Woutersz de poortpanding van Palmpasen 

64v Jan Ghijsbrechtsz die bruyn en Comen Frans de bieraccijns, de wijnaccijns en de hopaccijns bewaren 

64v Jacob Dircxz, toernwachter de poortklok luiden 
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64v Gerrit Daemsz de korenaccijns bewaren 

64v Pater Quirijn (?) molengeld van 4,5 viertel land gelegen in de Willens 

64v de schepenmeesters 3 poortpandingen 

64v Lieven Gerritsz 
maaltijd voor de oude schutters op Verzworen Maandag en een pond van de 
burgemeesters 

64v Harmen Michielsz, deken van Onze Lieve Vrouwe-gilde 3 kannen wijn, geschonken door de burgemeesters 

65 Jan Ghijsbrechtsz die bruyn en Comen Frans de bier- en wijnaccijns bewaren 

65 mr. Balthasar, advocaat van de stad bezoldiging 

65 mr. Dirck Heinricxz bezoldiging 

65 Jacob Gijsz de meelaccijns bewaren 

65 Willem Goudt het klerk-ambt van de stad 

65 Gerrit Daemsz de korenaccijns bewaren 

65 mr. Philips Vranckenz, secretaris bezoldiging 

65 Gerrit Gerlofsz bezoldiging als tinmeester (?) 

65v - saldo 

         

24 Renten  
66 - Renten 

78v - saldo 

         

25 Straatstenen  

79 
Ghildenaers van Wilvoerden (Vilvoorde), door een schipper Jan van 
der Eijcke 

4 ladingen straatstenen en deze op de kade gooien 

79v - saldo 

         

26 Het "loot", toegewezen door schepenen  
80 Jan Coppez - 

80 Frans Adriaensz - 

80 Willem Jan Willemsz - 

80 Jan Goessensz zijn "loot" en een nieuwe schepen-tabbert voor hem en de schepenen 

80 Adriaen Bosch - 

80 Jan Dircxz die Bruyn - 

80 Claes Gerri Claeszoons erfgenamen - 

80 Henrick Woutersz - 

80 Andries tollenaar via Jan Ghijsbrechtsz die Bruyn zijn loot, dat hij van de wijnaccijns ingehouden had 
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80 Cornelis Jansz Bosch - 

         

27 Saldi  
80 - Saldi 

80v - saldo, getekend door Schoonhoven 

         

         

 1533 inv.nr. 1189 
         

1 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1 Anst Jacobsz de zijl in de Peperstraat 

1 Diewer Dirck Govertsz de vismarkt 

1 Aelijdt Dirck Jacobsz weduwe de vier grachten bevissen 

1 Garbrant Henricxz laken 

1v Andries Barthoutsz vlees 

1v Jacob Jansz Moel zout 

1v Dirck van Asteren visserij in het land van Stein 

1v Anst Jacobsz vellenaccijns van de zeemwerkers 

1v Cornelis Jansz Bos huidenaccijns van de hoornbeesten 

1v Coen Dirck Bennen smaltienden in het land van Stein 

1v Adriaen Dircxz de brug met het veer te Gouda 

1v Jacob Jansz Moel zeep, azijn 

1v Adriaen Dircxz van Crimpen hout en turf 

2 Jacob Ghijsen, voor de stad meel 

2 Cornelis Jansz Bosch brandewijn 

         

2 De tienden in het land van Stein  
2 Cornelis Jansz Bos oost- en westzijde van de Willens 

2 Henrick Claesz Wouter Gillis blok 

2 Jan Willemsz Moel Waggelwijk 

2 - de tienspenning in het land van Stein 

2 - de Veerlaan te Haastrecht 

2 ene Gillis nakoop in het land van Stein van een viertel land 

2 Cornelis Pieter lichte nakoop van 2 morgen land 
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2v het Klooster in het land van Stein 2 lood zilver 

         

3 De nieuwe dijk in het land van Stein  
2v Fransgen brootknecht het eerste dijkvak 

2v Frans Dirck het tweede dijkvak 

2v Embrecht Hugez het derde dijkvak 

2v Merten het vierde dijkvak 

2v Coen Dircxz Bennen het vijfde dijkvak 

2v Coen Dircxz Bennen het zesde dijkvak 

3 de rentmeester-generaal de domeinen 

3 - saldo 

         

4 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
3v Jan die Bruyn wijnaccijns, eerste kwartaal 

3v Dirck Hermansz wijnaccijns, het tweede kwartaal 

3v Dirck Hermansz wijnaccijns, het derde kwartaal 

3v Dirck Hermansz wijnaccijns, het vierde kwartaal 

4 Jan de Bruyn bieraccijns, 4 kwartalen 

4 Gerryt Heye Daemsz korenaccijns, eerste kwartaal 

4 Dirck Jan Hoensz en Dirck Jansz de Vrije korenaccijns, tweede kwartaal 

4 Frans Cornelisz korenaccijns, het derde kwartaal 

4 Claes Jacobsz korenaccijns, het vierde kwartaal 

5v - saldo 

         

5 Leningen van kantoren  
6 het kantoor van 1532 via Dirck Jansz de Vrije aan kantoor van 1533 

6 het kantoor van 1531 via Adriaen Bos en Dirck Jan Hoensz aan kantoor van 1533 

6 het kantoor van 1531 via Adriaen Bos en Dirck Jan Hoensz aan kantoor van 1533 

6 
het kantoor van 1530 via Cornelis Bosch, Dirck Jansz de Vrije en 
Dirck Jan Hoensz 

aan kantoor van 1533 

6v het kantoor van 1531 aan het kantoor van 1533 

6v het kantoor van 1531 aan het kantoor van 1533 

6v het kantoor van 1530 via Cornelis Bosch en Dirck Jan Hoensz aan het kantoor van 1533 

6v het kantoor van 1532 aan het kantoor van 1533, vanwege de brug van 't veer 

6v het kantoor van 1532 het kantoor van 1533 
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6v het kantoor van 1532 het kantoor van 1533 waarmee mr. Frans Dubbelt, procureur, betaald is 

6v het kantoor van 1532 aan het kantoor van 1533 

         

6 Verschillende inkomsten  
7 Baert Dirck Gerritsz, de straatmaeckers weduwe geld van kiezelstenen, die zij verkocht hebben onder de burgers, voor de stad 

7 Dirck Willemsz smit 
geld van 693 pond ijzerwerk gebroken van de Dijkspoort, toem men het 
zoldergewelf doorsloeg 

7 Lambrecht de leidekker geld van 71 pond lood, dat gebroken was van de Dijkspoort 

7 Jan Dircxz den Coen 
huishuur over ongeveer anderhalf jaar van het huis van Lieven Gerritsz, dat 
eigendom was van de stad, met aftrek van reparatie aan het huis gedaan 

7 via Dirck Dirck Jacobsz den duytschen restitutie aan de stad, in verband met een schuld 

7v Cornelis Jan Meeusz 
geld vanwege de koop van het huis, waar hij in woont, en dat hij voortijds van de 
stad heeft gekocht 

7v mr. Cornelis tollenaar geld vanwege de dam van de Gouwsluis 

7v - vanwege zegels van de rentebrieven 

7v - exuwe van Lou vaers huisvrouw 

8 Geryt Geerlofsz een balk verkocht aan Jacob Jansz de Vrije 

8 Geryt Geerlofsz een balk verkocht aan Dirck oom de schipper van Andries 

8 Geryt Geerlofsz aan Dirck Jan Hoensz een balk verkocht 

8 Geryt Geerlofsz 2 oude planken aan Jan Dircxz 

8 Geryt Geerlofsz aan Dircj die bruyn een nieuwe balk 

8 Geryt Geerlofsz aan Adrianan van Neck oud hout 

8 Geryt Geerlofsz aan Jacob Jansz Moel een balk en een plankje 

8 Geryt Geerlofsz 
aan ons oud ijzer, door Dirck smit ontvangen afgebroken van de Dijkspoort en 
elders 

8 Geryt Geerlofsz aan St.-Kathrijnen-gasthuis een balk 

8 Geryt Geerlofsz zeker oud hout, voor het windas in Moordrecht, door Dirck Jan Hoensz betaald 

8v Gerryt Geerloffsz 
de kerk of Herman Michielsz een balk geleverd, waar wij niets van gekregen 
hebben met toestemming van de vroedschap 

8v Gerryt Geerloffsz geld voor 1.300 stenen, die Reyer Pau heeft gekregen 

8v Reyer Pau een balk, die hij kocht van Gerryt Geerloffsz 

8v Gerryt Geerloffsz voor oud ijzer dat Dirck smit heeft "gehadt" 

8v Gerryt Geerloffsz 
een stuk oud hout, verkocht aan de pater van de Brigitten, een paal aan heer 
Pieter en een paal aan Dirck Pietersz 
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7 Verkochte lijfrenten  
9 Suster Griete Pieter Lichten dochter ongeveer 40 jaar oud 

9 Anna Clement Jacobs dochter ongevver 10 jaar oud 

9 Suster Alijdt Martijns dochter, van de Nonnen op de Gouwe ongeveer 31 jaar oud 

9 Maritgen Gerryt van Noortwijckxdr ongeveer 19 jaar oud 

9 Meyns Gerryt Taessen dochter ongeveer 23 jaar oud 

9 Jan Pieter Baertsz ongeveer 34 jaar oud 

9 Adriaen Pieter Baertsz ongeveer 16 jaar oud 

9 Anna Cornelis Claeszoons dochter ongevver 23 jaar oud 

9 Wijnen Joost turcker dochter ongeveer 14 jaar oud 

9 Ghijsbrecht mr. Claes suncken ongeveer 19 jaar oud 

9 Dirck Hermansz ongeveer 18 jaar oud 

9 Aecht suster te Poel Andries Janszoons dochter ongeveer 18 jaar oud 

9 Lijsbeth Cornelis Coenen dochter bij de Nonnen op de Gouwe ongeveer 10 jaar oud 

9v - saldo 

         

8 Saldo van de inkomsten  
10 - saldo 

         

9 De beden van de landsheer  
10v Willem Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland geld om de beden te betalen en de garnizoenen te Utrecht 

         

10 Pannendaken  
11 Henrick die verwer 10 roeden en 15 voet 

11 Jacob Cornelisz 9 roeden 

11 Jan de metselaar 2,5 voet 

11 Floris Jacobsz 0,5 roe 

11 Ghijsbrecht Borwertsz op de tiendeweg 3 roeden 

11 Trijn Visschers 9 voet 

11 Cornelis Jansz 11 voet, gemeld door Dirck straat 

         

11 
Voorgeschoten gelden bij het verpachten van de 
stadsaccijnzen  

11v - strijkgeld en wijn bij het verpachten van Maria Lichtmis-avond 
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11v - strijkgeld en wijn bij het verpachten van de dijken en het salaris van de schepenen 

11v mr. Adriaen Jansz 4 kannen wijn, bij het verpachten van de tienden in Stein 

         

12 De gemenelandsrenten  
12 de rentmeester Dirck Cornelisz de omslag van het gemeneland 

         

13 Leningen aan de tresoriers van 1534/1535  
12 aan het kantoor 1534 lening 

12 - een lening aan het kantoor 1534, met een kwitantie van een vrouw uit Utre 

12 aan het kantoor 1535 via Dirck Jan Hoensz een lening met een kwitantie van Adriaen Dircxz 

12 aan het kantoor 1535 via Cornelis Jansz Bosch een lening 

12 aan het kantoor 1535 via Cornelis Jansz Bosch een lening 

12v - saldo 

         

14 Reizen  
13 Thonis Baertsz, de stadsbode naar Den Haag met een brief aan de heer van Assendelft en de Raad 

13 Jan Dircx snijer naar Den Haag met een brief aan de Raad 

13 Henrick Woutersz, burgemester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad, om een middel te vinden om de 
soldaten uit het land te krijgen 

13 Dirck Aertsz 
naar IJsselstein te paard, om te informeren naar de soldaten die volgens zeggen 
daar lagen in de buurt van Amersfoort 

13 Henrick Woutersz, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, met antwoord aan de Raad om het land te verdedigen "van" de s 
oldaten en de kosten daarvan betalen en de bede van St. Jan 

13v Gerryt Sammael 3 keer naar IJsselstein en naar de vaart om te informeren naar de soldaten 

13v Anthonis, onze bode 
naar Gouwsluis op bevel van de burgemeesters om te kijken of het werk goed 
ging 

13v Baernt Jansz naar Utrecht om te informeren naar de soldaten, die toen lagen in "Jutphaes 

13v Henrick Jan naar IJsselstein voor nieuws inzake de soldaten 

13v Jan Dircxz naar IJsselstein inzake nieuws over de soldaten 

13v Jacob Poet telkens gewaarschuwd, toen de soldaten bij Utrecht lagen 

13v Cornelis Dircxz, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad voor overleg met de edelen en de 
Staten van Holland over de oorlog tegen Lubeck 

14 Henrick Woutersz, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Dordrecht, naar de stadhouder en de heren van de Raad, om antwoord te g 
even ter zake van Lubeck 

14 Gerryt Daem, Cornelis Jansz Bosch naar Amsterdam om de renteniers te betalen 
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14 Henrick Woutersz en Dirck Henricxz 
naar Den Haag, op schrijven van de stadhouder de heer van Hoogstraten inzake 
de rampspoed van die van Lübeck 

14 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag om te antwoordenm inzake deze oorlog en te benadrukken dat de 
ze oorlog een zaak was van de Keizer 

14 Cornelis Bosch en Gerryt Daem Heye naar Antwerpen om daar de renteniers te betalen 

14 Jan van Cleef naar Waddinxveen met een brief 

14v Henrick Woutersz burgemeester _ mr. Dirck Henricxz pensionaris 
naar Den Haag, om negatief antwoord te geven op de vooruitbetaling van de 12 of 
13.000 gulden voor de oorlog van "Lupick" 

14v Gerryt Daemsz en mr. Dirck Henricxz 
naar Gouwsluis om aan de heemraad de rekeningen te geven van de dammen die 
de stad aangenomen had 

14v 
Cornelis Dircxz, Jan Dircxz die Bruyn, burgemeester, en mr. Dirck 
Henricxz 

naar Leiden, naar de heemraad om gedaan te krijgen dat men een nieuwe sluis 
mag leggen in de IJsseldijk achter het slot op kosten van degenen die in de 
Kromme Gouwe malen 

14v Jan Dircxz die Bruyn en mr. Dirck Henricxz 
naar Antwerpen ter dagvaart op schrijven van de landvoogdes inzake de 
plakkaten op het niet naar het Oosten varen en inzake de oorlog 

14v Cornelis Dircxz burgemeester en Gerryt Daemsz naar Den Haag om de definitieve rekening te krijgen van de dam in Gouwsluis 

15 Anthonis die bode naar Den Haag met een brief aan de rentmeester 

15 Anthonis die bode naar "Amstelredam", naar onze gedeputeerde 

15 Jan Jansz naar Amsterdam 

15 
Jan Dircxz burgemeester, Dirck Jan Hoensz en mr. Dirck Henricxz en 
een bode 

naar Amsterdam, ter dagvaart bij de stadhouder waar de Staten van Holland 
50.000 gulden moeten betalen voor de oorlog van Lupick, in 2 termijnen, waar de 
Keizer 30.000 aan zou toevoegen, voor 2 maanden en 4 metalen stukken geschut, 
waarvoor in geval van breken of verlied het land borg zou staan 

15 Jan Dircxz de Bruyn, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om negatief antwoord te geven op de wens van 
50.000 gulden voor de oorlog tegen die van Lubeck 

15 Dirck Jansz de Vrie 

naar Amsterdam met het geschut dat onze stad leende voor de oorlogsschepen, 
om dit in aanwezigheid van de heer van Hoogstraten af te leveren met een bewijs 
van de Staten van Holland, dat, indien het geschut wegraakte het gewest zou 
betalen 

15 Jan Dircxz die Bruyn en mr. Dirck Henricxz 
naar Amsterdam, ter dagvaart om negatief antwoord te geven op de bede van 
50.000 gulden; na thuiskomst weer naar Amsterdam om nogmaals negatief 
antwoord te geven 

15v Jan Dircxz, burgemeester en mr. Dirck 
naar Amsterdam ter dagvaart om met het grootste deel van de andere steden in te 
stemmen met de 50.000 gulden, mits eerst een afkoop van de portie van Gouda 
gemaakt werd 

15v 
Dirck Jansz de Vrije en mr. Dirck Henricxz, pensionaris naar 
Rotterdam 

naar de Schouw van St.-Louweris om het laatste geld te betalen volgens ons 
privilege, en ook van de keur, om de straat buiten de Dijkspoort te maken 
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15v mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, om te praten over de gijzeling en de rentmeester te betalen, en 
om het bevelschrift inzake de schuld 

15v Jan Jansz gezonden door burgemessters naar "noortwijchoudt" naar mr. Aert Verhorst 

15v Jan Dircxz die Bruyn, burgemeester 
naar Haarlem, naar de heemraad van Rijnland, met verzoek of ze een sluis wilden 
laten maken in de IJsseldijk achter het slot, om beter het water te kunnen lozen 

16 Cornelis Dirck Bouwensz en Frans Adriaensz, burgemeesters 
naar Utrecht, op schrijven van de procureur, inzake de "conste" van de rector mr. 
Aert van Dorsten 

16 Adriaen Jansz Bosch en mr. Dirck Henricxz 
op reis om het proces van Bergambacht in te trekken en de erfpacht van Stein te 
betalen 

16 
Henrick Woutersz, burgemeester, Cornelis Bosch en mr. Dirck 
Henricxz 

naar Den Haag, ter dagvaart inzake het bevel tot betaling van de gemenelands 
schulden 

16 Frans Adriaensz, burgemeester, met Gerryt de goyer, schipper 
naar Amsterdam, naar de Staten van Holland, om te melden dat er drie 
koopvaarders van het Oosten "ter sluys" (te Sluis ?) gekomen waren onder 
konvooi van 12 of 13 oorlogsschepen van Lübeck 

16 
Jan Dircxz de Bruyn, Frans Adriansz, burgemeester, Jan Rommersz, 
mr. Dirck Henricxz 

naar Den Haag, om de "triplijck"(?) van de kastelein te laten bezoeken en de stad 
een secretaris te geven 

16 mr. Claes Bartholomei, advocaat consultatie 

16v mr. Dirck, pensionaris 
naar Delft, inzake de verordening en het recht van de weeskamer in Delft, paard- 
en wagenhuur 

16v Andries Barthoutz en Adrian Bosch en Gerryt Sammuel 
naar Rotterdam, met een Gouds laken, waarvan de verf verdacht was, om de 
fouten daarvan te onderzoeken. Daarna met dat laken naar Rotterdam gereisd 
nogmaals. Met datzelfde laken naar Leiden om het laken in de verf te laten koken 

17 - saldo 

         

15 Kosten van de Gouwsluis  

17v Cornelis Dirck Bouwensz, Gerryt Daem, burgemeesters 
als tresorier gereisd naar de Gouwsluis, in verband met de dam, die aan de stad 
aanbesteed was 

17v - dammen, 4 dagen 

17v Cornelis Dircxz en mr. Dirck Henricxz 
gereisd naar de Gouwsluis en naar de heemraad van Rijnland, om het maken van 
de sluis te bevorderen 

17v Cornelis Dircxz en mr. Dirck Henricxz 
naar de heemraad en naar de Raad in Den Haag, waar ze namens de stad het 
dammen van het verlaat hebben aangenomen 

17v - de akte van het aannemen in de griffie 

17v Cornelis die houdtcoper 46 rondhouten 

17v Claes Adriaensz 15 horden, 17 oude horden 

18 - dit hout en horden vervoeren naar de Gouwsluis 
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18 
Jan Ghijsen, onze timmerman en Willem Cornelisz, Jan Pietersz en 
Claes Pietersz 

arbeid 

18 Geerte brunen een ton bier 

18 - touw en bast en spijkers, klei en vervoer 

18 burgemeester Cornelis Dircxz en Gerryt Daem reis naar de Gouwsluis om te maken de tweede ("anderden") dam 

18 onze bode reis naar Gouwsluis 

18 onze bode reis naar de heemraad 

18 Cornelis Bosch 
reis naar de Gouwsluis, om de arbeiders te betalen die de dammen afgebroken 
hebben 

18v 
de man uit Waddinxveen, Henrick van Alphen, Thijs van Alphen, 
Ghijs van Tol, Thijs Dircxz en zoon, Symon van Gouwsluis, Aelbert 
Pietersz, een boef, Ghijs Daemen 

de tweede dam maken, allen samen 40,5 dag arbeid 

18v - horden gekocht in Gouwsluis 

18v - palen 

18v - de pomp repareren 

18v - hennep, touw en bakken ("melkmouwen") om mee te hozen 

18v - de watermolen laten maken 

18v - huur van een schip gebruikt aan de dam 

18v 2 mannen uit Boskoop arbeid 

19 de lieden, 22 man die de dam opgebroken hebben in 2 dagen 

19 14 werklieden die ook daaraan werkten 

19 een paar schippers die hielpen sommige palen uit te trekken 

19 Jan Ghijsen zijn timmertouw vervoeren, en een schip, dat hij gebruikt heeft 

19 6 mannen baggeren voor die dammen 

19 - zeker gereedschap, dat onze timmerman heeft moeten huren in Alphen 

19 Jan Ghijsen "ons timmerman" arbeid 

19 een man genaamd Symon arbeid 

19 Aert Symonsz arbeid 

19n Jacob Meeusz arbeid en waken 

19 Gerryt Willemsz arbeid en waken 

19 Gerryt Cornelisz arbeid en waken 

19 Jacob arbeid en waken 

19 Ghijs Daemen arbeid en waken 

19v Gerryt Willemsz geld voor getrouwe dienst en voor zijn zorgen 

19v 
Ghijs Daemen, Aelbert Pietersz, Neel Ghijsen, Aelbert Cornelisz, 
Symon Cornelisz, Jacob Jacobsz, Claes 

dagen arbeid 
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19v - touw en bakken om water mee te scheppen; huur van een schip 

19v de timmerman stutten, waar de dam mee gestut was 

19v Symon Cornelisz diensten en huishuur 

19v Dirck Willemsz smit 39 pond ijzerwerk, 2 kabels en 4 krammen 

19v - een pont huren 

19v Jan Feyssen huur van een schip, een hoosvat en touw 

19v Cornelis Dirck Bouwensz, mr. Dirck Henricxz 
naar Leiden gereisd, op schrijven van de heemraad inzake het maken van de 
Gouwsluis 

20 door Gerrit Daem 
aarde, uit het land gegraven bij Gouwsluis om daarmee de dammen te maken, 
volgens taxatie van de heemraad 

20 Andries de tollenaar 3 schuiten klei 

20 Dirck van Bodegraven een balk bij het maken van de sluis voor het verlaat 

20 Aert Gerrijtsz en Jan die Geldersman masten en sprieten 

20 Goossen Daemsz een spriet 

20 Symon Cornelisz up Gouwsluis horden, stro en dergelijke 

20 Pieter die melcker 2 halve sprieten 

20 verschillende mensen 26 horden 

20 - saldo 

         

16 Schenkingen  

21 Ael inden Horen 
2 kannen wijn, die de burgemeesters schonken aan de hoogheemraad bij de St.-
Pietersschouw 

21 Jaepgen Gerryt Aertszoons weduwe 2 kannen wijn, geschonken aan de pachters van Gent 

21 de "Gods ridders" 7 kannen wijn, geschonken op Palmzondag 

21 rentmeester Willem Goudt toen hij hier was om de hopaccijns en de sluis te verpachten: 2 kannen wijn 

21 de graaf van "oemereen" (?) 4 kannen wijn toen hij in Den Horen was 

21 de geestelijke van de Observanten wijn van de burgemeesters 

21 de pachters van Gent 2 kannen wijn omtrent Maria Assumptionis 

21 de hoogheemraad 2 kannen wijn bij St.-Lourisschouw 

21v Onze Lieve Vrouwe-gilde 4 kannen wijn 

21v de hoogheemraad van Schieland 3 kannen wijn bij Andries Berthoutsz bij St.-Oelsschouw 

21v de zangers 4 kannen wijn bij mr. Adriaen Jansz op Verzworen Maandag 

21v de procureur geld op Allerheiligendag 

21v de procureur geld tijdens de vorst 

21v de pachters van Gent geld omtrent bamis 
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21v de pachters van Gent geld omtrent vastenavond 

21v een bode dringgeld, toe hij meldde dat heer Jan te IJsselstein overleden was 

21v de Observanten geld op St.-Franciscusdag 

21v de geestelijke van de Observanten 
14 kannen wijn bij Daem Willem Hugenz "outsz"(?), berekend door die van het 
gercht 

22 - saldo 

         

17 Waken  
22v de torenwachters - 

22v de klapwakers - 

22v 8 mannen 
waken op de poorten, toen de soldaten rondom Utrecht lagen, gedurende 5 
nachten; ze kregen elk een 0,5 vuurijzer per nacht 

22v 8 wakers op de poorten waken, 7 nachten elk en 0,5 vuurijzer per nacht 

22v de 5 poortwachters 14 dagen in de poorten zitten 

22v 8 mannen elk een nacht waken op de poorten, elk een 0,5 vuurijzer 

22v de 5 poortwachters 14 dagen de poorten bewaken 

22v 8 mannen 11 nachten waken op de poorten 

23 - saldo 

         

18 Bouwen  
23v onze timmerlieden te weten: Jan Ghijsen en Raes Pietersz arbeid 

23v de houtzagers Jan Pietersz en Claes Pietersz arbeid 

23v - oud hout uit de Doelen halen en schuithuur 

23v Evert Jacobsz in Moordrecht geweest om stenen te kopen 

23v Jan Ghijsen en Raes Pietersz, Dirck Willemsz, Gerryt Pietersz arbeid 

23v Gerryt Willemsz arbeid 

23v - hout, dat gebruikt zou worden aan de molenaarsbrug en dat teruggekomen is 

23v Jacob zeylmaker 7 mengelen teer 

23v Dirck smit pondwerk, gebruikt aan de kerktoren en andere plaatsen en spijkers 

23v Jan die kistemaker een plank gebruikt aan de kap van de St.-Janstoren en arbeid 

24 Lambert die leidekker, Engbrecht, Jan Jansz en Cleynken opperman arbeid 

24 Lambert de St.-Janstoren beklimmen en maken 

24 Jan Ghijsen arbeid aan de IJsselbrug en andere bruggen 

24 Willem Cornelisz Jan Pietersz en Claes Pietersz zagen 

24 Gerryt Willemsz arbeid aan de IJsselbrug 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        771 

 

 

24 die "dorsges" hout, van de IJsselbrug afgebroken op 't Hoofd en naar de Doelen vervoere 

24 - de boor van de stad naar Gouwsluis sturen 

24 
Lambrecht die leidekker, met Engbrecht Gerrijtsz, Jan Jansz en 
Cleinken 

arbeid aan de Tiendewegspoort en de toren daarvan dekken 

24v Lambrecht die leidekker en 3 personen de torens tussen de Tiendewegspoort en Kleiwegspoort dekken 

24v Jan Ghijsen en 3 personen werk aan de IJsselbrug en aan de steiger 

24v Jan en Claes Pietersz zagen, en hout halen en brengen 

24v Meeus die rietdekker 
het timmermanshuis en het Doelenhuis aan het Vlamingspoortje dekken en 
repareren 

24v Jan Ghijsen en gezellen 
verteringen, toen zij naar "Smolenaersbrugge" gingen om die af te breken op bevel 
van de burgemeesters 

24v Lambrecht die leidekker en 3 personen arbeid 

25 Dirck Martens van Moordrecht 63.500 dubbele stenen en vracht en opstapelen 

25 Jan Ghijsen en Willem Cornelisz timmeren 

25 Theeu Jansz een stuk hout, gebruikt aan de IJsselbrug 

25 Cornelis "up den Thienweg" planken en hout voor de Kleiwegspoort en vervoer, per wagen, slepen of varen 

25 Dirck Gerritsz, stratenmaker en Cornelis opperman arbeid 

25 Dirck Willemsz smit 52 pond ijzerwerk, en grote en kleine spijkers 

25 onze 5 timmerlieden arbeid en vervoer, slepen en schouwhuur 

25 Jacob Dammesz en zijn zoon 
dekken aan het Pothuis aan de Tiendewegspoort en aan het Doelenhuis op de 
Tiendeweg en latten, vorsten en "fenelen", 6 tonnen kalk 

25v Jan Ghijsbrechtsz Moel 500 pannen 

25v Lambrecht die leidekker en 3 personen arbeid 

25v Jan Ghijsbrechtsz Moel den timmerman en 3 personen arbeid 

25v Henrick Gerritsz 10,5 hoed kalk en dragen 

25v Pieter Govertsz van Ouderkerk 24.000 dubbele klinkers en brengen en stapelen 

25v Herman Jacobsz 24.000 dubbele klinkers en brengen en stapelen 

25v Olivier Brantsz 100.000 kleine klinkers en vracht en stapelen 

25v Cornelis cententreder zand 

25v Evert Jacobsz 2 keer varen om stenen te kopen 

25v zijn knecht deze stenen ontvangen 

25v - zekere masten naar Gouda terugbrengen en horden 

25v - 
6 mengelen teer, en loon voor het teren van het huisje op 't Hoofd, schouwhuur, 
mennen en slepen; de kalk opslaan en zeven 

26 Lambrecht die leidekker en 3 personen arbeid 

26 Jan Ghijsen en 3 personen arbeid 
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26 Cornelis Hermansz en Marten Jansz 
stene vissen, en het wachthuis bij de Kleiwegspoort repareren; huur van de schuit 
om het afgedreven hout op te vissen, en het hout slepen en de vuurroeren naar de 
toren vervoeren en de kamers van de vuurroeren 

26 Griete Jan Cornelisz weduwe hout, overal in de stad gebruikt 

26 Theeu Jansz 
hout gebruikt aan de brug bij de Brigitten en elders en 10 sparren en 2 stukken 
hout van 30 voet, en een boom die men voor de bok gebruikt 

26 - hout, palen en horden van de Gouwsluis hierheen brengen 

26 Jan Ghijsen en 5 personen arbeid 

26 de weduwe van Dirck straat 3 karren zand en vervoer 

26 de smit pond werk, grote en kleine spijkers 

26v Jan Ghijsen en 3 personen arbeid 

26v Adriaen Aert het huisje op de boom in het pek zetten 

26v Evert Jacobsz en Cornelis Aertsz en Adriaen Aertsz metselen 

26v Pieter van Lis zand en schuithuur en slepen 

26v Eewout 4 wielen onder de metalen vuurroeren en in de pek zetten 

26v Cornelis Hermansz bestraten en zand kruien 

26v Lambrecht die leidekker en 3 personen dekken op verschillende torens 

26v Jan Ghijsen den timmerman verschillende bruggen en poorten repareren 

26v Evert Jacob Philipsz en Cornelis Aertsz, Walich Willemsz afbreken bij de Dijkspoort en asputten maken 

26v Dirck Willemsz 82 pond ijzerwerk en spijkers 

27 Jan Ghijsen en 2 personen timmeren en oud hout en straatstenen vervoeren 

27 Cornelis Hermansz straatstenen schuren en naar de toren kruien; de stenen lossen uit de schepen 

27 Aert Geerlofsz en Ariaen de bleycker 8 bokken en schouwen aarde baggeren 

27 Lambrecht die leidekker en 3 personen arbeid en 4.300 leien 

27 Ael scepbrekers 32,5 hoed kalk 

27 Jan Ghijsen timmeren 

27 
Evert Jacobsz, Kers Pietersz en Gerryt Pietersz, Walich Willemsz en 
Nelebroer 

metselen 

27 Cornelis Hermansz stenen schuren, kalk dragen en vervoer en schouwhuur 

27 een "pintzoen" om "tobben" van te maken (?) 

27 - 3 grote manden en een kleine 

27 - leien en mortel vervoeren; oud ijzer 

27 - baggeren voor het Veerstal 

27v Gerryt Geerlofsz en Evert Jacob Philipsz en 9 personen werk aan het gewelf van de Dijkspoort en een ton en een "kindeken" tras 

27v Cornelis Hermansz 30 hoed kalk zeven en opslaan 

27v Brouwer die molenaar stenen vervoeren naar de Dijkspoort 
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27v die dortsges oud hout en planken voeren van de Dijkspoort naar de Doelen 

27v Aert Geerlofsz en Adriaen die bleycker 
4 bokken en 4 schouwen baggeren aan het Veerstal, en 2 bokken vervoeren naar 
de Doelen 

27v Stamer en Dirck Pietersz uit Leiden een schip zand om de kalk mee op te slaan 

27v Jan Ghijsen timmerman aan de Dijkspoort werken 

27v Dirck Willemsz smit 656 pond ijzerwerk, gebruikt aan de Dijkspoort, en spijkers 

28 
Lambrecht die leidekker en Embrecht Gerrijtsz, Jan Jansz, Willem 
Jansz 

de school dekken, 109 pond lood daarvoor, nog 71 pond, een oortje per stuk 

28 Jan Ghijsen en 2 personen timmeren 

28 Cornelis Hermansz bestraten en 2 karren zand 

28 4 opperlieden aarde naar de Dijkspoort brengen 

28 4 mannen klei laden voor 't Hoofd 

28 Adriaen die bleycker en Aert Geerlofsz baggeren voor de steiger 

28 Jan Ghijsen timmeren aan het sluisje in de Peperstraat 

28 Jan en Claes Pietersz zagen 

28 Cornelis Hermansz aarde brengen naar de Dijkspoort voor 't nieuwe gewelf 

28 Herman Cornelisz, Aert Jansz, Nelebroer arbeid 

28 Huysraet 4 karren oude en nieuwe stenen brengen naar het stadserf 

28 Dirck Maertsz te Moordrecht 9.000 klinkers en vracht 

28 Herman Michielsz leinagels voor de school 

28 Jacob van den Bosch 0,5 lading straatstenen 

28 Theeu Jansz 
balken, sparren, wagenschot en palen, die Lambrecht gebruikte als steigers, toen 
hij alle torens van de stad voorzag van daken 

28 Aert Geerlofsz en Adriaen die bleyker 7 bokken en 7 schouwen in het Veerstal baggeren 

28v Degenaar Jansz lood, dat aan de schippers geeft om ieder op zijn beurt de haven binnen te komen 

28v Jan Ghijsen timmerman de brug bij de Nieuwehaven bij Onze Lieve Vrouwe maken 

28v Jan en Claes Pietersz zagen 

28v Cornelis Hermansz de aarde effenen bij de singel 

28v Gerryt Willenz arbeid 

28v Jacob van Slupick arbeid 

28v die dortges 
de nieuwe brug naar Onze Lieve Vrouwe brengen, en het oude hout weer naar de 
Doelen 

28v Aert Geerlofsz en Adriaen die bleycker 
2 bokken en 2 schouwen baggeren voor 't Veerstal, en een bok en een schouw 
naar de Moordrechtse weg brengen 

28v - het wachthuisje van Gerryt Geerlofsz in de pek en de teer zetten 

28v Dirck Willemsz smit 9 pond ijzerwerk voor verschillende bruggen; kleine en grote spijkers 
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28v Aert Jansz 
het watertje in de Lombaertsteeg ruimen, waar de nieuwe brug gemaakt zal 
worden 

29 Jan Ghijsen timmerman en 2 personen de brug buiten de Tiendewegspoort afbreken 

29 
Evert Jacob Philipsz en Heyn keel, Jan Daem, Ariaen Jansz en Kers 
Dircxz en Bouwen Claesz en Aert Jansz 

begonnen met het funderen van de brug buiten de Tiendewegspoort en het 
metselen aan de fundatie van een nieuwe stenen brug 

29 
Walich WIllemsz, Cornelis Hermansz, Herman Cornelisz, Gerryt 
Willemsz, Jan van Slupick, Pouwels Jansz, Soetert Gerrijtsz, Claes 
Roebol, Adriaen Bleicker. Aert Geerlofsz, en Brantgen 

opperen bij dit werk 

29 Ariaen Bleycker en Aert Geerlofsz een bok met een schouw baggeren aan 't Veerstal 

29 die dorsges oud hout van de Tiendewegsbrug brengen naar de Doelen 

29 Evert Jacob Philipsz 16 tonnen tras voor genoemde brug 

29 Pieter van Leiden "een hoop" zand 

29 Jan Ghijsen en 3 personen arbeid 

29v 
Cornelis Aertsz en Cornelis Jansz en 4 personen; en de opperlieden, 
bestaande uit 12 personen 

metselen aan de Tiendewegsbrug 

29v Dirck Bouwen en een man uit Leiden 2 bergen zand 

29v Evert Jacobsz 25 tonnen tras 

29v - aarde vervoeren naar deze brug 

29v Reynier Goossensz met de dove en "mijn joncker" 31 ladingen aarde 

29v Govert Voppenz en Brouwer 38 ladingen aarde vervoeren naar de brug, met 2 ladders 

29v de dorsges met andere wagenaars het nieuwe hout naar de brug brengen en het oude hout naar de Doelen 

29v genoemde metselaars "naelpen", omdat het afval van deze brug overdag gesleten moet zijn 

29v Geryt Willemsz, Jacob van Slupick en Jan van Slupick 2 dammen slaan en 8 dagen droog houden 

30 Theeu Jansz 
4 stukken hout en een groot rondhout, waar de ophaalbrug van de genoemde brug 
van gemaakt is 

30 Cornelis op de Tiendeweg 6 sparren, hiervoor gebruikt 

30 Jacob Bouwenszoons zwager 6 nieuwe manden om aarde te dragen 

30 Ariaen Clemens 50 voet bord, gebruikt voor de houten vorm, waar men het gewelf op metselde 

30 Dirck Willemsz smit 
4 ijzeren omheiningen, waarmee de brug vastgehouden werd, met een gewicht 
van samen 474 pond 

30 Jan Ghijsen, stadstimmerman werken aan de nieuwe ophaalbrug in de Tiendewegsbrug 

30 Theeuwen van Utrecht arbeid 

30 Jan en Claes Pietersz zaagwerk en hulp bij timmerwerk 

30 Griete Jan Corneliszoons weduwe 7 delen, voor het gewelf van de Tiendewegsbrug 

30 
Evert Jacobs en Ariaen Ariansz, Kers Dircxz, Heyn Keel en 7 
opperlieden 

metselen aan de brug en aan de stadsmuur 
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30v Jan Lucasz 5,5 hoed kalk 

30v Bouwen en Cornelis Hermansz opslaan en dragen 

30v Evert Jacobsz 4,5 tonnen tras voor het gewelf van de Tiendewegsbrug 

30v Jacob die zeylmaker 11 pektobben om metseltonnen van te maken 

30v Cornelis Hermansz en opperman de straat maken bij de brug van Onze Lieve Vrouwe en elders 

30v Pieter van Lis een schip zand 

30v Jacob Rol en Cornelis Jacobsz van Leiden elk een schuit zand 

30v Govert Voppenz en Roel Symons 30 ladingen klei brengen van 't Hoofd naar de singel en naar de Tiendewegspoort 

30v Claes Roebol en Nanne Cornelisz schouwhuur 

30v Arian Cornelis baggeren in de Doelen en een aantal bomen snoeien ("of te houden") 

30v Jan Ghijsen timmerman en Theeuwen van Utrecht arbeid aan de nieuwe ophaalbrug aan de Tiendewegspoort 

30v Claes Pietersz en Jan Pietersz zagen 

30v 
Evert Jacobsz en Jan Aeriansz, Arian Ariaensz, Heyn Keeloff, Kers 
Dircxz 

metselen aan de Tiendewegsbrug en in de stad 

31 6 opperlieden bij 't genoemde karwei metselen 

31 Evert Jacobsz een hoeveelheid tras (5 tonnen) 

31 Jan Lucasz 3,5 hoed kalk 

31 Pieter van Lis een dubbele schuit zand 

31 Pieter die verver van Leiden een schuit zand 

31 Cornelis Buekel 9.400 kleine kalkstenen 

31 - de kalk opdragen 

31 Aeriaen Pier bleyker en Aert Geerlofsz 4 bokken en 4 schouwen baggeren in het gat van de haven 

31 Cornelis Hermansz en Herman Cornelisz opperman de straat bij diverse poorten maken 

31 de dorsges en verschillende slepers slepen en mennen 

31 - straatstenen 

31 - 10 ladingen aarde vervoeren naar de singel 

31 
Jan Ghijsen en Theeuwen van Utrecht en 3 personen, waaronder 
Aelbert den thuyn 

arbeid 

31 - de bok repareren, timmeren en in de pek zetten 

31 
Evert Jacobsz, Jan Adriaensz en zijn broer en Kers Dircxz en 6 
personen 

metselen 

31v - slepen 

31v - 38 ladingen aarde voeren naar de stadsweg 

31v - baggeren in het gat van de haven, 4 bokknen en 4 schouwen 

31v Pieter van Les een dubbele schuit zand 
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31v - een koord voor de St.-Joostkapel en timmerwerk 

31v - schouwhuur, 4 manden om stenen mee te dragen 

31v Jan Ghijsen en 5 personen timmeren 

31v Cornelis Hermansz bestraten 

31v 5 personen en Nelebroer en Corijn Jansz opperen 

31v Jan Lucas 8 hoed kalk 

31v - zand en vervoer 

31v - hout vervoeren uit de Doelen en weer in de Doelen 

31v Evert Jacobsz 11 tonnen tras 

32 Evert Jacobsz en zijn 2 knechten de straat bij de Dijkspoort op gelijke hoogte brengen 

32 Dirck Willem smit 
ijzerwerk voor de ophaalbrug buiten de Tiendewegspoort; 442 pond; grote en 
kleine spijkers overal gebruikt 

32 - 2,75 ladingen straatstenen en vracht 

32 Jan Ghijsen en Theeu arbeid 

32 
Evert Jacobsz en 3 personen waaronder Jacob Allaert en 5 
opperlieden 

metselen 

32 de weduwe van Dirck straat hardsteen 

32 Cornelis Hermansz en zoon bestraten 

32 Cornelis Pietersz en zoon opperen 

32v Neelebroer opperen 

32v Corijn Jansz, Ariaen den blejicker en Aert Geerlofsz arbeid 

32v Jacob Lucas 8 hoed kalk en dragen en beslaan 

32v - zand, schouwhuur, zand 

32v - baggeren in het gat van de haven, 9 bokken en 9 schouwen 

32v - 4 hoed kalk dragen en beslaan 

32v Cornelis Cornelisz en die "cleyneman" arbeid 

32v 
Jan Ghijsen en Theeu van Utrecht, Jacob Zellaert, Jan Aerians, 
Ariaen Ariaensz oon, Evert Jacobsz, Corijn Jansz 

timmeren 

32v Cornelis steenhouwersknecht steenhouwen 

33 8 opperlieden arbeid 

33 Kers Claesz 1.000 kleine stenen 

33 Dirck Willemsz smit 
228 pond ijzerwerk, aan de 6 grote duimen, waar de poort inhangt en ander klein 
werk en spijkers 

33 Jan Ghijsen en 10 personen timmeren en metselen aan de voormuur in de Dijkspoort 

33 Aerian die bleycker en Aerts geerlofsz aarde en zand in de Dijkspoort kruien, toem men de straat maakte 

33 Cornelis Hermansz de straat bij de Dijkspoort maken 
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33 Cornelis Pietersz 2 roeden bestraten 

33 - de stadsweg maken bij de brouwerij 

33 Roel die smit as van "smets" kolen in de Tiendewegspoort gebracht 

33v Symon Sobbe een ballast, gebruikt voor de nieuwe straat bij de Dijkspoort 

33v Jan Cornelisz een schip zand 

33v Coelijck vervoer, schiphuur 

33v Pieter Allartsz 500 dubbele stenen 

33v Evert Jacobsz 3,5 tonnen tras voor de Dijkspoort 

33v - allerlei apparatuur, hout en stenen naar binnen en naar buiten brengen 

33v Gerryt Geerlofsz met een schuit naar het Huis "Ter Vliet" om stenen te kopen 

33v Dirck Willemsz smit 
188 pond ijzerwerk gebruikt voor de Dijkspoort voor omheining; 1.000 scotspijkers, 
200 dubbele middelnagels, 100 kleine dennenagels 

33v Lambrecht die leidekker en 2 dekkers en een opperman dekken op de Tiendewegspoort en 97 pond lood en 350 kleine nagels, 150 leien 

33v 
Jan Ghijsen, Theeu van Utrecht, Jan en Claes Pietersz, Jan Ariaensz 
en Ariaen Ariaensz 

timmeren en metselen aan de Dijkspoort 

34 de opperlieden opperen 

34 Ariaen die bleycker en Aert Geerlofsz aarde en zand kruien 

34 Evert Jacobsz 8 tonnen tras 

34 Jan Lucas 3 hoed kalk en dragen en beslaan 

34 Jan Ghijs Moelen 1.150 pannen 

34 Willem Scepbreker een hoed gezeefde kalk 

34 Jacob Dammas latten 

34 Willem Claesz een schip zand 

34 Jacob van Rijn een ballast zand 

34 Pieter van Lis zand 

34 Baert Direstraaten weduwe een berg zand en vervoer 

34 - onze vuurroeren vervoeren en te verschepen 

34 
de "dijckers" op de sluizen, te weten Gerryt Willemz en Jacob 
Pietersz, Jan van Slupick 

arbeid 

34 Dirc straaten weduwe hard steen 

34 Cornelis Hermansz en opperman bestraten 

34v Dirc Willemsz smit 
223 pond ijzerwerk voor de Dijkspoort; 250 dubbele middelnagels en 200 kleine 
dennenagels 

34v Jan Ghijsen en Theeu van Utrecht arbeid en sparren en hout 

34v de 3 metselaars metselen 

34v de 4 opperlieden opperen 
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34v Willem die steenbreker een hoed gezeefde steenkalk 

34v Evert Jacops 10 tonnen tras voor de Dijkspoort 

34v de straatmakers Cornelis en Pieter zijn zoon 7 roeden straat maken 

34v Cornelis Hermansz en opperman werken 

34v verschillende schippers zand voor de Dijkspoort, het Veerstal en in de Tiendewegspoort 

34v Gerryt Willemsz, Ariaen die bleycker, dijkers arbeid 

35 - de vuurroeren wegen 

35 Kers Claesz 3.500 kleine klinkers 

35 de kinderen van Heyn tolenaar 8500 kleine klinkers 

35 jonge Claes van Haastrecht 2.000 dubbele klinkers en vracht 

35 - vervoer van zand, klinkers en kiezelstenen 

35 Jan Ghijsen timmerman en Theeuw van Utrecht 
werk aan de Dijkspoort en andere poorten en aan de fundering van de stadsmuur 
die omgevallen was 

35 
Aert Cornelisz en Strobbe, Cornelis Aertsz, Cornelis Jansz, Jan 
Ariansz 

metselen aan de stadsmuur achter de nieuwe haven die omgevallen was 

35 5 opperlieden arbeid 

35 Cornelis Pietersz en Pieter zijn zoon 6 roeden bestraten buiten de Dijkspoort 

35 Cornelis slaetdoot de goten bij de nieuwe straat bij de Dijkspoort maken 

35 Herman Cornelisz en Nelebroer opperen bij de straatmakers 

35 Evert Jacobsz 15,5 tonnen tras voor de Dijkspoort en de stadsmuur 

35v Willem die scepslijter 4 hoed gezeefde kalk voor de Dijkspoort en dragen 

35v 4 personen 
de aarde kruien buiten de Dijkspoort, waarvan de kade gemaakt werd, die de 
heemraden gekeurd hadden 

35v Cornelis Ariaensz een schip zand 

35v een man van Maersen 4,5 schuit zand 

35v Jacob Cornelisz een schip zand 

35v dolle Bouwen van Leiden een schip zand 

35v verschillende karrelieden dit zand vervoeren 

35v Dirc Maertssen van Moort 22.300 dubbele stenen voor de omgevallen muur 

35v Coen Vis vervoer 

35v Dirck Willemsz smit ijzerwerk en spijkers, gebruikt aan het Doelenbruggetje en elders 

35v oom Heyn hout om de muur mee te funderen 

35v Joris die lijndraaier hout 

35v Faes die stoeldraaier - 

35v Jan tHoen 7 manden met stenen en zand helpen dragen 
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35v Vroem die cuper 
op de St.-Jacobsmarkt de mensen op de IJsselbrug waarschuwen, dat ze met hun 
wagens niet bleven staan om gevaarlijke situaties te voorkomen, zolas in het 
water vallen 

35v Reynier Pau een groot stuk wilgenhout om ophaalbruggen van te zagen 

35v Nanne Cornelisz en Claes Roebol schouwhuur 

35v Jan Ghijsen het Doelenbruggetje met het huisje timmeren 

35v Dirck het cruyt arbeid 

35v Jan Coppenz een houten trap en die op de Dijkspoort geplaatst 

36 5 metselaars metselen aan de stadsmuur achter de nieuwe haven 

36 Evert Jacobsz 2 tonnen tras 

36 Jan Lucasz 3 hoed kalk voor deze muur 

36 Jonge Claes van Haastrecht 500 klinkers en vracht 

36 Cornelis Hermansz en zoon de goten maken aan de nieuwe straat aan 't Veerstal 

36 Herch (?) van Haarlem en Pieter van List zand voor die goten en vervoer; straatstenen vervoeren 

36 Huysraet en Jan zijn maat arbeid 

36 Ariaen Bleycker en Aert Geerlofsz 4 bokken baggeren voor de haven 

36 Dirck Willemsz smit 
ijzerwerk en spijkers, gebruikt voor de stadsboom voor de haven, en voor de 
Doelenbrug 

36 Lambrecht die leidekker 26 pond lood, gebruikt aan de Dijkspoort 

36v Jan Ghijsen, Dirck Bouwensz die scepentijmmerman de bok repareren 

36v Pauwels die stoeldraaier fundeerhout onder de stadsmuur achter Onze Lieve Vrouwe-kapel 

36v - een nieuwe as aan de metalen vuurroeren, die terugkwamen uit Amsterdam 

36v de metselaars Aert Stobbe en Kers Dircxz arbeid 

36v Evert Jacobsz 4 tonnen tras 

36v Jan Lucas 3 hoed kalk 

36v Cornelis Hermansz en opperman bestraten 

36v jonge Claes van Haastrecht 1.000 dubbele klinkers en vracht 

36v Baernt Dirck straaten 5 karren zand en vervoer 

36v - 6 hoed kalk opdragen, schouwhuur 

36v 8 opperlieden arbeid 

36v - 19 keer vervoeren 

36v Jan Ghijsen en ...(?) ruyt arbeid 

36v de arbeiders die geheid hebben 

36v - huur van een kleischuit 

36v Theeu Jansz hout, gebruikt aan de Doelenbrug en elders 
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37 - mennen en slepen: het heiblok en de kraan 

37 - 4 tonnen tras 

37 6 metselaars arbeid; schouwhuur 

37 Ariaen die bleycker en Aert Geerlofsz 8 bokken en 8 schouwen baggeren voor het gat van de haven 

37 Dirck Maertensz van Moordrecht 4.000 dubbele bakstenen en vracht 

37 jonge Claes van Haastrecht 1.000 dubbele klinkers en vracht 

37 de straatmakers Cornelis en zijn zoon 4 roeden bestraten 

37 Cornelis Hermansz en opperman arbeid 

37 zeker Leidernaars zand en stenen en vervoer 

37 Dirck Willemsz smit 83 pond ijzerwerk, spijkers 

37 Evert Jacobsz metselen, huur van de windassen 

37v Lambrecht die leidekker en Jan Jansz, zijn knecht en de opperman dekken, 325 leien en 1.200 leinagels 

37v Jan Ghijsen en Dirck Bouwensz timmeren 

37v 2 zagers, te weten Jan Pietersz en Claes Pietersz timmeren 

37v 6 metselaars arbeid 

37v Cornelis en Pieter zijn zoon 9,5 roe bestraten 

37v Cornelis Hermans en opperman bestraten 

37v Jan Jansz van Ackersloot, Marten van Graft en Pieter van Lis zand 

37v Willem scepbreker en sceel Daem 4 hoed kalk 

37v Dirc Martensz van Mordrecht 4.000 dubbele stenen 

37v Evert Jacobsz 1,5 ton tras en huur van windassen 

37v Ariaen die bleycker en Aert Geerlofsz baggeren in 't gat van de haven 

38 Dirck Willemsz smit massa-werk en spijkers 

38 Cent die turfman de 2 kleine kanonnen teruggebracht van Amsterdam 

38 - schouwhuur, vervoer van zand en stenen 

38 Jacon Arianszoons vrouw en broer Jan en opperman werk bij de Observanten 

38 Jan Ghijsen pannen en vorsten en stenen voor de onderbouw 

38 - een hoed kalk en een ton tras 

38 Jan Ghijsen en zijn knecht Dirc Bouwensz omdat wij geen geld hadden op 28 september is betaald op 7 oktober: arbeid 

38 Evert Jacobsz arbeid, 4,5 tonnen tras 

38 Kers Dircxz, Cornelis Jansz, Cornelis Aertsz arbeid 

38 4 opperlieden arbeid 

38 Dirck Martensz van Moordrecht 2.000 dubbele stenen en vracht 

38v Cornelis Gerritsz 350 dubbele bakstenen 

38v Pieter van Leiden 1,5 hoed kalk 
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38v Ariaen die bleycker en Aert Geerlofsz 7 bokken en 7 schouwen baggeren in het gat van de haven 

38v Cornelis Hermansz stenen schuren 

38v - vervoer, schouwhuur 

38v Kers Claesz 500 kleine klinkers 

38v - werk aan de Onze Vrouwe-brug op de Nieuwehaven 

38v Jacob Ariaensz en opperman dakdekken bij de Observanten 

38v Aelbrechtsz 500 pannen 

38v Willem scepslijter 5 tonnen kalk 

38v Jan Ghijsen en knecht arbeid 

38v Cornelis houtcoper hout, gebruikt in de Tiendewegspoort en elders 

38v Kers Dircxz en 3 personen metselen 

38v Evert Jacobsz 1 ton tras 

38v Willem scep 1,5 hoed kalk 

38v Dirc Martensz 4.500 dubbele stenen en vervoer en schouwhuur 

39 de pater van de Magdalenen de stenen poort gezet buiten aan de Dijkspoort aan de voorbalie 

39 Jan Ghijsen en Dirc Bouwens arbeid 

39 
Kers Dircxz metselaar, Cornelis Jansz, Pouwels Jansz en Walich 
Willemsz 

opperen en hout kloven 

39 Evert Jacobsz 2 tonnen tras 

39 Willem scepslijter 10 tonnen kalk 

39 Dirck straatens weduwe 4 karren zand 

39 Cornelis die lantman 800 dubbele stenen 

39 Lenart verdaech 500 dubbele klinkers 

39 de pater van de Brigitten de straat maken aan de Lange Willemsbrug 

39 Cornelis Hermansz kiezelstenen schuren 

39 Ariaen die bleycker en Aert Geerlofsz 14 bokken en schouwen baggeren voor het gat van de haven en de Veerstalpoort 

39v Claes Brantsz 2 schuiten klei geladen tussen het Veerstal en het gat van de haven 

39v - vervoer, schouwhuur, zaagwerk 

39v de dorfges en andere slepers de "cameren" uit de torens brengen, en ander hout 

39v Dirc Willemsz smit 120 pons ijzerwerk, spijkers 

39v Cornelis die houtcoper hout en vracht 

39v - 4.000 stenen 

39v 
Jacob Ariaensz metselaar en Jan Ariaens en Ariaen Cornelisz, hun 
opper 

werk bij de Minderbroeders 

39v Jan Ghijsen pannen en vorsten 
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39v Willem scepslijter 0,5 hoed kalk 

39v Dirc straaten weduwe 5 karren zand 

39v Cornelis Hermansz en opperman bestraten 

39v Lambrecht die dekker en knecht en opperman dekken en leien, nagels en lood 

40 Michiel Aertsz via Frans Cornelisz brede of dikke eiken planken gebruikt voor verschillende bruggen 

40 Evert Jacobsz en 3 personen arbeid en 7 tonnen tras, een ton kalk 

40 Cornelis Hermansz en opperman straatmaken 

40 Dirc straaten weduwe 6 karren zand en mennen en schouwhuur 

40 Jacob Meesz touwen, dit jaar gebruikt op verschillende plaatsen 

40 Jan Ghijsen timmeren, op diverse plaatsen 

40 Theeu Jansz hout en planken 

40 Pouwels Jansz hout kloven 

40 de klapwakers een ladder 

40v Jan Ghijsen, stadstimmerman werk aan de stadspoorten 

40v Cornelis Hermansz stratenmaker en opperman straten maken in de stad 

40v Pieter van Lis zand en vervoer naar de Doelen 

40v Dirck straat 2 karren zand gehaald voor genoemde straat; karren zand en stenen 

40v Willen scepbreker verschillende bruggen 

40v jonge Willem Vroesen 2 kabels gebruikt voor de Gouwsluis 

40v Jan van Romunde(?) en opperman en nog een man dak dekken bij de Minderbroeders en 1.500 nagels 

40v dezelfden werk bij de Observanten en 1.600 nagels 

40v Jan Ghijsen, stadstijmmerman timmeren aan de stadsbruggen en poorten 

40v Theeu Jansz 4 planken voor het accijnshuisje en elders en 4 keperhouten 

40v Jacob Dammasz het accijnshuisje dekken 

40v Cornelis Hermansz stratenmaker en opperman de straat bij de schoolen aan 't Veerstal maken 

40v Claes Brantsen en jongen van sandt(?) 3 schuiten klei uit het gat van de haven; keperhouten zagen 

41 - 
hout opvissen dat van de St.-Joostburg gevallen was en dat naar de Doelen 
brengen 

41 Jan Ghijsen de stadsbruggen repareren 

41 Pouwels Jansz hout kloven 

41 Jan Ghijsen, Ariaen den timmerman 
2 keer onder de IJsselbrug geweest en geholpen het bestek van een nieuwe brug 
te maken 

41 - schuithuur 

41 - een bast om het hout te binden 

41 Dirc Willemsz smit allerlei spijkers en ijzerwerk voor verschillende bruggen gebruikt in 6 weken 
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41 Theeu Jansz 26 sparren om haken van te maken 

41 Gerryt Jansz en 2 knechten de bijten tekenen 

41 Jan Ghijsen en knecht de bijthaken maken 

41 Gerryt Geerlofsz en Jan Ghijsen 
naar Schoonhoven gereisd om balken te kopen om de IJsselbrug te maken, en 
onkosten 

41 Frans Pietersz sleutels, sloten e.a. maken aan poorten en anderszins 

41 Cornelis Pietersz diverse sleutels en hengsels maken bij de "broers" 

41v Henrick stillegangmaker en maat zaagwerk 

41v Jan Ghijsen bijthaken maken 

41v Theeu Jansz 41 sparren om bijthaken van te maken 

41v Daem Jansz hout voor het hek aan de Potterspoort 

41v - bijten hakken in het gat van de haven 

41v Dirc Willemsz smit 42 bijthaken maken met een gewicht van 68 pond 

41v minderbroeders Jan werk in de Raadkamer en op de kerktoren van de stad 

41v de Sint Janskerk leien, gebruikt bij de Minderbroeders 

41v Heyn stillegangmaker en maat zagen 

41v Pouwels Jansz hout kloven 

41v - "'t oordhuys stellen" om recht te spreken 

41v - 
ijzer vervoeren, dat van de IJsselbrug gebroken was; oud hout naar de Doelen 
brengen, dat ook van de Doelen gebroken werd 

41v Goris die glazenmaker zekere visbakken repareren 

42 Jacob Philipsz werk aan de Cloveniersdoelen en aan het stadhuis 

42 Cornelis Jansz, Floris Jansz opperen 

42 Willem scepbrecker 3 tonnen kalk 

42 - zand 

42 Pouwels Jansz hout kloven 

42 de dorfges oud hout, gekomen van de IJsselbrug, naar de Doelen vervoeren 

42v Jan Ghijsen 
betaald op rekening voor de IJsselbrug, die hij aangenomen heeft te maken; nog 
een betaling daarop 

42v de houtzagers zagen 

42v Jan Ghijsen arbeid 

42v Heyn stillegangmaker en maat zagen 

42v aan de timmerman voorgeschoten 
wijnkoop, toen men de brug(gen) aanbesteedde ten huize van Lieven Gerrijtsz "in 
de halve maen" 

42v Jan Ghijsen enige betalingen 

42v Heyn die stillegangmaker en maat zaagwerk 
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42v Jan Ghijsen 
betaling, volgens belofte van 2 burgemeesters, Cornelis Dircxz en Henrick 
Woutersz 

43 - saldo 

         

19 Diversen  
43v Jacob van den Bosch 1,5 last straatstenen 

43v een vrouw repareren van de kussens en "tapisserie-cleet" 

43v de schutters in harnas lopen op Sacrameynsdag: wijn 

43v Heyn spinder "trommerslager", met de pijper 
op processie met de schutters op Sacramentsdag, waarbij de schutters hen ook 
uit hun buidel gaven 

43v Pieter Jansz de Leidse weg maken, zodat men er op kan rijden 

43v de beide schutterijen elk met hun harnas, in de processie op Sacramentsdag lopen 

43v de burgemeester Dirc Henricxz 
de rentmeester te Leiden van de heemraad van Rijnland vanwege het maken van 
de Gouwsluis, waarvoor deze ƒ 700 beloofd had in het kantoor van 1532: 25 pond 
groten 

43v de kastelein de wet halen in Den Haag 

44 Stomme te Leiden voor de oude lening van zijn moeder, mits hij ons de helft kwijt zou schelden 

44 Machtelt Baerntz een bos bezems 

44 Cornelis Jan thollenaar, deurwaarder het bevelschrift van Bergambacht en van de schout en een kopie 

44 Hansgen procureur op bevel van de kamer de delinquenten water en brood gegeven gedurende 47 dagen 

44 de rentmeester 2 gijzelingen inzake de bede van St.-Jan 

44 de Rekenkamer onze erfpacht van het land van Stein en consignatie 

44 mr. Balthasar allerlei geschriften maken voor de stad 

44 Willem Pietersz, procureur in Den Haag verschillende geschriften 

44 Geryt Jansz te Gouwsluis bezoldiging voor het verlaat te Gouwsluis te bewaken 

44v Machtelt van Proyen maaltijd bij de Minderbroeders op St.-Franciscusdag 

44v Claes Claesz "scipper" de belasting van 4,5 viertel land aan de Tiendeweg 

44v Gerryt Sammel 
een bijt aan de Kleiwegspoort op bevel van de burgemeesters, door 
burgemeesters hem aanbesteed 

44v Baernt Dircxz 500 toortsen, door hem gekocht 

44v Baernt Dircxz bode bijzondere werkzaamheden op het stadhuis, op bevel van het gerecht 

44v Jacob "die baghijnen knecht" en 4 mannen 
een gracht bij de Kleiwegspoort in het ijs hakken, aanbesteed door de 
burgemeesters 

44v Neel van berch 
basten snoer olie "lijf" kaarsen en andere zaken voor de timmerlieden en Baernt 
die bode 

44v Minrebroers Jan de deur opendoen waardoor men "upt scavot gaet" 
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44v die sluyswachter winden om water uit te laten lopen bij Oostenwind, een jaar lang 

44v Pieter die glazenmaker glazen maken op verschillende plaatsen in de stad, waaronder de Minderbroeders 

45 Symon Henricxz 
een oude lening, die zijn vader Henrick Symonsz geleend heeft in 1490, op bevel 
van de vroedschap 

45 Arian Dircxz 
omdat hij heeft toegestaan dat men de IJsselbrug heeft afgebroken voor St.-Pieter 
binnen zijn tijd(?) (30 schellingen) 

45 Willem Goudt rentmeester pacht van het klerkambt 

45 IJsbrant die backer, wonende aan de Dijkspoort 
brood, dat nodig was voor de gevangene die bij wijze van boete lag op droog 
brood 

45 Daem Willem Hugez 
bijten hakken in de IJssel in 1532 met helpers op bevel van de kamer en de 
burgemeesters 

45 Baert Dirck Straten weduwe haar loon met toestemming van Dirc Jan Hoensz 

45v - saldo 

         

20 Bezoldigingen  
46 Plus(?) die boomsluyter bezoldiging 

46 de poortwachter van de Dijkspoort bezoldiging 

46 Huych Dircxz Moel de Tiendewegspoort en het Doelenpoortje bewaken 

46 Joost Hobbez het Veerstal en de nieuwe poort bewaken 

46 Ghijs Coeck de Vlamingspoort bewaken 

46 Kers Jansz de Kleiwegspoort bewaken 

46 Herman Govertsz Pothuispoort en de boom bewaken 

46 Joannes minor de grote klok stellen 

46 Willem van Douwen de plaats schoonmaken 

46 de klerk de weeskamer bewaken 

46 Andries Jansz, scepenmeester 
kleding van de stad voor de burgemeesters, schepenen, tresoriers, kastelein, 
schout en rechtsgeleerden van de stad, samen 18 tabbaarden, elke tabbaard 25 
schellingen 

46 Dirck Ariaensz boochmaker het Doelenhuis bedienen 

46v Thonis Baertsz, de stads bosdrager bezoldiging 

46v Pieter Aertsz de St.-Joostklok stellen 

46v de dienaren van de procureur en de baljuw voor Nieuwjaar 

46v 
de deurwachter van de Raad en die van de Rekenkamer en de 
portiers van het Hof 

elk een gouden gulden 

46v Jan Jansz, de stadsbosdrager bezoldiging 

46v mr. Cornelis surgijn bezoldiging 
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46v Baernt Dircxz de bode het stadhuis bewaken 

46v Baernt Dircxz, de bode de tresorierskamer bewaken en de weeskamer en de raadkamer 

46v Ariaen Lubberts, de gezworen bode in Den Haag voor Nieuwjaar 

46v Andries Jansz, scepenmeester bezoldiging voor de eerste poortpandingsmaaltijd 

46v 4 roedragers de kamer bewaren 

47 Gerryt Geerlofsz het lood geven en toezicht hebben op de timmerwerken 

47 Gerryt Geerlofsz bezoldiging per maand 

47 Lieven Gerritsz geld voor de drank via Jan Ghijsbrechtsz die bruyn op St.-Jorisdag 

47 Thonis die mandemaker en andere rederijkers bezoldiging, door toedoen van de kamer 

47 de schepenmeesters de poortpanding .... 

47 mr. Dirck Henricxz de pensionaris bezoldiging 

47 Jan Ghijsbrechtsz die bruyn het accijnshuisje bewaken 

47 Frans Cornelisz bezoldiging 

47v de dekens van de Noodgods de klok stellen 

47v mr. Frans Doublet, procureur pensioen 

47v mr. Balthasar, onze advocaat bezoldiging 

47v Willem Pietersz, onze procureur bezoldiging 

47v Andries tollenaar de 3e poortpanding 

47v Merten die coster en Jacob Dircxz 
de poortklok 's morgens en 's avonds luiden een half jaar; en een half jaar tot 
Simon en Judendag 's avonds alleen luiden 

47v Gerryt Geerlofsz het lood geven 

48 Jan Ghijsbrechtsz die bruyn en Frans Cornelisz salaris 

48 Jacob Ghijsen de meelaccijns bewaren 

48 Jacob Dircxz de poortklok luiden 

48 mr. Dirc die pensionaris bezoldiging 

48 Lieven Gerrijtsz voor de schutters op Verzworen Maandag 

48 mr. Adriaen Jansz voor de schutters op Verzworen Maandag 

48 Claes Jacobsz de korenaccijns bewaren 

48 Claes Jansz die coster een jaar luiden en "beyaerdens" 

48v Andries tollenaar, schepenmeester de 4e poortpanding, via mr. Adriaen Jansz 

48v Nelle Willem Stevenszoons, weduwe geld voor de schutters op Sint Bastiaensdag 

48v Dirck Hermansz de korenaccijns bewaren 

48v de tresoriers de korenaccijns bewaren 

48v Daen Willem Hugenz, schepenmeester 
het schepenzegel, in opdracht van de kamer; die van het gerecht dronken een 
slok! op Verzworen Maandag 
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48v Dominicus Claesz in Vlaanderen bezoldiging 

48v de Heilige Geest-meesters de plaats op het Marktveld schoongemaakt 

48v de tresoriers betalld in de lening van 1528 

49 - saldo 

         

21 Renten  

49v 
lijsten met namen waaronder Michiel Ariaens beeldesnijder (49v) en 
Dirck Dircxz borduerwerkers weeskinderen (57v) 

- 

         

         

 1534 inv.nr. 1191 
         

1 De domeinen van de landsheer  
1 - los- en lijfrenten 

         

2 Accijnzen (en andere inkomsten)  
1v Anxt Jacobsz de zijl in de Peperstraat 

1v Dirck Stempelsz de vismarkt 

1v de kastelein de drie grachten 

1v Aeltgen Dirck Jacobsz de vierde gracht 

2 Huuch Gerritsz hopcopers laken 

2 Jacob Jansz Moel vlees 

2 Adriaen Dircxz van Crimpen zout 

2 Dirck van Asteren visserij in het land van Stein 

2 Michiel Cornelisz Vergou vellenaccijns van de zeemwerkers 

2 Cornelis Jansz Bosch huidenaccijns van de hoornbeesten 

2 Hubrecht Voppez smaltienden in het land van Stein 

2 Adriaen Dircxz de brug met het veer te Gouda en te Haastrecht 

2v Jacob Jansz Moel zeep en azijn 

2v Jacob Joosten van Delft hout en turf 

2v Jacob Dircxz backer meel 

2v mr. Machelis apteker brandewijn 

3 - saldo 
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3 De tienden in het land van Stein  
3v Jacob Hugez, scout in 't land van Stein oost- en westzijde van de Willens 

3v Henrick Claesz Wouter Gillisz blok 

3v Geerlof Willemsz Dirck van den Gouwen blok 

3v Geerlof Willemsz Waggelwijk 

3v - de tienspenning in het land van Stein 

4 - "'t veerlaen" te Haatrecht 

4 - 2 lood zilver van het klooster in het land van Stein 

4 Jan Meeusz rente op zijn huis, dat hij van de stad gekocht heeft 

         

4 Nakoop in het land van Stein  
4v Gerrit Willemsz nakoop van een morgen land dat hij van Dirck Stempelsz gekocht heeft 

4v Geerlof Saertsz nakoop van een viertel land, gekocht van Pieter Luyten 

4v Joost Gerritsz 
een viertel land van Willem Pietersz, overgezet en gelegen in de 9 viertel van 7 
morgen 

5 - saldo 

         

5 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
5v Dirck Harmansz wijnaccijns, 1e kwartaal 

5v Dirck Harmansz wijnaccijns, 2e kwartaal 

5v Dirck Harmansz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5v Dirck, Harmansz wijnaccijns, 4e kwartaal 

6 Jan Ghijsbrechtsz die bruyn bieraccijns, 1e kwartaal 

6 Frans Cornelisz de stoters van de brouwers, 1e kwartaal 

6 Jan Ghijsbrechtsz bieraccijns, 2e kwartaal 

6 Frans Cornelisz de stoters, 2e kwartaal 

6v Jan Ghijsbrechtsz bieraccijns, 3e kwartaal 

6v Frans Cornelisz de stoters, 3e kwartaal 

6v Jan Ghijsbrechtsz bieraccijns, 4e kwartaal 

6v Frans Cornelisz de stoters, 4e kwartaal 

7 Coman Frans Cornelisz brouwerij, 4 kwartalen 

7v Claes Jacobsz korenaccijns, 1e kwartaal 

7v Dirck Pieter Aertsz korenaccijns, 2e kwartaal, met die scoppe en de hoppe, 3e en 4e kwartaal 

8 - saldo 
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6 Andere ontvangsten  
8v Willem Jansz vanwege het klerkambt in 1533 de nieuwe dijk 

8v Harman Pietersz het eerste dijkvak van de dijk tot de Tiendeweg van Kort Haarlem 

8v Pieter Lambrechtsz, houfslager het tweede dijkvak 

8v Engbrecht Hugez het derde dijkvak 

8v Maerten Claesz het vierde dijkvak 

8v Willem Domez het vijfde dijkvak 

8v Cornelis Jansz Bosch het zesde dijkvak 

9 Gerrit Daem 
een half jaar huur voor de put die voor Lievens' huis op de sluis placht "toe te 
schoeren" 

9 de kapelaan restitutie, hem door de stad gegeven 

9 Dirck Gerrit Stempelsz, medepachter van de hopaccijns 
opbrangst van de hopaccijns voor de stad, omdat zij de hele winter bijten hebben 
gehakt 

9 
via Cornelis Bosch, Dirck Jansz de Vrije t Hoen, Reinier Pau en de 
Bruyn 

lening van kantoor '33 aan kantoor '34 

9 via Dirck Jansz die Vrije lening van kantoor '33 aan kantoor '34 

9v - lening van kantoor '29 aan dit kantoor '34 

9v - lening kantoor '31 aan kantoor '34 

9v - lening kantoor '32 aan kantoor '34 

10 de Heilige Geest-meesters penningen om 3 rentebrieven af te lossen 

10 Baert Dirck straten weduwe straatstenen, die zij onder de gemeemte verkocht heeft 

10 Coman Jaep geld van 10 tonnen straatstenen 

10 Jan Harmansz geld van 4 tonnen straatstenen 

10 "mer van wijen en weet men niet" geld als restant gekomen 

10 Cornelis Bosch 15,5 voet "gescilpte" trappen 

10 Adriaen Bosch, Henrick Woutersz oud hout 

10 Jan Cornelisz benscoper oud hout 

         

7 Verkochte lijfrenten  
10v Jan Baerntz van Hoef - 

10v Griet Baernts van hoef - 

10v Marijtgen Baernt van Hoven - 

10v Emme Baernt van hove - 

10v Pieter Jan Jacobsz Cortgeen - 

10v Adriana Jan Cornelisz - 
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10v Marijtgen Dirck Stempelsz - 

10v Gerrit Jan Arisz - 

10v Jan Aris Jansz - 

10v Lijsbet Jan van Hoef - 

10v Geerte Wouter Gielisz - 

11 - saldo 

         

8 Saldo van de inkomsten  
11v - saldo 

         

9 De bede van de landsheer  
12 Willem Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland termijn van de ordinaris bede van St.-Jan van 1534 

12 Willem Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland twermijn van de 100.000 kronen van 1534 

12 Willem Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland een jaar renten 

12 Willem Goudt, rentmeester-generaal van Noord-Holland 
onze portie van de 50.000 gulden, in Amsterdam afgesproken voor de oorlog van 
Lupick 

12 - korting op de bede van St.-Jan 1534 e.a. 

12v Willem Goudt termijn van de ordinaris bede 

12v Willem Goudt de laas=tste termijn van de kroning 

12v Willem Goudt kortingen op de beden 

         

10 
Opgelegde gelden bij het verpachten van de 
accijnzen  

13 - de jaaraccijnzen 

13 de klerk die de stadsgoederen verpachtte 

13 - bij het verpachten van de nieuwe dijk 

13 - bij het verpachten van de tienden in het land van Stein 

         

11 Leningen van diverse kantoren  
13v het jantoor van '35 door het kantoor'34 via Reynier Pau en Jan Dircxz 

13v het kantoor '35 door het kantoor '34 via Dirck Jansz die Vrije en Dirck Jan Hoensz 

13v het kantoor '35 door het kantoor 1534 via Reynier Pau 

13v het kantoor van '37 door het kantoor 1534 via Reynier Pau en Dirck Jan Hoensz 

13v het kantoor van '36 door het kantoor 1534 
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13v het kantoor '35 door het kantoor 1534 via Reynier Pau en 't Hoen 

         

12 Pannendaken  
14 Marijtge Geerlof op 't Heilig Geesterf 9 voet 

14 mr. Willem Gerritsz, pater bij het Agnieten-convent in Gouda 18 roe 

14 Pieter Claesz van Hoern 12,5 roe voor zijn huis 

14 Govert Evertsz 2 roe min 3 voet gedekt met de grote pannen 

14 Henrick Govertsz slotenmaker 3,5 roe, getimmerd op 't huis naast Jannijtge Vroesen 

14 Dirck Willemsz scipper een roe en een voet 

14 Jacob Willemsz 1,5 roe 

14 Cornelis Jacobsz houdtcoper 
11 roe en 3 voet met grote pannen gedekt, door hem gekocht voor 23,5 Rijnse 
guldens waarvan wij hem de 3e penning betaald hebben op bevel van de 
vroedschap 

14 Rut Gerritsz 
8 roe en 3 voet "tegeldack" voor een nieuw huis dat hij laat maken in de 
Nayerstraat 

14v Nelis Claesz 11 roe voor zijn huis op het Marktveld 

14v Anthonis Feyssen 
1,5 roe voor een nieuw huisje dat hij achter zijn huis op het Marktveld gemaakt 
heeft 

14v Cornelis Dirck Bouwensz 4,5 roe 

14v de pater van de Cellebroeders 28 roeden voor het nieuwe huis dat zij aan de straat gebrouwd hebben 

14v broeder Daniel 
7 roeden "tegel"dak voor een huisje, dat de Cellebroeders gebouwd hebben aan 
de Vesten in hun klooster, en ze kregen voor elke roe 3 schellingen en 4 duiten 

15 - saldo 

         

13 Rentebrieven lossen  
15v - losrentebrief van Gielis Willemsz 

15v - losrentebrief van Cornelis Jansz 

15v - losrentebrief van Ariaen Gerrit Woutersz 

15v - losrentebrief van Gerrit Hugez 

15v - lening onder de burgerij behaald renten gekocht door Dirck Stempelsz en anderen 

         

14 Reizen  
16v Harman Gerritsz naar Delft met een gesloten brief van burgemeesters 

16v 
Henrick Woutersz burgemeester en Jacob Jansz Moel en Heim 
Claesz te Wensveen en Frans Aelbertsz, landbewaarders 

naar Haarlem naar de hoogheemraad van Rijnland om te trachten een sluis in de 
IJsseldijk achter het slot te krijgen 
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16v Harmen scoelapper naar Dordrecht gestuurd naar de procureur-generaal met een brief 

16v Tonis die bode naar de heer van Assendelft en Pieter Willemsz 

17 mr. Dirck Henricxz 
naar Brussel in verband met de uitstelbrief inzake de bede van de 53 uit 
Amsterdam em om het bevelschrift van de tonnen te vernieuwen 

17 Tonis die bode naar Den Haag om geld te brengen naar Willem Goudt (2 dagen 

17 Tonis die bode naar Den Haag om geld te brengen aan Willem Goudt (3 dagen) 

17 Tonis die bode naar Amsterdam om de vuurroeren van de oorlogsschepen te halen 

17 Minderbroeders Jan 
naar Delft, Leiden en Haarlem gestuurd door de burgemeesters om te horen, wat 
men daar gaf voor weven, vollen en verven 

17v mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, naar de stadhouder om "brieven" te krijgen om het geschut terug 
te krijgen met toebehoren dat Gouda had geleend aan de oorlogsschepen 

17v Jan Coppez, burgemeester met mr. Dirck Henricxz pensionaris 
naar Amsterdam, naar de stadhouder en de Raad, om zekere problemen met de 
brouwerij aan te kaarten 

17v mr. Dirck pensionaris 
naar Den Haag met brieven van de stadhouder aan de heer van Wermondt om de 
uitzondering die Evert Claesz voorstelt op zijn bekeuring van "ton...brouwen" 

17v Jacob Jansz Moel en Reynier Pau naar Amsterdam om de renten te betalen 

18 Jan Ghijssen, de stadstimmerman, met de tresoriers naar Amsterdam om hout te kopen 

18 Henrick Woutersz burgemeester en mr. Dirck pensionaris 
naar Den Haag, op schrijven van de Raad, inzake het uitlevren van authentieke 
kopieën van alle keuren, statuten, ordonnanties en privileges binnen de brouwerij 

18 Jan Jansz, stadsbode met brieven naar de heer van Assendelft en Willem Pietersz procureur 

18 Jan Coppez, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Edam, Hoorn en Alkmaar inzake klachten over het Goudse bier, aan de stad 
gericht 

18 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, inzake de gijzeling die door de abdis van Sint Servaes te Utrecht 
gedaan was vanwege de Utrechtse renten, Jan Henricxz betaald zijnde 

18v Jan Coppez, burgemeester, Jacob Jansz Moel en mr. Dirck Henricxz 
naar Leiden naar de hoogheemraad van Rijnland, om met hulp van deze een sluis 
te krijgen in de IJsseldijk bij het slot 

18v mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag inzake de gijzeling van "mijn vrou" van St.- Servaes te Utrecht 
wegens de Utrechtse renten die Jan Henricxz ontvangen had 

18v mr. Dirck Henricxz 
naar Mechelen, ter generale dagvaart, op schrijven van de stadhouder, om het 
voorstel aan te horen 

18v Dirck Jan Hoensz en mr. Dirck Henricxz naar Antwerpen om de renteniers te betalen 

18v Reynier Pau en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, om de rentmeester Willem Goudt geld te brengen voor de bede 
van St.-Jan, en inzake de gijzeling door de vrouw van St.-Servaes 

19 mr. Dirck 
naar Den Haag, om Willem Goudt de beden van St.-Jan, ordinaris en extra-
ordinaris, te betalen 

19 Jan die roe 
naar Den Haag, in de nacht, op bevel van de burgemeesters, met een brief aan de 
heer van Assendelft 
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19 Jan Coppez burgemeester, Jan Dircxz die bruyn en mr. Dirck 
naar "Montfoert", naar de dijkgraaf en de gedeputeerde van Montfoort en de 
commandant van "Wairden" om te bekijken waar men de IJsseldijk aan de Rijndijk 
het makkelijkste zou kunnen "heelen" 

19 Jan Coppez, Cornelis Bosch, Willem Jan en mr. Dirck naar Dordrecht inzake een probleem met de stapel 

19 Henrick Woutersz, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag ter dagvaart bij de stadhouder, om antwoord te geven op het 
voorstel van de Koningin inzake de vrede en andere zaken, en te luisteren naar de 
stadhouder 

19v Anthonis Bartsz 
"in Zuid-Beveland" naar de ambachtsheer vanwege Dirck van Ouwater inzake de 
kwestie van zijn bierkraam 

19v Henrick Woutersz, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag ter dagvaart om antwoord te geven op de wens van 5.000 gulden, 
die de stadhouder voorgeschoten had en die betaald zou worden uit de bede ten 
laste van de keizer 

19v 
Adriaen Dircxz die scout en Jan Coppez burgemeester en mr. Dirck 
Henricxz 

naar Den Haag om instructie te geven aan de advocaat in het proces van Evert 
Claesz om kopie te krijgen van privilege, statuten en ordonnaties van de brouwerij. 
Daarvoor had Evert de stad gedagvaard. Verder allerlei stedelijke zaken, waar de 
heer van Assendelft zich mee bezig ging houden 

19v Antonis die bode met een brief van de burgemeesters aan de Raad van Holland 

20 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, om te "configureren"(gelijkelijk verdelen?) 5 jaar renten onder de 
procureur-generaal inzake de kwestie van de verlopen renten van de abdis van 
St.-Servaes te Utrecht 

20 mr. Dirck Henricxz naar Haarlem ter dagvaart op schrijven van de stadhouder inzake de verde 

20 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag ter dagvaart om negatief antwoord te geven op het onderhoud van 
de 1.000 soldaten over Holland en inzake het betalen van de erfpacht van het land 
van Stein 

20 Jan Coppez, burgemeester 
naar Haarlem ter dagvaart bij de heer van Assendelft inzake zekere 
dagvaardingen die gedaan waren op stadskosten 

20 Tonis die bode naar Den Haag, met een brief aan onze procureur op bevel van de burgemeesters 

20v mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag ter dagvaart op schrijven van de Raad, om een omslag op te 
stellen voor de gemenelands schulden en te rekenen en de Rentmeester Willem 
Goudt te betalen voor de bode 

20v Tonis die bode naar Amsterdam gestuurd met brieven van de burgemeester 

20v Jan Dircxz 
gestuurd naar Utrecht en Schoonhoven naar de kloosters van deze 
bedelmonniken 

20v Jan Dircxz naar Leiden gestuurd met een brief aan de burgemeesters 

20v Anthonis die bode 
naar Den Haag op bevel van burgemeesters om kopie van een bevelschrift van de 
"verdopers"; naar IJsselstein met een brief van de stad 

21 Jan Coppez, burgemeester, Andries Jansz, Ghijsbrecht Thimansz, naar Den Haag naar de Raad en voor overleg over de problemen van de 
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schepenen en mr. Dirck Henricxz pensionaris gevangen poorters, die "haerdoept" (wederdopers) zijn en inzake de verdachten 
en voortvluchtigen 

21 mr. Balthasar consultatie-geld 

21v - saldo 

         

15 Schenkingen  
22 de baljuw van Rijnland 2 kannen wijn in "Den Hoorn" door de burgemeesters 

22 de heemraad van Schieland 2 kannen wijn in "Den Hoorn" aan Ael, bij de schouw van Sint-Pieter 

22 de commaneur van Wairden 2 kannen wijn voor mid-vasten door de burgemeesters 

22 Anthoni die spaengert, die hier kwam om Gouda laken te kopen een maaltijd met wijn 

22 de ridders op Palmzondag alle ridders elk een kan wijn tot zeven toe 

22 de burgemeester van Duinkerken 
een maaltijd bij Alijdt in "Den Hoern". met wijn aangeboden door de 
burgemeesters 

22 de heer van Buren te IJsselstein 
4 tonnen bier bij Cornelis Jansz en brengen door Baernt smit en slepen en 
uitladen 

22v Anthonis die coepman van laken te Antwerpen 2 kannen wijn bij St.-Oels schouw 

22v de hoogheemraad - 

22v de minister van de Minderbroeders 4 kannen wijn bij zijn bezoek 

22v rentmeester Willem Goudt 2 kannen wijn bij zijn bezoek 

22v de pachters van Gent 2 kannen wijn bij hun bezoek 

22v de procureur-generaal 2 kannen wijn bij hun bezoek 

22v Jan van Beloys een maaltijd met wijn, toen de brug "overgestelt" was 

22v Gerrit van Poelgeeste en de dijkgraaf van Montfoert 
wijn, geschonken bij Ael in Den Hoern, toen zij onderhandelden over de vereniging 
van de Rijndijk met de IJsseldijk met onze burgemeester 

22v Ghijsbrecht Willemsz, burgemeester van Nieuwpoort 2 kannen wijn in den Hoern 

22v de heemraad 2 kannen wijn in den Hoorn bij Sint-Lourisschouw 

23 Sandelijn die Raetsheer 2 kannen wijn in den Hoorn 

23 Gerrit Bouwensz, de koning van de oude schutters 4 kannen wijn, toen hij de papegaai afgeschoten had 

23 het gilde van de Noogdods 4 kannen wijn, toen zij hun gilde dronken 

23 de procureur-generaal 2 kannen wijn, bij Nelle gehaald 

23v - saldo 

         

16 Waken  
24 de 5 poortwachters en 5 mannen de 5 poorten voor 3 dagen bewaken "voer die lutherianen" 

24 nog een man de poort bij het tolhuis bewaken 3 dagen 
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24 8 mannen 
elk 4 nachten waken tegen brand en anderszins op last van de kame, in alle 
buurten, tezamen 32 nachten (9 mei) 

24 
Gerrit Ghijsbrechtsz en Cornelis Jansz, Pier Daem en 3 mannen en 2 
man 

4 nachten buurwacht en 30 nachten buurwacht 

24 Pier Daem en Jan die frater en 6 mannen 8 nachten buurwacht = 64 nachten 

24 Einbert Ariaensz en Gerrit Dircxz en 6 mannen 6 nachten buurwacht 

24 de genoemden 8 nachten waken 

24 Harman poortier en 3 mannen waken op straat 8 dagen 's nachts 

24v Kers die poortier met den haen en Braenchgen de Kleiwegspoort bewaken 

24v Harmen Govertsz die poortier de Potterspoort bewaken 

24v Pieter Woutersz, Gherrit sluiswachter en Pieter Daen met Harmen de Potterspoort helpen bewaken 

24v Joost Hobbez en slampamper de Veerstalpoort bewaken 

25 Neelebroer poortier van de Dijkspoort de Dijkspoort bewaken 

25 Dirck Vervest en droncken Dammes helpen de Dijkspoort newaken 

25 Nelebroer en Dirck hoerebast waken op de Tiendewegspoort 

25 
Bouwen Claesz, Jan Hubertsz, Dirck Wesselsz en Adriaen 
Vrericxzoo 

de Tiendewegspoort bewaken 

25 18 mannen de wacht houden in de straten gedurende 124 nachten 

25 Joost Hobbez de Veerstalpoort bewaken 

25 droncken Dammas en Jan Coppez, knecht helpen de Veerstalpoort bewaken 

25v Bouwen Claesz en Jan Hubrechtsz de Tiendewegspoort bewaken ook 's nachts 

25v Harman Govertsz poortier van de Potterspoort en 2 mannen de poort bewaken 

25v Harman en Gherrit sluyswachter 's nachts waken op de Potterspoort 

25v Cornelisbroer poortier in Dijkspoort en Dirck hoerebast de poort bewaken, ook 's nachts 

26 Kers poortier van de Kleiwegspoort en Braenchgen en Aert Jansz deze poort bewaken, ook 's nachts 

26 17 mannen de wacht houden in de straten gedurende 115 nachten 

26 de drie torenwachters bezoldiging voor een jaar 

26 de vier klapwakers bezoldiging voor een jaar 

26v - saldo 

         

17 Bouwen  
27 Jan den timmerman en 2 knechten timmeren aan het hoofd van de Haastrechtse brug 

27 Dirck Willemsz smit 100 pond ijzerwerk, gebruikt voor de nieuwe Haastrechtse brug 

27 de dortges oud hout, van de Haastrechtse brug gekomen, mennen en slepen naar de Doelen 

27 Frans Pietersz slotenmaker de klok op de St.-Janstoren vermaken 
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27 Minrebroers Jan 2 dagen daar mee bezig 

27 Jan Ghijsen, stadstimmerman en knecht timmeren aan de Haastrechtse brug 

27 Henrick stilgemaker en maat zagen 

27 Ariaen Cuper timmerman te Dordrecht 
12 balken gekocht van Jan van Haarlem. nog 8 balken gekocht van Jan Pouwelsz, 
alles voor de nieuwe IJsselbrug en reis- en verblijkosten 

27v Jan van Haarlem en Jan Pouwelsz geld, voorgeschoten om de balken aan boord te laten brengen 

27v Jan Ghijsen stadstimmerman en 2 mannen werk aan de stadsbrug 

27v Henrick stilgemaker en maat zagen 

27v de dortges hout slepen, een paal uit de IJssel vissen en naar de brug varen en terug 

27v via Gerrit Geerlofsz:Ariaen Aertsz de stadsboot maken 

27v Wouter Daemsz de banken van de vismarkt maken 

27v Hein stillegemaker en maat zagen 

27v Jacob Dircxz 1.000 dubbele klinkers voor de Vismarkt en elders 

27v - nog 4.000 dubbele stenen 

27v smansen (of sivansen) die cleivoerder deze stenen halen en aan land brengen 

27v Dirck Willemsz smit 154 pond ijzerwerk voor de IJsselbrug, kleine spijkers 

28 sekere scuytlieden uit Dordrecht 20 balken van Dordrecht naar Gouda brengen, die gebruikt zijn voor de IJsselbrug 

28 Jan Pouwelsz te Dordrecht 6 balken voor de IJsselbrug en elders 

28 Wouter Daemsz en zoon timmeren aan allerlei bruggen in de stad 

28 Hein stillegemaker en maat zagen 

28 Willem Heinricxz en maat zagen 

28 Evert Jacobsz en Cornelis Aertsz, Cornelis Jansz, Kers Dircxz metselen aan de Vismarkt-steiger 

28 
de opperlieden Walich Willemsz, Floris Jansz, Aert Jansz 
Soetert,Coman Gerrit 

metselen aan deze steiger (samen 24 dagen) 

28 Evert Jacobsz 38 tonnen tras voor de steiger 

28 Jan Lucasz 4 hoed kalk 

28 Cornelis boekel 
0,5 hoed kalk en vervoer, een schouw ophalen die met stenen gezonken 
was,mennen en slepen 

28 de dortges - 

28 Claes Roetbol en broer puin brengen naar de vesten 

28v Dirck smit 
81 pond ijzerwerk aan grote spijkers, gebruikt voor de IJsselbrug; 550 grote 
dennenagels en 550 kleine dennenagels 

28v Wouter Daemsz werk voor de stad 

28v Evert Jacobsz en 4 personen metselen in de stad en 5 tonnen tras 

28v Willen die sceepsliter een hoed kalk en een kar zand 

28v Claes Robol puin voeren naar de vesten 
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28v Henrick stilgemaker en maat zagen 

28v Dirck smit 
75 pond ijzerwerk, gebruikt op de Dijkspoort en in de Doelen; 100 grote 
dennenagels en 200 kleine en schouwhuur 

29 Henrick stilgemaker en maat zagen 

29 Evert Jacobsz metselen aan bruggen, poorten, en in de Doelen 

29 Cornelis Jansz en Cornelis Aertsz en 2 opperlieden metselen aan bruggen, poorten, en in de Doelen 

29 Willen, sceepbreker 1,5 hoed kalk 

29 Evert Jacobsz 6 tonnen tras 

29 Floris Jansz een kar zand en vervoer 

29 Dirck smit pondswerk en allerlei spijkers voor de nieuwe IJsselbrug 

29 via Gerrit Geerlofsz: Thee Jansz 4 Luikse sparren (à 2 gulden) 

29 Daem Jansz en Griet zijn zuster 4 Luikse sparren, voor de nieuwe IJsselbrug 

29 Jan Pouwelsz en Jan van Haarlem voorgeschoten: de 20 balken in Dordrecht naar de schuit laten brengen 

29v Jan Ghijsen timmerman timmeren in de stad 

29v Henrick stilgemaker en maat zagen 

29v Evert Jacobsz en 3 personen metselen aan "soborrich" toren en 8 tonnen tras 

29v Jan Lucasz 1,5 hoed kalk 

29v Gerrit Dircxz steenplaetser 1.500 klinkers voor deze toren en brengen 

29v Huysraet 9 karren zand, tras en stenen vervoeren 

29v Baerte straatgen 2 karren zand 

29v de dortges hout in en uit de Doelen voeren 

29v Jan van slupick baggeren in beide Doelens 

29v Dirck Willemsz smit 25 pond ijzerwerk voor de nieuwe IJsselbrug; grote en kleine spijkers 

29v Henrick stilgemaker en maat zagen aan 't hout voor de brug over de IJssel 

29v Cornelis Jansz en 2 personen metselen aan verschillende tprens en de stadsmuren "scoyen" 

29v Coman Jaep vasten en een "oestbat" 

29v Jan coepallichgen 10 hoed kalk 

29v Bouwens opdragen 

29v Walich en Floris kalk beslaan 

29v Pieter van Lien een schip zand 

30 Jan Ghijssen en knecht, Dirck Bouwensz timmeren bij de Minderbroeders en in de stad 

30 Teeu Jansz 19 stukken hout, 2 Luikse sparren, gebruikt aan de Haastrechtse brug 

30 Heyn stilligemaker en maat zagen 

30 Evert Jacobsz en 5 personen metselen aan de stadsmuren 

30 Jheronimus pottebacker 1.700 dubbele klinkers 
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30 Gerrit Dirck Goessensz van Haastrecht 8.500 dubbele stenen en vracht en opzetten 

30 Huysraet 22 karren met kalk, stenen, mortel vervoeren 

30 Dirck smit 
200 grote "dennincknagels"; 125 kleine dennenagels. 200 dubbele middelnagels, 
400 enkele middelnagels, 400 enkele middelnagels, 150 lasijzers; 18 pond 
ijzerwerk 

30 Tonis Bosch up Kort Haarlem 20 wilgen, om daarmee 3 pilaren aan de vesten te funderen en vervoer 

30v Evert Jacob Philipsz 7 tonnen tras voor de stadsmureb 

30v Ariaen bleicker en nog een man 
6 schuiten droge klei brengen naar de stadssingel met 2 schouwen; de singel 
buiten de Tiendewegspoort effenen 

30v Jan Dirck Ghijsges zijn bok huren; 3 hoed kalk dragen op het stadserf 

30v Degenaar Jansz lood, dat Gerrit Geerlofsz daar gehaald heeft 

30v Jan Ghijsen stdastimmerman en Dirck Bouwensz timmeren aan sobborch toren en bruggen 

30v Henrick houdtzager en maat 
de timmerman helpen het grote vuurroer, dat uit Amsterdam gekomen was, onder 
het stadhuis te brengen 

30v - 
dit vuurroer van Amsterdam naar Gouda brengen, onder het stadhuis slepen; de 
bijthaken halen 

30v Evert Jacobsz en 2 personen metselen en 1.000 dubbele stenen 

30v Ariaen bleicker 
2 bokken en 2 schouwen droge aarde brengen van 't hoofd tot de stadssingel; 3 
bojjen en 3 schouwen baggeren voor de haven; de aarde effenen op de singel 

30v Dirck Willemsz smit 25 pond ijzerwerk en grote en kleine spijkers 

31 Pieter Adriaensz glazenmaker ramen, die hij bij de Minderbroeders gemaakt heeft en gerepareerd 

31 Jacob van den Bosch te "Wilvoerden" een last en 2 wagens straatstenen 

31 - dezer stenen lossen en vervoeren; andere stenen en zand, 37 karren 

31 Jan Ghijsen timmeren in de Raam, aan het huisje dat de stad gekocht heeft 

31 Minrebroders Jan timmeren in het huisje aan de Raam 

31 Henrick stilligemaker en maat zagen 

31 Gerrit Geerlofsz, Adriaen bleycker en Adriaen Geerlofsz 6 bokken en 6 schouwen baggeren voor het gat van de haven of voor de stei 

31 Adriaen bleycker en Adriaen Geerlofsz 1,5 dag effenen op de stadssingel 

31 Bouwen Claesz vloeren maken en metselen in 't huisje aan de Raam 

31 Baert Dirck straatges 7 karren zand 

31 Dirck smit 185 pond ijzerwerk, gebruikt in het huisje aan de Raam en spijkers 

31 Cornelis Dircxz scoemaker de emmers van de stad repareren en leer en garen 

31v via Gerrit Geerlofsz: Jan Ghijssen en knecht timmeren bij de Minderbroeders 

31v Thee Jansz 
6 houten, waarvan 6 dwarsbalken aan de schoeiing zijn gemaakt van de 
Haastrechtse brug 

31v bij Thee gehaald hout voor de steiger op het Veerstal 
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31v Gerrit Jansz metselaar vloeren leggen en pleisteren in het huisje op de Raam 

31v Baert Dirck straat 3 karren zand 

31v Cornelis Harmansz bestraten in de Tiendewegspoort en stenen schuren 

31v Adriaen bleycker en Jacob Geerlofsz 
3 bokken en 3 schouwen baggeren in 't gat van de haven; baggern onder de 
viskorven 

31v Huysraet 6 karren zand en mortel vervoeren 

31v Cornelis Dircxz scoemaker de emmers op het stadhuis repareren en leer en garen 

31v - 150 balken in Amsterdam gekocht 

31v - 12 balken, waarvan 8 voor de Haastrechtse brug en 4 in de Doelen 

31v - 
nog in Amsterdam gekocht 16 kantsprieten om ladders van te maken; 0,5 last teer, 
3 tonnen pek en brengen van de hele boel 

32 via Gerrit Geerlofsz: Jan Ghijsen timmerman en knecht timmeren aan de "boen" in het gat van de haven 

32 Henrick stilligemaker en maat zagen 

32 Adriaen bleycker 6 bokken en 6 schouwen baggeren voor het Veerstal 

32 - het geschut("slange")uit Gouda naar Amsterdam brengen 

32 Pieter Adriaensz glazenmaker 3 glazen maken in het huisje aan de Raam 

32 Frans Pietersz slotenmaker sleutels maken en sloten vermaken en een slot in het huisje aan de Raam 

32 Jan Ghijsen naar Gouwsluis geweest; hout naar de Doelen brengen 

32 de smit 
32 grote spijkers wegende 54 pond; 4 veren, 2 platen, 2 krammen wegende 53 
pond, gebruikt aan de Haastrechtse brug; 2 "stroppen" en spijkers in een venster 
gebruikt aan de Raam, wegende 16 pond 

32 de smit 
9 glasijzers in het huisje aan de Raam; grote en kleine spijkers voor de 
Haastrechtse brug 

32 Cornelis Dircxz scoemaeckere de brandemmers repareren en leer en garen daarvoor 

32v Jan Ghijsen stadstimmerman en knecht werk aan de Vlamingsbrug en elders 

32v Cornelis Harmansz de straat maken bij het Doelenpoortje en nieuwe stenen schuren 

32v Adriaen bleyckere en maat 5 bokken en 5 schouwen baggeren in het gat van de haven 

32v Jan Ghijsen 
timmeren aan de fundatie van de stadsmuren; de beschoeiing bij de 
Minderbroeders maken 

32v Heyn stilligemaker en maat zagen en Jan Ghijsen helpen 

32v de Dortsges 
6 wagens met oud hout halen van de Haastrechtse brug en naar de Doelen 
brengen; de vuurroeren met de wielen brengen onder het stadhuis; 3 wagens met 
hout brengen uit de Doelen naar de Minderbroeders voor de beschoeiing 

32v Evert Jacobsz en 3 personen metselen aan de stadsmuren en 6,5 ton tras 

32v Nanne Cornelisz schouwhuur 

32v Adriaen bleycker en maat 10 bokken en 10 schouwen baggeren in het gat van de haven; de straat buiten de 
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Dijkspoort openbreken en met aarde ophogen; baggeren onder de Clarissenbrug 
en de Vuilsteegbrug 

33 Gerrit Ellertsz bagegren in de gracht boven de Minderbroeders en onder de brug 

33 Jan Ghijsen stadstimmerman en maat werk aan de beschoeiing bij de Minderbroeders 

33 Evert Jacobsz en 3 personen werk bij de Minderbroeders en 4 tonnen tras en schouwhuur 

33 Adriaen bleycker en maat 
buiten Dijkspoort de straat ophogen; 4 bokken en 4 schouwen baggeren voor het 
gat van de haven; 12 wagens klei mennen van het hoofd op de dijk buiten 
Dijkspoort bij het ophogen van de dijk en de straat 

33 "die selve dortges" oud en nieuw hout halen en brengen voor de "broers", toen men de beschoei 

33 Prenter de zijl op de nieuwe haven voor de Doelen schoonmaken 

33 - een nieuwe omheining maken aan het huis op de Raam, dat de stad daar geko 

33 Neellebroer de straatstenen in de poort brengen "om niet gestolen te worden" 

33 Dirck smit kleine en grote spijkers voor de bruggen; 45 pond ijzerwerk 

33v Jan Ghijsen timmerman en Theeu Woutersz arbeid aan de Kleiwegspoortbrug en Potterspoortbrug 

33v Heyn stillegemaker en maat zagen in de Doelen 

33v Adriaen bleyckere en maat 6 bokken en 5 schouwen baggeren voor 't gat van de haven 

33v Jan Ghijsbrechtz timmerman timmeren in de Doelen aan een nieuw hek 

33v Heyn stilligemaker en maat zagen 

33v Theeu Jansz houten van 30 voet, sparren en middelhouten voor de nieuwe heining in de Doelen 

33v Adriaen Aertsz en Willem scep de Uterssche brug "driven" en in de pek zetten 

33v Jaep seylmaker en Jaep die lijndraaier werk aan de Uterste brug 

33v Jonge Claes van Haastrecht 
5.000 klinkers voor gebruik in de Cloversdoelen (Kloveniersdoelen) en vracht en 
brengen 

33v Pieter van Lisse een schip zand 

33v Lambrecht die leidekker het huisje op de Haastrechtse brug stoppen 

33v Jacob Meeusz lijndraaier touwen aan de brandklokken, touwen aan de klok 

33v Adriaen bleickere en maat 14 bokken en schouwen baggeren voor de haven 

33v de baggerman 4 schouwen baggeren onder de Potterspoortbrug 

34 
Harman hopkoper en Henrick Gerritsz, diepmeesters in de 
Peperstraat 

baggeren in de Peperstraat onder 2 bruggen, te weten bij IJsnout Claesz en 
achter Reynier Pauwen 

34 Gerrit Jacobsz baggeren onder het bruggetje in de Comijnsteeg 

34 Dirck Willemsz smit 
grote en kleine spijkers voor de schutting van de Kloveniersdoelen en aan het 
Doelenbruggetje 

34 Adriaen bleyckere en Aert Geerlofsz 8 bokken en 8 schouwen baggeren voor het gat van de haven 

34 Cornelis Pietersz 3 nachtsloten maken bij de Minderbroeders aan hun bibliotheek 

34 de nieuwe leidekker met een opperman dekken bij de Minderbroeders en wagenhuur 
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34 Jan Ghijsen werk aan de poorten en bruggen "achter stede" 

34 Evert die metselaar en Walich arbeid in de Doelen 

34 Adriaen en Aert Geerlofsz 6 schouwen aarde baggeren naar de Doelen 

34 Adriaen bleyckere en maat 6 bokken en 6 schouwen baggeren voor de haven 

34 Claes benne en maat zagen aan de Nieuwe Noodgodsbrug 

34v Willem scep en Adriaen Aerntsz en gezellen de IJsselbrug in de pek zetten en alle andere bruggen binnen de stad 

34v die vreemde leidekker met Cleyntgen zijn opperman repareren en dekken bij de Minderbroeders 

34v Ploen die boemsluiter 
de timmerlieden helpen de bruggen in de teer te zetten en turf en hout voor het 
verhitten van de pek, en helpen kalkschilfers strooien op de bruggen; 12 pond 
"wercks" in de brug gedreven en 2,5 pond vet en 2 bezems 

34v Jan Ghijsen nieuwe ladders maken en timmeren in de stad 

34v Roel Woutersz 100 klaphouten om de ladders van te maken 

34v Allart en Willem Luyt het hout ophijsen op 't Hoofd waarmee men de Noodgodsbrug gaat maken 

34v Claes Benne en maat zagen 

34v Heyn stilligemaker en maat zagen 

34v Evert Jacobsz en 2 personen arbeid in de Doelen 

34v Ariaen bleicker en Aert Geerlofsz 
6 bokken en 6 schouwen baggeren voor 't gat van de haven; 2 schouwen puin 
brengen naar de Doelen 

34v Jacob Meeusz een nieuwe kabel om hout mee op te hijsen en neer te laten, 25 pond wegende 

35 Jan Ghijsen nieuwe ladders maken en bruggen repareren 

35 Claes Benne en maat zagen aan de nieuwe Noodgodsbrug 

35 Pauwels Jansz oud hout kloven 

35 Evert Jacobsz en 2 personen werk in de Doelen 

35 jonge Claes te Haastrecht 3.000 klinkers voor de Doelen 

35 Tonis Claesz 4.000 dubbele klinkers voor St.-Barbarabrug en brengen 

35 Cornelis Harmensz 2,5 roe bestraten buiten Dijkspoort naast de Korte Akkeren 

35 Wijbrant die Vries 8 karren zand, gebruikt buiten Dijkspoort 

35 Pieter van Lis zand 

35 Huysraet en maat 36 karren zand, straatstenen en klinkers vervoeren 

35 de dortges nieuw hout in en uit de Doelen brengen 

35 Adriaen bleiker en maat 8 bokken en 8 schouwen baggeren voor 't gat van de haven, en bokhuur 

35 - 
2 grote staken, waarop ons grote vuurroer ligt, brengen van Amsterdam naar 
Gouda 

35 Cornelis Scutevoerder een oude "sloef" opvissen die weggedreven was 

35v Frans Pietersz slotenmaker 
allerlei nieuwe sloten maken aan de poorten, oude sloten herstellen en de 
kettingen vermakenmet nieuwe bouten en nieuwe sloten 
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35v Cornelis Yesen cuyper en 2 mannen baggeren in de "sack" voor het deel van de Minderbroeders 

35v Cornelis opten tiendewech 
middelhouten, 5 sparren, een plank, 2 gezaagde planken, nog een plank, 3 grote 
gezaagde planken 

35v Jan Ghijsen werk aan bruggen en nieuwe ladders 

35v Claes Benne en maat zagen aan de nieuwe Noodgodsbrug 

35v Pouwels Jansz oud hout kloven en stenen schoonmaken 

35v Cornelis Jansz en Kers Dircxz putten en bruggen metselen 

35v Ariaen bleiker en maat 7 bokken en schouwen baggeren voor de haven 

35v Heyn speldemaker en maats het privaat achter de school schoonmaken 

35v Pieter houmes gebruik van zijn bok 

36 Jan Ghijsen de nieuwe stoefsteechbrug maken 

36 Heyn stilligemaker en maat opperen 

36 Evert Jacobsz en Kers Dircxz en Aert Strobbe en 2 personen metselen 

36 Cornelis Harmensz de straat maken "aan" verschillende bruggen 

36 Baert Dirck straat hoekstenen op de St. Barbarabrug 

36 Willem sceepbreker 5 hoed kalk voor deze brug en dragen 

36 Evert Jacobsz 20 tonnen tras 

36 Harman Jacob Segersz 2.500 dubbele klinkers en brengen 

36 Dirck oom(?) een last zand voor de straat buiten Dijkspoort 

36 de dortges het nieuwe en oude hout van de Noodgodsbrug in en uit de Doelen slepen 

36 Ariaen bleiker en maat 5 bokken en 5 schouwen baggerem voor 't gat van de haven 

36 Minderbroeders Jan 2 schalen gemaakt om de lakens mee te wegen 

36 Dirck Willemsz smit ijzerwerk zoals bouten, pondwerk en spijkers voor de nieuwe Noodgodsbrug 

36 Cornelis Jacobsz en Meeus Willemsz 
laten baggeren onde de Sint Antonisbrug, onder de brug van Sint Claeren, onder 
de Stoofsteegbrug, onder de Bostelbrug, voor de brug bij de Collatiebroeders en 
achter de grote school 

36v de prior van de Collatiebroeders baggeren onder de Collatiebroedersbrug 

36v Jan die ketelboeter 
2 nieuwe ketels, waar de gilden in koken, en de oude ketels daar aan gegeven en 
geld 

36v Claes Jansz kistemaker een tafel, die in het bieraccijnshuisje staat 

36v Jan Ghijsen timmeren in de stad 

36v Pouwels Jansz hout kloven 

36v Evert Jacobsz en 4 personen metselen aan de St.-Barbarenbrug 

36v Harman Jacob Zegersz 2.500 dubbele klinkers en vracht van Haastrecht naar Gouda 

36v Willem sceepmaker een hoed kalk 

36v Boen die scipper een hoed kalk 
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36v Cornelis Tol van Leiden zand 

36v Fijtgen en Nanne Cornelisz schouwen, gebruikt door de stad 

36v Hubrecht Voppez stenen schoonmaken en de straatmakers helpen 

36v Adriaen bleyker en Aert Geerlofsz 5 bokken en 5 schouwen baggeren in het gat van de haven 

36v - zand en stenen vervoeren en hout slepen 

37 Jan Ghijsen arbeid 

37 
Evert Jacobsz en Cornelis Jansz, Kers Dircxz en Willem Cristiaensz, 
Walich Willemsz en Bouwe Claesz 

metselen aan St. Barbarenbrug en Noodgodsbrug 

37 Harmen Jacob Zegersz 
4.400 dubbele stenen of klinkers door elkaar en brengen van Haastrecht en 
opzetten 

37 Willem sceepsliter 10 tonnen kalk 

37 Dirck Jansz een hoed schelpkalk 

37 Evert Jacobsz 4 tonnen tras 

37 allerlei personen 
zand voor de St.-Barbarenbrug en de Noodgodsbrug en buiten de Dijkspoortbrug; 
zand, kalk en stenen vervoeren 

37 - 12 bokken en schouwen 

37 Cornelis Harmensz en Cornelis Pietersz en zoon 11,5 roe straatstenen buiten de Dijkspoort 

37 Harmen Cornelisz opperen bij de straatmakers 

37 Pouwels Jansz hout kloven in de Kloverniersdoelen 

37 - de kalk dragen; bok- en schouwhuur 

37 Jacob Jansz Moel in Dordrecht gekocht 7 stukken hout 

37 vanwege Jacob Moel 
wagenhuur, wijnkoop bij het vervoer van het hout naar Gouda en in Dordrecht in 
de schepen te laden 

37v Jan Ghijsen werken aan 't verlaat bij de Gouwsluis 

37v 't hoefgen timmerman werk aan de IJsselbrug 

37v Henrick stilgemaker met Claes zijn maat 
werk aan 't verlaat en huur van een pont voor het vervoer van al het hout en 
gereedschap naar het verlaat en alles in de pont slepen 

37v de dortges werk 

37v Cornelis Harmensz en maat en opperman 7 roe bestraten aan de Noodgodsbrug 

37v Pouwels Jansz baggeren in de Doeleb eb hout kloven 

37v dulle Bouwen een schip zand 

37v Gagelff (?) een ballast 

37v Simon Somme (?) - 

37v de kinderen van Jacob Dircxz 2.400 dubbele klinkers en vracht en opzetten 

37v - een goot schoonmaken op het erf waar de stenen van de stad liggen 

37v Huysraet en maat zand en stenen vervoeren naar de Noodgodsbrug 
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37v Ariaen bleiker en maat 5 bokken baggeren voor 't gat van de haven 

37v Claes Benne en maat zagen 

37v Ellert Luten de nieuwe Noodgodsbrug maken 

37v Ellert Luten 
een kabel die hij in stukken maakte toen hij het hout uit Dordrecht op 't Hoofd 
haalde "mits dat hij van sijn craen te huer hebben soude een som geld" 

37v Dirck Willemsz smit ijzerwerk als spijkers en pondwerk voor het verlaat bij de Gouwsluis 

38 Jan Ghijsem timmeren aan de bruggen 

38 Willem scep arbeid 

38 Ariaen Aertsz de schietbaan van de stad maken en pek en teer 

38 Gerritgen tot Gouwsluis 
de timmerlieden helpen bij 't verlaat en het gereedschap naar de stad 
terugbrengen 

38 Dammas die scuutevoerder hout opvissen dat van het Hoofd gedreven was 

38 Adriaen bleyker en maat 8 bokken met 8 schouwen baggeren voor de haven 

38 Jan Rommez en Jacob van Ackersloot 10 karren zand 

38 een man van Vianen 73,5 tonnen met stenen en helpen lossen 

38 Huysraet en maat 70 karren zand en stenen vervoeren 

38 Jan Ghijsen de schoeiing maken aan de kade achter de school 

38 Heyn stilgemaker met zijn ...... samen werken bij de Bagijnen op de Gouwe 

38 Michiel van Geertrijenberch 85 tonnen straatstenen en lossen 

38 Cornelis Pietersz en Cornelis Harmans 15 roe bestraten bij het St. Barbara's gasthuis aan de brug 

38 Harman Cornelisz opperen 

38 Baert Dirck straaten weduwe 4,5 kar zand 

38 Jan Dirck Ghijsen 4 karren "vreemd" zand 

38 Dirck Aertz een ballast zand 

38 Adriaen bleyker en maat 4 bokken met 4 schouwen baggeren voor de haven 

38v Huysraet en maat 33 karren straatstenen en zand vervoeren naar St.-Barbarenburg en elders 

38v Jan Ghijsen, Heyn stillegemacker en maat 
werk aan 't verlaat bij Gouwsluis (aan elk 5 stuivers per dag betaald, terwijl ze 6 
stuivers behoren te krijgen, die ene stuiver komt nog) 

38v Dirck die baggerman de zijl aan het Marktveld openen 

38v Jan Ghijsen timmeren achter de school en elders 

38v Willem Henricxz, Jan Ghijsens knecht arbeid 

38v Theeu in den houttuyn hout, gebruikt voor de Gouwsluis en aan de Noodgodsbrug 

38v Heyn banez een ballast 

38v Toen wittebol mennen 

38v Baert straatges een kar zand 
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38v Huysraet straatstenen vervoeren, 28 karren vol 

38v de dortges hout slepen 

38v Adriaen bleycker 6 bokken en 6 schouwen baggeren in het gat van de haven 

38v Pauwels Jansz baggeren in de voetboogdoelen 

38v mr. Moen de stads-"wichten" vermaken 

39 Frans Pietersz sloten vermaken en sleutels 

39 Jan Ghijsen timmeren aan het hek van de Potterspoort en elders 

39 Thijs, knecht van Jan Ghijsen - 

39 Daem Jansz 
7 keperhouten, 3 rondhouten, een middelhout, alles voor 't verlaat van de 
Gouwsluis en elders 

39 - 2 stukken hout van 30 voet 

39 de dortges hout vervoeren 

39 Cornelis Pietersz en Cornelis Harmansz 7 roeden straat maken 

39 Harman Cornelisz en Hubrecht Voppez de straatmakers helpen 

39 Ariaen bleycker en Aert Geerlofsz 7 bokken en 7 schouwen baggeren in het gat van de haven 

39 Baert Dirck straatges 7 karren zand 

39 - 9 karren vervoeren 

39 Floris Minne en Jacob van Foreest baggeren onder de brug in de Spieringstraat 

39 Jan Ghijsen timmeren 

39 Degenaar Jansz gegoten lood, dat men gebruikt op het gat van de haven 

39 Ariaen bleycker en Aert Geerlofsz 9 bokken en 9 schouwen baggeren voor het gat van de haven 

39 Dirck smit 73 pond ijzerwerk voor de Noodgodsbrug; kleine en grote spijkers in de hele stad 

39v - nagels en leien bij de Minderbroeders voor de reparatie van het dak 

39v Jan Ghijsen timmeren aan bruggen 

39v Cornelis Harmensz de straat op 't hoofd maken 

39v Hubert Voppez opperen 

39v Adriaen bleycker en maat 6 bokken en 6 schouwen baggeren voor het gat van de haven 

39v Jan Ghijsen timmeren in de stad 

39v Geert Dirck Willemsz en Jacob van Slupick 
2 dagen liggen in het sluisje van de stadssingel om het houtwerk te nemen en 4 
"horden" daarvoor gebruikt en nog 3 dagen daaraan gewerkt 

39v Aert Geerlofsz en Ariaen bleycker werk aan dat sluisje en schouwhuur 

39v Cornelis Harmensz en opperman Hubrecht bestraten op 't hoofd 

39v Baert Dirck strate 6,5 karren zand en een ballast en vervoer van zand, straatstenen, 22 karren 

39v Geerlof rietdekker het huisje in de leem zetten en dekken, waar Wouter Stevensz in "leyt" 

39v Evert Jacobsz en opperman stoppen aan de Minderbroedersbrug 
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39v Cornelis houdtcoper hout, gebruikt voor het hek achter de school (heyning) 

39v Aert Geerlofsz 2 bokken en 2 schouwen baggeren voor het gat van de haven 

40 Michiel van "Sinte Geertruyenberch" 90 tonnen straatstenen 

40 Jan Ghijsen timmeren in de stad 

40 Pouwels Jansz Jan Ghijsen helpen 

40 Conrleis Hermansz straatmaken 

40 Hubrecht Voppez opperen 

40 Baert straatges een kar zand; 21 karren met kiezelstenen vervoeren 

40 - de gevangenis op de Tiendewegspoort schoonmaken 

40 Aert Geerlofsz en Adriaen bleycker 7 bokken en schouwen baggeren in het gat van de haven 

40 Evert Jacobsz de stenen die hij heeft laten "leggen" voor Neel Dammas kore 

40 Jan Ghijsen en Frans jut allerlei bruggen en poorten repareren 

40 Griet Jan Corneliszoons weduwe 18 keperhouten gespijkers op de brug op de haven 

40 Jan Cornelisz houdtcoper 
12 bouten, gebruikt aan de kade aan de singel op de plaats van de houten sluis 
aan het scouten erf 

40 Jaep Roel 
bij de Minderbroeders met riet een gat stoppen, dat in het dak van het turfhuis 
gewaaid was 

40 Ariaen bleycker en maat 11 bokken baggeren voor 't gat van de haven 

40v Pieter Ariaensz glazenmaker alle glazen op het stadhuis boven en beneden herstellen en repareren 

40v Jacob die leidekker en Willem cleyntgen opperman dekken bij de Minderbroeders en 11 pond lood en 1000 nagels 

40v Pieter Adriaensz glazenmaker 
verschillende glazen gemaakt bij de Minderbroeders dit jaar, en een glas in de 
Dijkspoort 

40v Jacob Fransz leidekker en cleyntgen 5 dagen dekken op 't stadhuis en 300 leien 

40v Jan doncker een houten raampje maken in het huisje van de stad op de Vismarkt 

40v Jan Ghijsen werk aan het Dijkspoortje en elders 

40v Heyn stilligemaker en 3 mannen het ijs breken in de haven en opruimen 

40v 5 mannen het ijs door sluis in stukken breken 

40v 
Evert Jacobsz metselaar, Cornelis Aertsz, Cornelis Jansz en Walich 
en Hubrecht Voppez en Maerten Jansz 

"6 dagen an dijcxpoert off te breecken" 

41 de dortsges hout, van de Dijkspoort afgebroken naar de Doelen slepen 

41 - 2 manden, gebruikt in de Dijkspoort 

41 Jacob, die leidekker en cleyntgen de leien afbreken van de galerie aan de Dijkspoort 

41 Jacob die leidekker en cleyntgen 1.000 nagelen op 't stadhuis gebruikt 

41 Pieter Adriaensz glazenmaker 
een raampje maken in het stadshuisje op de Vismarkt en de glazen repareren in 
het huisje van Gerrit Geerlofsz 

41 Dirck smit 86 pond ijzerwerk, gebruikt voor de boei(?) in het gat van de haven en grote en 
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kleine spijkers voor de Tiendewegspoort en om op de bruggen regels te leggen 
"om tvolck niet te vallen" 

41 Jan Ghijsen en Willem Henricxz, Heyn stillegemaker, Claescluyt 
bijthakem maken en op de Dijkspoort werken aan het afbreken, bijten hakken in 't 
gat van de haven en een vak hakken op de stadsgracht, waar niet gebijt was 

41v Evert Jacobsz metselaar en 6 personen de Dijkspoort afbreken 

41v Theeu Jansz 60 sparren 

41v Daem Jansz 60 sparren om bijthaken van te maken 

41v de dortges 
deze haken naar de smit vervoeren, en zeker hout van de Dijkspoort naar de 
Doelen vervoeren 

41v Dirck Willemsz smit 80 ijzeren haken om bijthaken van te maken en spijkers voor die haken 

41v Evert die metselaar en 6 personen werk aan de Dijkspoort 

41v Ploen die boemsluter en 2 mannen bijten hakken in het gat van de haven 

42 Frans Pietersz slotenmaker sloten en sleutels maken aan verschillende poorten en torens 

42 Dirck Willemsz smit 28 pond ijzerwerk voor de IJsselbrug; 200 grote en 200 kleine dennenagels 

42 Jan Ghijsen breken aan de Dijkspoort 

42 Evert Jacobsz metselaar en 6 personen breken aan de Dijkspoort 

42 Evert Jacobsz oud hout om wiggen van te maken, waarmee men de torens recht zette 

42 Daem die cleyvoerder en 1 man 
de paal, die aan de overkant van de IJssel stond uitgraven om hem ergens anders 
te zetten 

42 de Dortges zeker hout uit de Dijkspoort naar de Doelen slepen 

42 Pieter Aeriaensz een glas maken dat boven van het "stilhuys" gewaaid was 

42 Jan Ghijsen timmeren aan de Dijkspoort 

42 Evert Jacobsz en 6 personen werk 

42 Jaep Roelen bij de broeders hun "T...uerhuys"(?) stoppen 

42v Jan Ghijsen en Willem Cornelisz en 2 personen de heining maken bij de Tiendewegspoort, waar de muur omgewaaid was 

42v Theeu Jansz 4 rondhouten en 6 sparren, waarmee dit gat gedicht is 

42v Cornelis Jacobsz 4 bouten, 4 rondhouten, 6 keperhouten, 3 sparren idem 

42v Evert Jacobsz en 6 personen de Dijkpoort rechtop zetten en 10 tonnen tras 

42v Willem sceepbreecker 7 tonnen "gesuste" kalk 

42v Jan Lucasz een hoed kalk 

42v sceel Daen een kar zand en vervoer 

42v de dortges hout en stenen halen en brengen 

42v Dirck Willemsz smit 
500 middelnagels en 250 dubbele en ander spijkers, gebruikt aan scharnieren aan 
de omgewaaide muur 

43 Cornelis Pietersz slootmaker 2 nieuwe sleutels bij de Minderbroeders maken en 2 sloten vermaken 

43 via Gerrit Daem 12 of 14 bijthakkers die de dam in de IJssel aangenomen hadden: "doer te bijten off gheen ghelt te 
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hebben" 

43 Jan Ghijsen timmerman en Thijs Jan Ghijsen, knecht arbeid (via Gerrit Geerlofsz 

43 bij Griet Jan Cornelisz weduwe een plank gebruikt aan de Dijkspoort 

43 Evert Jacobsz en 6 personen metselen en een ton tras 

43 Sceel Daen 2 karren zand 

43 Huysraet 4 karren zand en kalk vervoeren 

43 Harman Govertsz de tin(nen) schoonmaken op de Potterspoort 

43 Maerten Pouwen 2 blokken, op de Potterspoort gebruikt en op de Tiendewegspoort 

43 Simon Jansz Bosch baggermeester baggeren van de 3e brug van de Minderbroeders en een stuk van de Hofzijl 

43v Dirck Stempelsz de bak vermaken op de Vismarkt, waar men de vis in afslaat 

43v Frans brootknecht 
ontvangen van de pachten des accijnzen uit het huisje voor het "winden" van de 
sluis voor een jaar 

43v Neel Daemen het verlaat op de Gouwsluis vullen, via Jacob Mool aanbesteed 

43v Mairten Claesz klei brengen naar de stadsweg bij de Tiendeweg 

43v Jan Ghijzen de volle betaling voor het maken van de nieuwe IJsselbrug 

44 - saldo 

         

18 Diversen  
44v Claes die coster extra beieren en luiden "alst dondert ende weerlicht" (in opdracht van de kamer 

44v Jan van berendrecht, baljuw van Rijnland en knechts 
bezoek aan de Rijndijk, om die te laten stoppen, toen de zeedijk bij Amsterdam 
doorgebroken was, op verzoek van de kamer 

44v via Dirck Heinricxz een nieuw schrift in Brussel krijgen inzake de Goudse tonnen 

44v Jacob Dircxz, toornwaker 6 weken 's ochtends en 's avonds de poortklok luiden 

44v Dirck Heinricxz 
voorgeschoten de gratiebrief van de bede van de 50.000, toegestaan in 
Amsterdam betreffende de oorlog van Lupick 

44v een deurwaarder 2 kopieën van een bevelschrift inzake de dopers en de wederdopers ("verdopers") 

44v de tromslagers en de pijpers 
met de jonge schutters in de processie op Sacramentsdag en St.-Jansdag, 
dooreen briefje, dat Heinrick Woutersz aan de bieraccijns-bewaarders geschreven 
had 

45 - 
een kopie van een akte van het hof, waarmme de stad gegijzeld was door de 
abdis van St.-Servaes te Utrecht 

45 - inzake de propositie 

45 Pieter Jansz de Leidse weg maken, met toestemming van de burgemeesters 

45 Willem Jansz de stadsklerk 
volgens welk de Lutheranen niet zouden mogen vertrekken van de plaats wwwr zij 
wonen 

45 - renten van de kinderen Pots, ontvangen door Jan Henricxz 
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45 - 
een kopie van een bevelschrift inzake de wederdopers, hier voorgelezen door een 
deurwaarder 

45 - 
een kopie van een bevelschrift, inzake de Lutherianen, dat zij niet mogen varen 
buiten de stad 

45 - 
een kopie van een bevelschrift inzake de "reformacie" van Cornelis Gerritsz en 
consorten 

45 de Minderbroeders een maaltijd voor het klooster op St.-Franciscusdag 

45 Willem Pietersz, procureur in Den Haag enige geschriften gemaakt voor de stad 

45 mr. Balthasar geschriften gemaakt 

45 Jan Coppez, burgemeester kopieën van 2 dagvaardigingen: van Jacob Joosten en van Joosten Claesz 

45 Pieter Krijn, molenmeester van het land van Stein "ongeld" van 3,5 viertel 

45 de schoutsknechts een dolle man gevangen en naar het dolhuisje gebracht 

45 Jan die bruyn een riem papier, dat hij in het huisje gekocht heeft om te "verscriven" 

45 Coman op Kort Haarlem drinkgeld vanwege het overlijden van jonkvrouw van Hardenbroek te Utrecht 

45 de 4 hoofdmannen van de oude schutters 
geld, dat de hoofdmannen hadden voorgeschoten op Sacramentsdag en St.-
Jansdag, voor trommels en pijpen voor de gewone schutters in de processie 

45 de tresoriers van 1534 
de tuin en het huis gekocht voor de droogramen van Jan van Zwol, om in het 
huisje de lakens te wegen die uit die ramen komen. Ook betaald aan het vrouwtje 
dat daar woont omdat ze verhuisde 

46 Branthgen scipper onkosten bij arrestatie bij Gerrit biesen "tot quaet Atrecht" 

46 mr. Franchous bubbe, procureur te Mechelen enige geschriften en diensten tijdens het proces tegen Vrerick Adriaensz 

46 Neel dijckgen doeken, waar men geldsakken van maakt en arbeid 

46 Gerrit te Gouwsluis het verlaat daar bewaken 

46 - een mand, waar de kwitanties in liggen 

46 Baert straatges 
het erf bewaken, waar de straatstenen liggen; die stenen uit te geven en de 
administratie bijhouden 

46 mr. Dirck Henricxz 
geld, in verband met de kwestie van de kinderen pots voor hun renten, die Jan 
Henricxz uit naam van de keizer had ontvangen; nog steeds onopgelost tussen de 
stad en de rekenkamer in Den Haag 

46v - saldo 

         

19 Bezoldigingen  
47 Dirck Aelbrechtsz, bode van het Hof van Holland voor nieuwjaar 

47 Joost Hobbez de Veerstalpoort en de poort naast het Tolhuis openen en sluiten 

47 Huych Dircxz, poortwachter de Tiendewegspoort, het wed en het Doelenpoortje openen en sluiten 

47 Harman Govertsz, poortwachter de Potterspoort en het hek en de boom bewaken 
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47 Kers Jansz, poortwachter van de Kleiwegspoort de poort bewaken 

47 Cornelis Gerritsz, poortwachter van de Dijkspoort de Dijkspoort bewaken 

47 Jan die Minrebroder de klok in de St.-Janskerk stellen 

47 Ghijs couckgen het Vlamingspoortje openen en sluiten 

47 Jan Jansz, de stadsbosdrager bezoldiging 

47 mr. Cornelis Willemszoonm, stadschirurgijn bezoldiging 

47 Ploen die boemsulter de boom openen en sluiten 

47 Gerrit Geerlofsz en Joost Jansz, portiers van het Hof van Holland - 

47 Dirck Ariaensz, boechmaker bezoldiging 

47 Pieter balmaker de klok stellen van de St.-Joostkapel 

47v Pieter Jan Houck de weeskamer bewaren 

47v Gerrit Daemen, Andries Jansz, schepenmeesters 
de stadskleding van de kastelein, schout, burgemeester, schepenen en tresoriers 
= 18 tabberts, elke tabbert 25 schellingen, en de tabbert van de pensionaris 

47v Tonis, de stadsbosdrager bezoldiging 

47v Baernt Dircxz en Claes Michielsz, de stads-boden bezoldiging 

47v de procureursdienaars in Den Haag voor nieuwjaar via Reynier Pau 

47v Gerrit Daem, schepenmeester de eerste poortpanding 

47v Nelle Willem Stevensz de oude schutters:verteringen op St.-Jorisdag 

47v de kastelein het gerecht halen in Den Haag 

47v de Clarissen inzake de 3 grachten 

47v Baernt Dircxz de tresosierskamer bewaren 

47v Baernt Dircxz de weeskamer bewaren 

47v Baernt Dircxz het stadhuis bewaren 

47v Baernt Dircxz vuur maken (?) 

47v Gerrit Daem, schepenmeester de poortpanding 

47v Claes Jansz de korenaccijns bewaren 

48 Tonis die mandemaker, keizer van de Retorikers bezoldiging (in opdracht van de kamer) 

48 Louris die coster de klok stellen van de Nooggodskapel 

48 Anthonis le buck, deurwaarder van de Rekenkamer voor nieuwjaar 

48 mr. Dirck Henricxz een half jaar bezoldiging 

48 mr. Balthasar, advocaat van de stad, wonend in Den Haag bezoldiging 

48 Willem Pietersz, procureur van de stad Gouda bezoldiging 

48 via Gerrit Daem, schepenmeester de poortpanding van Allerheiligen 

48 via Dirck Harmansz aan mr. Adriaen hert schepenzegel 

48 Gerrit Daem, schepenmeester de poortpanding van Kerstmis j.l. 
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48 Dirck Henricxz, pensionaris een half jaar bezoldiging 

48v de hoofdlieden van de oude schutters geld bij het schieten van de papagaai 

48v - een nieuwe vlag: zijde en maakloon 

48v de oude schutters en de kloveniers pijlen gedurende 32 maanden gebruikt 

48v Jan die bruyn en Frans Cornelisz 
salaris voor het bewaren van het bieraccijns en het brouwaccijns in het 
accijnshuisje 

48v via Dirck Harmansz: aan Ael in "den Hoeren" geld voor de verteringen van de oude scchutters op Verzworen Maandag 

48v via Dirck Harmansz: bij Nelle Willem Stevensz 
geld voor de verteringen van de jonge schutters op Verzworen Maandag en op 
St.-Sebastizznsdag 

48v Dirck Harmansz bewaren van de wijnaccijns 

48v 
via Jacob Geerlofsz, Dominicq Claesz en Pieter die Rijck, advocaten 
bij het Hof van Gent 

bezoldigingen 

48v mr. Franchois Bubbe, procureur te Mechelen bezoldiging 

49 mr. Aert van der Goes, advocaat te Mechelen pensioen 

49 Dirck Pieter Aertsz de korenaccijns bewaren 

49 Willem Goudt, rentmeester het klerkambacht van Gouda 

49 Dirck Harmensz, Heilige Geestmeester het marktveld schoonmaken 

49 Gerrit Geerlofsz het lood geven op het gat van de Haven 

49 Willem Jansz, secretaris bezoldiging voor het bedienen van het klerkambt 

49v - saldo 

         

20 Uitgeven van renten  
50 Jacob Jansz Moel en Reynier Pau naar Amsterdam, om de renteniers daar te betalen 

50 zuster Lijsbet Jacobs op St.-Marie 

50 de knaap van heer Willen van Beloes het veer van de Haastrechtse brug 

         

21 Renten  
50 - lijsten met namen 

         

22 Saldo van uitgaven en vereffening  
63v - saldo 

64 - vereffening 
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 1535 inv.nr. 1192 
         

1 Zeven domeinen van de landsheer en accijnzen  
1 - de 7 domeinen 

1 Anxt Jacobsz de zijl in de Peperstraat 

1 Gerrit Daemsz de vismarkt 

1v Huych Gerritsz hopcoper lakenaccijns 

1v Andries Bartoutsz vleesaccijns 

1v Adriaen Dircxz zoutaccijns 

1v Gerrit Baerntsz vellenaccijns van de zeemwerkers 

2 Reynier Henricxz Pau huidenaccijns van de hoornbeesten 

2 Jacob Jan Joosten de smaltienden in het land van Stein 

2 Gerrit Baerntsz de brug en het veer te Gouda 

2 Jacob Jansz Moel azijn- en zeepaccijns 

2v Andries Bartoutsz hout- en turfaccijns 

2v Dirck Stempelsz meelaccijns 

2v Henrick Woutersz brandewijnaccijns 

2v - het huis van Cornelis Jansz "Weltevreden", waar hij woont per 1 december 1535 

2v - de Veerlaan in het land van Stein 

2v - huur van het "t raem"-huisje van Been 

         

2 De tienden en de visserij in het land van Stein  
3 Dirck van Haesten de visserij in het land van Stein 

3 Ghijsbrecht Hugez het Oosteinde en het Westeinde van de Willens 

3 Geerloff Willemsz Wouter Gerritzoons blok 

3 Ghijsbrecht Harmansz Dirck van der Gouwen blok 

3 Mairten Ariaensz Waggelwijk 

3 - de tiende penning in het land van Stein 

3 - 2 loot zilver voor het klooster in het land van Stein 

         

3 De nieuwe dijk in het land van Stein  
3v Jan Danielsz het eerste dijkvak 

3v Harman Pietersz het tweede dijkvak 

3v Engbrecht Hugez het 3e dijkvak 
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4 Mairten het 4e dijkvak 

3v Heymen Gerritsz het 5e dijkvak 

3v Willem Domisz het 6e dijkvak 

4v - saldo 

         

4 Premies bij het verpachten van de accijnzen  
5 Dirck Harmansz wijnaccijns, 1e kwartaal 

5 Dirck Harmansz wijnaccijns, 2e kwartaal 

5 Dirck Harmansz wijnaccijns, 3e kwartaal 

5 Dirck Harmansz wijnaccijns, 4e kwartaal 

5v Jan Ghijsbrechtz die bruyn bieraccijns, 4 kwartalen 

6 Jan Ghijsbrechtz die bruyn bieraccijns van de "stoters", 4 kwartalen 

6v Frans Cornelisz brouwaccijns, 4 kwartalen 

7 Dirck Pietersz korenaccijns, 1e kwartaal 

7 Dirck Pietersz de "scoppe". 1e kwartaal 

7 Dirck Pietersz de hop, 1e kwartaal 

7v Dirck Pietersz korenaccijns, 2e kwartaal 

7v Dirck Pietersz de "scoppe", 2e kwartaal 

8 Dirck Pietersz korenaccijns, 3e kwartaal 

8 Dirck Pietersz de hop en de "scoppe" 

8v Dirck Pietersz korenaccijns, 4e kwartaal 

8v Dirck Pietersz de hop en de "scoppe", 4e kwartaal 

8v Dirck Pietersz de overmaat van de schepels 

9 - saldo 

         

5 Leningen van diverse kantoren  
9v het jaar 32, via Dirck Jansz die Vrije aan het jaar 35 

9v 
het jaar 33 via Cornelis Jansz Bosch, Henrick Woutersz en Dirck 
Jansz die Vrije 

aan het jaar 35 

9v het jaar 33, via Dirck Jansz tHoen aan het jaar 35 

9v het jaar 34, via Jan Dircxz die bruyn en Reynier Pau aan het jaar 35 

9v het jaar 34, via Dirck Jansz thoen en Reynier Pau aan het jaar 35 

9v het jaar 34, via Dirck Jan Hoensz aan het jaar 35 

9v het jaar 33, via Cornelis Bosch en Reynier Pau aan het jaar 35 

9v het jaar 34, via Reynier Pau aan het jaar 35 
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6 Los- en lijfrenten door dit kantoor verkocht  
10 - lijsten met namen 

         

7 Diverse ontvangsten  
12v Dirck smit oud brandhout van de stad gekocht 

12v Dirck Jan Hoensz oud hout 

12v Garbrant Jansz oud hout 

12v het kantoor zekere rentebrieven en zegels 

12v Willem Jansz vanwege het klerkambt 

13 Gerrit Geerlofsz aarde, door hem gekocht 2 keer 

13 gerrit Geerlofsz een korbeel 

13 Gerrit Geerlofsz schade, aangericht door schippers aan de brug voor den Hoorn, en "vijfbrugge 

13 Lijsbet Floren, via Gerrit Geerlofsz planken 

13 Gerrit Geerlofsz hout, door hem verkocht aan coman Frans Cornelisz 

13v - saldo 

         

8 Saldo ontvangsten  
14 - saldo ontvangsten 

         

9 Uitgaven bij genoemde ontvangsten  
14v - uitgaven bij het verpachten der accijnzen 

14v - uitgaven bij het verpachten van de dijkvakken van de nieuwe dijk 

14v - uitgaven bij het verpachten van de tienden in het land van Stein 

15 Dirck Cornelisz namens Cryspijn rentmeester van het gemene land onkosten voor het gemene land, vanwege de omslagen over Holland en Friesland 

15v - termijnen van bedes 

16 - leningen van kantoor 1535 aan andere kantoreb (35, 36 en 37) 

16v - aflossingen van renten door dit kantoor 

18v - leningen: lijsten met namen waaronder Willem Vroesen, Dirck Pau 

20v - saldo 

         

10 Reizen  

21 Dirck Henricxz 
naar Den Haag, inzake problemen met de staat van het gemene land en de 
schulden en de rekening 
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21 Tonis die bode naar Den Haag met een brief aan de heer van Assendelft vanwege de stad 

21 de "grauwe susters" vanwege de officier voor zijn salaris voor het halen van het nieuwe gerecht 

21 Jan Dircxz smit naar Brussel naar mr. Dirck de pensionaris inzake de markt van Schoonhoven 

21 Dirck Jansz die en Reinier Pau 
naar Amsterdam om de renteniers te betalen, verder naar Haarlem en Leiden om 
de rentebrieven te kopieëren en de datum 

21v Samuel 
naar Amsterdam te paard om bericht over de oploop met een brieg "mitte 
burgemeesters" 

21v Samuel en Govert die bode 
naar Gouwsluis en huur van de schuit waarmee zij "Ma sonder hoendt" mee 
haalden, die de tijding als eerste van Amsterdam naar Gouda bracht 

21v Antonis, die bode 
met een brief van de koningin verworven aan de burgemeesters van Schoonhoven 
inzake hun nieuwe jaarmarkten verkregen, waar onze stad zich tegen verzet 

21v Gerrit Daem, burgemeester en Ghijsbrecht Hugewoon 

naar Den Haag naar de Rekenkamer, inzake de nieuwe regeling inzake het geld, 
dat men wil hebben voor het laken dat in de Raam gewogen wordt, en inzake de 
schade die de stad zal lijden door de Schoonhovense markten, waarbij Gerrit 
Daem daar gegijzeld is vanwege eigen zaken (en wil daarom geen daggeld 
hebben) 

22 mr. Dirck Heinricxz 

naar Brussel naar de Koningin en de stadhouder, om de vestiging van de 
Schoonhovense zuivelmarkt komende voor de St.-Jacobsmarkt tegen te houden, 
en om te pleiten voor het maken van een sluis achter het slot, op kosten van de 
belanghebbenden 

22 Gerrit Daem met mr. Dirck naar Brussel, voor deze beide zaken 

22 mr. Dirck Heinricxz 
naar Den Haag met brieven van de landvoogdes aan rentmeester Willem Goudt 
betreffende het "opmaken" van de sluis achter het slot en de zaak van de 
Schoonhovense zuivelmarkt 

22 Jan Coppez en Gerrit Daem, burgemeesters en mr. Dirck Heinricxz 
naar Brussel, naar de "Co" en de Raad inzake de Schoonhovense zuivelmarkt, en 
hebben voorzieningen bewerkstelligd 

22v Antonis die bode naar de heer van Assendelft in Den Haag met een brief 

22v mr. Dirck 
naar Den Haag, om de Raad te antwoorden op de opmerkingen van de koningin 
inzake de misbruiken van de geestelijken; en om Willem Goudt te vragen de sluis 
te inspecteren volgens zijn opdracht 

22v 
Andries Barthoutsz, Jan Willemsz Moel, scepenen en mr. Dirck 
Heinricxz 

naar Den Haag, naar de Raad en de heren, om instructie te krijgen over het 
pijnigen en executeren van enige opgepakte "verdoepte" vrouwen 

22v Gerrit Daem, burgemeester en mr. Dirck 
naar Den Haag ter dagvaart om antwoord te geven inzake de "vrije" van 2.000 
soldaten en duizend paarden 

23 Adriaen Dircxz van Crimpen, schout, en Henrick Woutersz 
naar Willem Goudt op bevel van de kamer, om hem te verzoeken zijn opdracht uit 
te voeren inzake de sluis achter het slot, en vandaar verder om te informeren naar 
de 4 vrouwen en een man die hier door de officier gevangen waren 
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23 Jan Dircxz die bruyn en Reynier Pau 
naar Antwerpen om de renteniers daar te betalen, en inzake de brieven; verd er 
naar Mechelen vanwege een kwestie tussen 2 of 3 renteniers, die daar wonen 

23 Anthonis die bode alleen gereisd met het geld 

23 Gerrit Daem, burgemeester en mr. Dirck Heinricxz naar Den Haag, ter dagvaart inzake het allooi en de munt 

23 Anthonis die bpde naar Den Haag met een brief aan de Raad 

23 Coentgen die wagenaar 
naar Den Haag met een brief aan de gedeputeerde, die haast had. Coentgen reed 
te paart "ende most op een sekere tijt in Den Haech wesen, off gheen gelt ende 
hadde" 

23v Gerrit Daem, burgemeester en mr. Dirck 
naar Mechelen, ter generale dagvaart, inzake het "opsetten" van 2.000 soldaten 
en 1.000 paarden op kosten van het land, en inzake de munt 

23v Antonis die bode naar de baljuw van Waes met een brief van de wet inzake de brouwers daar 

23v Cornelis die bode 
naar Schoonhoven, met een brief aan de wet aldaar, en vandaar naar Utrecht, 
naar de officiaal, omdat de schutters zouden schieten 

23v Jan Punt off 
naar Utrecht met een brief aan de officiaal om het aflaat hier te krijgen, vanwege 
het papegaaischieten 

23v Antonis die bode 
naar de baljuw van Waes inzake de nieuwe regels die "die Waessche" van plan 
waren voor het Goudse bier in te stellen 

23v 
Adriaen Dircxz de schout, Gerrit Loy burgemeester, Jan Dircxz die 
Bruyn, Henrick Woutersz en Reynier Pau 

naar Den Haag, op schrijven van de heer van Hoogstraten tegen die van 
Schoonhoven inzake de nieuwe Schoonhovense zuivelmarkt 

23v Gerrit Loo burgmeester, Jan die bruyn, Willem Jan en Reynier Pau gebleven in Den Haag, 2 dagen terwijl de rijtuigen wachten 

24 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, naar de Rekenkamer en de leningen, om in de registers op te 
zoeken wanneer de Sint-Jacobsmarkt voor het eerst werd ingesteld, omdat de 
graaf van Holland daarop erfpacht had, en om Willem Goudt te betalen 

24 Dirck Jan Hoenz en mr. Dirck 
naar Mechelen voor een proces tegen die van Biervliet bij de Grote Raad in z ake 
de stapel 

24 Dirck Jan Hoenz 
naar Mechelen, tegen die van Biervliet inzake het octrooi, dat zij verworve n 
hadden op de stapel; daar bij willen zij dat het Goudse bier daardoor verstape ld 
wordt 

24 een notaris een bewijs van appèl schrijven, een rekest en kopieëren 

24 mr. Aert van der Goes, klerk het octrooi kopieëren, het bevelschrift 

24 de deurwaarder het bevelschrift 

24 mr. Jan de Kort consulten; 2 procuraties, de ene te Assene, de andere te Bochhouve 

24v mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, naar rentmeester Willem Goudt met de ontwerpen van de sluis, 
die men achter het slot zou maken 

24v Gerrit Daem, burgemeester en mr. Dirck 
naar Den Haag, naar mr. Vincent en naar mr. Reynier Brundt en Willem Goudt, 
inzake de markt van Schoonhoven, de sluis achter het slot en inzake de erfpacht 
van het land van Stein 
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24v Andries Barthoutsz 
naar Den Haag op bevel van de kamer, naar mr. Vincent inzake de markt van 
Schoonhoven 

24v mr. Dirck Henricxz en Adriaen Willem Hugez 
naar Vlaanderen, naar St.-Nicolaes, naar de baljuw en hoofdschepenen van 
Waes, om zekere nieuwe regels met betrekking tot de brouwerij tegen te houden 

24v mr. Dirck Henricxz naar Den Haag ter dagvaart inzake de uitvoer van het koren 

25 Gerrit Daem, burgemeester en mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, voor commissarissen tegen die van Schoonhoven en inzake de 
erfpacht van het Lan van Stein 

25 
Gerrit Daem, burgemeester en mr. Dirck Henricxz pensionaris, 
Cornelis Dirck Bouwensz en Reynier Pau 

naar Den Haag, om te praten met de Rekenkamer over de erfpacht van het land 
van Stein, om een goede afspraak te maken tussen de keizer en de stad Gouda 
en op te treden tegen die van Schoonhoven aangaande de zuivelmarkt 

25 Cornelis die bode 
naar onze gedeputeerde in Den Haag met 3 certificaten inzake de St.-
Jacobsmarkt 

25 mr. Dirck Henricxz 
naar Den Haag, ter dagvaart om het rapport van de advocaat inzake de uitvoer 
van koren, en tegen die van Schoonhoven 

25v mr. Dirck Henricxz 

naar Den Haag, naar de Rekenkamer en de Raad inzake de artikelen aangaande 
het transport van de erfpacht van het land van Stein om die te expediëren aan de 
landvoogdes en inzake de geschriften van het proces van die van Schoonhoven 
inzake de zuivelmarkten 

25v Antonis die bode 
door de kamer gestuurd met een brief naar de gemene steden, die in Den Haag 
waren vanwege de tollen van Schoonhoven 

25v Jan punt off naar Den Haag, naar de Rekenkamer inzake het Lan van Stein, met een brie 

25v de bode 
naar Hazerswoude, Benschop en IJsselstein om te informeren naar de "opstand" 
van de Lutheranen 

25v Antonis die bode naar Den Haag, om een deurwaarder om de Schoonhovense markt te verbieden 

25v Cornelis die bode naar Brussel, naar Gerit Daem burgemeester, met een brief en naar IJsselstein 

26 mr. Dirck 
naar Brussel, inzake de nieuwe Schoonhovense markten en inzake het transport 
van het land van Stein en inzake de sluis achter het slot te maken; nog een reis 
over dit alles op bevel van de kamer 

26 Gerrit Daem, Reynier Pau naar Brussel, wegens genoemde zaken 

26 Gerrit Daem, Reynier Pau en mr. Dirck 
naar Brussel, wegens genoemde zaken, Reynier Pau naar huis, overige twee 
gebleven 

26 Reynier Pau 
naar rentmeester Willem Goudt inzake de bedes, en om instructie te geven aan 
mr. Balthasar inzake het proces van Adriaen Bosch om zijn "boecken" te 
vermaken jegens de stad in reductie van zijn salaris 

26v - saldo 

         

11 Schenkingen  
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27 
Jaspar van Steenlandt, schepen van het Vrije, met de baljuw van 
Vinderhoute 

2 kannen wijn in den Hoorn 

27 de heemraad van Schieland 2 kannen wijn in den Hoorn 

27 Willem Turck 2 kannen wijn in den Hoorn 

27 Ael in den Hoorn 2 kannen wijn voor Willem Goudt 

27 Mathijs de hopman sonder handen 2 kannen wijn bij de burgemeester 

27 de graaf van Buyren 4 tonnen bier, toen hij in IJsselstein was 

27 heer Antonis ridder en commissaris van de koningin wijn en maaltijden in den Hoorn, vanwege de zaak van het "oosten' 

27 
de heemraad van Rijnland en Schieland, en de rentmeester Willem 
Goudt 

toen zij de situatie opnamen voor het maken van een sluis naast het slot, volgens 
opdracht van de koning: maaltijden en wijn in den Hoorn 

27v Ael in den Hoorn 
geschonken door de stad bij Ghijsbrecht Themanz in aanwezigheid van de 
kastelein en de schout aan mr. Cornelis Antonisz 2 kannen wijn, aan de president 
van Friesland 2 kannen wijn en de heemraad van Schieland 2 kannen wijn 

27v Cornelis Gerritsz "compaen" geld, toen hij de papagaai afschoot 

27v de getijmeesters met de zangers 4 kannen wijn op gezworen maandag 

27v de geestelijke in verband met de wet, in het klooster: 12 kannen wijn 

27v de geestelijke 
wijn, gehaald bij Willem Stevenz, en op Palmzondag voor de ridders van 
Jeruzalem 

27v Gerrit Bouwensz 4 kannen wijn, toen hij de papagaai had afgeschoten 

27v de wij-bisschop een maaltijd met wijn 

27v de pachters van Gent 2 kannen wijn 

27v de schutters op St.-Jorisdag een maaltijd 

28 mr. ........?? Cornelisz, tresorier van de keizer 
100 karolus-guldens vanwege zekere diensten, door hem aan de stad Gouda 
bewezen en nog bewijzen kan; dit op bevel van de kamer en 8 of 10 van de 
ouden, en toegestaan door de vroedschap 

28 de procureur-generaal in Den Haag 
25 karolus-guldens, wegens bewezen en nog te bewijzen diensten aan de stad 
Gouda 

28 de procureur-generaal en Willem Goudt en mr. Balthasar 
een maaltijd van 6 schellingen, toen onze gedeputeerde in Den Haag was, 
vanwege die van Schoonhoven en vanwege de erfpacht van Stein 

28 de graaf van Nassau 150 perebomen en 50 appelbomen 

28 
de kastelein Jan Coppez, Gerrit Daem burgemeester, Jacob Jansz 
Moel en Dirck Jan Hoensz en Jan Willemsz Moel 

verteringen in den Hoorn bij de heer van Hoeckelom de zwager van de kastelein, 
zoals gemeld door Jan Coppez, burgemeester 

28v de minister van de Minderbroeders 
28 kannen wijn, betaald door Dirck Harmansz, 2 keer op last van de 
burgemeesters 

28v jonker Willem Turck 
bij Nelle Willem Stevensz, voor allerlei diensten door hem gedaan aan de stad, 
ook nog hierna 
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28v de getijden geld voor hun "gecore" maandag 

28v de heer mr. Vincent Cornelisz en mr. Vincent Dammasz 4 kannen wijn op St.-Lourisdag 

28v mr. Vincent Dammasz 2 kannen wijn "tot" pater 

28v mr. Vincent Cornelisz, de procureur-generaal en de vrienden 10 vaten bier van Aert Michielsz bij Gerrit Daem burgemeester 

29 - saldo 

         

12 Waken  
29v de 5 poortwachters de 5 poorten bewaken voor een jaar 

29v 7 mannen 's nachts waken op de 4 poorten, gedurende een jaar 

29v 6 mannen helpen de poorten te bewaken gedurende een jaar 

29v 16 mannen op straat waken, 's nachts, in 8 kwartieren gedurende een jaar 

29v Cornelis Pietersz en Jan van Zwol 31 nachten turf leveren aan wakers, buiten de Tiendewegspoort 

29v wakers buiten Kleiwegspoort turf en kaarsen 

29v Jacob Jacobsz, de knecht van de oude schutters de wacht stellen voor de oude schutters 

30 Cornelis die bode van de Kloveniers de wacht stellen 

30 Jan Polijn en maat de schepen op de IJssel in de gaten houden 's nachts en overdag 

30 Jan van Zwol en Bouwen Ghijsbrechtz turf en toezicht bij het 's nachts waken buiten de Tiendewegspoort 

30 Cornelis Coppez, de 2 schutters bode de wacht stellen voor de schutters 

30 Harman Pietersz turf steken buiten de Kleiwegspoort ("turfven") 

30v Jan Polijn en Aelbert den thuyn de schepen in de IJssel inspecteren 's nachts en overdag 

30v een van de helpers van de poortwachters in de Potterspoort in de schepen prikken 

30v 2 wakers waken op de Potterspoort 

30v 2 wakers waken op de Tiendewegspoort, gedurende een jaar 

31 Govert die bode en Coppen die bode de wacht stellen voor de schutters 

31 Jan van Zwol het vuur maken voor de wachters buiten de Tiendewegspoort 

31v Gerrit waken in een poort toegezegd door Gerrit Daem 

31v Cornelis Govert die bode en Coppen 2 keer de schutters opdragen lange messen te dragen 

32 Frans die slotenmaker de torens opendoen bij het waken 

32 Gerrit die sluyswachter de turfschepen prikken en controleren bij de Potterspoort, voor een jaar 

32 Dirck huerevast 
de boom bewaken en de schepen in het gat van de haven observeren, gedurende 
een jaar 

32v 12 wachters op straat waken, voor een jaar 

32v Dirck Pot en Cornelis Jansz waken met de klapwakers 

32v Cornelis Firck Gerritsz waken met de klapwakers 

33 Pieter Pietersz en Pieter Jansz waken met de klapwakers (betaling op bevel van de kamer, ook extra loon) 
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33 Lou en Sammuel extra loon op bevel van de kamer voor waken buiten de stad 

33 Dirck huerevast de schepen aan 't Veerstal controleren 

33v Sammuel en Louris Pieter Pietersz en Pieter Harre op straat waken 

33v Neel van berch 79 pond kaarsen 

33v Claes Pieter hers 32 pond kaarsen; alle gebruikt voor de wakers op het stadhuis 

33v de 4 klapwakers en 4 helpers waken 

34 Jacob Franssen die waecksetter de wacht stellen, waken en toezicht houden, maandenlang 

34v Frans Hugez en Dirck Pot, Pieter van Coelen en Joris Warboutsz waken 

35 de 4 klapwakers extra loon 

35 de 3 torenwachters bezoldiging voor een jaar 

         

13 Bouwen  
36 Jan Ghijsen timmerman timmeren in de Dijkspoort 

36 Thijs Jan Ghijsenknecht timmeren in de Dijkspoort 

36 
Cornelis Jansz en Cornelis Aertsz, metselaars en Walich Willemsz 
opper man, Witte Jansz, Hubrecht Voppez 

metselen 

36 Cornelis Harmansz stratenmaker bestraten bij de Minderbroeders en in de Dijkspoort 

36 Jan Lucas 6 hoed kalk en in en uit de schouw dragen 

36 - de zak van de kalk ophouden en schouwhuur 

36 Cornelis van Tol van Leiden een schuit zand 

36 - hout mennen 

36 Heyn stilligemaker en maat het schavot rechtzetten 

36 Huysraet 4 karren zand vervoeren 

36 Govert Coelpap een ballast 

36 - deze brengen naar de Minderbroeders 

36 Evert Jacobsz metselen aan de Dijkspoort 

36v Jan Ghijsen timmeren in de stad 

36v Thijs Jan Ghijsen knecht timmeren 

36v Heyn stilligemaker en maat zagen 

36v Evert Jacobsz metselen aan de Dijkspoort 

36v 
Cornelis Aertsz en Cornelis Jansz en Walich Willemz, Witte Jansz, 
Hubrecht Voppez 

metselen 

36v Evert Jacobsz 2 tonnen tras 

36v - een balk slepen naar de Doelen tot het Hoofd 

36v - het zand op het schavot dragen 
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36v Dirck Willemsz die smit 
97 pond ijzerwerk voor de Dijkspoort, grote en kleine spijkers voor de Dijkspoort 
en het schavot 

36v Frans Pietersz, slotenmaker de sloten verstellen aan de torens om de stad en een nieuw slot aan de Dijkspoort 

36v Jan Ghijsen en Thijs zijn maat timmeren 

36v Simon stoep timmerman de sluis vermaken 

36v Evert Jacobsz arbeid 

37 Cornelis Jansz en 3 personen arbeid 

37 Cornelis Harmansz de straat maken bij de "bruers" 

37 Jacob die leidekker en knecht arbeid 

37 Dirck Maertenz te Moordrecht 7.500 stenen en vracht 

37 Jacob Cornelisz 2.000 "hou"-stenen en vracht 

37 - haken vervoeren en hout uit de Doelen halen 

37 Gerrit Willemz, Jan van Slupick 3 bokken en 3 schouwen 

37 Maert Aelbertz tegels en panelen met latten 

37 Jacob die leidekker 400 leien 

37 Arij Jan Ghijsen arbeid 

37 Thijs zijn knecht arbeid 

37 Heyn stilligemaker en maat zagen, een spriet zaegn 

37 Evert Jacobsz en 5 personen arbeid 

37v Lambert die smit buten Dijcxpoort 
maken en verstellen van de handbomen, waarmee men aan de poorte(n) gewerkt 
heeft 

37v Pieter Claesz leien, 7 hoed kalk en 6 tonnen, en opdragen, en zand 

37v Jacob die leidekker arbeid 

37v Dirck Maertsz van Moordrecht 3.000 stenen en vracht en stapelen 

37v Gerrit Willemsz en Jan van Slupick 5 bokken en 5 schouwen baggeren 

37v Jan Ghijsen arbeid 

37v 
Evert Jacobsz en Cornelis Jansz, Jan Adriaensz, Allert Cornelisz, 
Adriaen Adriaensz, Walich Willemsz, Cornelis Harmansz, Hubrecht 
Voppez, Jacob van Slupick 

arbeid 

37v Evert Jacobsz 3 tonnen tras 

37v Dirck Maertsz 15.500 stenen en vracht en stapelen 

37v Gerrit Willemsz en Jan van Slupick 6 bokken en 6 schouwen baggeren 

37v Cornelis van Tol een schuit zand, opslaan, mortel, stenen, en hout vervoeren 

38 Maert Jan Ghijsen arbeid 

38 Evert Jacobsz en 9 personen arbeid 

38 - de putten opvullen, waar de valbruh in gegaan is 
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38 Pieter Claesz van Leiden en Cornelis Baesge 10 hoed en 4,5 ton kalk 

38 - 8 hoed kalk opslaan 

38 Pieter Claesz en Baersgen zand 

38 Evert Jacobsz 7 tonnen tras 

38 - de kalk opslaan 

38 Dirck Maertsz van Noert 12.000 stenen en vracht en stapelen 

38 - 6 schouwen en bokken aarde uit het gat van de haven gebaggerd 

38 de Dortges vervoer en slepen; zand en kalk vervoeren en kruien 

38v Frans slotenmaker sloten, sleutels en platen aan de poorten en torens gemaakt 

38v Baert Dirck straats weduwe 13,5 voet lijst 

38v Jacob Dammasz en opperman 40 voet latten, 300 pannen, 16 vorsten, 2 luchtgaten, 4 "pheneley" 

38v Geerloff die rietdekker 
6 bossen riet aan het huis aan de Raam, waar men de lakens weegt; 100 bossen 
teen 

38v een binder werk 

38v - 3 pannen 

38v Theeu Jansz 2 Weselse balken, van hem gekocht door Dirck Jansz die Vrije 

38v Teeuwen 

2 stukken hout van 30 voet, een keperhout, 4 sparren, einde van een Deventer, 
een middelhout, een dakspar; 6 kerksparren, 6 balken, 7 dubbele balken, 6 
dubbele sparren; 11 kerksparren, 6 palen, een gezaagde balk en een gezaagde 
spar; alles "...pter" de balken aan de Dijkspoort en aan de muren 

39 Gerrit Geerlofsz, en Jan Ghijsen arbeid aan de valbrug van 't Veerstal 

39 Henric stillegemaker en maat zagen 

39 Evert Jacobsz metselen; de "verkens"toren rechtzetten 

39 Cornelis Jansz en 6 personen en nog 6 personen metselen 

39 Dirck Maertsz van Moert 12.000 dubbele stenen en vracht en stapelen 

39 Evert Jacobsz 
7.500 enkele stenen, vijzels en kabels, 6 pektonnen, te verbinden met de oude 
tobbes; 7 tonnen tras 

39 Jan Lucas 16 hoed kalk en opslaan, opdragen en opschieten 

39 - schouwhuur, 4 karren stenen vervoeren 

39 2 gravers het fundament graven aan de Potterpoortbrug 

39 Jan van Slupick 3 bokken en 3 schouwen baggeren in het gat van de haven 

39 een man van Leiden zand, fundeerhout vervoeren 

39v Dirck smit 

177 pond ijzerwerk, hengsels, haken en platen aan de valbrug van de 
Veerstalpoort; 1.700 scos-spijkers bij de Minderbroeders, 400 scotspijkers aan de 
Dijkspoort, 750 lasijzers, 425 middelnagels, 400 dubbele middelnagels, een aantal 
kleine dennenagels, alles gebruikt in verschillende poorten 
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39v Jan Ghijsen en 3 personen arbeid 

39v Evert Jacobsz en 15 personen metselen 

39v Cornelis Harmansz straat maken, stenen schoonmaken 

39v Baert Aelbrechtszoen zand en tegels bij de broeders 

39v Jan Lucas 3 hoed kalk en dragen 

39v - een balk uit de grond graven, vervoer en slepen, schouwhuur, een kruiwagen 

39v - 6 bokken en 6 schouwen vol klei gebaggerd 

40 Pieter die gruyser 
glazen maken en repareren in de Dijkspoort, Veerstalpoort, Tiendewegspoort en 
Kloveniersdoelen 

40 Evert Jacobsz 35 tonnen tras 

40 Walich de toorn bewaken, toen men "rechte" 

40 - 2.000 klinkers en vervoer 

40 Jan Hubrechtz arbeid 

40 de "dammers" graven 

40 2 gravers graven 

40 Jan Ghijsen en 2 personen timmeren bij Daem Jansz 

40 - 2 stukken hout van 30 voet, 2 sparren, 7 ribben, 2,5 delen, 3 rondhouten, 12 palen 

40 Evert Jacobsz en 6 personen arbeid 

40v Walich Willemsz en 7 personen arbeid 

40v Evert Jacobsz 4 tonnen tras, schouwhuur 

40v Jan Ockersz stenen schoonmaken 

40v Dirck Maertsz van Moert 11.000 stenen, 2.000 dubbele stenen en vracht 

40v de Dorsges vervoer en slepen 

40v Pieter Woutersz, metselaar 
gaten stoppen in de kade, gebroken bij het maken van de nieuwe brug voor Den 
Hoorn en stenen, kalk en arbeid 

40v Jan Ghijsen en 3 personen zagen 

40v Dirck Bouwensz en maat 4 beuken zagen 

41 Evert Jacobsz en Heyn "Keeloff", Kers Dircxz, Cornelis Jansz metselen 

41 Walich Willemsz opperen 

41 
Hubrecht Voppez, Bouwen Claesz, Barnadijn, Jan Hubrechtz, Coman 
Gerrit, Harman Govertsz, Cornelis Harmansz, Jos Reyersz, 
Heyntgen, Adriaen scoelapper 

metselen 

41 
de gravers Adriaen den thuynman, Adriaen scoelapper en 5 
personen 

arbeid 

41 - 
een blok met stenen op de Tiendewegspoort met een touw om de gevangenen te 
ondervragen (examineren) 
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41 Cornelis Harmansz bestraten in de Potterspoort 

41 - vervoer van hardstenen en hout naar de Doelen en er uit naar de Kleiwegspoort 

41v Jan Lucas 6 hoed kalk en dragen 

41v - huur van een schuit om stenen te halen in Haastrecht 

41v Heyn Claes te Haastrecht 15.000(?) dubbele klinkers en 200 en vracht naar Gouda en stapelen 

41v Evert Jacobsz 14 tonnen tras en zand 

41v Teeu Adams kint 6 "bouncken" en 5 fundeerstukken, 2 gezaagde balken, 2 gezaagde sparren 

41v Evert Jacobsz 40 tonnen tras, zand, 21 hoed kalk en dragen 

41v Evert Jacobsz en 13 personen metselen 

42 Goris en zoon arbeid 

42 Cornelis Harmansz, en Cornelis Pietersz straat maken 

42 Jan Ghijsen en knecht timmeren 

42 
Gerrit Willemsz, Jan Slupick, Adriaen timmerman, Jacob van Slupick, 
Wouter van Slupick, Neel Pietersz, Aert Geerlofsz 

arbeid 

42 Adriaen scoelapper, Pieter Tiel en 6 personen arbeid 

42 Jan Ghijsen en 3 personen zagen 

42 Evert Jacobsz metselen 

42 Pieter Woutersz en 11 personen metselen 

42v Aert Jansz en 5 personen graven 

42v Adriaen die bleycker en Aert Geerlofsz 2 bokken droge aarde naar de Kleiwegspoort brengen 

42v Aert Jansz en Nanne het gat in de poort stoppen met deze aarde 

42v Cornelis Harmansz en Cornelis Pietersz straatmaken aan de markt in de putten 

42v Heyntgen Ael Pieter Quirijn metselen 

42v Evert Jacobsz 22 tonnen tras 

42v Jan Lucasz 6 hoed en 2 tonnen kalk en opschieten 

42v Tonis Claesz van Haastrecht 
5.500 klinkers, 9.000 dubbele stenen en vracht van Haastrecht naar Gouda en 
stapelen 

42v - huur van de schouwen die de stad bij het dammen gebruikte 

42v Baert Dirck straaten Ackersloot en een man uit Leiden 
zand, en puin vervoeren en aarde om de Kleiwegspoort te vullen en de dam, 81 
karren 

42v de Dortskens hout in en uit de Doelen halen 

42v Jan Tonisz manden 

43 de pater van de magdalenen 
klei, door hem geleend aan de stad voor de dammen; hij krijgt weer 3 schuiten klei 
terug 

43 heer Hubert een schuit 

43 Antonis Heckez 2 schuiten om voor 't gat van de haven te laden 
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43 Jan Ghijsen arbeid 

43 Evert Jacobsz en 7 personen arbeid 

43 Pieter Cornelisz graven op 't Hoofd 

43 Cornelis Harmansz en 2 personen straat maken 

43 Tonis Claesz van Haastrecht 
10.000 dubbele stenen, gebruikt aan 't Hoofd op de kade, 3.000 dubbele klinkers 
en halen en stapelen 

43 Baert Aelbertsz "tegelen", bij de Minderbroeders gebruikt 

43 Willem sceepbrekere 7,5 hoed gebluste kalk, 12 hoed opslaan, dragen en vervoeren 

43 Evert Jacobsz 31 tonnen tras voor 't Hoofd 

43v Evert Jacobsz 2 dwarshouten, gebruikt in de Kleiwegspoort en de Potterspoort, 3 vijzelen 

43v Baert Dirck straatgen 5,5 karren zand en vervoer 

43v - slepen zand, tras stenen en kalk en hout 

43v Griet Jan Corneliszoons weduwe 5 rondhouten aan de valbrug in de Kleiwegspoort 

43v de jonge Jacob van Foreest oogstvaten 

43v Cornelis Jacobsz op de Tiendeweg 
19 balken, 4 kerksparren, een plank, een grote spar, een bout, 6 sparren, een 
grote balk, een "scael", 14 bouten, 22 bouten, 4 kerksparren, een gezaagde balk, 
6 grote sparren, 2 gezaagde sparren, een groot stuk hout van 30 voet 

44 Jacob die leidekker en opperman dekken op de Tiendewegspoort, 250 leien 

44 Frans slotemaeckere sloten en sleutels aan de poorten en torens vermaken 

44 Dirck smit 
200 pond ijzerwerk voor de Dijkspoort, de Potterspoort en de Kleiwegspoort en 
dennenagels; oude ankers vermaken in deze poorten 

44 de dammers de dammen aan de Potterspoort en de Kleiwegspoort en arbeid 

44 Evert Jacobsz 
het Hoofd maken op het Veerstal aan de binnenkade (13 Rijnse guldens), en 
buiten de Potterspoort breekbijlen en rampalen 

44v Jan Ghijsen timmeren aan de Kleiwegspoort en het Hoofd 

44v Simon van Delft, scheepstimmerman de bok en de schouw timmeren, in de pek en de teer zetten 

44v - aarde brengen in de Kleiwegspoort en het hout er uit brengen 

44v - 3 bokken uit het gat van de haven 

44v - een meerlijn aan de bok en de schouw 

44v Jacob van Ackersloot 3 karren zand 

44v - de valbrug in de poort brengen, mennen en slepen 

44v Pieter die gruyser 14 voet glas in de Kleiwegspoort 

44v Baernt smit "tot Vilfoerde" 4 ladingen straatstenen en vervoer 

45 Dirck smit 
66 pond ijzer voor de Kleiwegspoort, te weteen de beugels en ringen aan de 
valbrug, een hengsel aan de valdeur (46 pond), 2 duimankers (54 pond); 4 
....(oogen?) in de Potterspoort (192 pond), 2 platen (40 pond) 
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45 Jan Ghijsen en Thijsgen arbeid 

45 Evert Jacobsz en 3 personen arbeid, 4 tonnen tras 

45 Willem sceepbreker 2 hoed een ton gebluste kalk en vervoer, zand en stenen vervoeren 

45 Adriaen die bleyckere, Aert Geerlofsz baggeren in de Gouwe 

45 Cornelis Harmansz en Cornelis Pietersz en opperman het hoofd en de kade bestraten in de Kleiwegspoort 

45 - de bok maken, aarde brengen naar de brug buiten de Potterspoort 

45 - 14 ladingen op de Gouwe 

45 bij Comen Jacob reuzel 

45 Pieter van Lis zand 

45v Job Reyersz en Pieter Snel 
de vuurroeren brengen buiten de Tiendewegspoort "om gescoten te worden", en 
weer terugbrengen 

45v Dirck smit 128 pond ijzerwerk en andere leveranties 

45v Frans slotenmaker grote sloten en boeien en bouten, sloten vermaken 

45v Harman stoeldraaier kogels in de vuurroeren maken 

45v Jan Ghijsen timmerman en 3 personen arbeid aan de stadsbruggen 

45v Griet Jan Corneliszoons weduwe 10 planken voor de Potterspoort en de Kleiweg 

45v - 2 gezaagde palen 

45v Evert Jacobsz en 3 personen metselen aan de schermen in de Kloverniersdoelen en 2 tonnen tras 

45v Willem sceepbreker 3 tonnen kalk 

45v - 1 kar zand 

45v Cornelis Harmansz en Cornelis Pietersz en Pijer Vaender bestraten 

46 Willem van Douwen 
20 ladingen aarde brengen naar de Jan Cattenbrug buiten de Potterspoort; ook 12 
ladingen naar de weg buiten de brouwerij 

46 Aert Geerlofsz en Adriaen bleycker baggeren in de Gouwe 

46 Daem die cleyvoerdere 2 schuiten aarde geladen bij de palen voor het gat van de haven 

46 - een vijzel in de Kleiwegspoort gebruikt 

46 Pieter Adriaensz glazenmaker 
de glazen repareren bij Dirck Bennichgen die er uit geschoten waren, toen men de 
vuurroeren testte 

46 Jan Pietersz en Cornelis die waert inn Den Haen de kamers buiten de Dijkspoort brengen, toen ze schoongemaakt werden 

46 Reyer die wielmaker buten Dijcxpoort 2 wielen maken aan èèn van de kleine vuurroeren 

46 Harman bongenaar kogels draaien voor de bossen 

46 Jan Ghijsen en Thijs timmeren 

46 Adriaen bleyckere en Aert Geerlofsz baggeren in de Gouwe en de haven 

46 Gerrit Willemsz arbeid op de singel, egaliseren 

46 de Dorfges o.a. hout vervoeren 
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46 Willem van Douwen 13 ladingen aarde brengen naar de weg bij de brouwerij 

46v Gerrit Geerlofsz en 3 personen timmeren 

46v Adriaen bleyckere en Aert Geerlofsz 8 bokken en 8 schouwen baggeren voor 't gat van de haven 

46v Aert Gerritsz een kleischuit gehuurd door de stad 

46v Pieter Adriaensz glazenmaker 
de "gebacke" glazen, die bij Henrick die knecht uitgesprongen waren, toen men de 
vuurroeren en de kamers schoon maakte: de kosten van de reparatie van de 
glazen 

46v Frans die slotenmaker een slot in de Dijkspoort, sloten vermaken en verstellen; hengsels 

46v Gerrit Sammuel een schapenvel om de bossen mee schoon te maken 

46v Cuertges vrouw een hand maken aan het Mariabeeld, dat in de Tiendewegspoort staat 

46v Dirck smit 
198 pond ijzerwerk aan de kettingen in de Potters- en Kleiwegspoort, en wielen 
slaan aan de bossen; grote en kleine spijkers gebruikt aan de wielen 

46v Ghijsbrecht Bouwerten onze lieve vrouw, die in de Tiendewegspoort staat, repareren 

46v Jan Ghijsen timmeren in de torens 

46v Evert Jacobsz en opperman 
metselen aan de Tiendewegspoort, en tras en stenen voor het vrouwen-huisje aan 
de Tiendewegspoort 

46v - elf bouten zagen 

46v - bossen slepen en hout 

46v Aert Geerlofsz 7 bokken en 7 schouwen baggeren 

46v - 27 ladingen aarde gebracht naar de weg van de brouwerij 

47 Adriaen cuyper, timmerman en knecht timmeren in de stad 

47 Evert Jacobsz metselen in de Doelen 

47 
Cornelis Jansz zijn knecht, Heyn keeloff, Walich Willemz, Jan 
Hubrecht, Heyntgen Adriaens 

metselen 

47 Henrick Dick Philipsz 1,5 hoed "steencalcx" 

47 Daniel Hugez snel 1,5 hoed "scelpkalck" 

47 Baernt Dirck straatges 5 karren zand 

47 - schuithuur 

47 Bouwen Claesz en Hubrecht Voppez 
3 boogjes afbreken, die voor de toren staaan en de stenen schoonmaken en de 
aarde in de torens kruien 

47 - slepen en vervoeren 

47 Evert Jacobsz een ton tras 

47 Adriaen bleycker en Aert Geerlofsz 4 bokken en 4 schouwen baggeren voor het Veerstal 

47 Gerrit die schildere het bord dat voor de Veerstalpoort staat opnieuw te schilderen 

47 Neel van berch bast, olie om het "verwerck" mee in te smeren 

47v Adriaen die cuyper en knecht timmeren 
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47v Evert Jacobsz en 5 personen metselen 

47v Daniel Hugez 2 hoed kalk 

47v Jacob van Ackersloot 
4 karren zand en vervoer van hout van de Veerstalpoort naar de Doelen, 2 karren 
stenen en schouwhuur en vijzels 

47v Aert Geerlofsz en Adriaen bleycker 6 bokken en 7 schouwen, straatmaken in de Kleiwegspoort 

47v - de singel "slechten" 

47v Adriaen cuyper arbeid 

47v Govert zijn knecht Louchgen arbeid 

47v Theeu Jansz hout en zagen 

47v Gerrit smit ijzer 

47v Evert Jacobsz en 5 personen metselen en 3 tonnen tras 

47v Daniel Hugez een hoed kalk 

47v - de singel effenen 

47v - 2 kabels, waarmee men straft op de poorten 

47v - vervoer, slepen, schouwhuur 

47v - 8 bokken en schouwen 

47v Adriaen en Aertken palen in 't gat van de haven zetten 

48 Claes die coster glazen repareren bij de Minderbroeders 

48 Jacob die leidekker en een jongen arbeid 

48 Jacob die waecker met Ael Dirck smit 
om deuren open te kunnen maken: 45 pond ijzer in de torens, spijkers: te weten 
400 scos-spijkers, 300 lasijzers, 300 middelnagels, 200 dubbele, 50 kleine 
dennenagels 

48 Gerri Geerlofz aan Adriaen Willemz, timmerman timmeren aan de stadstorens en elders 

48 Govert, Adriaenszoons knecht arbeid en stukken hout, gebruikt op de Tiendewegspoort aan het privaat 

48 Adriaen Willemz gebruik van zijn touw voor de windas 

48 Willem scep en knecht vermaken van de luifels aan het stadhuis 

48 Cornelis Jacobsz 

2 sparren, 2 wagenschotten en een hout van 30 voet, een plank, 2 wagenschotten 
voor het maken van teugels op de luifels, 2 middelhouten, een hout van 30 voet, 4 
bladen wagenschot, 2 grote sparren, een middelhout, een stuk hout, 2 ribben, een 
plank, nog een, een blad wagenschot en zagen, alles gebruikt aan de luifels aan 
het stadhuis en aan de Haastrechtse brug 

48v Jacob Jansz en Bouwen Claesz het privaat schoonmaken op de Tiendewegspoort en de Dijkspoort 

48v den haen, en Jacob Jansz klei brengen op 't "vervuffstel" van de Dijkspoort tussen de 2 torens 

48v Daniel Hugez 12 hoed kalk en opdragen en in de zak schieten, opslaan 

48v - zand kruien en mengen met kalk en vervoer en schouwhuur 

48v Aert Geerlofz en Adriaen die bleicker 8 bokken en 8 schouwen 
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48v - 24 gegoten lood en een pond plat lood, gebruikt op 't gat van de haven 

48v Dirck Cornelisz 
een balk, gebruikt aan de valbrug van de Kleiwegspoort, ook de planken van de 
valbrug van de Potterspoort en de Kleiwegspoort 

48v Dirck smit 
34 pond ijzerwerk, allerlei spijkers grote en kleine voor de luifels en in de 
Tiendewegspoort 

48v Gerrit Geerlofz: Govert Adriaen Cuypers knecht, timmerman timmeren 

48v Claes Benninck helpen met het uitwinden van de palen aan de Kleiwegspoort 

48v Evert Jacobsz en 2 personen, en Heyntgen Adriaens metselen bij de Minderbroeders 

49 Walich Willemsz en Jan Hubertsz, Jacob Jansz opperen 

49 Evert Jacobsz 16 tonnen tras, gebruikt bij de Minderbroeders 

49 - mos aan de luifels van de stad 

49 Jacob zeylmaker 4 mengelen teer 

49 Aert Geerlofz en Adriaen bleycker 7 bokken en 7 schouwen, baggeren 

49 Adriaen Willem cuyper en Govert zijn knecht arbeid 

49 Willem scep en zoon en Daem zijn knecht 
de Noodgodsbrug en de luifels in de teer zetten en een ton teer en 115 pond hars, 
4,5 kluwen, 5 berken; lappen waar de dweilen van gemaakt zijn, turf en bezems 

49 
Evert Jacobsz en Heyn Keeloff, Jan Cruytoff, Walich Willemsz, Jan 
Hubrechtz, Jacob Jansz, Willem van Tiel 

de muren en torens repareren en 9 tonnen tras 

49v - 
een plank in de toren, 5 karren zand en vervoer van zand en stenen, schouwhuur, 
wagenhuur 

49v - 16 bokken en 16 schouwen, bestraten 

49v Frans sloottemaker sleutels, krammen en sloten vermaken aan de poorten 

49v Dirck smit 
23 pond ijzerwerk, 400 middelnagels, 250 middelnagels en 100 kleine 
dennenagels 

49v Adriaen cuyper arbeid 

49v Govert Jansz, knecht en 10 personen arbeid 

49v Evert Jacobsz 3 tonnen tras 

49v Daniel Hugez snel 1,5 hoed kalk 

49v Baert Dirck straatte 1,5 kar zand en vervoer van zand en stenen 

50 Cornelis Jacobsz 
2 bokken, 3 schalen (?), een plaat en een middelhout en vervoer, gebruikt aan de 
sluizen aan de dijk 

50 Lange Gerrit arbeid aan de sluizen 

50 Adriaen die bleycker 7 bokken en 7 schouwen met klei; aarde brengen naar de Doelen 

50 Cornelis Harmansz en Cornelis Pietersz arbeid en een ton kalkschelpen op de Noodgodsbrug en andere bruggen gestrooid 

50 - kalk dragen 

50 - een as aan de lade van de bos 
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50 - 2 bokken en schouwen 

50 Adriaen cuyper arbeid 

50 Adriaen Aertsz de stadsbok en de boot maken 

50 de weduwe van mr. Willemsz botuoes(?) 11.400 dubbele stenen 

50 Gerrit Dircxz goes 5.000 dubbele klinkers en vracht en stapelen 

50 Jaep Jansz 
heeft de put opengebroken en de stenen schoon gemaakt en vervoer van 2 karren 
met stenen 

50 - schouwhuur 

50 Adriaen cuyper arbeid 

50 Cornelis Jacobsz 

een schaal, een plank, 2 schalen, een keperhout, een schaaltje, een balk, een 
middelhout, 2 balkjes, 2 bouten, 2 stukken balk, een halve spar en een hele spar, 
een balk voor een draaiboom, 3 planken, 5 keperhouten, een rib gebruikt aan de 
Vlamingsbrug, het hek van de Potterspoort en de Jan Cattenbrug, de steiger over 
de IJssel en de sraaiboom op de singel 

50v Adriaen cuper een plank en kapotte planken aan de Vuylsteegbrug en vervoer 

50v Pouwels Jansz hout kloven 

50v Jacob Jansz de pot afbreken 

50v - 9 bokken en 9 schouwen baggeren voor 't gat van de haven 

50v Jacob leidekker en maat werk aan het accijnshuisje en 5 "kwartieren" leien 

50v Cornelis Harmansz straatmaken 

50v Baert Dirck stratens 2 karren zand 

50v de smid ijzerwerk en spijkers 

50v Thijsgen Adriaen cuypers knecht arbeid 

50v Daem Jansz een balk 

50v - 2 palen zagen en 2 planken 

50v Evert Jacobsz en 8 personen arbeid en 21,5 ton tras 

50v Willem sceepslijter 6 hoed gebluste kalk 

50v Gerrit Dirck Goessens 5.000 dubbele klinkers en vracht en stapelen 

50v jonge Claes van Haastrecht 7.000 dubbele klinkers en vracht, bewaken, vervoeren 

50v Pieter Claesz zand 

50v - schouwhuur, 5 bokken en 5 schouwen 

51 via Gerrit Geerlofsz: Thijsgen, knecht timmeren aan verschillende bruggen 

51 Evert Jacobsz metselen 

51 Cornelis Jansz en 8 personen metselen op St.-Joost en aan de Cralincxe brug en elders 

51 Evert Jacobsz 10 tonnen tras 

51 Willem sceepslijter 3 hoed kalk, rood zand 
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51 - schouwhuur 

51 Jan die minrebroder en knecht het uurwerk stellem met de 3 wijzers 

51 Adriaen cuyper arbeid 

51 Thijsgen en Govert 
arbeid aan de gevangenis op de Tiendewegspoort en aan 't verlaat en de boom en 
hout 

51 Cornelis Jansz en 6 personen arbeid aan de Dijkspoort en de muren gestut 

51v Evert Jacobsz 12 tonnen tras en 14 tonnen kalk 

51v Dirck Maertsz van nivert 6.000 klinkers en brengen 

51v Adriaen bleycker en Aert Geerlofz 
een bok droge aarde brengen en kruien naar mr. Moenen toren; 2 dammen slaan 
aan de Cralingse brug om het verlaat te vermaken 

51v Jacob die leidekker werk bij de grauwe broeders (=Cellebroeders) 

51v zijn knecht arbeid en schouwhuur, vervoer 

51v Dirck smit 
247 pond ijzerwerk ten behoeve van een tralie in de Tiendewegspoort in het 
privaat, waar de gevangenen uitgebroken waren 

51v Govert en Thijsgen en Adriaen die cupers knecht timmeren 

51v Evert Jacobsz en 2 personen en 3 opperlieden de bruggen gerepareerd en 5 tonnen tras 

51v Dirck Jansz 6,5 tonnen kalk 

52 Adriaen Matheusz klinkers en tichelstenen, 7 maanden voor het dragen van stenen en gereedsschap 

52 - schouwhuur 

52 Baert Dirck straatges 5,5 kar zand, gootsteen voor de Dijkspoort en vervoer 

52 Jacob die leidekker en opperman dekken bij de Minderbroeders en 600 leien 

52 Egbert die leidekker werk in de loden zolder bij het uurwerk en solderen 

52 Govert die knecht, Jacob die leidekker arbeid en 150 leien 

52 Kers Dircxz en 1 persoon metselen aan de Lange brug 

52 Evert Jacobsz 2 tonnen tras 

52 Simon Sobbe een ballast om mee te bestraten voor de St.-Joostkapel 

52 Aert Geerlofz en Adruaen die bleyckere 2 bokken en schouwen naar de torens gebracht 

52 Theeu Jansz een plank voor de lange brug 

52 Cornelis Jacobsz stukken hout voor de brug en palen voor den Hoorn 

52v Cornelis Pietersz en Cornelis Harmansz vier roeden en 3 voet straatmaken bij het Kralings bruggetje 

52v Marten Jansz hun opperman arbeid en zand, 18 karren 

52v Adriaen bleycker en Aert Geerlof baggeren voor St.-Joostkapel 

52v Adriaen cuyper ons timmerman en twee knechten arbeid 

52v Goessen houdtzager en maat 11 sneden zagen van een balk 

52v Aert Geerlofsz 3 schouwen baggeren onder de korven van de vismarkt 
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52v Jacob Jansz schoonmaken tussen de school en Hansgen procureur 

52v Cornelis Jacobsz 4 Luikse balken 

52v Daem Jansz 1 daarvan geleverd, alle 4 gebruikt voor palen voor 't gat van de haven 

52v - die palen inheien en huur van het schip waar de hei op stond en slepen en vervoer 

53 Adriaen cuyper en Claes Pietersz timmeren in de stad 

53 Govert Adriaen, knecht arbeid 

53 Evert Jacobsz en 2 personen metselen voor St.-Joostbrug en 1 ton tras 

53 Willem sceepbreker 9 tonnen kalk 

53 Dirck Maertsz van ruvert 1.500 dubbele stenen, 2 karren zand 

53 Frans slotenmaker 
2 boeien aan het blok bij Hansge procureur, een pijpsleutel in de kamer met de 
stoelen en 2 sleutels daar; het "horlogie" verstellen 

53 - 
zand voor het bestraten in de Kleiwegspoort, Potterspoort en Veerstalpoort en 
vervoer en stenen 

53 Baert Dirck straaten 6 voet trapstenen voor de brug van Simon Henricxz 

53 Cornelis Harmansz en Cornelis Pietersz en opperman Mairte Jansz bestraten 

53v Dirck smit 
107,5 pond ijzerwerk, bouten en grote spijkers voor de hei en aan 't verlaat te 
Gouwsluis; dubbele middelnagels en kleine dennenagels en schotspijkers 

53v Brechgen die kleischuitenvoerder 
5 schuiten klei op 't verlaat gebracht en de Gouwsluis en effenen en stampen in de 
wang van 't verlaat 

53v de kerkmeesters spijkers en lood, in de stad gebruikt 

53v Adriaen Willemsz en Govert en Louris 
2 keer naar Gouwsluis, waar de deuren in stukken waren voor de reparatie; werk 
aan Doelenpoortje; schuithuur, 3 keer varen en hout 

53v helpers uit het volk bij Gouwsluis verteringen 

53v Gerrit die sluysbewaerder schiphuur 

53v Jacob Moel een balk voor de Gouwsluis 

53v Cornelis Jacobsz 
5 gezaagde balken, gebruikt in de school, 4 enkele balken aan de hei, rondhouten 
en middelhout en zagen, vervoer en slepen 

53v Adriaen 
een plank, waar een valdeur van gemaakt is, een plank aan de wang, hout voor 
een blokslot aan de school 

53v Cornelis Harmansz en Cornelis Pietersz bestraten 

53v Baert Dirck straatges 4 karren zand 

53v Job Fransz 300 dubbele stenen 

53v Aert Geerlofsz baggeren en de aarde naar de torens brengen 

54 Adriaen cuyper en 2 personen timmeren aan de steiger van 't Veerstal, en in Haastrecht 

54 Cornelis Jacobsz 
2 oude "gauborden" (=ijkborden?) gebruikt op deze steugers; 20 keperhouten en 
een middelhout, gebruikt op de brug 
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54 Cornelis stratenmaker en opperman de straat maken in Haastrecht 

54 - schuithuur en planken naar Haastrecht vervoeren 

54 Evert Jacobsz en 2 personen metselen aan de Magdalenentoren 

54 Adriaen Matheusz 150 dubbele stenen 

54 Meeus die rietdekker en een jongen dekken op de timmerschuur en tenen 

54 Dirck smit 
een bout en 4 kruisplaten en een beugel; 18 grote spijkers tezamen wegend 77 
pond; grote en kleine spijkers, gebruikt dit alles aan het verlaat te Gouwsluis en 
aan de steigers van 't Veerstal en Haastrecht 

54v Adriaen Willemsz en Govert arbeid 

54v Cornelis Jacobsz 5 rondhouten aan 't hek van de Potterspoort, 12 keperhouten 

54v Jan Ghijsen arbeid bij de Minderbroeders 

54v Goessen en maat zagen 

54v Cornelis Jacobsz 3 keperhouten en 2 gezaagde sparren 

54v Roel slepen en mennen 

54v helpers van Aert onkosten 

54v Pieter die gruyser glazen bij de Minderbroeders en reparaties daar en aan het stadhuis 

54v Cornelis Pietersz slotenmaker geld 

54v Adriaen Willemsz arbeid 

54v Loutje zijn knecht en Govert, knecht "die die heye opholpen heffen"; slepen 

54v Cornelis Jacobsz 6 houten van 30 voet, gebruikt aan het huisje, waar men het lood geeft 

54v Dirck smit 
aan pondwerk, 34 pond; spijkers, gebruikt aan het hek op de Gouwe, de 
Gouwsluis en het huisje van Gerrit Geerlofsz 

54v Adriaen Willemsz en Govert en Louris timmeren, en de vuurroeren verzamelen 

54v Rolof Simonsz mennen en slepen 

54v Meeus rietdekker riet, en het privaathuisje repareren in de voetboogsdoelen 

55 Pieter glazenmaker glazen repareren bij de Minderbroeders en op het stadhuis 

55 Willem Daemsz en 8 of 10 mannen 
bijten hakken bij de dam die in de IJssel lag. Volgens de aanbesteding moesten ze 
bijten hakken of ze kregen geen geld 

55 Jacob die leidekker en maat arbeid en 200 leien, 6 vorsten 

55 Cornelis Harmansz stratenmaker de vloer in de kerk van de Minderbroeders gemaakt 

55 Govert, Adriaensknecht arbeid, 2 gezaagde palen 

55 Cornelis Pietersz slootmaker sleutels en sloten bij de Minderbroeders vermaakt aan de "Liberarije" 

55 Adriaen Willemsz en knecht 
arbeid; 2 gezaagde palen gebruikt aan de Kleiwegspoort, 1 spar, de oude boom 
voor het gat van de haven slepen naar de Doelen, de bok 

55 Meeus "Decker" en knecht dekken, 10 bossen riet, tenen in de voetboogdoelen 

55 Frans slotenmaker allerlei sloten en sleutels 
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55v Adriaen timmerman en Govert en Louken arbeid 

55v Adriaen den doeven een grote "path/aak?", die van de brug gedreven was bij het vissen 

55v Gerrit Baerntsz' kinderen een balk van de stad gevonden die weggedreven was 

55v Daem Cornelisz en Dammas die scuytvoerder de balk naar 't Hoofd brengen met hun schepen 

55v - de balk met paarden het Hoofd optrekken 

55v Teeu Jansz een plank gebruikt aan de brug van Simon Henricxz 

55v Teeu 4 sparren 

55v - een balk, die gebroken was toen men de balk optakelde 

55v Dirck die smit 
9 pond ijzerwerk, namelijk een klink en een ...eensel? aan Jan Gielisz; allerlei 
spijkers overal in de stad gebruikt 

55v Teeu Adriaensz 2 wagenschotten bij de Minderbroeders 

55v Jonge Willem Vroesen nieuwe touwen, om de papegaai mee op te richten 

55v dulle Simon opwinden en de sluis lichten 

55v Minderbroeders Jan het vuurroer helpen "vesten", stampers maken 

55v de Heilige Geest-meesters het marktveld schoonmaken gedurende een jaar 

56 de kinderen van Gerrit Baerntsz 4 of 5 balken opvissen die afgedreven waren 

         

14 Diversen  

56v Claes die coster 
5 toortsen voor de 4 burgemeesters en de schout, 's nachts te gebruiken indien 
nodig 

56v Dirck Aelbrechtsz, gezworen bode voor nieuwjaar 

56v Hubrecht Pietersz en Dirck Adriaensz, eerste deurwwarder in de raad geld 

56v Gerrit Geerlofsz, Joost Jansz, Dirck Pietersz, cipiers in Den Haag gels 

56v Claes die koster 
omdat hem bevolen is "voir dat hij een tonnetje bier accijnsvrij begeerde", een jaar 
lang 

56v Daem die metselaar 2,5 roe dak 

56v Degenaar Jansz 
3 weegschalen, 2 paar koperen schalen met 2 koperen "slapers", 1 van 8 pond 
naar beneden en 1 van 1 ponf naar beneden 

56v Degenaar Jansz lood om de wacht mee te regelen 

56v Degenaar Jansz loden gewicht om de lakens in de raam te wegen 

56v de damleggers 
een ton bier, omdat zij voor hun eten 2 keer moesten pompen als de dam "elcke 
reyse in ging en die wijelen zeer liepen" 

56v de koster van St.-Joostkapel het uurwerk verstellen 

57 Reyer die wielmaker 3 "raders" aan de slang maken 

57 de schutters op H. Sacramentsdag, toen ze in de processie gingen met pijpen en trommels 
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57 de "vaender" van de oude schutters het vaandel dragen in de processie 

57 Gerrit Jansz uit Gouwsluis 
geld op advies van de kamer, omdat hij 's nachts bericht kwam brengen van de 
"oploep" van Amsterdam 

57 mr. Lenart, secretaris van de keizer 
twee gesloten brieven, één inzake die van Schoonhoven wegens hun zuivelmarkt, 
en de ander aan rentmeester Willem Goudt inzake het maken van een sluis achter 
het slot 

57 Paep Heyn en Scaeff en nog 2 schippers samen al het geschut om de stad schoongemaakt en alle kameren gesmeerd 

57 de 2 bodes van de schutterij 
voor het melden aan de schutters dat ze op Sacramentsdag in het harnas 
moesten gaan, en dat ze messen moesten dragen 

57 de pijpers en de trommelaars geld, omdat ze met de schutters omgingen op St.-Jansdag in de processie 

57 de 2 vaandeldragers van de schutterij het vaandel dragen in de processie op St.-Jansdag 

57 de 2 bodes van de schutters melding aan de schutters, dat ze op St.-Jansavond in het harnas moesten g 

57 Govert 
dat de schutters bij de Cellebroeders waren en dat zij in de kerk niet mochten 
schieten 

57v - een riem papier voor de belastingen 

57v in Antwerpen gekocht 54 el sindaal om een baan te maken voor de kloveniers 

57v Tonis Bosch, wagenaar 28 juli, de tijding gebracht dat Munster "gewonnen" was 

57v de vrouw van Ghijsbrecht Hugez op de St.-Margrietenmarkt in Leiden 10 's Gravesandse kazen gekocht 

57v de griffier van Mechelen 
kopiëren van het octrooi volgens welk men de Goudse bieren niet mag belasten, 
en het kopiëren van het vonnis tegen die van Amsterdam, nog kopiëren van het 
octrooi "dat men binnen een kwartier mijls jurisdictie ..." 

57v mr. Lennart Hardinck secretaris 
een brief, gezonden aan mr. Vincent en de procureur-generaal inzake de 
Schoonhovense zuivelmarkt 

57v Jacob Dircz tinnegieter 
vanwege het stadserf, aan hem verkocht, en de 13 stuivers per jaar meer die er op 
gekomen is dan het hem verkocht was door de tresoriers 

57v die van de wet 
toen men de eerste mis van de orgels hield voor het offer, die van de wet, de bode 
en de klerk-voorspreker 

58 Pieter Anthonisz en Adriaen Dircxz, deurwaarders inzake de gijzeling door hen "gedaen" in 1532, 1533 en 1535 

58 Dirck Adriaensz 2 stokkek aan de vaandels van de 2 schutterijen 

58 Jacon Harmanszoons zuster de vaandels naaien 

58 Jacob Fransz en Jan van Cleeff de huizen beschrijvem die in de waak behoren te gelden 

58 Nelle Willem Stevensz 
verteringen bij haar thuis voor de burgemeesters en de tresoriers, toen Evert 
Jacobsz aannam de Kleiwegsbrug te maken 

58 de wijbisschop de kinderen onderrichten, op bevel van de kamer, ook zijn kapelaan en dienaar 

58 Jacob Fransz 
gedurende 104 dagen de briefjes ontvangen van alle vreemde luiden die in de 
stad overnachtten, van elke dag, op bevel van de kamer 
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58 Jacob Fransz 20 vuren, die hij achter in de kamer gestookt heeft (?) 

58 mr. Franchois bubbe 
voorgeschoten geld bij processen aangaande de stad Gouda voor de Grote Raad 
te Mechelen 

58v mr. Aert van der Goes, advocaat te Mechelen bezoldiging voor allerlei geschriften van hem en consultaties 

58v Cornelis Dirck Boekel 9 roesen pannendak 

58v Pieter Claesz een roe pannendak 

58v "den blauwen Dirck bode" een brief naar Schoonhoven stad brengen inzake de markt van de stad 

58v bij Gerrit Dame, burgemeester 154 pond kaas gekocht om cadeau te geven 

58v de griffier van de Raad in Den Haag advies van de Raad en de kamer inzake het leggen van een sluis achter het slot 

58v mr. Jan Willeboert 
procuratie houdende van de executeurs van Vincentius de roy wijlen scholaster: 
een restant dat hem toekwam van de scholasterie 

58v Franchois Bubbe, onze procureur te Mechelen 
een bevelschrift van appèl, en de uitvoering daarvan jegens die van 's-
Heeraartskerke omdat zij het Goudse bier wilden belasten tot reparatie van hun 
kerk 

59 de rekenkamer een akte om niet mis te lopen de erfpacht 

59 mr. Baltasars knecht de lijst van de geschriften van die van Schoonhoven kopiëren 

59 Jacob Fransz meer "gevieert" in beide kamers (vuren stoken?) dan volgens de ordonnantie kon 

59 Willem Pietersz, onze procureur in Den Haag geschriften gemaakt voor de stad 

59 - de erfpacht van Stein en tekenen 

59 mr. Gerrit storm de ordonnantie van het weesboek te Delft kopiëren 

59 Dirck Cornelisz 9 roeden pannendak 

59 mr. Dirck Henricxz geschriften kopiëren van die van Schoonhoven o.a. betreffende de zuivelmarkt 

59 Lenart 
uitstel van de kamer inzake zijn erf, omdat de wal van de muren gemaakt moet 
worden, en de schepen er door heen te brengen 

59 Cornelis Pieterlicht morgengeld over 4,5 viertel land in het land van Stein 

59v Jan die bruyn een riem papier in Antwerpen 

59v heer splinter als notaris in Schoonhoven geweest inzake de kwestie met de markten 

59v - 2 brieven uit Mechelen van de gedeputeerden 

59v - 

in Brussel voor het in het net schrijven van een verzoekschrift om een bevelschrift 
te krijgen tegen die van Schoonhoven om hun markt te verbieden en zegel en een 
plakkaat van de tonnen in Vlaanderen; en een adviesbrief aan de Raad van 
Holland inzake het maken van de keur op de brouwerij 

59v - 
het recht van de audiëcier em het zegel van een nieuw octrooi voor het maken van 
een nieuwe sluis achter het slot 

59v de pensionaris en de secretaris van de heer van Nassau geld, waar Gerrit Daem en Reynier Pau zich mee bezig hielden 

59v een deurwaarder kopie van het proces van Adriaen Bosch tegen de stad met aftrek van het maken 
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van de boeken 

59v 
Adriaen Dircxz en Pieter Anthonisz, deurwaarders van het Hof van 
Holland 

betaling inzake de 3 gijzelingen aan de stad om betaling te krijgen van de 
rentmeester 

59v de rentmeester Willem Goudt de pacht van het klerkambt 

60 mr. Balthasar 
allerlei geschriften inzake verschillende processen zoals van mevrouw van Sint 
Servaes, Jacob Joosten, Eurt Claesz 

60 eem smit in Rotterdam 
8 haakbussen gemaakt voor de stad, als vergoeding voor de haakbussen die op 
St.-Jansdag in stukken geschoten waren "die niet en dochten" 

60 Ael in Den Hoern 
betaling in verband met de korting die zij ons gaf voor de wijn, die de kastelein 
gehaald heeft bij haar thuis, vanwege de accijnzen 

60 - wijn die de kerk gehaald heeft 

60 Frans Hugez rentebrieven schrijven, die het kantoor verkocht heeft 

60 Jacob van 't Hoff een regelement maken voor de brandemmers en de emmers te vissen 

         

15 Pannendaken  
61v Pieter Claesz 12,5 roe 

61v de pater van de Magdalenen 17,5 roe voor het huis dat hij getimmerd heeft 

61v Jacob Jansz Moel 19,5 roe pannendak voor zijn huis in de Molenwerf 

61v Cornelis Saertsz 6 roeden voor zijn huis op de Raam 

61v Dirck Jan Hoensz een roe voor zijn huis, aan een nieuwe loods 

61 - saldo 

         

16 Bezoldigingen  
61v Joost Hobbez het Veerstal bewaken en de poort bij het tolhuis 

61v Kers de poortwachter de Kleiwegspoort bewaken 

61v Cornelis Gerritsz als Neellebroer de Dijkspoort bewaken 

61v Harman Govertsz poortwachter de Potterspoort openen en sluiten met het hek en de boom 

61v Anthonis lebuck, deurbewaarder van de Rekenmaker voor nieuwjaar, volgens oude regels 

61v de dienaars van de procureur-generaal voor Nieuwjaar, bij mr. Dirck 

61v Theeu Ghijsbrechtszoons vrouw de Vlamingspoort openen en sluiten 

61v Ploen scoelapper de boem bewaken 

61v mr. moen de Cloveniersdoelen bewaken 

61v Huych Moel, poortwachter de Dijkspoort bewaken en het wed, en het Doelenpoortje openen en sluiten 

62 - 
de kleding van de schepenmeesters, de kastelein, schout, burgemeesters, 
tresoriers en de pensionaris (22 pond) 



GOUDA     --     stadsrekeningen 1501 – 1535                                                                        838 

 

 

62 Anthonis die bode bezoldiging 

62 Dirck Adriaensz de oude schutters in de Doelen 

62 Matgen Baernts het stadhuis bewaken 

62 Jan van Cleeff de weeskamer bewaken 

62 Pieter Jansz, klerk de weeskamer 

62 Gerrit Jansz, wachter op de Gouwsluis bezoldiging 

62 Minderbroeders Jan de St.-Jorisklok stellen 

62 Matge Baernts de tresorierskamer bewaken 

62 de 4 roedragers van de stad de .......? bewaken 

62 Jacob Jansz het vuur dat die van de wet in de Raadkamer 

62 mr. Cornelis barbijer als "stedemeester" 

63 de auditeur in de Rekenkamer in Den Haag 
een uittreksel uit het register inzake de erfpacht die de graaf altijd had op de St.-
Jacobsmarkt 

63 de schepenmeesters voor hun zegels 

63 mr. Dominicus en mr. Pieter Rijck, advocaten te Gent bezoldiging 

63 mr. Franchois bubbe, procureur te Mechelen zijn pensioen 

63 mr. Aert van der Goes, advocaat te Mechelen pensioen 

63 Andries Jansz, schepenmeester de poortpanding van Allerheiligen betalen 

63 42 "maen schutten" van beide schutterijen in verschillende herbergen 

63 mr. Balthasar pensioen 

63 de Minderbroeders maaltijden op St.-Franciscusdag 

63 mr. Dirck Henricxz bezoldiging 

63 Andries Jansz de poortpanding van Kerstmis 

63v Jan die bruyn en Frans Cornelisz de bieraccijns en de hopaccijns bewaren 

63v de oude schutters voor Verzworen Maandag 

63v de Kloveniersschutters voor Verzworen Maandag en St.-Bastiaensdag 

63v Dirck Harmansz bezoldiging voor het helpen bewaren van de accijnzen 

63v Dirck Pietersz bezoldiging 

63v Gerrit Geerlofsz het lood geven in het gat van de Haven en toezicht op het timmerwerk 

63v Willem Jansz, secretaris de secretarie bewaken 

64 - saldo 

         

17 Renten  
64 - lijsten met namen 
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18 Saldo en goedkeuring  
76 - saldo en goedkeuring 

 

 


