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Afkortingen: 

d, denarius, penning. 

s, solidus, schelling. 

lb, libra, pond. 

sc, scutum, schild. 

gp, gulden pieter. 

gr, groot. 

pl, plak. 

sw, swarten 

 

De paginering is volgens de kopie in de studiezaal van het Stadsarchief 

’s-Hertogenbosch. 

 
Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911: 

Verdam, J, Middelnederlandsch woordenboek, ’s-Gravenhage 1911. 

 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406. 

Rekening 4  01 10 1400 tot 03 04 1401.  

Sint Remeis 1400 – Pasen 1401. 
 

p.87 

Dits die rekeningen Dirc Baten soens ende Engbrecht Delft Jacob Aven soens 

soen rentmeesters gemaect in der stat van tsHertogenbossche van ons 

genedigen vrouwen wegen van Brabant ende van der voirs stat wegen als van 

den irsten halven jair ingaende op sente Remeijs dach int jair ons Heren M 

ende IIIIc (vr 01-10-1400) ende weder uijtgaende opten heiligen paeschdach 

int jair ons Heren dusent vierhondert ende een (zo 03-04-1401) den auden 

scilt voir L solidi ende VI denarii paijments gerekent in den irsten 

ontfaen van der stat assisen int halve jair voirscr. 

In den irsten Meeus Spijrinc wijn assijs van den coep I auden scilt 

             1     sc 

Item die selve van LXXV hoechselen LXXV sc     75     sc 

Item die selve van der paijen IIIc XVII½ sc    317,5   sc 

Item Jan van den Hout bier assijs van den coep I sc     1     sc 

Item die selve van XXIII hoechselen XLVI sc     46     sc 

Item die selve van der paijen IIIIc sc     400     sc 

Item Jan Berwout Jans soen coeren assijs LIII sc    53     sc 

Item Jan Munsterman becker assijs XIIII½ sc     14,5   sc 

Item Gherijt van Beerse weverpacht LXXXVI½ sc     86,5   sc 

Item Aert van Crumvoert dat vestgelt XXII sc     22     sc 

Item Rijxken Trulliaert wolpacht VI½ sc       6,5   sc 

Item Wedige Meeus Wedigen soen velpacht XXVII½ sc    27,5   sc 

Item Hein Tijmmer gagelpacht ½ sc ½ quartier      0,625 sc 

Item Jan Berwout Jans soen steenpacht XVI sc     16     sc 

Item Claes Wijnric Screijnmekers soen houtpacht IIII½ sc 

             4,5   sc 

Item Jan Focke smaut assijs LXVI sc       66     sc 

Item Gibe Vet ijserhonichpacht XXV sc      25     sc 

Item Theus van Maren witlederpacht II½ sc       2,5   sc 

Item Jan Noppen Louwer assijs XX sc       20     sc 

Item Rijxken Trulliaert louwerpacht VII sc I quartier     7,25  sc 

Item Jan van Heze aude cleder pacht II½ sc      2,5   sc 

Item Claes van Lier linenwever zaet ende lijnwaet pacht XX½ sc 

            20,5   sc 

Item Willem van den Arenest zadelpacht ½ sc      0,5   sc 

Item Jan Berwout Jans soen pelser pacht VI sc      6     sc 

Item Hein Gleijns kezepacht XXIIII½ sc      24,5   sc 

Item Gibe Vet vischtol C sc       100     sc 

p.88 

Item Godert van Driel zaut ende herinc assijs ende zaut ende herinc pacht 

XIII½ sc           13,5   sc 
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Item Heijn Gleijns zamen coep van herinc ende buckinc XVI sc I quartier

            16,25  sc 

Item Beernt Hugen soens buten assijs van den lakenen IX½ sc 

    9,5   sc 

Item Jan Broecman dat virgier gelt XI sc      11     sc 

Item Godert van Driel dat bodem gelt XIIII sc     14     sc 

Item Gibe Vet die honichmaet VI sc        6     sc 

Item Gheen van der Merendonc die hopmaet III sc I quartier 

             3,25  sc 

Item Hein Oeden soen dat wechgelt ende dijcgelt LII½ sc 

            52,5   sc 

Item Henric Jans soen dat Muntelken boven die Leede V sc 

             5     sc 

Item Rolof Roesmont dat Muntelken beneden die Leede V sc III quartier 

             5,75  sc 

Item Jan van Cleve die zautmaet IIII sc       4     sc 

Item Jan van den Bosch die craen LXXII sc      72     sc 

Item Hein Polslauwer mede assijs LIII sc      53     sc 

Item Lemken van den Laer weder assijs LXXV½ sc     75,5   sc 

Item die selve die weetmaet IIIJ sc        3,5   sc 

Item Merten Pauweter den Eijndoncschen dijc V sc     5     sc 

Item die selve die visscherie van Orten X½ sc     10,5   sc 

Item Hein van Woensel die visscherie in die Aa V sc     5     sc 

Item Henneken Peter Wouters sooen die visscherie van Vucht VIII½ sc 

             8,5   sc 

Item van Ludinc Pinappel ende sinen gesellen van den bier assijs XXVI½ 

Engels nobel maken XLIX aude sc XVI s VI d1     49     sc 16 s  6 d 

Item van Jacob Steenwech van sinen beesten XXXII nije gulden ende van 

Gielis van Ghele V½ nije gulden ende II pl maken XVI sc XVIII s VI d2,3 

            16     sc 18 s  6 d 

1.785,125 sc 34 s 12 d 

(0,375 sc =0,375*606 d = 227,25 d; 

 18 s + 11¼ d = 227¼ d)      1.785,5   sc 16 s   ¾d 

(afgerond)        1.785,5   sc 16 s  1 d 

 

Summa XVIIc LXXXV½ aude scilt XVI solidi I denarius paijment. 

 

Item ontfaen van den cremer assijs int halve jair voirscr XXX libras 30 lb 

Item van den gewanthuse LXXV libras          75 lb 

Item van den vleeschuse XXVIII libras         28 lb 

              133 lb 

 

Summa C XXXIII libre den peter voir XXXV solidi gerekent maken LXX½ aude 

scilt XI solidi IX denarii4. 

 

                         
1 De 26,5 Engelse nobel werd omgerekend naar 49 oude schilden 16 s 6 d =(1 oude sc =606 d)= 
49*606 + 16*12 + 6 d paijment = 29.694 + 192 + 6 d paijment = 29.892 d paijment. Dan 1 Engelse 

nobel = 29.892/26,5 d paijment = 1.128 d paijjment = 1.128/606 oude schild = 1,861 oude 

schild. 
2 De 32 nieuwe gulden en 5,5 nieuwe gulden 2 pl = 37,5 nieuwe gulden 2 pl werden omgerekend 
naar 16 oude schilden 18 s 6 d =(1 oude schild = 606 d)= 16*606 + 18*12 + 6 d paijment = 9.696 

+ 216 + 6 d paijment = 9.918 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 88,6 d 

paijment, dan 2 plakken = 2/12 lichte schild = 88,6*(2/12) d paijment. Dan komen 37,5 nieuwe 

gulden overeen met 9.918 – (88,6*(2/12)) d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = (9.918 – 

(88,6*(2/12)))/37,5 d paijment = 264,086 d paijment. Drie lichte schilden zijn dan 3*88,6 d 

paijment = 265,8 d paijment. Eén nieuwe gulden komt vrijwel overeen met 3 lichte schilden. 
3 Zie p. 114: “Item Herman van Eijndoven ende Peter die Leemplecker om dat si mit ons waren 
doe wi deden panden aen Jacob Steenwech ende aen Gielis van Gele elken gegeven VIII pl maken 

XVI pl.” 

4 133 lb = 133*20 s = 2.660 s =(1 gulden pieter voor 35 s)= 2.660/35 gulden pieter = 76 gulden 
pieter =(1 gulden pieter voor 47 s)= 76*47 s = 3.572 s = 3.572*12 d = 42.864 d = 42.723 + 132 

+ 9 d = 70,5*606 + 11*12 + 9 d =(1 oude sc voor 606 d)= 70,5 oude sc 11 s 9 d. 
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Dits ontfaen van erfcijnsen die men der voirs stat jairlix geldende is int 

halve jair voirscr. 

In den irsten Daniel Roesmonts van sinen twe cameren in den wissel V libras 

          5 lb  .. s .. d 

Item Margriet Elijaes van hoirren twe cameren V lib  5 lb  .. s .. d 

Item Jannes die Joede van sinen III cameren IIII libras X s 

          4 lb  10 s .. d 

p.89 

Item Aert Volken wijf van hoirren twe cameren III libras VI s VIII d5 

          3 lb   6 s  8 d 

Item Wisseken van sinen erve X s    .. lb  10 s .. d 

Item Jan Scrage van sinen erve XXII s VI d  .. lb  22 s  6 d 

Item Dirc Scout van den gevangenre poerten XV s  .. lb  15 s .. d 

Item van Heijn Weders erve in die Colperstraet X s .. lb  10 s .. d 

Item van den rondeel bi der scut boghaert V s  .. lb   5 s .. d 

         17 lb  78 s 14 d 

(12 d = 1 s)        17 lb  79 s  2 d 

(60 s = 3 lb)        20 lb  19 s  2 d 

 

Summa XX libre XIX solidi II denarii paijment maken VIII aude scilden XV 

solidi II denarii6. 

 

Item ontfaen van den lanthueren int Vuchtbroec LXXXV libras XI solidos. 

 

Summa LXXXV libre XI solidi paijment maken XXXIII½ auden scilt XIX solidi 

III denarii7. 

 

Dits ontfaen van den ghenen die poerters geworden sijn in der voirs stat 

int jair voirscr. 

In den irsten van Jan Henric soen van den Vonderen L s    50 s 

Item Jan Weijgerganc L s         50 s 

Item Henric Eijgens van Scindel L s        50 s 

Item Rutger van den Slijc L s         50 s 

Item Jan die Saeft L s          50 s 

Item Henric die Smit van Straten L s       50 s 

Item Godert Gherijt soen uten Bosch van Steensel L s     50 s 

Item Goess soen wilner Goess Alarts soen van Vauderic L s    50 s 

Item Lisbet Jan Marcelijs dochter van Eersel L s     50 s 

Item Wellen Dircs soen Hees L s        50 s 

Item Henric van der Heijden Peters soen L s      50 s 

Item Dirc Peter Tielkens soen van Seelst L s      50 s 

Item Wouter Boen van Hintam L s        50 s 

Item Dirc Peter Luten soens soen van Hezewijc L s     50 s 

Item Peter Hermans soen van Bijstervelt L s      50 s 

Item Jan van der Straten van Cromvoert L s      50 s 

Item Lambrecht Aert Heijmans soens soen van Lijemde L s    50 s 

Item Jan Erenbont van Littoijen L s        50 s 

p.90 

Item Jan Stevens soen van der Steghe L s       50 s 

Item Jan Wouter Danels soen van Rijcoutsvoert L s     50 s 

Item Danel van den Audenhoeven L s        50 s 

Item Jan van den Haefven L s         50 s 

                         
5 BP 1177 f 377v 05 di 10-09-1387 (1), Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus kreeg 2 kamers 
met ondergrond van voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, aan de Markt, naast het kerkhof 

van de Minderbroeders, tussen de kamer van Johannes die Yode enerzijds en erfgoed van 

Godefridus Loijer anderzijds, uit welke kamers 6 pond 13 schelling 4 penning paijment betaald 

moet worden aan de stad Den Bosch. In de Latijnse tekst staat, om de geldsoort aan te duiden, 

het woord “pagamentum” dat met “paijment” werd vertaald. 
6 20 lb 19 s 2 d = 20*240+ 19*20 + 2 d = 4.800 + 228 + 2 d = 5.030 d = 4.848 + 180 + 2 d = 
8*606 + 15*12 + 2 d =(1 oude sc = 606 d)= 8 oude schild 15 s 2 d. 
7 85 lb 11 s = 85*240 + 11*12 d = 20.400 + 132 d = 20.532 d = 20.301 + 228 + 3 d = 
33,5*606 + 19*12 + 3 d =(1 oude sc = 606 d)= 33,5 oude schild 19 s 3 d. 
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Item Jan van Berkel van Maren L s        50 s 

Item Godert van Brecht L s         50 s 

 1200 s 

 

Summa LX libre paijment maken XXIII½ aude scilt XIII solidi III denarii8. 

 

Item ontfaen van Godert Meerskens van dat hem een goet man van Engelen 

gegeven hadde totter stat behoef II licht scilden. 

 

 

Summa II licht scilden maken XIIII solidi XI denarii paijment9. 

 

Summa summarum van al den ontfaen int halve jair voirscr XIXc XXII½ aude 

scilt XIIII solidi VIII denarii paijment10. 

 

p.91 

 

Dit is dit uijtgeven Dircs ende Engbrecht voirs int halve jair voirscr in 

den irsten van den lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix gilt te 

Bruessel int halve jair voirscr. 

XV dage na Bamis (vr 15-10-1400). 

In den irsten Willem Plaetman X s ouder groeten  .. lb  10 s .. d 

Item Bouden van Kijenerem X s     .. lb  10 s .. d 

Item Jan Creijt XX s      .. lb  20 s .. d 

Item Jan Moers V s      .. lb   5 s .. d 

Item Reijner sijn brueder V s     .. lb   5 s .. d 

Item Beatrijs Daniels dochter V s    .. lb   5 s .. d 

Item Jan Lier X s       .. lb  10 s .. d 

Item Margriet van Asch X s     .. lb  10 s .. d 

Item Adam van Vorschelen11 X s     .. lb  10 s .. d 

Item Joest van Steenhout X s     .. lb  10 s .. d 

Item Katerijn Schenckels X s     .. lb  10 s .. d 

Item Katerijn Bastaerts II s VI d    .. lb   2 s  6 d 

Item Aleit van der Noet X s     .. lb  10 s .. d 

Item Mari hoir suster X s     .. lb  10 s .. d 

Item Godert Rolants V s      .. lb   5 s .. d 

Item Jan van Elegem VII s VI d    .. lb   7 s  6 d 

Op alreheiligen dach (ma 01-11-1400) 

Item Amelric Boet L s      .. lb  50 s .. d 

Item Lisbet Cloets V s      .. lb   5 s .. d 

Item Mari van Goijc V s      .. lb   5 s .. d 

Item Margriet hoir suster V s     .. lb   5 s .. d 

Op kerssavont (vr 24-12-1400) 

Item Katerijn Scamps VIII s     .. lb   8 s .. d 

Item Lisbet Drossaten XX s     .. lb  20 s .. d 

Item Willem van Megen V s     .. lb   5 s .. d 

                         
8 60 lb = 60*240 d = 14.400 lb = 14.241 + 156 + 3 d = 23,5*606 + 13*12 + 3 d = 
=(1 oude sc = 606 d)= 23,5 oude schild 13 s 3 d. 
9 De 2 lichte schilden werden omgerekend naar 14 s 11 d paijment = 14*12 + 11 d paijment = 168 
+ 11 d paijment = 179 d paijment. Dan 1 lichte schild = 179/2 d paijment = 89,5 d paijment = 

(179/606)/2 oude schild = 0,148 oude schild. 
10 Inkomsten. 
1.785,5 sc 16 s  1 d (assisen) 

   70,5 sc 11 s  9 d (kramer assijs, gewanthuis en vleeshuis) 

    8   sc 15 s  2 d (erfcijnzen) 

   33,5 sc 19 s  3 d (huur Vughter Broek) 

   23,5 sc 13 s  3 d (poorter geworden) 

     .. sc 14 s 11 d (t.b.v. de stad) 

1.921   sc 88 s 29 d (1,5 sc = 75 s 9 d) 

1.922,5 sc 13 s 20 d (12 d = 1 s) 

1.922,5 sc 14 s  8 d 

11 Zie p. 114: “boede die die boetscap brachte dat Adam van Vorschelen te Bruessel doet was”. 
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Item Gielis van Eijke12 X s     .. lb  10 s .. d 

Item Jan Zuetric X s      .. lb  10 s .. d 

p.92 

Item Heilwich in Ronsenael X s    .. lb  10 s .. d 

Item Jan Mohier XX s      .. lb  20 s .. d 

Item Mechtelt van Baex II s VI d    .. lb   2 s  6 d 

Item Willem van der Hallen X s    .. lb  10 s .. d 

Item Peter sijn soen XX s     .. lb  20 s .. d 

Item Margriet sijn dochter X s    .. lb  10 s .. d 

XV dage na kersdach  (za 08-01-1401) 

Item Jan die Lange X s13      .. lb  10 s .. d 

Item Katerijn van Blitterswijc XV s    .. lb  15 s .. d 

Item Katerijn Buijs X s      .. lb  10 s .. d 

Item Aert van Eijke van den Bosch X s obiit14  .. lb  10 s .. d 

Item Aert van Eijke Lambrecht soen X s   .. lb  10 s .. d 

Item Gielis sijn brueder X s     .. lb  10 s .. d 

Item Peter van der Hallen XX s    .. lb  20 s .. d 

         .. lb 414 s 18 d 

(12 d = 1 s)       .. lb 415 s  6 d 

(20 lb = 400 s)        20 lb  15 s  6 d 

 

Summa XX libre XV solidi VI denarii aude groeten ende voir elc libra groet 

voirs XV½ gulden peter maken IIc XCIX½ oude scilt IX solidi X denarii15. 

 

Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selver stat int halve jair voirscr. 

Op Bamis (vr 01-10-1400). 

In den irsten Aert van Bakel VII libras paijment    7 lb .. s 

Item Willem sijn brueder VI libras X s      6 lb 10 s 

Item Katerijn hoir suster VI libras X s      6 lb 10 s 

Item Jan van Keeldonc IIII libras       4 lb .. s 

Item Gertruijt van Eijndoven VIII libras      8 lb .. s 

Item Lisbet Vincken VIII libras       8 lb .. s 

Item Fije Vogels VIII libras        8 lb .. s 

Item Dirc hoir soen IIII libras       4 lb .. s 

Item Reijner Reijner Willems soen IIII libras     4 lb .. s 

Item Henric sijn brueder IIII libras      4 lb .. s 

                         
12 In rek-5 en rek-6: Gielis van den Bosch. 
13 BP 1182 p 123r 06 za 26-06-1400, Johannes gnd die Langhe wettige zvw Walterus gnd sLangen, 
door wijlen voornoemde Walterus verwekt bij wijlen zijn wettige vrouw Katherina van der Biest, 
?droeg over? aan Arnoldus van Dielbeke, tbv de broers Johannes, Henricus en Arnoldus, kv 

Johannes Prindael, de helft van een lijfrente van 20 schelling oude groten Tournoois, 1 oude 

schild gerekend voor 16½ oude groot, op het leven van voornoemde Johannes te betalen, een 

helft op 25 januari en de andere helft op 25 juli, welke lijfrente voornoemde Johannes gekocht 

had van de stad Den Bosch. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus van Dielbeke. 

14 Zie p.123 (lijrente, Brussel, XXV dage in julio, 25-07-1402:) “Item noch Aert van den Bosch 
van Eijke die wij niet en rekenden int irste halve jair overmids dat hi doet gerekent was bi 

Dirc Baten soens ende Engbrecht Jacob Aven soens soen ende noch leeft X s”. 

15 Het systeem van de 22 lb 13 s oude groten is een ander systeem dan dat van het paijment: 
20 lb 15 s 6 d oude groten = 20 + 15/20 + 6/240 lb oude groten =(1 lb oude gr = 15,5 gp)= 

(20 + 15/20 + 6/240)*15,5 gp. Deze (20 + 15/20 + 6/240)*15,5 gp werden omgerekend naar 299,5 

oude sc 9 s 10 d = 299,5 oude sc 9*12 + 10 d = 299,5 oude sc 108 + 10 d = 299,5 oude sc + 118 

d =(1 oude sc = 606 d)= 299,5 + 118/606 oude schild. Dan 1 gulden pieter = (299,5 + 

118/606)/((20 + 15/20 + 6/240)*15,5) oude schild = 0,931 oude schild. 

In het contract, BP 1182 p 123r 06 za 26-06-1400, staat dat één oude schild gerekend werd voor 

16,5 oude groot. Dan vertegenwoordigen de 299,5 + 118/606 oude schild schilden een bedrag van 

(299,5 + 118/606)*16,5 oude groot = 4.945 oude groten. 

Dan komen 20 lb 15 s 6 d oude groten = 20*240 + 15*12 + 6 d oude groten = 4.800 + 180 + 6 d 

oude groten = 4.986 d oude groten overeen met 4.945 oude groten. Dan 1 d oude groot = 

4.945/(4.986) oude groot = 0,992 oude groot: het in deze summa gehanteerde pond-schelling-

panning-systeem heeft als eenheid de oude groot (de afwijking is minder dan 1%). 

Echter 20 lb 15 s 6 d paijment = 20*240 + 15*12 + 6 d paijment = 4.800 + 180 + 6 d paijment = 

4.986 d paijment 4848 + 132 + 6 d paijment = 8*606 + 11*12 + 6 d paijment =(1 oude sc =606 d)= 

8 oude schilden 11 s 6 d: het in deze summa gehanteerde pond-schelling-penning-systeem is een 

ander systeem dan het voor het paijment gehanteerde pond-schelling-penning-systeem. 
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Item Jorden sijn brueder IIII libras      4 lb .. s 

Item Agneze sijn suster IIII libras       4 lb .. s 

Item Heilwich Pasteels VI libras       6 lb .. s 

Item Lisbet van Heerzel VIII libras       8 lb .. s 

Item Lisbet van der Ynen XL s       .. lb 40 s 

Item Bele Godert Andries wijf IIII libras      4 lb .. s 

Item brueder Rolof Roesmont V libras      5 lb .. s 

p.93 

Item Henric natuerlec soen Art Heijmen VIII libras    8 lb .. s 

Item Jan sijn natuerlec soen VIII libras      8 lb .. s 

Item Oede natuerlec dochter heren Henric Bucs VI libras   6 lb .. s 

Item vrou Hille van Erpe X libras      10 lb .. s 

Item Jan Wolfart XVI libras16,17      16 lb .. s 

          138 lb 60 s 

(60 s = 3 lb)         141 lb 

 

Summa CXLI libre paijment maken LV½ aude scilt XVII solidi III denarii18. 

 

Noch op Bamis (vr 01-10-1400). 

Item Reijner Nolleken VIII aude scilden       8    sc 

Item Meeus Spijrincs IIII sc         4    sc 

Item Eefse Everarts wijf van Berke IIII sc      4    sc 

Item Jan sijn soen IIII sc         4    sc 

Item Ansem sijn natuerlec soen III½ sc       3½   sc 

Item brueder Gherijt van den Nuwenhuze III sc      3    sc 

Item Gertruijt sijn suster III sc        3    sc 

Item Lisbet sijn suster III sc        3    sc 

Item her Dirc Venbosch V sc         5    sc 

Item Jorden Reijner Willems soen I sc       1    sc 

Item Agneze sijn suster I sc         1    sc 

Item Lisbet sijn suster I sc         1    sc 

Item Wouter van Os II½ sc         2,5  sc 

Item Gherijt Scaden II½ sc         2,5  sc 

Item brueder Hubrecht van den Berge bisscop VI sc     6    sc 

Item Dirc natuerlec soen Art Heijmen V sc       5    sc 

Item Willem van Megen XV sc        15    sc 

Item Jacob Wreden IIII sc19         4    sc 

Item Ghisebrecht sijn brueder IIII sc       4    sc 

Item Rolof Delft Jacob Aven soens soen IIII sc      4    sc 

Item Engbrecht sijn brueder IIII sc        4    sc 

Item Jan sijn brueder XI sc        11    sc 

Item Lisbet sijn suster XI sc        11    sc 

Item Aelbrecht die Wael II½ sc        2,5  sc 

Item Henric Henric Hoesschen soen I sc       1    sc 

Item Claes sijn brueder I sc         1    sc 

Item Weijndelmoet sijn suster I sc        1    sc 

p.94 

Item Margriet sijn suster I sc        1    sc 

Item Katerijn sijn suster I sc        1    sc 

Item Jan sijn brueder I sc         1    sc 

                         
16 BP 1179 p 529r 04 wo 08-01-1393, Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Henricus van Hedel, 
tbv Johannes zv voornoemde mr Wolphardus, zijn deel in een lijfrente van 32 pond geld, op het 

leven van zijn voornoemde zoon Johannes, een helft te betalen met Pasen en de andere helft met 

Sint-Remigius, welke rente de stad Den Bosch aan voornoemde Wolphardus moet betalen. 

17 In rek-1+2: Jan van Ghiesen. 
18 141 lb = 141*240 d = 33.840 d = 33.633 + 204 + 3 d = 55,5*505 + 17*12 + 3 d = 
=(1 oude sc = 606 d)= 55,5 sc 17 s 3 d. 
19 Mogelijk verband met BP 1178 f 113r 10 ma 19-07-1389: Jacobus wettige zv Johannes gnd 
Ghisebrechts soen alias gnd Wrede van Herpen droeg over aan Cristina dvw Henricus Gruwel een 

lijfrente van 8 oude schilden of de waarde daarvan in ander “paijment”, een helft te betalen 

met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, aan voornoemde Jacobus verkocht door de stad 

Den Bosch. 
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Item Aleit sijn suster II½ sc         2,5  sc 

Item Mechtelt sijn suster I sc        1    sc 

Item Aleit Claes Piex dochter III½ sc       3,5  sc 

Item Mechtelt Vijnen I½ sc         1,5  sc 

Item Mechtelt Pasteels IIII sc        4    sc 

Item Rolof hoir soen II sc         2    sc 

Item brueder Aelbrecht van Megen II½ sc       2,5  sc 

Item Lisbet sijn suster II½ sc        2,5  sc 

Item Jan van Holair I sc         1    sc 

Item Gherijt van Hezewijc V sc        5    sc 

Item Jan van Os die Plattijnmeker I½ sc       1,5  sc 

Item Claes van Dommelen III sc        3    sc 

Item Godert sijn brueder III sc        3    sc 

Item Peter van Ghenderen IIII½ sc        4,5  sc 

Item Henric Bac Godscalx soen II½ sc       2,5  sc 

Item Henric Bac Willems soen II½ sc        2,5  sc 

Item Aert van Beke I sc          1    sc 

Item Claes Scilder Willems soen I sc I quartier      1,25 sc 

Item Gherijt Scilder Gherijts soen I sc I quartier     1,25 sc 

Item Jacob uter Oesterwijc VII½ sc        7,5  sc 

Item Mechtelt sijn wijf VII½ sc        7,5  sc 

Item Mechtelt van Best I sc III quartier       1,75 sc 

Item Jan Berwout Gherijt soen I sc III quartier      1,75 sc 

Item joffrou Nijcasia VI sc         6    sc 

Item Corstine Meelmans IIII sc        4    sc 

Item Hille natuerlec dochter her Jan Ghijskens I sc     1    sc 

Item Adolf Henric Iegers soen III sc       3    sc 

Item Aelbrecht sijn brueder III sc        3    sc 

Item joffrou Bele Arts dochter van Beke V aude scilden    5    sc 

Item joffrou Beatrijs hoir suster II½ sc       2,5  sc 

Item joffrou Agneze hoir suster II½ sc       2,5  sc 

Item Willem Bac Mathijs soen V sc        5    sc 

Item Lisbet sijn wijf V sc         5    sc 

p.95 

Item Margriet sijn dochter V sc        5    sc 

Item Lisbet sijn dochter V sc         5    sc 

Item Heilwich sijn dochter V sc        5    sc 

Item Heilwich Willem Coelners wijf VII sc       7    sc 

Item Celi Willem Boden wijf V sc        5    sc 

Item Agneze Roempots I sc         1    sc 

Item Bele Andries Tijmmermans wijf II½ sc       2,5  sc 

Item Bele Henric Goderts soens dochter II½ sc      2,5  sc 

Item Margriet Henric Volres dochter V sc       5    sc 

Item Gherijt Merten Monics soen II sc       2    sc 

Item Art sijn brueder II½ sc         2,5  sc 

Item Merten sijn brueder II sc        2    sc 

Item Jacob sijn brueder II½ sc        2,5  sc 

Item Lisbet sijn suster II sc         2    sc 

Item Hille Jan Monics dochter III sc20       3    sc 

Item Lisbet hoir suster III sc        3    sc 

Item Ghisebrecht Jacobs soen van Hedel X sc     10    sc 

Item Aert Vos sijn brueder X sc21       10    sc 

Item Claes Wijnric Screijnmekers soen II½ sc      2,5  sc 

                         
20 BP 1181 p 539r 05 vr 31-10-1399, Johannes Monics droeg over aan zijn schoonzoon Johannes 
van Zidewijnden het vruchtgebruik dat hij heeft in een lijfrente van 6 oude schilden, op het 

leven van Hilla dv voornoemde Johannes Monics, een helft te betalen met Sint-Willibrordus en 

de andere helft in het octaaf van Pasen, welke lijfrente voornoemde Hilla verworven had van de 

stad Den Bosch. 

21 BP 1180 p 455r 01 ma 26-06-1396, Ghisbertus die Koc zv Jacobus van Hedel droeg over aan 
zijn broer Arnoldus Vos zijn deel in een lijfrente van 20 oude schilden, die voornoemde 

Arnoldus Vos zv voornoemde Jacobus van Hedel verworven had van de stad Den Bosch. De brief 

overhandigen aan Willelmus Loijer. 
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Item Conraet sijn soen V sc         5    sc 

Item Margriet Jacobs wijf van Campen V sc       5    sc 

Item Katerijn Storms dochter III sc        3    sc 

Item vrou Aleit van Cronenborch L sc      50    sc 

Item Jan van Dordrecht X sc        10    sc 

Item Henric van Uden V sc         5    sc 

Item Art Stamelart sijn brueder V sc       5    sc 

Item Katerijn van Wijc I sc         1    sc 

Item Heilwich van Wijc I sc         1    sc 

Item Lisbet van Lit III quartier        0,75 sc 

Item Willem soen Willem Art Tielkens V sc       5    sc 

Item Mari Dircs wijf van Loen II½ sc       2,5  sc 

Item Aleit natuerlec dochter Jans van Derentheren IIII sc    4    sc 

Item Volcwich van Rode I½ sc         1,5  sc 

Item Henric hoir brueder I½ sc        1,5  sc 

Item Mechtelt van Loen III sc         3    sc 

Item Godert Sceijvel Goderts soen I½ sc       1,5  sc 

Item Jan sijn wijf I½ sc         1,5  sc 

p.96 

Item Jan Vos XII½ sc         12,5  sc 

Item Lisbet Willems wijf van Hees II sc       2    sc 

Item joffrou Katerijn des Draken IIII sc       4    sc 

Item Lisbet hoir suster IIII sc        4    sc 

Item Elijaes van den Wiel III½ sc        3,5  sc 

Item Margriet Art Heijmen dochter X sc      10    sc 

Item Gertruijt hoir suster X sc       10    sc 

Item Gherijt Jans soen van Berke II sc       2    sc 

Item Mechtelt sijn suster II sc        2    sc 

Item Katerijn sijn suster II sc        2    sc 

Item Hille Henric Hantscoemekers dochter II½ sc      2,5  sc 

Item Hadewich hoir suster II sc        2    sc 

Item Goess Roevers soen I½ sc         1,5  sc 

Item Jan Scrage VII sc          7    sc 

Item Rolof soen Rolofs uter Hagen II sc       2    sc 

Item Jacob Wijnric Screijnmekers soen II½ sc obiit     2,5  sc 

           472,75 sc 

 

Summa IIIIc LXXII aude scilden III quartier. 

 

Op alreheiligen dach (ma 01-11-1400). 

Item Jutte Jans dochter van Os Plattijmekers II½ scilden   2,5  sc   2,5 

Item Ghisebrecht van Vlochoven II½ sc      2,5  sc   5 

Item Art soen Arts van Andel II½ sc       2,5  sc   7,5 

Item Yde wijf wilner Gherijt Brocken VI½ sc     6,5  sc  14 

Item Peter Godert Andries soen IIII sc      4    sc  18 

Item Wouter Potteij VI½ sc        6,5  sc  24,5 

Item Heilwich sijn wijf VI½ sc       6,5  sc  31 

Item Jan van Dordrecht VIII sc       8    sc  39 

Item Elsbeen sijn wijf II sc obiit       2    sc  41 

Item Henric soen wilner Art Heijmen XI sc     11    sc  52 

Item Jan sijn brueder XI sc       11    sc  63 

Item Godert natuerlec soen Willems van Orten III sc    3    sc  66 

Item Katerijn sijn suster III sc       3    sc  69 

Item Aleit sijn suster III sc        3    sc  72 

Item Lane Peters dochter van Erpe IIII sc obiit     4    sc  76 

Item Hille natuerlec dochter heren Jan Ghijskens IIII½ sc   4,5  sc  80,5 

Item Margriet hoir suster IIII½ sc       4,5  sc  85 

p.97 

Item Jan Vos XII½ sc        12,5  sc  97,5 

Item Henric Lanternemeker I sc       1    sc  98,5 

Item Hille sijn dochter I sc        1    sc  99,5 
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Item Wouter Roempot III sc        3    sc 102,5 

Item Willem van Beerse II sc        2    sc 104,5 

Item Heilwich sijn wijf II sc        2    sc 106,5 

Item brueder Gherijt Scilder Gherijt soen I sc I quartier   1,25 sc 107,75 

Item Henric natuerlec soen Andries Mols I½ sc22     1,5  sc 109,25 

Item Tielman Jacobs soen van Campen II½ sc     2,5  sc 111,75 

Item Jan van Holair I sc        1    sc 112,75 

Item Aleit Jan Kox dochter van Opijnen VI sc     6    sc 118,75 

Item Lisbet van Zantwijc V½ sc       5,5  sc 124,25 

Item Stans Gherijt soen van Hemert ½ sc      0,5  sc 124,75 

Item Jan Vijnninc III sc        3    sc 127,75 

Item Dirc Scout III quartier        0,75 sc 128,5 

Item brueder Laurens sijn soen III quartier     0,75 sc 129,25 

Item her Tielman van den Doeren VI sc      6    sc 135,25 

Item Willem van Laerven III sc       3    sc 138,25 

Item Hille sijn wijf III sc        3    sc 141,25 

Item Aert Ysebout Jorden Art Tielkens soens soen II sc   2    sc 143,25 

Item Ghisebrecht sijn dochter II sc       2    sc 145,25 

Item Katerijn sijn dochter II sc       2    sc 147,25 

Item Lisbet Loijen dochter van den Berge I sc     1    sc 148,25 

Item Lisbet Giben dochter van den Broec I sc     1    sc 149,25 

Item Jan soen Jans Roeden I sc23       1    sc 150,25 

Item Gherijt Merten Monics soen II½ sc      2,5  sc 152,75 

Item Aert sijn brueder II½ sc        2,5  sc 155,25 

Item Merten sijn brueder II½ sc       2,5  sc 157,75 

Item Jacob sijn brueder II½ sc       2,5  sc 160,25 

Item Lisbet sijn suster II½ sc       2,5  sc 162,75 

Item Gherijt Jans soen van Derenbroch I½ sc     1,5  sc 164,25 

Item Lisbet sijn wijf I½ sc        1,5  sc 165,75 

Item Gherijt natuerlec soen heren Tielmans van Mulsen III sc24 

    3  sc 168,75 

Item Beernt Godert Sceijvels soen I sc      1    sc 169,75 

Item Andries Weijdehaze I sc        1    sc 170,75 

Item Mette natuerlec dochter Jans van Mijngen XII½ sc   12,5  sc 183,25 

Item her Jan Mersman III½ sc        3,5  sc 186,75 

p.98 

Item meester Jan van Zelant XIII½ sc     13,5  sc 200,25 

Item Godert Rolants X sc       10    sc 210,25 

Item Mechtelt Spronx IIII sc        4    sc 214,25 

Item Mari Tollinx III sc        3    sc 217,25 

Item Godert Poelmans soen IX sc       9    sc 226,25 

Item Gherijt soen Gherijt van den Doeren I sc     1    sc 227,25 

Item Jan sijn brueder I sc        1    sc 228,25 

Item Tielman sijn brueder I sc       1    sc 229,25 

Item Ghisebrecht sijn brueder I sc       1    sc 230,25 

Item Beatrijs sijn suster I sc       1    sc 231,25 

Item Mechtelt sijn suster I sc       1    sc 232,25 

Item Katerijn sijn suster I sc       1    sc 233,25 

Item Luijtgart Ghisebrecht dochter van den Doeren III sc   3    sc 236,25 

Item Jan Claes soen van Beerse II sc      2    sc 238,25 

                         
22 BP 1183 f 151r 02 do 21-06-1403, Voornoemde Henricus nzvw Andreas gnd Molle droeg over aan 
Johannes Mol zvw Gerardus Mol een lijfrente van 3 oude schilden, die de stad Den Bosch aan hem 

moet betalen, één helft op 1 mei en de andere helft met Allerheiligen, welke lijfrente 

voornoemde Henricus gekocht had van de stad Den Bosch. 
23 BP 1182 p 623r 04 za 05-11-1401, Johannes die Rode zvw Johannes tsRoeden droeg over aan 
Johannes van Bercke een lijfrente van 2 oude schilden of de waarde, die de stad Den Bosch aan 

eerstgenoemde Johannes moest betalen, een helft op de eerste dag van mei en de andere helft 

met Allerheiligen. 
24 Zie BP 1183 f 400v 03 do 30-10-1404, Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen droeg over aan 
Johannes Grove smid 30 oude schilden, die aan voornoemde Gerardus de komende 5 jaar zullen 

komen van een lijfrente van 6 oude schilden, die voornoemde Gerardus gekocht had van de stad 

Den Bosch. 
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Item Gherijt sijn brueder II sc       2    sc 240,25 

Item Aert sijn brueder II sc        2    sc 242,25 

Item Margriet Willem Bacs dochter II½ sc25     2,5  sc 244,75 

Item Lisbet hoir suster II½ sc       2,5  sc 247,25 

Item Heilwich hoir suster II½ sc       2,5  sc 249,75 

Item Bate Henric Cupers dochter ½ sc      0,5  sc 250,25 

Item joffr Yene Jan Oems dochter IIII sc      4    sc 254,25 

Item Gertruijt van Eijndoven III sc       3    sc 257,25 

Item her Peter Lebben II sc        2    sc 259,25 

Item Jan sijn soen II sc        2    sc 261,25 

Item Margriet Adams Meijers dochter V sc      5    sc 266,25 

Item Margriet Rolofs Bevers dochter I½ sc      1,5  sc 267,75 

Item her Ghisebrecht van Bakel V sc       5    sc 272,75 

Item Fissie Jacobs dochter van den Berge III quartier    0,75 sc 273,5 

Item Franc van Orten II½ sc        2,5  sc 276 

Item Lisbet sijn wijf II½ sc        2,5  sc 278,5 

Item Katerijn van Wijc ½ sc        0,5  sc 279 

Item Heilwich van Wijc I sc        1    sc 280 

Item Willem Jan Kox dochter ½ sc       0,5  sc 280,5 

Item Aleit Claes Piex dochter III sc      3    sc 283,5 

Item Katerijn Nouden III sc        3    sc 286,5 

Item Lisbet van Lit I sc        1    sc 287,5 

Item Jacob Jans soen van Neijnsel VI sc      6    sc 293,5 

Item her Wouter Mostart V sc        5    sc 298,5 

p.99 

Item Henric Roempot Dirc Boghemekers soen I26 sc ½ dordeel   1 1/6sc 

Item Waelwijn27 sijn brueder I sc ½ dordeel      1 1/6sc 

Item Hille sijn suster I sc ½ dordeel      1 1/6sc 302 

Item Mechtelt natuerlec dochter her Dirc Venboschs III sc   3    sc 305 

Item Hille van Catwijc I sc        1    sc 306 

Item Reijner Arts dochter van Scindel I sc     1    sc 307 

Item joffrou Beatrijs Arts dochter van Beke IIII½ sc    4,5  sc 311,5 

Item joffrou Agneze hoir suster IIII½ sc      4,5  sc 316 

Item meester Engbrecht Hagen II sc       2    sc 318 

Item Eefse28 Gibe Roevers soens dochter II sc     2    sc 320 

Item Katerijn hoir suster I½ sc       1,5  sc 321,5 

Item Jan heren Henric soen van Best II½ sc obiit    2,5  sc 324 

Item Andries Weijdehaze I½ sc        1,5  sc 325,5 

Item Henric Gherijt soen van der Horst V sc     5    sc 330,5 

Item Willem soen Willem Aert Tielkens VI sc     6    sc 336,5 

Item Aleit Meelmans dochter II½ sc       2,5  sc 339 

Item Aert natuerlec soen Henric Scilders III sc     3    sc 342 

Item Lane natuerlec dochter Ansems van Eerde I sc    1    sc 343 

Item her Rolof Vos XII½ sc       12,5  sc 355,5 

Item Gertruijt Henric dochter van den Kerchove II sc    2    sc 357,5 

Item Yde wijf wilner Gherijt Brocken VI sc     6    sc 363,5 

Item Goess natuerlec soen Dirc Roever Beernts II sc    2    sc 365,5 

Item Merten Jan Peijsters soen I½ sc      1,5  sc 367 

                         
25 BP 1180 p 634v 06 ma 27-11-1396 (2), Willelmus Bac Mathijs soen droeg over aan Henricus zvw 
Walterus Backe van Broechoven zijn deel in een lijfrente van 5 oude schilden of ander paijment 

van dezelfde waarde, op het leven van voornoemde Margareta, een helft te betalen op de eerste 

dag van mei en de andere helft met Allerheiligen, welke lijfrente voornoemde Margareta gekocht 

had van de stad Den Bosch. 

26 In voorgaande jaren was dit voor hem en zijn broer en zuster 1½ + 1/6 schild. 
27 BP 1184 f 043v 06 do 15-01-1405. 
Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert droeg over aan zijn broer Henricus Roempot 

en (dg: zijn zwager) Henricus Wilde brouwer een lijfrente van 3 1/3 oude schild, aan 

voornoemde Waelwinus verkocht door de stad Den Bosch. 
28 BP 1184 f 338r 04 vr 14-05-1406, Henricus Vrieze smid ev Eefsa dvw Ghibo Rovers soen van 
den Broec droeg over aan Rodolphus Koijt zv Willelmus Loijer, tbv hem en zijn vrouw Katherina 

wv Theodericus Mersman, een lijfrente van 4 oude schilden, op het leven van voornoemde Eefsa 

te betalen, één helft met Allerheiligen en de andere helft op 1 mei, welke lijfrente 

voornoemde Eefsa gekocht had van de stad Den Bosch. 
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Item Aelbrecht Reijner Loden soens soen III sc     3    sc 370 

Item Reijner sijn brueder III sc       3    sc 373 

Item Gherijt heren Goessen soen van der Aa XII½ sc   12,5  sc 385,5 

Item Aert Lucas des Walsschen soen II½ sc      2,5  sc 388 

Item Lucas sijn brueder II½ sc       2,5  sc 390,5 

Item Goess sijn brueder II½ sc       2,5  sc 393 

Item Jan sijn brueder II½ sc        2,5  sc 395,5 

Item Margriet sijn suster II½ sc       2,5  sc 498 

Item Yde Groijs II½ sc         2,5  sc 400,5 

          400,529  sc 

 

Summa IIIIc I½ aude scilt. 

 

p.100 

 

Noch op alreheiligen dach (ma 01-11-1400). 

Item Katerijn van Wijc X libras      10 lb  .. s 

Item Aleit wijf wilner Dirc Ywijns V libras     5 lb  .. s 

Item Corstine hoir suster XVI libras     16 lb  .. s 

Item Jorden Reijner Willems soen IIII libras     4 lb  .. s 

Item Peter des dross[aten] clerc XVII cruijsken mottoen dair voir XXXI 

libras XIX solidos30 obiit       31 lb  19 s 

Item Ghisebrecht van Vlochoven XVI libras     16 lb  .. s 

Item Jacob Wreden VIII libras        8 lb  .. s 

Item Ghisebrecht sijn brueder VIII libras      8 lb  .. s 

Item Aert Heijmen IIII libras        4 lb  .. s 

Item Lisbet sijn suster XII libras      12 lb  .. s 

Item her Dirc Snoec IIII libras       4 lb  .. s 

Item Maes Willems VIII libras        8 lb  .. s 

Item Agneze sijn wijf VIII libras       8 lb  .. s 

Item Jan van Os die Plattijnmeker L solidos    .. lb  50 s 

Item Aert van Andel IIII libras       4 lb  .. s 

Item Heilwich Fijen XL solidos      .. lb  40 s 

Item Ghisebrecht van den Doeren XII libras    12 lb  .. s 

          150 lb 109 s 

(100 s = 5 lb)         155 lb   9 s 

 

Summa CLV libre IX solidi paijment maken LXI½ aude scilt III solidi III 

denarii31. 

 

Op kerssavont  (vr 24-12-1400). 

Item Ywijn Stiers VIII libras       8 lb  .. s .. d 

Item brueder Jan Stiers IIII libras      4 lb  .. s .. d 

Item her Tielman van den Doeren XI libras    11 lb  .. s .. d 

Item Ghisebrecht sijn brueder XI libras    11 lb  .. s .. d 

Item Mechtelt sijn suster XI libras     11 lb  .. s .. d 

Item her Tielman voirs XXII s VI d aude groten dair voir XLI libras V 

solidos VI denarios32       41 lb   5 s  6 d 

Item meester Jan van Heerzel VIII libras     8 lb  .. s .. d 

Item Boijken sijn brueder VIII libras     8 lb  .. s .. d 

Item Lisbet sijn suster VIII libras      8 lb  .. s .. d 

                         
29 Een verschil van 1 oude schild met de optelling in de rekening. 
30 De 17 kruisken mottoen werden omgerekend naar 31 lb 19 s paijment = 31*240 + 19*12 d 
paijment = 7.668 d paijment. Dan 1 kruisken mottoen = 7.668/17 d paijment = 451,059 d paijment 

=(1 oude schild voor 606 d)= (7.668/606)/17 oude schild = 0,744 oude schild. 
31 155 lb 9 s = 155*240 + 9*12 d = 37.200 + 108 d = 37.308 d = 37.269 + 36 + 3 d = 61,5*606 + 
3*12 + 3 d =(1 oude sc = 606 d)= 61,5 oude schild 3 s 3 d. 
32 Er werd betaald 22 s 6 d oude groten = 22*12 + 6 d oude groten = 270 d oude groten die 
werden omgerekend naar 41 lb 5 s 6 d paijment = = 41*240 + 5*12 + 6 d paijment = 

9.840 + 60 + 6 d paijment = 9.906 d paijment =(1 oude sc = 606 d)= 9.906/606 oude schild. Dan 

1 oude schild = 270/(9.906/606) d oude groot = 16,517 d oude groot. Vergelijk met BP 1182 

p 123r 06 za 26-06-1400, waarin staat dat één oude schild gerekend werd voor 16,5 oude groot. 
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Item Aleit sijn suster VIII libras      8 lb  .. s .. d 

Item Boijken Goutsmit VIII libras      8 lb  .. s .. d 

Item her Rolof Vos XII libras      12 lb  .. s .. d 

Item Jan van Keeldonc VI libras      6 lb  .. s .. d 

Item Maes Willems IIII libras       4 lb  .. s .. d 

Item Agneze sijn wijf IIII libras      4 lb  .. s .. d 

Item Aelbrecht die Wael VII libras      7 lb  .. s .. d 

p.101 

Item Willem Coelners VII libras      7 lb  .. s .. d 

Item Heilwich sijn wijf VII libras      7 lb  .. s .. d 

Item Godert die Hoijer XX libras     20 lb  .. s .. d 

Item Heilwich sijn wijf XX libras     20 lb  .. s .. d 

Item Willem soen Willem Pasteels VIII libras    8 lb  .. s .. d 

Item Dirc Lambrecht soen van den Hoevel IX libras   9 lb  .. s .. d 

Item Aleit sijn wijf IX libras      9 lb  .. s .. d 

Item Rutger Rutgers soen van Erpe XVI libras   16 lb  .. s .. d 

Item Ysabeel her Goderts dochter van Os IIII libras   4 lb  .. s .. d 

Item Aert van Beke VIII libras      8 lb  .. s .. d 

         267 lb   5 s  6 d 

 

 

Summa IIc LXVII libre V solidi VI denarii paijment maken C V½ aude scilt 

XVII solidi IX denarii33. 

 

Noch op kerssavont (vr 24-12-1400). 

Item Katerijn Willem Minnemeers wijf V scilden      5    sc 

Item Margriet hoir dochter III½ sc34        3,5  sc 

Item Lisbet hoir dochter III½ sc35        3,5  sc 

Item Willem hoir soen III½ sc36        3,5  sc 

Item Willem Coelners II½ sc         2,5  sc 

Item Heilwich sijn wijf II½ sc        2,5  sc 

Item Mari Dircs wijf van Loen III½ sc       3,5  sc 

Item Aleit wijf wilner Gherijt van Geffen II½ sc     2,5  sc 

Item Dirc van den Asch IIII½ sc        4,5  sc 

Item Jan Anthonijs soen van den Weteringen III sc     3    sc 

Item Willem soen Willem Art Tielkens V sc       5    sc 

Item her Dirc Venbosch V sc         5    sc 

Item Nelle Jan Batenborchs wijf II½ sc37       2,5  sc 

Item Hille sijn dochter II½ sc        2,5  sc 

Item Agneze Gibe Scaeps wijf was I sc I quartier     1,25 sc 

Item her Godert uten Cameren X sc       10    sc 

Item Margriet Ghisebrecht dochter van Stakenborch VI½ sc    6,5  sc 

Item Florens her Willems soen van der Aa XIII½ aude scilden  13,5  sc 

                         
33 267 lb 5 s 6 d = 267*240 + 5*12 + 6 d = 64.080 + 60 + 6 d = 64.146 d = 63.933 + 204 + 9 = 
105,5*606 + 17*12 + 9 d =(1 oude sc = 606 d)= 105,5 oude schild 17 s 9 d. 
34 BP 1178 f 345v 06 do 03-02-1390, Willelmus Mijnnemere schonk aan Hermannus Avemari en 
Margareta dv voornoemde Willelmus het deel dat aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Katherina behoort, in een lijfrente van 7 oude schilden, welke lijfrente voornoemde Margareta 

gekocht had van de stad Den Bosch. 

35 BP 1184 f 328r 05 do 29-04-1406, Reijmboldus van Geffen en zijn vrouw Elizabeth dvw 
Willelmus Mijnnemere droegen over aan Johannes van Amerzoijen 14 oude schilden, die de komende 

2 jaar aan hen zullen komen van een lijfrente van 7 oude schilden, die voornoemde Elizabeth 

gekocht had van de stad Den Bosch, op haar leven, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. 
36 BP 1182 p 072v 02 za 24-04-1400, Willelmus wettige zvw Willelmus Mijnnemere droeg over aan 
Johannes Berwout zv Theodericus Berwout een lijfrente van 7 oude schilden, op het leven van 

eerstgenoemde Willelmus, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

welke lijfrente eerstgenoemde Willelmus gekocht had van de stad Den Bosch. Katherina wv 

voornoemde Willelmus Mijnnemere droeg haar vruchtgebruik en recht in deze lijfrente over aan 

voornoemde Johannes Berwout. 

37 BP 1180 p 334v 05 wo 24-03-1395, Nella wv Johannes Bathenborch droeg over aan Rodolphus zv 
Johannes Gerijs haar vruchtgebruik in alle goederen, waarin voornoemde Johannes was overleden, 

uitgezonderd haar lijfrente van 5 oude schilden van de stad Den Bosch. 
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Item Gherijt sijn brueder XIII½ sc       13,5  sc 

Item Henric Bac Godscalc Roesmonts soen I½ sc      1,5  sc 

Item brueder Claes Scilder I½ sc        1,5  sc 

Item Gherijt Jan Zebrechts soens soen III sc      3    sc 

Item Jan sijn brueder III sc         3    sc 

p.102 

Item Margriet sijn suster III sc        3    sc 

Item Yene sijn suster III sc         3    sc 

Item Gielis soen Gielis van den Doeren I½ sc      1,5  sc 

Item Aert sijn brueder I½ sc         1,5  sc 

Item Lisbet sijn suster I½ sc         1,5  sc 

Item Aert soen Willem Gielis soens I½ sc       1,5  sc 

Item her Jan van Orten I sc         1    sc 

Item Lisbet Gevarts dochter van Orten I sc      1    sc 

Item Gertruijt Hennekens dochter van Gemert II sc     2    sc 

Item Aert soen Henric Dicbier Goderts soen III sc     3    sc 

Item Hille van Sweensberch I sc        1    sc 

Item Bele van Os Francken dochter van Haren I sc     1    sc 

Item Bele van Os Jans dochter van Loet II½ sc      2,5  sc 

Item meester Aert Buc VIII½ sc        8,5  sc 

Item Jan Vijnninc IIII sc         4    sc 

Item Lisbet sijn wijf IIII sc         4    sc 

Item Dirc Jans soen van Vucht II½ sc       2,5  sc 

Item Adolf Henric Iegers soen IIII½ sc       4,5  sc 

Item Aelbrecht sijn brueder V sc        5    sc 

Item Ghisebrecht Daniel Roesmonts soen II½ sc      2,5  sc 

Item Jan sijn brueder II½ sc         2,5  sc 

Item Rolof sijn brueder II½ sc        2,5  sc 

Item Aleit sijn suster III sc         3    sc 

Item her Dirc van Gemert II sc        2    sc 

Item Heilwich van Wijc I½ sc         1,5  sc 

Item Yde Dirc Baten soens dochter I½ sc       1,5  sc 

Item Lisbet Jan Sluzemans dochter I½ sc       1,5  sc 

           171,75 sc 

 

Summa C LXXI½ aude scilt I quartier 

 

Op ons vrouwen dach purificacio (wo 02-02-1401). 

Item Boijken Goutsmit XII libras X solidos paijment   12 lb  10 s 

Item Jan van Zon VIII libras        8 lb  .. s 

Item Heilwich Wonders V libras       5 lb  .. s 

Item Hadewich hoir dochter V libras       5 lb  .. s 

p.103 

Item Henric Lemmens IIII libras       4 lb  .. s 

Item Gertruijt sijn wijf IIII libras      4 lb  .. s 

Item Jacob van Vladeracken XL solidos     .. lb  40 s 

Item Aert van den Broec VIII libras       8 lb  .. s 

Item her Tielman van den Doeren VIII libras     8 lb  .. s 

           54 lb  50 s 

           56 lb  10 s 

 

Summa LVI libre X solidi paijment maken XXII aude scilden XIX solidi38. 

 

Noch op ons vrouwen dach voirs (wo 02-02-1401). 

Item Claes Wijnric Screijnmekers soen II½ scild     2,5  sc 

Item Katerijn sijn suster II½ sc       2,5  sc 

Item brueder Jan Stierken V sc       5    sc 

Item Everart van Berke V sc        5    sc 

Item Katerijn van Wijc II sc        2    sc 

                         
38 56 lb 10 s = 56*240 + 10*12 d = 13.440 + 120 d = 13.560 d = 13.332 + 228 = 22*606 + 19*12 d 
=(1 oude sc = 606 d)= 22 oude schilden 19 solidi. 
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Item brueder Henric van Os III sc       3    sc 

Item brueder Rolof Roesmont IIII sc       4    sc 

Item Henric Jan Screijnmekers soen III sc      3    sc 

Item Aert van Beke I sc         1    sc 

Item Godert Willem Pasteels soen III sc      3    sc 

Item Jacob Wreden VIII sc39        8    sc 

Item Ghisebrecht sijn brueder V sc       5    sc 

Item Agneze Hermans dochter van Langel II sc     2    sc 

Item Mechtelt Trulliarts I½ sc       1,5  sc 

Item Maes Willems IIII sc        4    sc 

Item Agneze sijn wijf III sc        3    sc 

Item her Godert uten Cameren XX sc      20    sc 

Item Henric Aert Heijmen soen II sc       2    sc 

Item Jan sijn brueder II sc        2    sc 

Item Lisbet Aert Vriesen dochter I sc      1    sc 

Item Dirc Jordens soen van Hoekelem I sc      1    sc 

           80,5  sc 

 

Summa LXXX½ aude scilden. 

 

p.51 

Op sente Gertruden dach (do 17-03-1401). 

Item Jan Beernt Hugen soens soen I sc I quartier    1,25 sc 

Item Beernt sijn brueder I sc I quartier      1,25 sc 

Item Gherijt Scilder Willems soen I½ sc      1,5  sc 

Item Aleit sijn wijf I½ sc        1,5  sc 

Item brueder Jan van Swalmen II½ sc       2,5  sc 

p.104 

Item Yde Heinen des Bruijnen dochter I sc      1    sc 

Item joffrou Lisbet joncher Dircs Roevers dochter I sc   1    sc 

           10    sc 

 

Summa X aude scilden. 

 

Summa summarum van alder lijfpensien int halve jair voirscr XVIc LXXXI½ 

aude scilt XVI solidi VII denarius40. 

 

                         
39 BP 1178 f 340r 10 za 15-01-1390, Jacobus zvw Johannes gnd Wrede van Herpen droeg over aan 
Godefridus Herbrechts soen een lijfrente van 16 oude schilden of de waarde, op het leven van 

voornoemde Jacobus te betalen, een helft met Lichtmis (02-02) en de andere helft met Sint-

Petrus-Banden (01-08), aan hem verkocht door de stad Den Bosch. En: BP 1178 f 302v 11 do 29-

09-1390, Godefridus gnd Herbrechts soen droeg over aan Henricus die Hoessche kramer de helft 

van een lijfrente van 16 oude schilden, op het leven van Jacobus zvw Johannes Wrede van Herpen 

te betalen, een helft met Lichtmis en de andere helft met Sint-Petrus Banden, welke rente 

voornoemde Jacobus gekocht had van de stad Den Bosch, en welke rente voornoemde Godefridus 

verworven39 had van voornoemde Jacobus. En: BP 1179 p 014bv 04 di 29-11-1390, Godefridus 

Herbrechts soen droeg over aan Johannes Vinninc goudsmid de helft van een lijfrente van 16 

oude schilden, op het leven van Jacobus zv Johannes Wrede, een helft te betalen met Lichtmis 

en de andere helft met Sint-Petrus-Banden, welke gehele lijfrente Jacobus zvw Johannes Wrede 

van Herpen verworven had van de stad Den Bosch, en welke lijfrente voornoemde Jacobus 

overgedragen had aan voornoemde Godefridus. 

40 Lijfrenten. 
  299,5  sc  9 s 10 d (lijfrenten, Brussel, verschillende dagen, in pond groten) 

   55,5  sc 17 s  3 d (lijfrenten, Den Bosch, Bamis, in pond paijment) 

  472,75 sc .. s  . d (lijfrenten, Den Bosch, Bamis, in oude schilden) 

  401,5  sc .. s  . d (lijfrenten, Den Bosch, Allerheiligen, in oude schilden) 

   61,5  sc  3 s  3 d (lijfrenten, Den Bosch, Allerheiligen, in paijment) 

  105,5  sc 17 s  9 d (lijfrenten, Den Bosch, kerstavond, in paijment) 

  171,75 sc .. s  . d (lijfrenten, Den Bosch, kerstavond, in oude schilden) 

   22    sc 19 s  . d (lijfrenten, Den Bosch, Lichtmis, in paijment) 

   80,5  sc .. s  . d (lijfrenten, Den Bosch, Lichtmis, in oude schilden) 

   10    sc .. s  . d (lijfrenten, Den Bosch, Sint-Geertruidag, in oude schilden) 

1.680,5  sc 65 s 25 d (1 sc = 50 s 6 d) 

1.681,5  sc 15 s 19 d (12 d = 1 s) 

1.681,5  sc 16 s  7 d. 
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Dits gegeven van erfcijnse dien die voirs stat jairlix gilt int halve jair 

voirscr. 

In den irsten ons vrouwen van Brabant van der stat gemeijnten ende van 

zomigen hofsteden binnen der stat LXXXII aude groeten ende II d auds maken 

XVIII libras IIII s IIII d41      18 lb  4  s  4 d 

Item den canonicken van Sente Jans van sente Elsbenen altare X s 

          .. lb 10  s .. d 

Item den selven van sente Claes altare V libras    5 lb ..  s .. d 

Item den selven van der scutten hofstat V s   .. lb  5  s .. d 

Item den selven van den auden raethuze V s   .. lb  5  s .. d 

Item Sente Peters capellen te Maelstrem XIII s   .. lb 13  s .. d 

Item joncher Dirc den Roever van den auden raethuze IIII libras 

           4 lb ..  s .. d 

Item den heiligen geest van den selven XXXV s   .. lb 35  s .. d 

Item den huze van Postel van den selven V s   .. lb  5  s .. d 

Item den beghinen van den selven X s    .. lb 10  s .. d 

Item der formarie van den selven X s    .. lb 10  s .. d 

Item van den lande dair men der stat dike mede helt XIII s IIII d 

          .. lb 13  s  4 d 

Item van den lande dair men doer die maet gheet XVI s  .. lb 16  s .. d 

Item van enen wech die te Vlijmen waert uijt gheet XIII s .. lb 13  s .. d 

Item den auden scutten van dat hen die stat jairlix gilt op kerss[avont] 

(24-12) XII Brabant dobbel maken XXXVIII libras VIII s VI d42 

          38 lb  8  s  6 d 

          65 lb 147 s 14 d 

(12 d = 1 s)         65 lb 148 s  2 d 

(140 s = 7 lb)         72 lb   8 s  2 d 

 

Summa LXXII libre VIII solidi II denarii paijment maken XXVIII½ aude scilt 

VIII solidi XI denarii43. 

 

Dits gegeven van der stat dijeneren loen int halve jair voirscr. 

In den irsten den pieperen op ten toeren XXVI nije gulden maken XXVIII 

libras XVI solidos44       28 lb  16  s ..   d 

Item den meester van den ure clocke X libras   10 lb  ..  s ..   d 

Item Godert Rolants om dat hi die lijfpensien te Bruessel betaelt X gulden 

peter maken XXIII libras X s45      23 lb  10  s ..   d 

Item Godefridus van Woensel VIII libras     8 lb  ..  s ..   d 

Item van den Orten poerten der poerten aen den boem ende aent Muntelken te 

sluten VI libras         6 lb  ..  s ..   d 

Item van der valporten opt Hintamereijnde II Brabant dobbel maken VI libras 

VIII s I d46          6 lb   8  s  1   d 

                         
41 In rekening-2 “In den irsten ons vrouwen van Brabant van der stat gemeijnten XLVI s VIII d 
den auden groet voir IX d maken XIIII lib paijment”, werd één oude groot omgerekend naar 54 d 

paijment. Nu hebben we 18 lb 4 s 4 d = 18*240 + 4*12 + 4 d = 4.320 + 48 + 4 d = 4.372 d. Er 

werden 82 oude groten 2 d ouds omgerekend naar deze 4.372 d paijment. Als we de 2 d ouds 

verwaarlozen, dan 1 oude groot = 4.372/82 d paijment = 53,317 d paijment. 
42 De 12 Brabantse dobbel werden omgerekend naar 38 lb 8 s 6 d paijment = 38*240 + 8*12 + 6 d 
paijment = 9.120 + 96 + 6 d paijment = 9.222 d paijment. Dan 1 Brabantse dobbel = 9.222/12 d 

paijment = 768,5 d paijment = 768,5/606 oude schild = 1,268 oude schild. 
43 72 lb 8 s 2 d = 72*240 + 8*12 + 2 d = 17.280 + 96 + 2 d = 17.378 d = 17.271 + 96 + 11 d = 
28,5*606 + 8*12 + 11 d =(1 oude sc = 606 d)= 28,5 oude schild 8 s 11 d. 
44 De 26 nieuwe gulden werden omgerekend naar 28 lb 16 s paijment = 28*240 + 16*12 d paijment 
= 6.720 + 192 d paijment = 6.912 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 6.912/26 d paijment = 

265,846 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 88,6 d paijment, dan 3 lichte 

schilden = 3*88,6 d paijment = 265,8 d paijment. De nieuwe gulden komt vrijwel overeen met 3 

lichte schilden. 
45 De 10 gulden pieter werden omgerekend naar 23 lb 10 s = 23*240 + 10*12 d = 5.520 + 120 d = 
5.640 d. Dan 1 gulden pieter = 5.640/10 d paijment = 564 d paijment = 564/606 oude schild = 

0,931 oude schild. 
46 De 2 Brabantse dobbel werden omgerekend naar 6 lb 8 s 1 d paijment = 6*240 + 8*12 + 1 d 
paijment = 1.537 d paijment. Dan 1 Brabantse dobbel = 1.537/2 d paijment = 768,5 d paijment = 

768,5/606 oude schild = 1,268 oude schild. 
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Item van Pinappels poerten XX s     .. lb  20  s ..   d 

p.105 

Item van der waterpoerten beneden die Bazeldoncsche Brugge XL s 

          .. lb  40  s ..   d 

Item van der Bazeldoncscher poerten XX s    .. lb  20  s ..   d 

Item van der waterpoerten tegen der volre trappe XX s  .. lb  20  s ..   d 

Item van sHeilichs Cruijs poerten III libras    3 lb  ..  s ..   d 

Item van Picken poerten XL solidos     .. lb  40  s ..   d 

Item van de coepoertken XXX s      .. lb  30  s ..   d 

Item Dirc Splittaf van der Hintamer poerten te verwaren XIII nije gulden 

maken XIIII libras VII s XJ d47     14 lb   7  s 10,5 d 

Item van der Orten poerten te hueden V gulden ende XXV placken maken VI 

libras VI s48         6 lb   6  s ..   d 

Item van der Vuchter poerten XIII nije gulden maken XIIII libras VII s XJ 

d49          14 lb   7  s 10,5 d 

Item noch der meester van der ure clocken VII aude Gelre gulden maken X 

libras XVIII s IX d50       10 lb  18  s  9   d 

         128 lb 242  s 31   d 

(24 d = 2 s)        128 lb 244  s  7   d 

(240 s = 12 lb)        140 lb   4  s  7   d 

 

Summa C XL libre IIII solidi VII denarii paijment maken LV½ aude scilt XXII 

denarii51. 

 

Dits gegeven van den Vuchteren dike te houden int halve jair voirscr C 

libras paijment maken XXXIX½ aude scilt V s III d52  39,5 sc 5 s 3 d 

Item Otten Bruijstens van den Hinthamschen dike XVI sc 16   sc . s . d 

          55,5 sc 5 s 3 d 

Summa LV½ aude scilt V solidi III denarii. 

 

Dits gegeven van boden gesent in der stat orber int halve jair voirscr. 

In den irsten Aert Meeus gereden te Bruessel des sondagen voir Severini (zo 

17-10-1400) doen onse vrouwe van Brabant die stat ontboden hadde ende was 

uijt VI dage elcs daichs XX s paijments maken XVI licht sc III pl53 

          16 sc   3  pl 

Item die selve gereden te Hoechstraten op alre heiligen dach (ma 01-11-

1400) ende was uijt II dage maken V sc V pl    5 sc   5   pl 

                         
47 De 13 nieuwe gulden werden omgerekend naar 14 lb 7 s 10,5 d paijment = 14*240 + 7*12 + 10,5 
d paijment = 3.360 + 84 + 10,5 d paijment = 3.454,5 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 

3.454,5/13 d paijment = 265,731 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 88,6 d 

paijment, dan 3 lichte schilden = 3*88,6 d paijment = 265,8 d paijment. De nieuwe gulden komt 

vrijwel overeen met 3 lichte schilden. 
48 De 5 gulden 25 plakken werden omgerekend naar 6 lb 6 s paijment = 6*240 + 6*12 d paijment = 
1.440 + 72 d paijment = 1,512 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 88,6 d 

paijment, dan 25 plakken = (25/12)*88,6 d paijment. Dan komen de 5 gulden overeen met 1,512 - 

(25/12)*88,6 paijment. Dan 1 gulden = (1,512 - (25/12)*88,6)/5 d paijment = 265,483 d 

paijment. 3 lichte schilden = 3*88,6 d paijment = 265,8 d paijment. De gulden komt vrijwel 

overeen met 3 lichte schilden. 
49 De 13 nieuwe gulden werden omgerekend naar 14 lb 7 s 10,5 d paijment = 14*240 + 7*12 + 10,5 
d paijment = 3.360 + 84 + 10,5 d paijment = 3.454,5 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 

3.454,5/13 d paijment = 265,731 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 88,6 d 

paijment, dan 3 lichte schilden = 3*88,6 d paijment = 265,8 d paijment. De nieuwe gulden komt 

vrijwel overeen met 3 lichte schilden. 
50 De 7 oude Gelderse gulden werden omgerekend naar 10 lb 18 s 9 d paijment = 10*240 + 18*12 + 
9 d paijment = 2.400 + 216 + 9 d paijment = 2.625 d paijment. Dan 1 oude Gelderse gulden = 

2.625/7 d paijment = 375 d paijment. Dan 1 oude Gelderse gulden =(1 oude sc = 606 d)= 375/606 

oude schild = 0,619 oude schild. 
51 140 lb 4 s 7 d = 140*240 + 4*12 + 7 d = 33.600 + 48 + 7 = 33.655 d = 33.633 + 22 d = 
55,5*606 + 22 d =(1 oude sc = 606 d)= 55,5 oude schild 22 d. 
52 100 lb = 24.000 d = 23.937 + 60 + 3 d = 39,5*606 + 5*12 + 3 d =(1 oude sc =606 d)= 39,5 
oude schild 5 s 3 d. 
53 Er werd voor 6 dagen betaald 6*20 s paijment = 120*12 d paijment = 1.440 d paijment, die 
werden omgerekend naar 16 lichte schilden 3 plakken = 16 + 3/12 lichte schild. Dan 1 lichte 

schild = 1.440/(16 + 3/12) d paijment = 88,615 d paijment = (1.440/606)/(16 + 3/12) oude 

schild = 0,146 oude schild. 



SAsH OSA 1, stadsrekening 4 van 01 10 1400 tot 03 04 1401. 

 

18 

Item noch die selve gereden tot Eijndoven op sente Hubrecht dach (wo 03-11-

1400) ende was uijt II dage V sc V pl     5 sc   5   pl 

Item Pauwels gesent totten greve van Megen des donredagen voir Lucie (do 

09-12-1400) ende was uijt III dage des daichs VIII pl maken II sc 

           2 sc  ..,. pl 

Item Eertken Meeus gereden te Bruessel ende te Loeven XXVI dage in december 

(zo 26-12-1400) ende was uijt VII dage XVIII sc XI½ pl 

          18 sc  11,5 pl 

Item Pauwels gesent te Bruessel aen Willem van Megen om ons poerter wil die 

hi hadde doen arresteren was uijt VII dage IIII sc VIII pl 

           4 sc   8   pl 

Item die selve gelopen om den hogenscouthet op jairsdach (za 01-01-1401) 

ende was uijt V dage III sc IIII pl      3 sc   4   pl 

Item Jan Mauwart ten selven mael oic gesent om den hogenscouth V dage III 

sc IIII pl          3 sc   4   pl 

Item Jan van Mechelen gesent aen Henric Goderts soen om heren Pauwels wil 

van Haestricht des dinsdagen voir dertiendach (di 04-01-1401) XVI pl 

          .. sc  16   pl 

Item Ertken Meeus gesent aen den here van Hoechstraten des sondagen voir 

Martini (zo 07-11-1400) ende was uijt III dage VIII sc I½ pl 

           8 sc   1,5 pl 

Item die selve gereden op sente Mertens avont te Craendonc ende weder te 

Hoechstraten ende was uijt IIII dage X sc X pl   10 sc  10   pl 

Item die selve gereden aen ons vrouwen van Brabant ende aen die stede van 

Loeven ende van Bruessel op kerssavont (vr 24-12-1400) VII dage XVIII sc 

XI½ pl         18 sc  11,5 pl 

Item die selve gereden des dinsdagen na versworen maendach54 (di 11-01-1401) 

aen den here van Hoechstraten III dage VIII sc I½ pl   8 sc   1,5 pl 

Item die selve gereden des vridagen voir sente Anthonijs dach (vr 14-01-

1401) aen den joncher van Craendonc III dage VIII sc I½ pl 

           8 sc   1,5 pl 

Item Pauwels gesent tot Hoechstraten op sente Sebastiaens avont (wo 19-01-

1401) III dage II sc        2 sc  ..,. pl 

Item den selven gesent aen Henric Goderts soen des vridagen na Pauli (vr 

28-01-1401) I dach VIII pl      .. sc   8   pl 

Item den selven gesent tot Beke van den vonnis dat die gesworen gereijct 

hadden II dage XVI pl       .. sc  16   pl 

Item Willeken Pansermeker gesent tot Megen ende was uijt III dage II sc 

           2 sc  ..,. pl 

p.106 

Item Jan van Mechelen gesent tot Maze Eijcke des woensdagen voir halfvasten 

(woensdag voor Letare wo 09-03-1401) ende was uijt III dage II sc 

           2 sc  ..,. pl 

Item Ertken Meeus gereden te Craendonc op sente Pauwels dach (di 25-01-

1401) III dage VIII sc I½ pl       8 sc   1,5 pl 

Item die selve gereden tot Hoechstraten op ons vrouwen dach als men kerssen 

bernt (wo 02-02-1401) II dage V sc V pl     5 sc   5   pl 

Item die selve gereden tot Loeven op sente Peters dach (di 22-02-1401) ende 

was uijt VI dage XVI sc III pl     16 sc   3   pl 

Item die selve gereden opten vierden dach van Merte (vr 04-03-1401) aen ons 

vrouwen van Brabant ende aen die stede van Loeven ende van Bruessel ende 

was uijt VI dage maken XVI sc III pl    16 sc   3   pl 

Item Pauwels gesent des maendagen na halfvasten (maandag na Letare: ma 14-

03-1401) tot Jan Zerijs ende was uijt III dage II sc   2 sc  ..,. pl 

Item Willem van den Grave gesent des sondagen na groetvastelavont (na 

invocavit: zo 27-02-1401) aen den greve van Megen II dage XVI pl 

          .. sc  16   pl 

Item Beernt van Stakenborch gesent te Ravensteijn te Grave ende aen den 

scouthet van Pedelant IIII dage XXXII pl    .. sc  32   pl 

                         
54 Maandag na 6 januari, beloken Pasen of beloken Pinksteren. 
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Item Pauwels gesent tot Hedel aen heren Otten van den Lecke des maendagen 

voir Palmen (ma 21-03-1401) enen dach VIII pl   .. sc   8   pl 

Item den selven gesent te Megen op sente Gertruden avont (wo 16-03-1401) 

enen dach VIII pl        .. sc   8   pl 

Item den selven gesent te Hedel op sente Gertruden dach (do 17-03-1401) I 

dach VIII pl        .. sc   8   pl 

Item den selven gesent aen Henric Dicbier van Mierle des maendagen na 

Palmen (ma 28-03-1401) II dagen XVI pl    .. sc  16   pl 

Item Dirc van den Broec gesent opten iersten vridach in merte (vr 04-03-

1401) aen Dirc van Lijnden ende Jan van Lienden Bastaert II dage XVI pl 

          .. sc  16   pl 

161 sc 223   pl 

(216 pl = 18 sc)       179 sc   7   pl 

 

Summa C LXXIX licht scilden VII placken maken XXVI aude scilden XIII solidi 

I denarius55. 

 

Dits gegeven van schencken heren ende vrouwen ende goeden luden int halve 

jair voirscr. 

In den irsten den here van Hoechstraten geschenct op sente Lisbetten dach 

(vr 19-11-1400) IIII kannen wijns maken V licht sc IIII pl 

           5 sc   4 pl 

Item gescenct ten selven mael den joncher van Craendonc IIII kannen wijns 

maken V sc IIII pl        5 sc   4 pl 

Item gescenct des maendaichs na Mathie (ma 28-02-1401) des hertogen raet 

van oirligens IIII kannen wijns V sc IIII pl    5 sc   4 pl 

Item gescenct den scepenen van Landen II kannen wijns II sc VIII pl 

           2 sc   8 pl 

          17 sc  20 pl 

(12 pl = 1 sc)        18 sc   8 pl 

 

Summa XVIII licht scilden VIII placken maken II½ auden scilt XI solidi VII 

denarii56. 

 

Item gegeven her Adam van Mierde op alreheiligen dach (ma 01-11-1400) 1 

quarte wijns op kersdach (za 25-12-1400) 1 quart op ons vrouwen dach 

purificacio (wo 02-02-1401) I quart ende op ons vrouwen dach annunciacio 

(vr 25-03-1401) I quart die quarte IIII pl maken XVI pl  . sc  16 pl 

Item meester Jan van Best IIII quarten also maken XVI pl  . sc  16 pl 

Item Roever Boest IIII quarten also maken XVI pl   . sc  16 pl 

           . sc  48 pl 

(48 pl = 4 sc)          4 sc. 

 

Summa IIII licht scilden maken J auden scilt IIII solidi III denarii57. 

 

Dits gegeven van den straten te vegen ende scoen te maken int halve jair 

voirscr. 

In den irsten Boijden Cloenken van der marct scoen te maken XXXII½ nijen 

gulden           32,5 g 

Item Wouter Nuwelaet van der Hintamerstraten XXIIII½ gulden  24,5 g 

Item Copken Stinen soen van der Orten straten VIII gulden    8   g 

                         
55 De 179 lichte schilden 7 plakken = 179 + 7/12 lichte schild werden omgerekend naar 26 oude 
schilden 13 s 1 d =(1 oude schild = 606 d)= 26*606 + 13*12 + 1 d paijment = 15.756 + 156 + 1 d 

= 15.913 d paijment. Dan 1 lichte schild = 15.913/(179 + 7/12) d paijment = 88,611 d paijment 

= (15.913/606)/(179 + 7/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
56 2,5 oude sc 11 s 7 d = 2,5 oude sc + 11*12 + 7 d = 2,5 oude sc + 132 + 7 d = 2,5 oude sc + 
139 d =(1 oude sc = 606 d)= 2,5 + 139/606 oude schild. En 18 lichte sc 8 plakken = 18 + 8/12 

lichte schild. Deze 18 + 8/12 lichte schild werden omgerekend naar 2,5 + 139/606 oude schild. 

Dan 1 lichte schild = (2,5 + 139/606)/(18 + 8/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
57 De 4 lichte schilden werden omgerekend naar 0,5 oude schild 4 s 3 d =(1 oude schild = 606 
d)= 0,5*606 + 4*12 + 3 d paijment = 303 + 48 + 3 d paijment = 354 d paijment. Dan 1 lichte 

schild = 354/4 d paijment = 88,5 d paijment = (354/606)/4 oude schild = 0,146 oude schild. 
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Item Jan van Diest van der Vischmarct XI½ gulden    11,5 g 

Item Peter van der Hoeven van der Vuchter straten XXIII½ gulden  23,5 g 

p.107 

Item Gherijt van Beerse van der Colperstraten XXI gulden   21   g 

           121   g 

 

Summa C XXI nije gulden maken LIII aude scilden IIII solidi I denarius58. 

 

Dits gegeven om straet steen ende om sant ende van den selven te halen ende 

te wegen ende van dat dair toe hoirt int halve jair voirs. 

In den irsten gecoft tegen Melijs van Hoesden V last ende VI wage steens 

die last om XVIII nije gulden maken XCVI nije gulden VI½ pl I doijtken 

          96   g    6,5 pl 1 d 

Item Jan van der Merendonc om dat si den steen holpen laden ende ontladen 

des saterdagen voir halfvasten (zaterdag voor Letare: za 12-03-1401) elken 

gegeven V pl maken X pl       ..,. sc  10   pl . d 

Item op den selven dach gegeven Jan van Hamont ende Rijxken van Aken van 

den steen wage te vuren uter kerken after Willem Boede VIII pl 

          ..,. sc   8   pl . d 

Item den selven Jan ende Rijxken ende Willem van Bottel van den wagen weder 

in die kerke te vueren XII pl      ..,. sc  12   pl . d 

Item Heinen van Loet van den gewichte weder te vueren in die wage I pl 

          ..,. sc   1   pl . d 

Item gegeven Waterman van Orten om VIII pleiten sands VIII scilde 

           8   sc  ..,. pl . d 

Item Willem den Coster van den straet steen uten scepe te laden aen die 

Maze ende ten Bosch te vueren in die goede weke (na zo 27-03-1401) V sc 

           5   sc  ..,. pl . d 

Item des dijnsdagen na palmen (di 29-03-1401) IIII knechten gegeven van den 

steen wagen uter kerke te vueren aen den boem XVI pl  ..,. sc  16   pl . d 

Item meester Henric Straetmeker in die goede weke (na zo 27-03-1401) 

gewracht III½ dach aen den steen te wegen elcs dachs IIII½ auden Vleemschen 

groten maken III½ sc III vliguijt59      3,5 sc  ..,. pl 3 vl 

Item Uden gewracht in die selve weke III dage des daichs XX vliguijt maken 

XVII pl I swarten60       ..,. sc  17   pl 1 sw 

Item Ghize enen dach IIII pl61      ..,. sc   4   pl . d 

Item Duijsch enen dach VIII pl62     ..,. sc   8   pl . d 

Item Scoutken Gize Duijsch ende Dirc van der wage in die kerke te vueren 

ende op te draegen op paeschavont (za 02-04-1401) XXI pl 

          ..,. sc  21   pl . d 

Item van eenre pleiten dair men die wage mede vuerde III½ pl 

          ..,. sc   3,5 pl . d 

                         
58 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden, dan werden de 121 nieuwe 
gulden = 363 lichte schilden omgerekend naar 53 oude schilden 4 s 1 d =(1 oude schild = 606 

d)= 53*606 + 4*12 + 1 d paijment = 32.118 + 48 + 1 d paijment = 32.167 d paijment. Dan 1 

lichte schild = 32.167/363 d paijment = 88,614 d paijment = (32.167/606)/363 oude schild = 

0,146 oude schild. 
59 Er werd 3,5 dag gewerkt voor 4,5 oude Vlaamse groot per dag: in totaal 3,5*4,5 oude Vlaamse 
groot. Deze 3,5*4,5 oude Vlaamse groot werden omgerekend naar 3,5 lichte schild 3 vlieguten = 

3,5 lichte schild 6/7 plak = 3,5 + (6/7)/12 lichte schild. Dan 1 oude Vlaamse groot = (3,5 + 

(6/7)/12)/(3,5*4,5) lichte schild = 0,227 lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte 

schild = 88,6 d paijment, dan 1 Vlaamse groot = 88,6*((3,5 + (6/7)/12)/(3,5*4,5)) d paijment = 

20,091 d paijment = (88,6/606)*((3,5 + (6/7)/12)/(3,5*4,5)) oude schild = 0,033 oude schild. 

Het dagloon van de meester stratemaker was in maart 1401 was 4,5 oude Vlaamse groot of (3,5 + 

6/(7*12))/3,5 lichte schild = 1,02 lichte schild. 
60 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak dan werd er 3 dagen gewerkt voor 20 
vlieguten per dag: in totaal 60 vlieguten = 120/7 plak. Deze 60 vlieguten = 120/7 plak werden 

omgerekend naar 17 plakken 1 swarten = 119/7 plak 1 swarten. Dan 1 swarten = 1/7 plak = 0,5 

vliegute. Het dagloon van Uden in maart 1401 was 20 vlieguten = 40/7 plak = 40/(7*12) lichte 

schild = 0,476 lichte schild. 
61 Het dagloon van Ghize in maart 1401 was 4 plakken = 4/12 lichte schild = 0,333 lichte 
schild. 
62 Het dagloon van Duijsch in maart 1401 was 8 plakken = 8/12 lichte schild = 0,667 lichte 
schild. 
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Item om J libra zeepen die wage mede te smeren I pl  ..,. sc   1   pl . d 

De som is63:    96 g 16,5 sc 108 pl 3 vl 1 doijtken 1 sw. 

 

Summa C IIII½ nije gulden V doijtken maken XLV½ aude scilt XVIII solidi I 

denarius64. 

 

Dits gegeven van porten bruggen sluzen diken ende muren te maken ende te 

houden int halve jair voirs. 

In den irsten Gherijt van Vucht gevuert aen den diepen dijc in die weke 

voir sente Severijns dach (voor za 23-10-1400) ende in die weke dair na C 

ende LXXXIII voeder rosschen ende van elken voer VI vliguijt maken XXVI 

licht sc VI vliguijt65      26   sc  ..   pl   6 vl 

Item Hubrecht Geroncs soen ter selver tijt gevuert C LXXXII voeder alsoe 

maken XXVI sc66       26   sc  ..   pl  .. vl 

Item Loedewich die Weert geveurt C LXXXIII voeder alsoe maken XXVI sc VI 

vliguijt        26   sc  ..   pl   6 vl 

Item Hein Reuwen C LXXXIII voeder alsoe maken XXVI sc VI vliguijt 

         26   sc  ..   pl   6 vl 

Item Hein Grieten soen C LXXXIII voeder maken XXVI sc VI vliguijt 

         26   sc  ..   pl   6 vl 

p.108 

Item Gherijt Loedewichs soen C LXXXIII voeder XXVI sc VI vliguijt 

         26   sc  ..   pl   6 vl 

Item Art Roelofs soen LXXXII voeder maken XI sc VIII pl II vliguijt67 

         11   sc   8   pl   2 vl 

Item Claes Peters soen LXV voeder maken IX sc XII vliguijt68 

          9   sc  ..   pl  12 vl 

Item Geroonc van Orten C LXXXIII voeder maken XXVI sc VI vliguijt 

         26   sc  ..   pl   6 vl 

Item Jan Gerijt soen C XIIII voeder maken XVI sc XII vliguijt69 

         16   sc  ..   pl  12 vl 

Item Jan Daems LXXVII voeder maken XI sc70  11   sc  ..   pl  .. vl 

Item Maes Geroncs die rosschen geset VI dage elcs daichs VII pl maken III½ 

sc          3,5 sc  ..   pl  .. vl 

                         
63 Als we ervan uitgaan dat 1 plak = 4 doijtken, dan is de som gelijk aan 96 g 5 doijtken 16,5 
sc 107,5 pl 3 vl 1 sw. Dan moeten 16,5 sc 107,5 pl 3 vl 1 sw gelijk zijn aan 8,5 nieuwe 

gulden. Dan 16,5 sc 107,5 pl 3 vl 1 sw = 16,5 lichte sc + 107,5 + 6/7 + 1/7 plak = 16,5 lichte 

sc + 108,5 plak = 16,5 + 108,5/12 lichte schild. Dan 1 nieuwe gulden = (16,5 + 108,5/12)/8,5 

lichte schild = 3,005 lichte schild, afgerond 3 lichte schilden. 
64 Als we ervan uitgaan dat 1 plak = 4 doijtken en dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden, 
dan werden de 104,5 nieuwe gulden 5 doijtken = 104,5*3 + (5/4)/12 lichte schild = 313,5 + 

(5/4)/12 lichte schild omgerekend naar 45,5 oude schild 18 s 1 d =(1 oude schild = 606 d)= 

45,5*606 + 18*12 + 1 d paijment = 27.573 + 216 + 1 d paijment = 27.790 d paijment. Dan 1 

lichte schild = 27.790/(313,5 + (5/4)/12) d paijment = 88,615 d paijment = (27.790/606)/(313,5 

+ (5/4)/12) oude schild = 0,416 oude schild. 
65 Voor het vervoer van 183 voeder werd betaald 183*6 vl = 1.098 vlieguten. Deze 1.098 
vlieguten werden omgerekend naar 26 lichte sc 6 vlieguten. Dan 26 lichte schilden = 1.098 – 6 

vlieguten = 1.092 vlieguten. Dan 26 lichte schilden = 26*12 plakken = 312 plakken = 1.092 

vlieguten. Dan 1 plak = 1.092/312 vlieguten = 3,5 vliegute. 
66 Voor het vervoer van 182 voeder werd betaald 182*6 vlieguten = 1.092 vlieguten. Deze 1.092 
vlieguten werden omgerekend naar 26 lichte schilden. Dan 26 lichte schilden = 26*12 plakken = 

312 plakken = 1.092 vlieguten. Dan 1 plak = 1.092/312 vlieguten = 3,5 vliegute. 
67 Voor (het vervoer van) 82 voeder werd 82*6 vlieguten betaald = 492 vlieguten. Deze 492 
vlieguten werden omgerekend naar 11 lichte schilden 8 pl 2 vlieguten. Dan 11 lichte schilden 8 

plakken = 11*12 + 8 plakken = 132 + 8 plakken = 140 plakken = 492 – 2 vl = 490 vlieguten. Dan 

1 plak = 490/140 vlieguten = 3,5 vliegute. 
68 Voor (het vervoer van) 65 voeder werd betaald 65*6 vl = 390 vlieguten. Deze 390 vlieguten 
werden omgerekend naar 9 lichte schilden 12 vlieguten. Dan 9 lichte schilden = 9*12 plakken = 

108 plakken = 390 - 12 vlieguten = 378 vlieguten.Dan 1 plak = 378/108 vl = 3,5 vliegute. 
69 Voor (het vervoer van) 114 voeder werd betaald 114*6 vl = 684 vlieguten. Deze 684 vlieguten 
werden omgerekend naar 16 lichte schilden 12 vlieguten. Dan 16 lichte schilden = 16*12 plakken 

= 192 plakken = 684 – 12 vlieguten = 672 vlieguten. Dan 1 plak = 672/192 vl = 3,5 vliegute. 
70 Voor (het vervoer van) 77 voeder werd betaald 77*6 vl = 462 vlieguten. Deze 462 vlieguten 
werden omgerekend naar 11 lichte schilden = 11*12 plakken = 132 plakken. Dan 1 plak = 462/132 

vlieguten = 3,5 vliegute. 
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Item Roelof Art Roelofs soen XI dage alsoe maken VI sc V pl 

          6   sc   5   pl  .. vl 

Item Becker XI dage alsoe maken VI sc V pl   6   sc   5   pl  .. vl 

Item Pauwels Francken soen XI dage alsoe maken VI sc V pl 

          6   sc   5   pl  .. vl 

Item Jan Ysvogel enen dach alsoe maken VII pl 

         ..   sc   7   pl  .. vl 

Item doe men desen dike aldus verdingde te maken ende die straten scoen te 

maken gedronken opt raethuijs III quarten wijns maken XII pl 

         ..   sc  12   pl  .. vl 

Item verdingt tegen Otten Bruijstens die hoeden aen die bruggen opten 

Hintamschen dijc te houden tot sente Remeijs dage (za 01-10-1401) toe naest 

coemende om XII sc III pl     12   sc   3   pl  .. vl 

Item gehaelt tut! Hube Wolfs XLIX½ libre reeps totter valbrugge ende VIII 

libre tutten boem elc libra II pl maken IX sc VII pl 

          9   sc   7   pl  .. vl 

Item gehaelt tut Wouter Wals I½ vierdel laschnagel tutter bruggen onder 

sHeilichs Cruijs poert een groete gehenge ende Jc dobbel laschnagel ende 

IIII groet brugnagel gebesicht aen die waterpoert after Sijmons van 

Gewanden te samen gerekent voir III sc    3   sc  ..   pl  .. vl 

Item Jan die Tijmmerman Staessen brueder gewracht aent hoet aen die 

valpoert ende aen die brugge onder sHeijlichs Cruijs poert in die weke voir 

Martini (voor do 11-11-1400) III dage des dachs X pl maken II½ sc 

          2,5 sc  ..   pl  .. vl 

Item den selven om een hout totten hoede voirs ende om een planke totten 

bruggen III sc        3   sc  ..   pl  .. vl 

Item Jans wijf van Doeveren om een schale gebesicht aen die swengelbrugge V 

pl         ..   sc   5   pl  .. vl 

Item Jan van Best om een brackoen gebesicht aen die waterpoert afte Sijmons 

van Gewanden II sc       2   sc  ..   pl  .. vl 

Item den selven om een brackoen gebesicht aen den dijc tusschen Orten ende 

Den Bosch II sc        2   sc  ..   pl  .. vl 

Item den selven om een hout van XXIIII voeten aen den selven dijc gebesicht 

XII pl        ..   sc  12   pl  .. vl 

Item den selven om seven bout, stuc X pl ende I hout van (dg: VII) XVIII 

voeten om VI pl gebesicht aen die Ortensche sluze maken VI sc IIII pl 

          6   sc   4   pl  .. vl 

Item Goess van Oerschot om IIII bouten totten Ortensche dijc gebesicht XLV 

pl         ..   sc  45   pl  .. vl 

Item Staessen den Tijmmerman om een vonder totten Ortensche dijc II sc 

          2   sc  ..   pl  .. vl 

Item den selven voir een bloc dat mitter donrebussen ontwe geschoten wart 

II sc          2   sc  ..   pl  .. vl 

Item die selve gewracht mit hem dorder aen die waterpoert after Sijmons van 

Gewanden aen die Ortensche sluze ende aen den Ortensche dijc VI dage elken 

des daichs X pl maken XV sc71     15   sc  ..   pl  .. vl 

Item gehaelt tut Willems van Lit I½ vierdel dobbel laschnagel Ic laschnagel 

Ic scotspiker aen voirs sluze ende dijc gebesicht XVII pl 

         ..   sc  17   pl  .. vl 

Item Hille Raessen om II clampuen gebesicht aen die valbrugge opt 

Hintamereijnde II sc       2   sc  ..   pl  .. vl 

p.109 

Item Jan van den Hout den Sloetmeker een slot verstelt aen die Ortensche 

poert dair af gegeven XI pl     ..   sc  11   pl  .. vl 

Item Jacob van Neijsel om IIm ende VIIIc gebackens steens die muer mede te 

paveijen bi den boem VI sc II½ pl     6   sc   2,5 pl  .. vl 

Item Waterman Vm gebackens steens ten Bosch te vuren van den eijdoven II sc 

          2   sc  ..   pl  .. vl 

                         
71 Het dagloon was 10 plakken = 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
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Item Gerijt die Bruijne Gerart Dircs soen ende Henric Stempel van III pant 

mueren te paveijen XVIII sc     18   sc  ..   pl  .. vl 

Item Jan van Oirle van den dreijboem buten die valporte te vermaken des 

woensdagen voir palmen (wo 23-03-1401) VI pl  ..   sc   6   pl  .. vl 

Item Art Trulliart van calc te vueren V sc   5   sc  ..   pl  .. vl 

        342   sc 154,5 pl  62 vl 

(0,5 pl = 1,75 vl)      342   sc 154   pl  63¾vl 

(63 vl = 18 pl)       342   sc 172   pl    ½vl 

(168 pl = 14 sc)        356   sc   4   pl    ½vl 

(kennelijk 0,5 vl = 1 doijtken gerekend?)  356   sc   4   pl   1 dt 

(de optelling is 5 sc lager dan de summa:) 361   sc   4   pl   1 dt 

 

Summa IIIc LXI licht scilden IIII placken I doijtken maken LII½ aude scilt 

XVII solidi III denarii72. 

 

Dits gegeven van der kom op te setten in der kerken ende van dat dair toe 

gebesicht is int halve jair voirs. 

In den irsten Jan van Gielbeke ende Godert van Broechoven gehouwen aen die 

muer dair men den komp in setten soude elc VII½ dach ende elken des daichs 

gegeven X pl maken XII½ lichten sc73    12,5 sc ..    pl .. vl 

Item Jan van Gielbeke enen dach na gewracht doen hi den comp scoen maecte X 

pl74         ..   sc  10   pl .. vl 

Item gegeven Staessen den Tijmmerman om enen balc dair die comp op steet 

XIII½ sc        13,5 sc  ..   pl .. vl 

Item Lisbet Minnemeers om 1 hout totten lenen aen den comp ende een hout 

totten zeemst XX pl      ..   sc  20   pl .. vl 

Item Gielijs van Dijstelberge om I planke dair die comp op steet XXXII pl 

         ..   sc  32   pl .. vl 

Item Heilen Sanders om J vierde lende VIII wagenscot XI sc 

         11   sc  ..   pl .. vl 

Item Gerijt Wamboesticker om VII vertender nagel gebesicht aen den comp 

XXV½ pl        ..   sc  25,5 pl .. vl 

Item Art van Gielbeke van IIII noijsen dair die comp op steet XX pl 

         ..   sc  20   pl .. vl 

Item Jan van Best om II brackoen tut scoren aen den comp IIII sc 

          4   sc  ..   pl .. vl 

Item den selven om III vederlinge blader IX pl  ..   sc   9   pl .. vl 

Item Peter van Weert om LXXXI voet plancken totten comp III½ #sc# II pl 

          3,5 sc   2   pl .. vl 

Item Peter Vogel ende sinen geselle van hout te sagen totten comp III½ dach 

des daichs XVIII pl maken V sc III pl75    5   sc   3   pl .. vl 

Item Heine Brunen ende sinen geselle van sagen XVIII pl 

         ..   sc  18   pl .. vl 

Item Willem van Lit van ijserwerc totten comp IIII ancker die woegen C 

LXVI½ libras ende XII ancker nagel I libram tpont II pl maken te samen 

XXVII sc IX pl       27   sc   9   pl .. vl 

Item den selven om LXIII (dg: s) laschnagel XXVI dobbel laschnagel Jc 

scotspiker IIc tengnagel76 Ic vensternagel een paer gebenge ende I plaet te 

samen gerekent XVII sc      17   sc  ..   pl .. vl 

                         
72 Als we ervan uitgaan dat 1 plak = 4 doijtken, dan werden de 361 lichte schilden 4 plakken 1 
doijtken = 361 + 4/12 + (1/4)/12 lichte schild omgerekend naar 52,5 oude schild 17 s 3 d =(1 

oude schild = 606 d)= 52,5*606 + 17*12 + 3 d paijment = 31.815 + 204 + 3 d paijment = 32.022 d 

paijment. Dan 1 lichte schild = 32.022/(361 + 4/12 + (1/4)/12) d paijment = 88,617 d paijment 

= (32.022/606)/(361 + 4/12 + (1/4)/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
73 Het dagloon was 10 plakken = 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
74 Het dagloon was 10 plakken = 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
75 Het dagloon was 9 plakken = 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
76 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, tengenagel, een nagel gebruikt voor het vastmaken 
van tengels of verbindingslatten. 
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Item Willem voirs ende sijn brueder enen dach gewracht aen den comp dair af 

XX pl77        ..   sc  20   pl .. vl 

Item Staes die Tijmmerman ende Jan sijn brueder gewracht aen den comp elc 

XXVII dage ende Staessen knecht XXIII dage elken des daichs X pl maken 

LXIIII sc II pl78       64   sc   2   pl .. vl 

p.110 

Item Claes den Pijnre van VI reijsen hout te vueren ende van II reijsen den 

craen te vueren in die kerke van Jan Daneels IX pl II vliguijt 

         ..   sc   9   pl  2 vl 

Item Jan van Vlimen van den comp te verwen verdingt om XXXIX #sc# VIII pl 

         39   sc   8   pl .. vl 

Item Gibe die Moelner van den stucken bouts van den comp uter kerken int 

raethuijs te vueren III pl     ..   sc   3   pl .. vl 

Item Willem van Lit III esger I lang bieke ijser II schiven beslagen ende 

II groet nagel dair toe gemaect van scherpen ende van getouwe te gereken 

XII sc        12   sc  ..   pl .. vl 

        208,5 sc 190,5 pl  2 vl 

(0,5 pl = 1,75 vl)      208,5 sc 190   pl  3¾vl 

(3,5 vl = 1 pl)       208,5 sc 191   pl   ½vl 

(180 pl = 15 sc)        223,5 sc  11   pl   ½vl 

(6 pl = 0,5 sc)        224   sc   5   pl   ½vl 

(½ vl verwaarloosd)      224   sc   5   pl 

 

Summa IIc XXIIII licht scilden V placken maken XXXII½ aude scilt XVI 

solidi79. 

 

Dits gegeven van den waechuze aen den kerchove te setten af te breken ende 

weder te maken int halve jair voirs. 

In den irsten Jan van Best om II brackoen stuc II scilde ende IIII hout 

stuc van XXIIII voeten ende stuc XII placken ende XVIII dennen sparren stuc 

IIII pl gebesicht aent waechuijs voirs maken te samen XIIII licht sc 

          14 sc  ..   pl 

Item Willem van Lit van II anckeren ende van nagelen te samen VIII sc I½ pl 

           8 sc   1,5 pl 

Item gecoft des manendages na halfvasten (maandag na Letare: ma 14-03-1401) 

tegen Willem Marien soens van Gemert VII plancken om III sc 3 sc  ..   pl 

Item Swart Hennen ende sinen gesellen van hout te sagen totten waechuze I 

dach XVIII pl        .. sc  18   pl 

Item Jan die Tijmmerman Staessen brueder om IIII wagenscot XXXII pl 

          .. sc  32   pl 

Item Peter Peter Alarts wijf om IIm steens VIII sc   8 sc  ..   pl 

Item Lambrecht van Uden ende Reijnken Brabander aent waechuijs gemetset 

III½ dach elken des daichs XII pl maken VII sc80   7 sc  ..   pl 

Item Henneken van Hees hen geupert III½ dach des daichs VIII pl maken 

XXVIII pl81         .. sc  28   pl 

Item Staes die Tijmmerman gewracht mit hem ander aent waechuijs bi den 

beginen hof te setten ende weder aen den kerchof te versetten V dage elken 

des dages X pl maken VIII sc IIII pl82     8 sc   4   pl 

Item Jan sijn brueder gewracht aent selve waechuijs ende van II anderen 

waechusen van der mueren te breken te samen XII daghe maken X sc 

          10 sc  ..   pl 

                         
77 Het dagloon was 10 plakken = 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
78 Het dagloon was 10 plakken = 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
79 De 224 lichte schilden 5 plakken = 224 + 5/12 lichte schild werden omgerekend naar 32,5 
oude schild 16 s =(1 oude schild = 606 d)= 32,5*606 +16*12 d paijment = 19.695 + 192 d 

paijment = 19.887 d paijment. Dan 1 lichte schild = 19.887/(224 + 5/12) d paijment = 88,616 d 

paijment = (19.887/606)/(224 + 5/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
80 Dagloon van een metselaar was 12 plakken. 
81 Het dagloon voor het opperen was 7 plakken = 7/12 lichte schild = 0,583 lichte schild. 
82 Het dagloon van de timmerman was 10 plakken = 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
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Item van II scintten dair men die II waechuze mede vuerde van den mueren 

after dat raethuijs III pl      .. sc   3   pl 

          58 sc  86,5 pl 

(84 pl = 7 sc)         65 sc   2,5 pl 

 

Summa LXV licht scilden II½ pl maken IX½ aude scilt XXI denarii83. 

 

p.111 

Dits gegeven van harde dake int halve jair voirs. 

In den irsten Jan Daneels XIIII½ roede leijdaex XIIII½ aude scilt 

           14,5 sc 

Item Jan van Best III roeden leijdaex III sc     3   sc 

Item meester boeden III roeden leijdaex III sc     3   sc 

Item her Gerijt Groeij IIII½ roeijen leijdaex IIII½ sc   4,5 sc 

           25   sc 

 

Summa XXV aude scilden. 

 

Dits gegeven van dat opt raethuijs gehaelt ende gebesicht is int halve jair 

voirs. 

In den irsten gecoft tegen Giben van den Broec des maendagen na sente 

Dijonijs dach (ma 10-10-1401) een voeder houts om XLI pl 

         ..   sc  41   pl .. vl 

Item van den selven in te dragen II pl   ..   sc   2   pl .. vl 

Item tegen Spirinc joffrou Margriet knecht van Helu des saterdagen na 

Dijonisii (za 16-10-1400) gecoft Jc hards hout om V½ sc 

          5,5 sc  ..   pl .. vl 

Item van den selven in te dragen IIII pl   ..   sc   4   pl .. vl 

Item gecoft op sente Severijns avont (vr 22-10-1400) tegen Korstiaen 

(dg: -s) Pauwels soen van Liemde III vierdel eijkenre rijs om IIII sc 

          4   sc  ..   pl .. vl 

Item van den selven in te dragen II pl   ..   sc   2   pl .. vl 

Item opten selven dach gecoft tegen Goedeken van Rielant C houts om V sc 

IIII pl         5   sc   4   pl .. vl 

Item van den selven in te dragen II pl   ..   sc   2   pl .. vl 

Item des donredagen dair na (do 28-10-1400) gecoft tegen Korstiaen voirs Jc 

hards hout om V sc II pl      5   sc   2   pl .. vl 

Item van den selven in te dragen II pl   ..   sc   2   pl .. vl 

Item gecoft des sondagen na alre heijlingen dach (zo 07-11-1400) tegen 

Peter Boschman van Middelroede II½c hards houts thondert om X½ sc ende Jc 

toprijs om V sc ende IIII pl te liecoep maken te samen XXXI sc VII pl 

         31   sc   7   pl .. vl 

Item Scoutken ende sinen gesellen van den selven op te dragen XIX pl 

         ..   sc  19   pl .. vl 

Item Willem Hadewigen soens uijt Udenhout afgecoft Ic rijs om XLVI pl 

         ..   sc  46   pl .. vl 

Item gecoft tegen Jan die Wit VIIc Hards houts elc hondert om XI sc I pl 

maken LXXVII sc VII pl      77   sc   7   pl .. vl 

Item van den selven op te dragen XXIX½ pl   ..   sc  29,5 pl .. vl 

Item gecoft tegen Willem Marien soens Van Gemert enen hoep coelen ongemeten 

om IX½ sc         9,5 sc  ..   pl .. vl 

Item gecoft tegen Heinen Everart Scoenmekers soen XX mud coelen elc mud om 

XXV pl maken XLI sc VIII pl84     41   sc   8   pl .. vl 

Item gedronken opt huijs doe men den wijn assijs ende bier assijs anderwerf 

vercofte ende doe die hoechselen uijtgingen ende doe men den Diependijc 

uijtgaf ende die VII margen lands vercofte ende doe die hoechselen dair af 

                         
83 De 65 lichte schilden 2,5 plak = 65 + 2,5/12 lichte schild werden omgerekend naar 9,5 oude 
schild 21 d =(1 oude schild = 606 d)= 9,5*606 + 21 d paijment = 5.757 + 21 d paijment = 5.778 

d paijment. Dan 1 lichte schild = 5.778/(65 + 2,5/12) d paijment = 88,608 d paijment = 

(5.778/606)/(65 + 2,5/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
84 Een mud kolen kostte eind 1400 25 plakken = 25/12 lichte schild = 2,083 lichte schild. 



SAsH OSA 1, stadsrekening 4 van 01 10 1400 tot 03 04 1401. 

 

26 

uijtgingen te samen LIII quarten wijns die quart IIII pl maken XVII sc VIII 

pl         17   sc   8   pl .. vl 

Item Geerlec Leijdecker ende sijn soen gestopt opt raethuijs in die weke na 

sente Sijmon ende Juden dach (na do 28-10-1400) III dage hen beiden dair af 

V sc85          5   sc  ..   pl .. vl 

Item om leijnagel aldair gebesicht VII pl   ..   sc   7   pl .. vl 

Item V½ libras loets ende om ten XIII pl   ..   sc  13   pl .. vl 

p.112 

Item gehaelt tot Soeten Wellens C ende XLVI libras ruetenre kerssen die C 

libras opt huijs gebesicht ende XXVI libras den piperen ende VI libras den 

meester van den ure clocken ende VIII libras op die valpoert ende VI libras 

aen Pinappels poert elc libram om IIII pl maken XLVIII sc VIII pl 

         48   sc   8   pl .. vl 

Item noch aldair gehaelt I½ libram wissen kersen tpont XIIII pl maken XXI 

pl         ..   sc  21   pl .. vl 

Item noch tot Zoeten gehaelt I quart olijs totten ure clocken V pl 

         ..   sc   5   pl .. vl 

Item gegeven Art Wonder om IIc worsten XII sc86  12   sc  ..   pl .. vl 

Item Art van Vlimen van V sloetelen totten raetkameren ende enen greijndel 

ende II krammen aen die raet camer doer ende aen den swengel van der ure 

clocken ende aent werc ende van enen sloet te samen XXVI pl II vliguijt 

         ..   sc  26   pl  2 vl 

Item Jan van den Hout gemaect after aen die raetcamer een slot mit IX 

slotelen ende die doir gelapt ende V slotelen totter vorster #raet#cameren 

doir ende een slot verstelt aen die hof doir dair af te samen IIII sc I pl 

          4   sc   1   pl .. vl 

Item Willem van Lit van II anckeren opt raethuijs gebesicht die woegen 

XXXI½ libram tpont II pl II krammen ende een onuval IX pl een gehenge IIII 

pl I paer gehengen IIII labaijen XIII slachnagel ende IJ vierdel 

vensternagel IIII pl maken VII sc II vliguijt87   7   sc  ..   pl  2 vl 

Item van den snee uter goeten te werpen IIII pl  ..   sc   4   pl .. vl 

Item Willem van Haenwijc van II karbelen88 int raethuijs te vueren IX 

vliguijt        ..   sc  ..   pl  9 vl 

Item Hein Vos ende Hein Kepken van den hout te corten after int raethuijs 

XVI pl        ..   sc  16   pl .. vl 

Item van den wijngaert te besinden te binden ende van latten II sc 

          2   sc  ..   pl .. vl 

Item Goeskens soen van Engelen van wagenscot after int raethuijs te vueren 

X vliguijt        ..   sc  ..   pl 10 vl 

Item Staes die Tijmmerman gewracht aen enen scoer te setten int raethuijs 

ende aen die trap van den craen I dach V pl  ..   sc   5   pl .. vl 

        273   sc 289,5 pl 23 vl 

(0,5 pl = 1,75 vl)      273   sc 289   pl 24¾vl 

(24 vl = 7 pl. ¾ vl verwaarloosd)    273   sc 296   pl 

(288 pl = 24 sc)       297   sc   8   pl 

 

Summa IIc XCVII licht scilden VIII pl maken XLIII½ aude scilt XVI denarii89. 

                         
85 Beide dakdekkers kregen samen voor 2*3=6 dagen werk 5 lichte schilden. Het dagloon van een 
dakdekker eind oktober 1400 was 5/6 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
86 200 worsten kostten 12 lichte schilden. Dan kostte één worst 12/200 lichte schilden = 0,06 
lichte schild. 
87 Er werd gekocht voor 31,5*2 + 9 + 4 pl + 4 labaij + 4 pl = 80 plakken 4 labaij. Deze 80 
plakken 4 labaij werden omgerekend naar 7 lichte schilden 2 vlieguten = 7*12 + 4/7 plak = 84 + 

4/7 plak. Dan 4 labaij = 84 + 4/7 - 80 plakken = 4 + 4/7 plak = 28/7 + 4/7 plak = 32/7 plak. 

Dan 1 labaij = (32/7)/4 plak = 8/7 plak = 4 vlieguten. 
88 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, corbeel of carbeel, steunlat, ingekeepte balk ter 
ondersteuning van een andere schoorbalk, buiten een gebouw uitstekende balk, kraagsteen, 

console. 
89 De 297 lichte schilden 8 pl = 297 + 8/12 lichte schild werden omgerekend naar 43,5 oude 
schild 16 d =(1 oude sc = 606 d)= 43,5*606 + 16 d paijment = 26.361 + 16 d paijment = 26.377 d 

paijment. Dan 1 lichte schild = 26.377/(297 + 8/12) d paijment = 88,613 d paijment = 

(26.377/606)/(297 + 8/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
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Dits gegeven den scepenen ende rentmeesteren voir hoir cleder int halve 

jair voirs LX aude sc       60   sc  .. s  .. d 

Item den aude scutten tot hoiren clederen C XXI½ peter maken C XIII sc IIII 

s90         113   sc   4 s  .. d 

Item den jongen scutten XXXV aude Gelre gulden maken XXI½ aude sc XII s 

VIII d91         21,5 sc  12 s   8 d 

Item handboge scutte XII nije gulden maken V sc XIII s IIII d92 

           5   sc  13 s   4 d 

Item van der scouthen scepenen gesworen rentmeesteren scuts caprunen IX 

peter maken VIII sc XIX s93       8   sc  19 s  .. d 

Item den hertogen van Borgondien ende sinen II soenen elken enen scuts 

capruen costen te samen II aude sc ende IX s    2   sc   9 s  .. d 

         209,5 sc  57 s  12 d 

(1 oude schild = 50 s 6 d)      210,5 sc   7 s   6 d 

 

p.113 

 

Summa IIc X½ aude scilt VII solidi VI denarii. 

 

Dits gegeven van der stat knapen ende dieneren clederen int halve jair 

voirs. 

In den irsten Joest van den Hoevel V ellen strijps ende IIII ellen pleijns 

elc elle om XLIIII pl maken XXXIII licht sc    33 sc  .. pl 

Item den selven voir sijn V voeder II sc      2 sc  .. pl 

Item Jan Vuchten IX ellen al soe maken XXXIII sc   33 sc  .. pl 

Item den selven voir sijn voeder II sc      2 sc  .. pl 

Item Godert van Driel IX ellen alsoe maken XXXIII sc   33 sc  .. pl 

Item den selven voir sijn voeder II sc      2 sc  .. pl 

Item Ertken Meeus V ellen strijps ende pleijns die elle XXVIII pl maken XI 

sc VIII pl          11 sc   8 pl 

Item den selven voir sijn voeder XII pl     .. sc  12 pl 

Item Pauwels V ellen alsoe maken XI sc VIII pl    11 sc   8 pl 

Item den selven voir sijn voeder XII pl     .. sc  12 pl 

Item den piperen VII½ elle strijpts ende IIII½ elle pleijns die el om 

XXVIII pl maken XXVIII sc       28 sc  .. pl 

Item den selven voir hoir pelsen XII sc     12 sc  .. pl 

          167 sc  40 pl 

(36 pl = 3 sc)         170 sc   4 pl 

 

Summa C LXX licht scilde IIII placken maken XXIIII½ aude scilt XX solidi 

VIII denarii94. 

 

                         
90 De 121,5 gulden pieter werden omgerekend naar 113 oude schilden 4 s =(1 oude schild – 606 
d)= 113*606 + 4*12 d paijment = 68.478 + 48 d paijment = 68.526 d paijment. Dan 1 gulden 

pieter = 68.526/121,5 d paijment = 564 d paijment. Dan 1 gulden pieter = 564/606 oude schild = 

0,931 oude schild. 
91 De 35 oude Gelderse gulden werden omgerekend naar 21,5 oude schild 12 s 8 d =(1 oude schild 
= 606 d)= 21,5*606 + 12*12 + 8 d paijment = 13.029 + 144 + 8 d paijment = 13.181 d paijment. 

Dan 1 oude Gelderse gulden = 13.181/35 d paijment = 376,6 d paijment = 376,6/606 oude schild = 

0,621 oude schild. 
92 De 12 nieuwe gulden werden omgerekend naar 5 oude schilden 13 s 4 d =(1 oude schold = 606 
d)= 5*606 + 13*12 + 4 d paijment = 3.030 + 156 + 4 d paijment = 3.190 d paijment. Dan 1 nieuwe 

gulden = 3.190/12 d paijment = 265,833 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 

88,6 d paijment, dan 3 lichte schilden = 3*88,6 d paijment = 265,8 d paijment. De nieuwe 

gulden komt overeen met 3 lichte schilden. 
93 De 9 gulden pieter werden omgerekend naar 8 oude schilden 19 s =(1 oude schild = 606 d)= 
8*606 + 19*12 d paijment = 4.848 + 228 d paijment = 5.076 paijment. Dan 1 gulden pieter = 

5.076/9 paijment = 564 d paijment = 564/606 oude schild = 0,931 oude schild. 
94 De 170 lichte schilden 4 plakken = 170 + 4/12 lichte schild werden omgerekend naar 24,5 
oude schild 20 s 8 d =(1 oude schild = 606 d)= 24,5*606 + 20*12 + 8 d paijment = 14.847 + 240 

+ 8 d paijment = 15.095 d paijment. Dan 1 lichte schild = 15.095/(170 + 4/12) d paijment = 

88,620 d paijment = (15.095/606)/(170 + 4/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
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Dits gegeven van alrehande saken int halve jair voirs. 

Item Staes die Tijmmerman gewracht in die weke na alre heijligen dach (na 

ma 01-11-1400) III dage aen den craen des daichs X pl maken II½ lichten sc95 

           2,5 sc  ..   pl 

Item Vranc aldair gewracht I½ dach XV pl96   ..   sc  15   pl 

Item van roesel ende van olij die craen mede te smeren VI pl 

          ..   sc   6   pl 

Item Jan van Diest van den hout dair mede die craen mede woech weder int 

raethuijs te vueren VII pl      ..   sc   7   pl 

Item Staess voirs van III scueven aen den craen gebesicht X pl 

          ..   sc  10   pl 

Item Willem van Lit XXXII libras ijserwercs wegens tpont II pl LXXXIIII 

laschnagel XXV scotspiker aen den craen gebesicht maken te samen VI sc III 

pl           6   sc   3   pl 

Item des dijnsdagen voir sente Katelinen (di 23-11-1400) gegeven Henneken 

Wert van den cost des bisscoppen boede van Ludic XIII sc 

          13   sc  ..   pl 

p.114 

Item den selven boede te drincgelde IIII sc    4   sc  ..   pl 

Item Gibe Wonder om J boec papiers VIII pl   ..   sc   8   pl 

Item gegeven des greven boede van Sijmpoel VI sc   6   sc  ..   pl 

Item Joesten van den Hoevel ende Dirc Buc doe si van der stat wegen tot 

Gorichem gevaren waren gegeven XV nije gulden maken XLV sc97 

          45   sc  ..   pl 

Item den boede die die boetscap brachte dat Adam van Vorschelen98 te 

Bruessel doet was I Hollant gulden maken IIII sc IIII pl99 

           4   sc   4   pl 

Item Alart die Vrieze om nagelen die men besichde aen die zue100 in  die 

Peperstraet VI pl        ..   sc   6   pl 

Item Herman van Eijndoven ende Peter die Leemplecker om dat si mit ons 

waren doe wi deden panden aen Jacob Steenwech ende aen Gielis van Gele 

elken gegeven VIII pl maken XVI pl101     ..   sc  16   

pl 

Item Jan van Weert ende Dirc Buc om dat si mit ons waren gereden panden 

gegeven VI sc         6   sc  ..   pl 

Item Hein Vos van den geboeden te doen tut II reijsen in der kerken tut 

Hezewijc ende te Dinter dair men Gielijs goet van Gele vercopen soude XVI 

pl          ..   sc  16   pl 

Item gegeven den genen die die merct veget van calc ende sant te vueren op 

sente Jans kerchof tutten comp gebesicht ende van II rijbanden van meester 

Boeden int raethuijs te vueren ende van den ganc dair men in die 

scrijfcamer gheet scoen te maken ende van der steenwage te halen ende weder 

in die kerke te vueren XIX½ pl     ..   sc  19,5 pl 

Item Jan van Best om II brackoen tut eenre borijen aen die comp IIII sc 

           4   sc  ..   pl 

Item Willem van Lit van enen gehenge tutter zuen X pl  ..   sc  10   pl 

Item brueder Claes van Oesterwijc gegeven XXV nije gulden maken LXXV sc102 

          75   sc  ..   pl 

                         
95 Het dagloon van de timmerman begin november 1400 was 10/12 lichte sc = 0,833 lichte schild. 
96 Een dagloon begin november 1400 was 10/12 lichte sc = 0,833 lichte schild. 
97 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden. 
98 Zie p. 91 (lijfrente, Brussel, 15 dagen na Bamis): “Item Adam van Vorschelen X solidi oude 
groten”. 

99 De Hollandse gulden werd omgerekend naar 4 lichte schilden 4 pl = 4 + 4/12 lichte schild = 
4,333 lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 88,6 d paijment, dan 1 

Hollandse gulden = (4 + 4/12)*88,6 d paijment = 383,933 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 

((4 + 4/12)*88,6)/606 oude schild = 0,634 oude schild. 
100 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, soe of zoe, goot, straatgoot. 
101 Zie p. 88: “Item van Jacob Steenwech van sinen beesten XXXII nije gulden ende van Gielis 
van Ghele V½ nije gulden ende II pl maken XVI sc XVIII s VI d.” 

102 De 25 nieuwe gulden werden omgerekend naar 75 lichte schilden: 1 nieuwe gulden = 3 lichte 
schilden. 
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Item Jannes onsen clerc van II lijfpensi rollen te scriven ende om 

percament I Hollant gulden maken IIII sc IIII pl103   4   sc   4   pl 

Item enen knecht van Orten van der donrebussen die ontwe gescoten wart uijt 

te vueren II pl        ..   sc   2   pl 

Item doe men dese rekeninge dede gegeven II scouthen VI scepen VII 

geswoeren II rentmeesteren IIII clerken elken II quart wijns maken XIIII sc 

          14   sc  ..   pl 

         183,5 sc 126,5 pl 

(126 pl = 10,5 sc)      194   sc   0,5 pl 

 

Summa C XCIIII licht scilden J plack maken XXVIII aude scilden XIX 

solidi104. 

 

Item gegeven den scepenen voir hoir drinken int halve jair voirs XVI aude 

sc          16 sc 

Item den rentmeesteren voir hoiren loen XII sc   12 sc 

Item van deser rekeningen te maken ende te scriven V peter maken IIII½ sc 

VII s IX d105         4,5 sc 7 s 9 d 

          32,5 sc 7 s 9 d 

 

p.115 

 

Summa XXXII½ aude scilt VII solidi IX denarii paijment. 

 

Summa summarum van al den uijtgeven int halve jair voirs IIm IIIIc ende X 

aude scilden XXIII solidi V denarii106. 

 

Summa summarum van al den ontfaen int halve jair voirs XIXc XXII½ aude 

scilt XIIII solidi VIII denarii. 

 

                         
103 De Hollandse gulden werd omgerekend naar 4 lichte schilden 4 pl = 4 + 4/12 lichte schild = 
4,333 lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 88,6 d paijment, dan 1 

Hollandse gulden = (4 + 4/12)*88,6 d paijment = 383,933 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 

((4 + 4/12)*88,6)/606 oude schild = 0,634 oude schild. 
104 De 194 lichte schild ½ plak = 194 + 0,5/12 lichte schild werden omgerekend naar 28 oude 
schilden 19 s =(1 oude schild = 606 d)= 28*606 + 19*12 d paijment = 16.968 + 338 d paijment = 

17.196 d paijment. Dan 1 lichte schild = 17.196/(194 + 0,5/12) d paijment = 88,620 de paijment 

= (17.196/606)/(194 + 0,5/12) oude schild = 0,146 oude schild. 
105 De 5 gulden pieter werden omgerekend naar 4,5 oude schild 7 s 9 d =(1 oude schild = 606 
d)= 4,5*606 + 7*12 + 9 d paijment = 2,727 + 84 + 9 d paijment = 2.820 d paijment. Dan 1 gulden 

pieter = 2.820/5 d paijment = 564 d paijment = 564/606 oude schild = 0,931 oude schild. 
106 Uitgaven 
1.681,5 sc  16 s   7 d (lijfrenten) 

   28,5 sc   8 s  11 d (erfcijnzen) 

   55,5 sc  .. s  22 d (loon dienaren) 

   55,5 sc   5 s   3 d (onderhoud Vughterdijk en Hinthamse dijk) 

   26   sc  13 s   1 d (gezonden boden) 

    2,5 sc  11 s   7 d (schenken aan heren, vrouwen en goede luiden) 

    0,5 sc   4 s   3 d (schenken aan van Mierde, van Best en Roever Boest) 

   53   sc   4 s   1 d (straten vegen) 

   45,5 sc  18 s   1 d (halen en wegen van steen en zand) 

   52,5 sc  17 s   3 d (poorten,bruggen, sluizen, dijken en muren maken en onderhouden) 

   32,5 sc  16 s  .. d (opzetten van de komme) 

    9,5 sc  .. s  21 d (waakhuizen) 

   25   sc  .. s  .. d (harde daken) 

   43,5 sc  .. s  16 d (gehaald op het raadhuis) 

  210,5 sc   7 s   6 d (kleding schepenen, rentmeesters, schutten, hertog van Bourgondië) 

   24,5 sc  20 s   8 d (kleding knapen en dienaren) 

   28   sc  19 s  .. d (allerlei) 

   32,5 sc   7 s   9 d (drinken schepenen, loon rentmeesters, schrijven rekening) 

2.407   sc 165 s 119 d  (3 sc =  150 s 18 d) 

2.410   sc  15 s 101 d  (96 d = 8 s) 

2.410   sc  23 s   5 d 
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Afgecort dat uijtgeven tegen dat ontfaen van desen voirs rekeningen soe 

blijft die voirs stat den voirs Dirc ende Engbrecht sculdich IIIIc LXXXVII½ 

aude scilden VIII solidi IX denarii107. 

 

 

                         
107 Uitgaven: 2.410   sc 23 s  5 d 

  2.410   sc 22 s 17 d 

Inkomsten: 1.922,5 sc 14 s  8 d 

    487,5 sc  8 s  9 d. 


