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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 5  26 03 1402 tot 01 10 1402.  

Pasen 1402 - Sint Remeis 1402. 
 

p.116 

Dit is rekeninge Henric Steenwechs ende Willem Bax rentmeesters gemaect in 

der stat van sHertogenbosch van ons genedigen [vrouwen] wegen van Brabant 

ende van der voirs stat wegen als van den l[es]ten halven jaer ingaende 

opten paessche dach (zo 26-03-1402) int jair ons Heren M IIIIc ende twe 

ende [w]eder [uijtga]ende op sinte Remeijs dach (zo 01-10-1402) int jair 

ons Heren voirs den auden scilt voir L solidi ende VI denarii paijment 

gerekent in den irsten ontfa[en van der st]at assisen die verschenen sijn 

int halve jair voirscr. 

In den irsten Heijn Screijnmeker wijn assijs Vc XC½ auden scilt 

  590,5   sc 

I[tem] Ja[n] Reijmbrant bier assijs VIc XXXV sc     635     sc 

[Item] .... Scaep coeren assijs LXXVI sc       76     sc 

[Item] Jan van den Bosch becker assijs XIII½ sc      13,5   sc 

Item Claes van Eijndoven weverpacht XCVI sc      96     sc 

[Item] Hein Polslauwer dat vestgelt XIIII½ sc      14,5   sc 

Item Willem van Diechden wolpacht VI sc        6     sc 

Item Wouter van Os velpacht XVIII½ sc       18,5   sc 

Item Dirc Coelen gagelpacht I quartier        0,25  sc 

Item Jan van der Zidewinen steenpacht XV½ sc      15,5   sc 

Item Bo[de ?D]uncop houtpacht III½ sc        3,5   sc 

Item Godert van Orten smaut assijs LVII sc      57     sc 

Item Jacob [Roe]vers ijserhonichpacht XXIII½ sc      23,5   sc 

Item Jan Bo[ij]en witlederpacht IIII sc        4     sc 

Item Loedeken [Lode]n soen louwer assijs XXI sc      21     sc 

Item Jan Weijndelmoeden louwerpacht VI½ sc       6,5   sc 

Item Jan van Heze aude clederpacht III sc        3     sc 

Item die selve linenwever zaet ende lijnwaet pacht XX sc    20     sc 

Item Willem van Eijke zadelpacht ½ sc ½ quartier      0,625 sc 

Item Dirc Gegel pelser pacht III sc         3     sc 

Item Ywijn Buc kezepacht XXII sc        22     sc 

Item Gibe Vet vischtol C sc        100     sc 

Item Jan Focke zaut ende herinc assijs ende zaut ende herinc pacht XI sc 

             11     sc 

Item Gherijt Bits zamencoep van herinc ende buckinc IX sc     9     sc 

Item Jan Dircs soen buten assijs van den lakenen X sc     10     sc 

Item Mijs van Amersvoert dat virgier gelt XI sc      11     sc 

Item Godscalc Arts soen dat bodem gelt XIII sc      13     sc 

Item Gibe Vet die honichmaet VI sc I quartier       6,25  sc 

p.117 

Item Lambrecht die Ridder die hopmaet II½ sc       2,5   sc 
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Item Jacob Celen dat wechgelt ende dijcgelt LI sc     51     sc 

Item Jan van Diest dat Muntelken boven die Leede III½ sc     3,5   sc 

Item Hein van Merlaer dat Muntelken beneden die Leede IIII sc 

              4     sc 

Item Gherijt Bits die zautmaet II sc I quartier       2,25  sc 

Item Herman van Wassenberch die craen LVIII sc      58     sc 

Item Hein Polslauwer mede assijs XLIII½ sc I quartier     43,75  sc 

Item Rolof van der Hullen weder assijs LXXV sc      75     sc 

Item Claes Bollen die weetmaet II½ sc I quartier      2,75  sc 

          2.032,875 sc 

 

Summa IIm XXXII aude scilden ende IIIJ quartier. 

 

Item ontfaen van den gewanthuse int halve jair voirscr LXXV libras 

            75 lb 

Item van den vleeschuse XXVIII libras      28 lb 

Item van der cremer assijs XXX libras      30 lb 

           133 lb 

 

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

scilt XI solidi IX denarii paijment1. 

 

Dits ontfaen van den visscherien int halve jair voirscr. 

In den irsten Hanneken Peter Wouters soen die visscherie van Vucht VIII½ sc 

            8,5 sc 

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

Item Merten Pauweter die visscherie van Orten XJ sc   10,5 sc 

Item die selven den Eijendoncschen dijc V sc     5   sc 

           29   sc 

 

Summa XXIX aude scilden. 

 

Dits ontfaen van tijnse die men der voirs stat erfelic geldende is int 

halve jair voirscr. 

In den irsten Daniel Roesmonts van II cameren naest der minderbrueder 

poerten V libras paijment      5 lb  .. s .. d 

Item van II cameren daer naest V lib    5 lb  .. s .. d 

Item van II cameren daer naest III libras    3 lb  .. s .. d 

Item van eenre cameren daer naest XXX s   .. lb  30 s .. d 

Item Aert Volken wijf van hoeren II cameren III libras VI s VIII d2 

          3 lb   6 s  8 d 

         16 lb  36 s  8 d 

(20 s = 1 lb)        17 lb  16 s  8 d 

 

Summa XVII libre XVI solidi VIII denarii paijment maken VII aude scilden 

III solidi II denarii3. 

 

Dits ontfaen van den hoechselen van der stat assisen die vercoft worden bi 

Henric ende Willem voirs op Bamis (zo 01-10-1402) int jair van XIIIIc ende 

twe. 

                         
1 133 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 paijment = 3.572 s paijment = 3.572*12 d paijment 

= 42.864 d paijment = 42.723 + 132 + 9 d paijment = 70,5*606 + 11*12 + 9 d paijment =(1 oude 

schild voor 606 d)= 70,5 oude schild 11 s 9 d. 
2 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. 
3 17 lb 16 s 8 d = 17*240 + 26*12 + 8 6 = 4.080 + 192 + 8 = 4.280 d = 4.242 + 36 + 2 d = 7*606 
+ 3*12 + 2 d =(1 oude schild = 606 d)= 7 oude sc 3 s 2 d. 
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p.118 

In den irsten Heijmeric Groij wijn assijs van den coep I auden sc 

             1    sc 

Item die selve van XXI slagen XLII sc      42    sc 

Item Godert van Zeelst bier assijs van den coep I sc     1    sc 

Item die selve van XLIII hoechselen LXXXVI sc     86    sc 

Item Aert Tielmans coeren assijs van den coep ½ sc     0,5  sc 

Item die selve van VI hoechselen VI sc       6    sc 

Item Lonijs die Becker becker assijs van den coep I quartier   0,25 sc 

Item die selve van III hoechselen I½ sc       1,5  sc 

Item Jan van Heze weverpacht van den coep ½ sc      0,5  sc 

Item die selve van XVII hoechselen XVII sc     17    sc 

Item Aert Jans soen dat vestgelt van den coep ½ sc     0,5  sc 

Item die selve van II hoechselen II sc       2    sc 

Item Thijs van Beke wolpacht van den coep I quartier     0,25 sc 

Item die selve van III hoechselen I½ sc       1,5  sc 

Item Jan Weijndelmoden velpacht van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van VIII hoechselen IIII sc      4    sc 

Item Hein Gleijns gagelpacht van den coep I quartier     0,25 sc 

Item Godscalc Arts soen steenpacht van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van VI hoechselen III sc       3    sc 

Item Hein Gleijns houtpacht van den coep I quartier     0,25 sc 

Item die selve van III hoechselen I½ sc       1,5  sc 

Item Hein Oeden soen smaut assijs van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van XX hoechselen X sc      10    sc 

Item Ywijn Buc ijserhonichpacht van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van IIII hoechselen II sc       2    sc 

Item Aert Hermans soen wit leder pacht van den coep I quartier   0,25 sc 

Item die selve van VI hoechselen III sc       3    sc 

Item Hein Moelen louwer assijs van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van VI hoechselen III sc       3    sc 

Item Loedeken Loden soen louwer pacht van den coep I quartier   0,25 sc 

Item die selve van II hoechselen I sc       1    sc 

Item Jan van Heze aude cleder pacht van den coep I quartier   0,25 sc 

Item die selve van II hoechselen I sc       1    sc 

Item Jan van Hamont linenwever zaet ende lijnwaet pacht van den coep I 

quartier            0,25 sc 

Item die selve van XXII hoechselen XI sc      11    sc 

Item Borchart die zadeler zadelpacht van den coep I quartier   0,25 sc 

Item die selve van I hoechselen ½ sc       0,5  sc 

p.119 

Item Dirc Gegel pelser pacht van den coep I quartier     0,25 sc 

Item die selve van V hoechselen II½ sc       2,5  sc 

Item Jan van Heze kezepacht van den coep I quartier     0,25 sc 

Item die selve van IX hoechselen IIII½ sc       4,5  sc 

Item Gibe Vet vischtol van den coep I quartier      0,25 sc 

Item die selve van XVI hoechselen VIII sc       8    sc 

Item Gherijt Bits zaut ende herinc assijs ende zaut ende herinc pacht van 

den coep I quartier          0,25 sc 

Item die selve van VII hoechselen III sc       3    sc 

Item Hein Gleijns zamencoep van herinc ende buckinc van den coep I quartier 

             0,25 sc 

Item die selve van VII hoechselen III½ sc       3,5  sc 

Item Ywijn Buc buten assijs van den lakenen van den coep I quartier 

             0,25 sc 

Item die selve van III hoechselen I½ sc       1,5  sc 

Item Mijs van Amersvoert dat virgier gelt van den coep I quartier  0,25 sc 

Item die selve van XIIII hoechselen VII sc      7    sc 

Item Peter Becker dat bodem gelt van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van XIII hoechselen VI½ sc       6,5  sc 

Item Hein Gleijns die honichmaet van den coep I quartier    0,25 sc 
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Item die selve van IIII hoechselen II sc       2    sc 

Item Jan van Heze die hopmaet van den coep I quartier     0,25 sc 

Item die selve van VI hoechselen III sc       3    sc 

Item Hein Pulslauwer dat wechgelt ende dijcgelt van den coep I quartier 

             0,25 sc 

Item die selve van IIII hoechselen II sc       2    sc 

Item Jan van Diest dat Muntelken boven die Leede van den coep I quartier 

             0,25 sc 

Item die selve van IIII hoechselen II sc       2    sc 

Item Everart die Rademeker dat Muntelken beneden die Leede van den coep I 

quartier            0,25 sc 

Item die selve van II hoechselen I sc       1    sc 

Item Willem van Diechden die zautmaet van den coep I quartier   0,25 sc 

Item die selve van II hoechselen I sc       1    sc 

Item Aert Govije die craen van den coep I sc      1    sc 

Item die selve van IX hoechselen XVIII sc      18    sc 

Item Jacob Roevers mede assijs van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van X hoechselen V sc       5    sc 

Item Willem Moelner weder assijs van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van X hoechselen V sc       5    sc 

Item Hein Batenborch die weetmaet van den coep I quartier    0,25 sc 

Item die selve van IIII hoechselen II sc       2    sc 

Item Jan die Veer die visscherie van Orten van den coep I quartier 0,25 sc 

Item die selve van V hoechselen II½ sc       2,5  sc 

p.120 

Item Ansem van den Wiel die visscherie van Vucht van den coep I quartier 

             0,25 sc 

Item die selve van VI hoechselen III sc       3    sc 

Item Merten Pauweter die visscherie in die Aa van den coep I quartier 

             0,25 sc 

Item die selve van III hoechselen I½ sc       1,5  sc 

           293,5  sc 

 

Summa IIc XCIII½ aude scilt. 

 

Dits ontfaen van den ghenen die poerters geworden sijn int halve jair 

voirscr. 

In den irsten Gherijt van Winsen die mesmeker    L s 

Item Brijen van Wijc Aerts soen van Wijc     L s 

Item Jan soen Jan Ghiesselen soens      L s 

Item Aert van Vucht soen wilner Aert Hannarts soens   L s 

Item Gielis Spaerwater geheiten van Vaelbeec    L s 

Item Aert soen wilner Meus die Kuen      L s 

Item Jan Folke die Glasemeker       L s 

Item Jan soen wilner Henric Nevaerts     L s 

Item Gherijt van Ephoven       L s 

Item Henric die Vrieze van Os       L s 

Item Claes van den Brekelen soen wilner Gherijt van den Brekelen 

           L s 

Item Aert Henric soen van den Perre      L s 

Item Wouter van Goerle soen wilner Wouters van Goerle   L s 

Item Jan die Snider Aerts soen van Zoeterbeec    L s 

Item Daem van den Broec van Leende      L s 

Item Aert die Scoemeker soen wilner Jans van der Ynen   L s 

Item Henric Rijthoven van Leende      L s 

Item Jan van den Broec soen wilner Jans van den Broec van Leende L s 

Item Willem Pomp van Leende       L s 

Item Boudewijn van Capellen bi Leende     L s 

Item Godert Noelken van Leende      L s 

Item Machiel Daems soen van Leende      L s 

Item Peter Peter des Jegers soen van Lennenshoevel   L s 
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Item Engbrecht Peter Jan Broijs soens soen    L s 

Item Peter Hubrecht soen van den Hazenput     L s 

Item Hein Campart         L s 

Item Peter soen Engbrecht Peter Jan Broijs soens soen   L s 

Item Jan soen wilner Everart Hessels     L s 

Item Roever van Verlaer        L s 

Item Aert van Born van Rode       L s 

Item Jan soen wilnere Jacob Kivits van Rosmalen    L s 

p.121 

Item Peter soen wilner Claes Sniders van Hilwarenbeec   L s 

Item Jan van Beest Aert Routen soen      L s 

Item Wouter van Heerle soen wilner Willems van Heerle   L s 

Item Boeij soen Boeij Colen soens van Maren    L s 

Item Aert Boeijen soen van Maren      L s 

Item Dirc heren Pauwels soen van Haestricht    L s 

            1.850 s 

           92 lb    10 s 

 

Summa XCII libre X solidi paijment maken XXXVI½ aude scilt VI solidi IX 

denarii paijment4. 

 

Dits ontfaen van der stat koeren int halve jaer voirscr. 

In den irsten van den riemsleger ambacht VIII licht sc  8   sc .. pl 

Item van der wollen wever ambacht IIIJ sc     3,5 sc .. pl 

Item van der plattijnmeker ambacht IIIJ sc    3,5 sc .. pl 

Item van der becker ambacht IX sc      9   sc .. pl 

Item van der verwer ambacht IX½ sc      9,5 sc .. pl 

Item van den zegeleren van den lakenen III sc    3   sc .. pl 

Item van den linen weveren IIII sc      4   sc .. pl 

Item van den vleeschouweren dat Aert Haec gaf IIII sc   4   sc .. pl 

Item van den louweren XXXIII sc     33   sc .. pl 

Item noch van den zegeleren VI sc      6   sc .. pl 

Item van der snijder ambacht V sc VIII pl     5   sc  8 pl 

          88,5 sc  8 pl 

(6 pl = 0,5 sc)         89   sc  2 pl 

 

Summa LXXXIX licht scilden ende II placken maken XII½ auden scilt XVII 

solidi III denarii paijment5. 

 

Item ontfaen van Jacob Kesselman van calc hem vercoft XII nije gulden minus 

IX½ vliguijt        12 g  -9,5 vl 

Item van joffrou Belien van Uden van calc dien wij hoer vercoften XII 

gulden min IX½ vliguijt       12 g  -9,5 vl 

Item Daniel van den Broec van den lande dat Gherijt van Berkel was XVI 

gulden         16 g  ..   vl 

          40 g -19   vl 

 

Summa XL nije gulden min XIX vliguijt maken XVII aude scilden X solidi XI 

denarii paijment6. 

 

                         
4 92 lb 10 s = 92*240 + 10+12 = 22.080 + 120 = 22.200 d = 22.119 + 72 + 9 d = 36,5*606 + 6*12 
+ 9 d =(1 oude schild = 606 d)= 36,5 oude schild 6 s 9 d. 
5 De 89 lichte schilden 2 plakken = 89 + 2/12 lichte schild werden omgerekend naar 12,5 oude 
schild 17 s 3 d =(1 oude schild = 606 d)= 12,5*606 + 17*12 + 3 d paijment = 7.575 + 204 + 3 d 

paijment = 7.782 d paijment. Dan 1 lichte schild = 7.782/(89 + 2/12) d paijment = 87,275 d 

paijment = (7.782/606)/(89 + 2/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
6 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak en dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden, 
dan werden de 40 nieuwe gulden minus 19 vlieguten = 120 – (38/7)/12 lichte schilden omgerekend 

naar 17 oude schilden 10 s 11 d =(1 oude schild = 606 d)= 17*606 + 10*12 + 11 d paijment = 

10.302 + 120 + 11 d paijment = 10.433 d paijment. Dan 1 lichte schild = 10.433/(120 – 

(38/7)/12) d paijment = 87,271 d paijment = (10.433/606)/(120 – (38/7)/12) oude schild = 0,144 

oude schild. 
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p.122 

Summa summarum van al den ontfaen int halve jair voirscr IIm IIIIc XCIX aude 

scilden III quartier V solidi VIIJ denarius paijment7. 

 

Dit is dat uijtgeven Henric ende Willems voirs in den irsten van den 

lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix gilt te Bruessel int halve 

jaer voirscr XV dage na paesschen (zo 09-04-1402). 

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

Item Baudewijn van Kijnereijn 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 Danels dochter V s    .. lb   5 s .. d 

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

Item Margriet van Asch8 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 Eleghem VII s VI d    .. lb   7 s  6 d 

 

Opten irsten dach van junio (do 01-06-1402). 

Item Amelrijc Boet9 L s      .. lb  50 s .. d 

Item joffrou Lisbet Cloets10 V s    .. lb   5 s .. d 

Item Mari van Goijc11 V s     .. lb   5 s .. d 

Item Margriet12 hoir suster V s    .. lb   5 s .. d 

p.123 

Op sinte Jans dach (za 24-06-1402). 

Item Katerijn Scamps13 VIII s     .. lb   8 s .. d 

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

Item Willem van Megen14 V s     .. lb   5 s .. d 

Item Gielis van den Bosch15 X s     .. lb  10 s .. d 

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

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

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

Item Willem van der Hallen16 X s    .. lb  10 s .. d 

 

                         
7 Inkomsten 
2.032,875 sc  .. s  ..   d (assisen) 

   70,5   sc  11 s   9   d (gewanthuis, vleeshuis,kramercijns) 

   29     sc  .. s  ..   d (visserij) 

    7     sc   3 s   2   d (erfcijnzen) 

  293,5   sc  .. s  ..   d (hoechselen) 

   36,5   sc   6 s   9   d (poorter geworden) 

   12,5   sc  17 s   3   d (keuren) 

   17     sc  10 s  11   d (verkochte kalk en land) 

2.498,875 sc  47 s  34   d 0,875 sc = 0,875(50 s 6 d) = 43,75 s 5,25 d = 43 s 14,25 d) 

2.499,75  sc   4 s  19 ¾ d (12 d = 1 s; ¼ d verwaarloosd) 

2.499,75  sc   5 s   7,5 d. 

8 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
9 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
10 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
11 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
12 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
13 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
14 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
15 In rek-1, rek-2 en rek-4: Gielis van Eijke. 
16 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
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XXV dage in julio (di 25-07-1402). 

Item Jan die Lange X s17      .. 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 den Bosch van Eijke18 X s   .. lb  10 s .. d 

Item Aert van den Bosch 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 

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 soen19 ende noch leeft X s .. lb  10 s .. d 

         .. lb 414 s 18 d 

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

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

 

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

XV½ gulden peter maken IIc XCIX aude scilden ende VII denarii paijment20 

 

Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt binnen 

der selven stat int halve jair voirscr. 

Op paesschen (zo 26-03-1402). 

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 Fie Voegels VIII libras        8 lb .. s 

Item Dijrc hoir soen IIII libras       4 lb .. s 

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

Item Henric sijn brueder21 IIII libras      4 lb .. s 

p.124 

Item Joerden sijn brueder IIII libras      4 lb .. s 

Item Agneze sijn suster IIII libras       4 lb .. s 

Item Lisbet van Heerzel VIII libras       8 lb .. s 

                         
17 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 Tournooise groten, 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. 

18 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
19 Zie p.92 (lijfrente, Brussel, XV dage na kersdach, za 08-01-1401:) “Item Aert van Eijke van 
den Bosch X s obiit”. 

20 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 oude 

scilden 7 d paijment =(1 oude sc = 606 d)= 299 + 7/606 oude scild. Dan 1 gulden pieter = (299 

+ 7/606)/((20 + 15/20 + 6/240)*15,5) oude schild = 0,929 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 + 7/606 oude schilden een bedrag van (299 + 

7/606)*16,5 oude groot = 4934 oude groot. 

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 4934 oude groot. Dan 1 d oude groot = 

4.934/4.986 oude groot = 0,990 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. 
21 Henric ontbreekt in 1406. Op zijn plaats staat dan wel, voor het zelfde bedrag, Lisbet sijn 
suster. 
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Item Lisbet van der Ynen22 XL s      .. lb 40 s 

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

Item brueder Rolof Roesmont V libras      5 lb .. s 

Item Jan23 natuerlec soen Aert Heijmen VIII libras    8 lb .. s 

Item Oede natuerlec dochter heren Henric Bucs VI libras24   6 lb .. s 

Item vrou Hille van Erpe abdisse te Bijnderen X libras  10 lb .. s 

Item Jan Wolfart XVI libras25,26      16 lb .. s 

          124 lb 60 s 

(60 s = 3 lb)         127 lb 

 

Summa CXXVII libre paijment maken L aude scilden XV solidi27 paijment. 

 

Noch op paesschen (zo 26-03-1402). 

Item Reijner Nollekens VIII aude scilden       8    sc 

Item Meeus Spijrincs IIII sc         4    sc 

Item Eefse Everarts wijf van Berke IIII sc      4    sc 

Item Jan28 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 her Jorden29 van Erkel 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 Megen30 XV sc        15    sc 

Item Jacob Wreden IIII sc31         4    sc 

Item Ghisebrecht sijn brueder IIII sc       4    sc 

Item 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 Wael32 II½ sc        2,5  sc 

Item Henric Henric sHoesschen soen I sc       1    sc 

p.125 

                         
22 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
23 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
24 Waarschijnlijk betreft het: BP 1183 f 197r 01 do 27-09-1403, Rodolphus van Dueren bakker ev 
Oda ndvw hr Henricus Buc priester, door wijlen voornoemde hr Henricus verwekt bij wijlen 

Cristina ndvw hr Willelmus investiet van de begijnen, droeg over aan Ludolphus van Boemel 12 

pond paijment, zoals dat in Den Bosch ten tijde van de betaling gemeenlijk in de beurs gaat, 

welke 12 pond paijment de stad Den Bosch verkocht had aan voornoemde Oda, jaarlijks binnen Den 

Bosch, voor de duur van haar leven, te betalen met Sint-Lambertus-Martelaar. 
25 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. 

26 In rek-1+2: Jan van Ghiesen. 
27 127 lb = 127*240 d = 30.480 d = 30.300 + 180 d = 50*606 + 15*12 d =(1 oude schild = 606 d)= 
50 sc 15 s. 
28 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
29 Jorden heet in rek-1, rek-2, rek-4 en rek- 6 Reijner Willems soen. 
30 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
31 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. 

32 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
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Item Claes sijn brueder I sc         1    sc 

Item Weijndelmoet sijn suster I sc        1    sc 

Item Margriet sijn suster I sc        1    sc 

Item Katerijn sijn suster I sc        1    sc 

Item Jan sijn brueder I sc         1    sc 

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 Vijnnen 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 soen33 I sc I quartier     1,25 sc 

Item Gherijt Scilder Gherijts soen34 I sc I quartier     1,25 sc 

           164    sc 

 

Summa C LXIIII scilden. 

 

Noch op paesschen (zo 26-03-1402). 

 

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 Jan Art Hoernkens soen II½ sc        2,5  sc 

Item joffrou Nijcasia35 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 soen36 III sc       3    sc 

Item Aelbrecht sijn brueder III sc        3    sc 

Item joffrou Bele Aerts dochter van Beke V sc      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 

p.126 

Item Lisbet sijn wijf V sc         5    sc 

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 Tijmmermans37 wijf II½ sc      2,5  sc 

Item Bele Henric Goderts soens dochter38 II½ sc obiit     2,5  sc 

                         
33 Hij is in 1406 brueder. 
34 Hij is in 1406 brueder. 
35 In 1406 wordt vermeld: nonne ten Claren. 
36 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
37 In 1406: wijlen Andries Tijmmermans. 
38 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
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Item Margriet Henric Volres dochter V sc       5    sc 

Item Gherijt Merten Monics soen II sc       2    sc 

Item Aert 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 sc39       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 sc40       10    sc 

Item Claes Wijnric Screijnmekers soen II½ sc      2,5  sc 

Item Conraet41 sijn brueder 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 Aert 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 soens soen V sc     5    sc 

Item Mari wijf wilner Bruijsten Palarts II½ sc      2,5  sc 

Item Aleit natuerlec dochter Jans van Derentheren42 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 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 

p.127 

Item Elijaes van den Wiel III½ sc        3,5  sc 

Item joffrou Margriet Art Heijmen43 dochter X sc    10    sc 

Item joffrou 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 Scrage44 VII sc          7    sc 

Item Rolof soen Rolofs uter Hagen II sc       2    sc 

           307,25 sc 

 

Summa IIIc VII aude scilden I quartier. 

 

Op meijdach (ma 01-05-1402). 

                         
39 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. 

40 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. 
41 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
42 In 1406: wijlen Jan van Derentheren. 
43 In 1406: wijlen Art Heijmen. 
44 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
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Item Jutte Jans dochter van Os Plattijmekers II½ scilden   2,5  sc 

Item Ghisebrecht van Vlochoven II½ sc      2,5  sc 

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

Item Peter Godert Andries soen IIII sc      4    sc 

Item Wouter Potteij VI½ sc        6,5  sc 

Item Heilwich sijn wijf VI½ sc       6,5  sc 

Item Jan van Dordrecht VIII sc       8    sc 

Item Henric soen wilner Art Heijmen XI sc     11    sc 

Item Jan sijn brueder XI sc       11    sc 

Item Godert natuerlec soen Willems van Orten III sc    3    sc 

Item Katerijn sijn suster III sc       3    sc 

Item Aleit sijn suster III sc        3    sc 

Item Hille natuerlec dochter wilner her Jan Ghijskens IIII½ sc 

            4,5  sc 

Item Margriet hoir suster IIII½ sc       4,5  sc 

Item Jan Vos XII½ sc        12,5  sc 

Item Henric Lanternemeker I sc       1    sc 

Item Hille sijn dochter I sc        1    sc 

Item Wouter Roempot III sc        3    sc 

Item Willem van Beerse II sc        2    sc 

Item Heilwich sijn wijf II sc        2    sc 

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

Item Henric natuerlec soen Andries Mols I½ sc45     1,5  sc 

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

Item Jan van Holaer I sc        1    sc 

Item Aleit Jan Kox dochter VI sc       6    sc 

Item Lisbet van Zantwijc V½ sc       5,5  sc 

Item Jan Vijnninc III sc        3    sc 

p.128 

Item Dirc Scout III quartier        0,75 sc 

Item brueder Laurens sijn soen III quartier46     0,75 sc 

Item her Tielman van den Doeren VI sc      6    sc 

Item Willem van Laerven III sc       3    sc 

Item Hille sijn wijf III sc        3    sc 

Item Aert Ysebout Joerden Aert Tielkens soens soen II sc obiit47 

            2    sc 

Item Ghisebrecht sijn suster II sc       2    sc 

Item Katerijn sijn suster II sc       2    sc 

Item Lisbet Loijen dochter van den Berge I sc     1    sc 

Item Lisbet Giben dochter van den Broec I sc     1    sc 

Item Jan soen Jans Roeden I sc48       1    sc 

Item Gherijt Merten Monics soen II½ sc      2,5  sc 

Item Aert sijn brueder II½ sc        2,5  sc 

Item Merten sijn brueder II½ sc       2,5  sc 

                         
45 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. 
46 BP 1182 p 811r 07 za 08-04-1402, Broeder Laurencius orde van de minderbroeders wettige zv 
Theodericus gnd Scout droeg over aan Sophia dvw Hubertus van den Wuwer ev voornoemde 

Theodericus Scout het deel en recht, dat aan hem zal behoren na overlijden van zijn voornoemde 

vader Theodericus Scout, in een lijfrente van 1½ oude schild, op het leven van voornoemde 

broeder Laurentius te betalen, in Den Bosch in het wisselkantoor te betalen, een helft op de 

eerste dag van mei en de andere helft met Allerheiligen, welke lijfrente voornoemde broeder 

Laurentius gekocht had van de stad Den Bosch. Voornoemde Sophia zal dat recht bezitten na 

overlijden van voornoemde Theodericus Scout, als voornoemde Sophia dan leeft en voornoemde 

broeder Laurentius in leven blijft. Zouden voornoemde Theodericus Scout en zijn vrouw Sophia 

overlijden, terwijl dan voornoemde broeder Laurentius in leven is, dan gaat voornoemde 

lijfrente naar voornoemde broeder Laurencius. 

47 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
48 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. 
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Item Jacob sijn brueder II½ sc       2,5  sc 

Item Lisbet sijn suster II½ sc       2,5  sc 

Item Gherijt Jans soen van Derenborch49 I½ sc     1,5  sc 

Item Lisbet sijn wijf I½ sc        1,5  sc 

Item Gherijt natuerlec soen wilner heren Tielmans van Mulsen III sc50 

  3    sc 

Item Beernt Godert Sceijvels soen I sc      1    sc 

Item Andries Weijdehaze I sc        1    sc 

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

Item her Jan Mersman III½ sc        3,5  sc 

Item meester Jan van Zelant XIII½ sc     13,5  sc 

Item Godert Rolants X sc       10    sc 

Item Mechtelt Spronx IIII sc        4    sc 

Item Mari Tollinx51 III sc        3    sc 

Item Godert Poelmans soen IX sc       9    sc 

          213,25 sc 

Summa IIc XIII scilden I quartier. 

 

Noch op meijdach (ma 01-05-1402). 

Item Gherijt soen Gherijt van den Doeren I sc     1    sc 

Item Jan52 sijn brueder I sc        1    sc 

Item Tielman sijn brueder I sc       1    sc 

Item Ghisebrecht53 sijn brueder I sc       1    sc 

Item Beatrijs sijn suster I sc       1    sc 

Item Mechtelt sijn suster I sc       1    sc 

Item Katerijn sijn suster I sc       1    sc 

Item Luijtgart Ghisebrecht dochter van den Doeren54 III sc   3    sc 

Item Jan Claes soen van Beerse II sc      2    sc 

Item Gherijt sijn brueder II sc       2    sc 

p.129 

Item Aert sijn brueder II sc        2    sc 

Item Margriet Willem Bax dochter II½ sc55      2,5  sc 

Item Lisbet hoir suster II½ sc       2,5  sc 

Item Heilwich hoir suster II½ sc       2,5  sc 

Item Bate Henric Cupers dochter ½ sc      0,5  sc 

Item joffr Yene Jan Oems dochter IIII sc      4    sc 

Item Gertruijt van Eijndoven III sc       3    sc 

Item her Peter Lebbe II sc        2    sc 

Item Jan sijn soen II sc        2    sc 

Item Margriet Adams Meijers dochter V sc      5    sc 

Item Margriet Rolofs Bevers dochter I½ sc      1,5  sc 

Item her Ghisebrecht van Bakel V sc       5    sc 

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

Item Franc van Orten II½ sc        2,5  sc 

Item Lisbet sijn wijf II½ sc        2,5  sc 

Item Katerijn van Wijc ½ sc        0,5  sc 

Item Heilwich van Wijc I sc        1    sc 

Item Willem Jan Kox dochter ½ sc       0,5  sc 

                         
49 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
50 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. 
51 In 1406 wordt aan haar 3,5 oude schild uitgekeerd. 
52 In 1406: her Jan. 
53 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
54 In 1406: wijlen Ghisebrecht van den Doeren. 
55 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. 
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Item Aleit Claes Piex dochter III sc      3    sc 

Item Katerijn Nouden III sc        3    sc 

Item Lisbet van Lit I sc        1    sc 

Item Jacob Jans soen van Neijnsel VI sc      6    sc 

Item her Wouter Mostaert V sc        5    sc 

Item Henric Roempot Dirc Boghemekers soen I½ sc ½ dordeel   1,5  sc 1/6 

Item Waelwijn56 sijn brueder I½ sc ½ dordeel     1,5  sc 1/6 

Item Mechtelt natuerlec dochter her Dirc Venbosch III sc   3    sc 

Item Hille van Catwijc I sc        1    sc 

Item Reijner Aerts dochter van Scindel I sc     1    sc 

Item joffrou Beatrijs Aerts dochter van Beke IIII½ sc    4,5  sc 

Item joffrou Agneze hoir suster IIII½ sc      4,5  sc 

Item meester Engbrecht Hagen II sc       2    sc 

Item Eefse57 Gibe Roevers soens dochter II sc     2    sc 

Item Katerijn hoir suster I½ sc       1,5  sc 

Item Andries Weijdehaze I½ sc        1,5  sc 

Item Henric Gherijt soen van der Horst58 V sc     5    sc 

Item Willem soen Willem Aert Tielkens VI sc     6    sc 

Item Aert natuerlec soen Henric Scilders III sc     3    sc 

Item Lane59 natuerlec dochter Ansems van Eerde I sc    1    sc 

Item her Rolof Vos XII½ sc       12,5  sc 

Item Goess natuerlec soen Dirc Roever Beernts II sc    2    sc 

Item Merten60 Jan Peijsters soen II½ sc      2,5  sc 

p.130 

Item Aelbrecht Reijner Loden soens soen III sc     3    sc 

Item Reijner sijn brueder III sc       3    sc 

Item Gherijt her Goess soen van der Aa XII½ sc    12,5  sc 

Item Aert Lucas des Walschen soen II½ sc      2,5  sc 

Item Lucas sijn brueder II½ sc       2,5  sc 

Item Goess sijn brueder II½ sc       2,5  sc 

Item Jan sijn brueder II½ sc        2,5  sc 

Item Margriet sijn suster II½ sc       2,5  sc 

Item Yde Groijs II½ sc         2,5  sc 

          161,75 sc 1/3 

 

Summa C LXI aude scilden III quartier ende I dordeel. 

 

Noch op meijdach (ma 01-05-1402). 

Item Katerijn van Wijc X libras      10 lb  .. s 

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

Item Corstine61 hoir suster XVI libras     16 lb  .. s 

Item her Joerden Reijner Willems soen IIII libras    4 lb  .. 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 

                         
56 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. 
57 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. 
58 In 1406: wijlen Gherijt van der Horst. 
59 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
60 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
61 In 1406: Corstine Meelmans. 
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Item Agneze62 Maes Willems wijf was 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 Ghisebrecht van den Doeren63 XII libras    12 lb  .. s 

          111 lb  50 s 

(40 s = 2 lb)         113 lb  10 s 

 

Summa C XIII libre X solidi paijment maken XLV aude scilden min II½ solidus 

paijment64. 

 

Op sinte Jans dach (za 24-06-1402). 

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

Item brueder Jan sijn neve IIII libras     4 lb  .. s .. d 

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

Item Ghisebrecht65 sijn brueder XI libras    11 lb  .. s .. d 

Item Mechtelt66 sijn suster XI libras    11 lb  .. s .. d 

Item noch her Tielman voirs XXII s VI d aude groten dair voir XL libras 

XVII solidos V denarios67      40 lb  17 s  5 d 

Item meester Jan68 van Heerzel VIII libras    8 lb  .. s .. d 

Item Boijdeken69 sijn brueder VIII libras     8 lb  .. s .. d 

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

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

p.131 

Item Boijdeken 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 Agneze70 Maes Willems wijf was IIII libras    4 lb  .. s .. d 

Item Aelbrecht71 die Wael VII libras      7 lb  .. s .. d 

Item Willem Coelners72 VII libras      7 lb  .. s .. d 

Item Heilwich73 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 Aleit74 sijn wijf IX libras      9 lb  .. s .. d 

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

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

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

         262 lb  17 s  5 d 

 

Summa IIc LXII libre XVII solidi V denarii paijment maken C IIII aude scilt 

V solidi V denarii paijment75. 

                         
62 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
63 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
64 113 lb 10 s = 113*240 + 10*12 d = 27.120 + 120 d = 27.240 d = 27.270 - 30 d = 45*606 = 
2,5*12 d =(1 oude schild = 606 d)= 45 oude schild min 2,5 s. 
65 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
66 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
67 Er werd 22 s 6 d oude gr betaald: 22*12 + 6 d oude gr = 270 d oude groot. Deze 270 d oude 
groot werden omgerekend naar 40 lb 17 s 5 d paijment = 40*240 + 18*12 + 5 d = 9.600 + 216 + 5 

d = 9.821 d =(1 oude sc = 606 d)= 9.821/606 oude schild. Dan 1 oude schild = 270/(9.821/606) d 

oude groot = 16,660 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. 
68 In 1406: her Jan. 
69 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
70 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
71 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
72 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
73 In 1406: Heilwich wijf wilner Willem Coelners. 
74 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
75 262 lb 17 s 5 d = 262*240 + 17*12 + 5 d = 62.880 + 204 + 5 d = 63.089 d = 63.024 + 60 + 5 = 
104*606 + 5*12 + 5 d =(1 oude schild = 606 d)= 104 oude schilden 5 s 5 d. 
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Noch op sinte Jans dach (za 24-06-1402). 

Item Katerijn76 Willem Minnemeers wijf V scilden     5    sc 

Item Margriet hoir dochter III½ sc77        3,5  sc 

Item Lisbet hoir dochter III½ sc78        3,5  sc 

Item Willem hoir soen III½ sc79        3,5  sc 

Item Willem Coelners80 II½ sc         2,5  sc 

Item Heilwich81 sijn wijf II½ sc        2,5  sc 

Item Mari wijf wilnere Bruijsten Palarts 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 Batenborchs82 wijf II½ sc83       2,5  sc 

Item Hille hoir dochter II½ sc        2,5  sc 

Item Agneze wijf wilner Gibe Scaeps 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 sc    13,5  sc 

Item Gherijt sijn brueder XIII½ sc       13,5  sc 

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

p.132 

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 

Item Margriet sijn suster III sc        3    sc 

Item Yene sijn suster III sc         3    sc 

Item Gielis soen wilner 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 Willem Gielis soens soen 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 

                         
76 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
77 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. 
78 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. 
79 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. 

80 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
81 In 1406: Heilwich wijf wilner Willem Coelners. 
82 In 1406: wijlen Jan Batenborch. 
83 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 Lisbet sijn wijf IIII sc         4    sc 

Item Dirc Jans soen Vucht II½ sc        2,5  sc 

Item Adolf84 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 Ghemert 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 

Item Lisbet Goess Moedel Bertouts soens dochter I sc     1    sc 

Item Katerijn Peters dochter van Lit I sc       1    sc 

           173,75 sc 

 

Summa C LXXIII aude scilt III quartier 

 

Op sinte Jacobs dach (di 25-07-1402). 

Item Boijken die Goutsmit XII libras X solidos    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.133 

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 solidi85 

paijment. 

 

Noch op sinte Jacobs dach (di 25-07-1402). 

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 

Item brueder Henric van Os III sc       3    sc 

Item brueder Rolof Roesmont IIII sc       4    sc 

Item Henric Jan Screijnmekers86 soen III sc     3    sc 

Item Aert van Beke I sc         1    sc 

Item Godert Willem Pasteels87 soen III sc      3    sc 

Item Jacob Wreden VIII sc88        8    sc 

                         
84 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
85 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 schild = 606 d)= 22 oude schilden 19 solidi. 
86 In 1406: wijlen Jan Screijnmeker. 
87 In 1406: wijlen Willem Pasteel. 
88 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 

verworven88 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 
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Item Ghisebrecht sijn brueder V sc       5    sc 

Item Agneze Hermans dochter van Langel II sc     2    sc 

Item Mechtelt Trulliaerts I½ sc       1,5  sc 

Item Agneze89 Maes Willems wijf was 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 Aerts Vriezen dochter I sc      1    sc 

Item Dirc Joerdens soen van Hoeculem I sc      1    sc 

           76,5  sc 

 

Summa LXXVI½ aude scilden. 

 

Op sinte Lambrecht dach (di 25-07-1402). 

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 Aleit90 sijn wijf I½ sc        1,5  sc 

Item brueder Jan van Swalmen II½ sc       2,5  sc 

Item Yde Heinen des Bruijnen91 dochter I sc     1    sc 

Item joffrou Lisbet joncher Dircs Roevers dochter I sc   1    sc 

           10    sc 

p.134 

 

Summa X aude scilden. 

 

Summa summarum van alder lijfpensien int halve jair voirscr 

XVIc XXVII aude scilden I dordeel ende XII solidi III denarii92 paijment. 

 

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

In den irsten der stat piperen XXVI nije gulden maken XXVIII libras VII s 

III d93         28 lb   7 s  3 d 

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

Item Godert Rolants van den lijfpensien te Bruessel te verwaeren X gulden 

peter maken XXIII libras XII s VI d94    23 lb  12 s  6 d 

                         
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. 

89 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
90 Komt niet meer voor in de rekening van 1406. 
91 In 1406: wijlen Hein Bruijnen. 
92 Lijfrenten. 
  299        sc ..   s  7 d (lijfrenten, Brussel, verschillende dagen, in pond groten) 

   50        sc 15   s .. d (lijfrenten, Den Bosch, Pasen, in pond paijment) 

  164        sc ..   s .. d (lijfrenten, Den Bosch, Pasen, in oude schilden) 

  307,25     sc ..   s .. d (lijfrenten, Den Bosch, Pasen, in oude schilden) 

  213,25     sc ..   s .. d (lijfrenten, Den Bosch, meidag, in oude schilden) 

  161,75+1/3 sc ..   s .. d (lijfrenten, Den Bosch, meidag, in oude schilden) 

   45        sc -2,5 s .. d (lijfrenten, Den Bosch, meidag, in paijment) 

  104        sc  5   s  5 d (lijfrenten, Den Bosch, sint Jansdag, in paijment) 

  173,75     sc   .. s .. d (lijfrenten, Den Bosch, sint Jansdag, in oude schilden) 

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

   76,5      sc   .. s .. d (lijfrenten, Den Bosch, sint Jacobsdag, in oude schilden) 

   10        sc   .. s .. d (lijfrenten, Den Bosch, sint Lambertusdag, in oude schilden) 

1.626,5 +1/3 sc 36,5 s 12 d (½ oude schil = 25 s 3 d) 

1.627   +1/3 sc 11,5 s  9 d (6 d = 0,5 s) 

1.627   +1/3 sc 12   s  3 d. 

93 De 26 nieuwe gulden werden omgerekend naar 28 lb 7 s 3 d paijment = 28*240 + 7*12 + 3 d 
paijment = 6.720 + 84 + 3 d paijment = 6.807 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 6.807/26 d 

paijment = 261,808 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment, dan 

3 lichte schulden = 3*87,3 d paijment = 261,9 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 3 lichte 

schilden. 
94 De 10 gulden pieter werden omgerekend naar 23 lb 12 s 6 d paijment = 23*240 + 12*12 + 6 d 
paijment = 5.520 + 144 + 6 d paijment = 5.670 d paijment. Dan 1 gulden pieter = 5.670/10 d 

paijment = 567 d paijment =(1 oude sc = 606 d)= 567/606 oude schild = 0,936 oude schild. 
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Item Godefridus van Woensel van sijnre pensien 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 te sluten II Brabant dobbel maken 

VI libras VI s I d95        6 lb   6 s  1 d 

Item van Pinappels poerten XX s     .. lb  20 s .. d 

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 XXX s 

          .. lb  30 s .. d 

Item van sHeilichs Cruijs poerte 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 Aert van Beerse van der Hintamer poerten te hueden XIII nije gulden 

maken XIIII libras III s VIII d96     14 lb   3 s  8 d 

Item Jan van Dusel van Vuchter poerten te hueden XIII nije gulden maken 

XIIII libras III s VIII d97      14 lb   3 s  8 d 

         112 lb 211 s 26 d 

(24 d = 2 s)        112 lb 213 s  2 d 

(200 s = 10 lb)        122 lb  13 s  2 d 

 

Summa C XXII libre XIII solidi II denarii paijment maken XLVIII½ auden 

scilt III solidi XI denarii98 paijment. 

 

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

libras paijment maken XXXIX½ aude scilt V s III d99  39,5 sc 5 s 3 d 

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

Item Laurens Ghenen soens van den Diependijc VIII   8   sc . s . d 

          63,5 sc 5 s 3 d 

 

Summa LXIII½ aude scilt V solidi III denarii paijment. 

 

Dits gegeven van den straten te vegen int halve jair voirscr. 

In den irsten Gielis van Vechel van der marct te vegen ende scoen te maken 

XXXV nijen gulden          35   g 

Item Wouter Nuwelaet van der Hintamerstraten XXVII gulden   27   g 

Item Jan Bosch van der Vischmarct XII gulden     12   g 

Item Jan van Diest van der Orten straten IX gulden     9   g 

p.135 

Item Peter van der Hoeven van der Vuchter straten XXVI½ gulden  26,5 g 

Item Gherijt van Beerze van der Colperstraten XXV½ gulden   25,5 g 

           135   g 

                         
95 De 2 Brabantse dobbel werden omgerekend naar 6 lb 6 s 1 d paijment = 6*240 + 6*12 + 1 d 
paijment = 1.440 + 72 + 1 d paijment = 1.513 d paijment. Dan 1 Brabantse dobbel = 1.513/2 d 

paijment = 756,5 d paijment =(1 oude sc = 606 d)= 756,5/606 oude schild = 1,248 oude schild. 
96 De 13 nieuwe gulden werden omgerekend naar 14 lb 3 s 8 d paijment = 14*240 + 3*12 + 8 d 
paijment = 3.360 + 36 + 8 d paijment = 3.404 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 3.404/13 d 

paijment = 261,846 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment, dan 

3 lichte schulden = 3*87,3 d paijment = 261,9 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 3 lichte 

schilden. 
97 De 13 nieuwe gulden werden omgerekend naar 14 lb 3 s 8 d paijment = 14*240 + 3*12 + 8 d 
paijment = 3.360 + 36 + 8 d paijment = 3.404 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 3.404/13 d 

paijment = 261,846 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment, dan 

3 lichte schulden = 3*87,3 d paijment = 261,9 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 3 lichte 

schilden. 
98 122 lb 13 s 2 d = 122*240 + 13*12 + 2 d = 29.280 + 156 + 2 d = 29.439 d = 29.391 + 36 + 11 
d = 48,5*606 + 3*12 + 11 d =(1 oude schild = 606 d)= 48,5 oude schild 3 s 11 d. 
99 Dan 100 lb = 24.000 d = 23.937 + 60 + 3 d = 39,5*606 + 5*12 + 3 d =(1 oude schild = 606 d)= 
39,5 oude schild 5 s 3 d. 
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Summa C XXXV nije gulden maken LVIII aude scilden XVI solidi VI denarii100. 

 

Dits gegeven van riden der scepenen der geswoernen ende der goede luden die 

gereden sijn in der stat orber int halve jair voirscr. 

Item in der irsten her Willem van der Aa Huubrecht van Ghemert Art 

Stamelaert van Uden Jan van Gemert Goess Steenwech ende Heijmeric Groeij 

ghevaren tut Wouderichem om te dedingen101 mit den hertoge van Hollant van 

der stat wegen ende waren uut IIII dage elken gegeven des daichs enen aude 

scilt maken XXIIII aude sc       24 sc 

Item Willem Bac gereden te Bruessel om te rekenen mit Godert Rolants van 

der lijfpensien die die stat dair gilt ende was uijt VII dage VII sc 

            7 sc 

           31 sc 

 

Summa XXXI aude scilden. 

 

Dits gegeven van boeden loen den ghenen die geseijnt sijn in der stat 

orbair int halve jair voirs. 

In den irsten Jan van Erpe geseijnt aen den greve van Cleve des maendagen 

na paesschen (ma 27-03-1402) ende was uijt IIII dage des daichs gegeven XI 

pl maken III licht sc ende VIII pl      3   sc   8   pl 

Item den selven Jan geseijnt des donredagen dair na (do 30-03-1402) tut 

Eersel ende tut Oerle ende was uijt III dage maken II½ sc III pl 

           2,5 sc   3   pl 

Item noch Jan geseint op beloken paesschen (zo 02-04-1402) aen ons 

genediger vrouwe van Brabant ende aen Gherijt van Bergen ende was uijt VII 

dage maken VI sc V pl        6   sc   5   pl 

Item Jan geseijnt XIIII dage na paesschen (zo 09-04-1402) aen die stat van 

Tiel ende was uijt II dage XXII pl      .   sc  22   pl 

Item den selven geseint III weken na paesschen (zo 16-04-1402) tut Gorichem 

ende was uijt II dage XXII pl       .   sc  22   pl 

Item Jan noch geseijnt in die selve weke tut Nijemeghen ende was uijt II 

dage XXII pl         .   sc  22   pl 

Item Abe Zielen geseijnt te Bruessel ende te Waderle des donredagen voir 

meijdach (do 27-04-1402) ende was uijt VII dage VI sc V pl 

           6   sc   5   pl 

Item Jan van Erpe geseijnt aen den here van Erkel II dage in meij (di 02-

05-1402) ende was uijt III dage maken II½ sc III pl   2,5 sc   3   pl 

Item Henneken Mauwart om dat hi Hubrecht van Gemert haelde te Dinter op 

beloken pinxteren (zo 21-05-1402) dair af gegeven XI pl 

           .   sc  11   pl 

Item Abe Zielen geseijnt op beloken pinxteren (zo 21-05-1402) tut Helmont 

aen den drossaert van Brabant ende was uijt II dage XXII pl 

  .   sc  22   pl 

Item den selven geseijnt VII dage in juni (wo 07-06-1402) aen ons genedigen 

vrouwe van Brabant ende aen Heinen den Hane ende was uijt V dage IIII sc 

VII pl          4   sc   7   pl 

Item Godert van Driel gereden tut Gorichem doe men meijnde dat men gericht 

soude hebben ouver pantier dair af gegeven VII sc VII pl 

           7   sc   7   pl 

p.136 

Item Jan van Erpe geseijnt om die scepen ende die gebuer van Eijndoven X 

dage in junio (za 10-06-1402) ende was uijt II dage maken XXII pl 

                         
100 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden dan werden de 135 nieuwe 
gulden = 405 lichte schilden omgerekend naar 58 oude schilden 16 s 6 d =(1 oude schild = 6o6 

d)= 58*606 + 16*12 + 6 d paijment = 35.148 + 192 + 6 d paijment = 35.346 d paijment. Dan 1 

lichte schild = 35.346/405 d paijment = 87,274 d paijment = (35.346/606)/405 oude schild = 

0,144 oude schild. 
101 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, dadingen of dedingen, in rechte optreden, 
pleiten, onderhandelen over een vergelijk, onderhandelen, bijleggen. 
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           .   sc  22   pl 

Item den selven geseijnt XII dage in junio (ma 12-06-1402) om den vorster 

van Strijpt ende was uijt II dage XXII pl     .   sc  22   pl 

Item den selven geseijnt XV dage in junio (do 15-06-1402) tut Oesterwijc 

tut Roede ende tut Eersel om die scepenen ende die gebuer ende was uijt II 

dage XXII pl         .   sc  22   pl 

Item Godert van Driel weder geseijnt tut Gorichem do men richte ouver 

pantijer ende was uijt II dage dair af V½ sc    5,5 sc   .   pl 

Item Jan van Erp geseijnt op ten anderen dach in julio (zo 02-07-1402) tut 

Eersel om den hogen scouthet ende was uijt II dage XXII pl 

           .   sc  22   pl 

Item den selven geseijnt des dijnsdagen voir sente Marieën Magdalenen dach 

(di 18-07-1402) aen den hertoge van Hollant ende aen den greve van 

Oestervant ende was uijt V dage maken IIII sc VII pl   4   sc   7   pl 

Item Jan van Andwerpen geseijnt tut Os om Hein Rovers soen op sente Marien 

Magdalenen dach (za 22-07-1402) dair af XI pl    .   sc  11   pl 

Item des sondagen dair te voeren (zo 16-07-1402) Colner geseijnt aen den 

hertoge van Gelre ende was uijt VIII dage VII sc IIII pl 

           7   sc   4   pl 

Item des saterdagen dair voir (za 15-07-1402) geseijnt Reijner Scaden aen 

den hertoge van Hollant ende was uijt IIII dage III sc VIII pl 

           3   sc   8   pl 

Item Art Meus gereden des woensdagen na paesschen (wo 29-03-1402) tut 

Eijndoven ende was uijt enen dach XXXIII pl    .   sc  33   pl 

Item die selve gereden des maendagen na beloken pinxteren (ma 22-05-1402) 

tut Helmont aen den drossaert ende aen die meijerien ende was uijt II dage 

V½ sc           5,5 sc   .   pl 

Item die selve gereden aen den drossaert ende stat van Hoesden ende was 

uijt II dage VJ sc        5,5 sc   .   pl 

Item die selve gereden des dijnsdagen na sHeijlichs Sacraments dach (di 30-

05-1402) aen die vriheit van Kempelant ende was uijt II dage maken V½ sc 

           5,5 sc   .   pl 

Item die selve gereden aen die steden van Loeven van Bruessel ende van 

Tienen in der octaven van sHeijligen sacraments dach (do 01-06-1402) ende 

was uijt VI dage maken XVI½ sc     16,5 sc   .   pl 

Item die selve gereden des woensdagen voir sente Jans dach (wo 20-06-1402) 

aen ons genedigen vrouwen van Brabant ende was uijt IIII dage XI sc 

          11   sc   .   pl 

Item die selve gereden des saterdagen na dat men onse vrouwe droech (za 01-

07-1402) tut Eijndoven ende was uijt enen dach XXXIII pl 

           .   sc  33   pl 

Item die selve gereden X dage in april (ma 10-04-1402) in Kempelant ende in 

Pedelant an den hogen schouthet ende was uijt II dage V½ sc 

  5,5 sc   .   pl 

Item die selve gereden tut Tricht aen den drossaert ende raet van Brabant 

XXI dage in april (vr 21-04-1402) ende was uijt VII dage XIX sc III pl 

          19   sc   3   pl 

Item die selve gereden op sente Peter ende Pauwels dach (do 29-06-1402) aen 

die vriheiden van Kempelant ende Pedelant ende was uijt II dage V½ sc 

           5,5 sc   .   pl 

Item die selve gereden tut Hoesden des saterdaichs na half oest102 (za 19-

08-1402) ende was uijt III dage VIII sc III pl    8   sc   3   pl 

Item die selve gereden aen onsen genedigen vrouwen van Brabant opten lesten 

saterdach in oest (za 26-08-1402) ende was uij! VI dage XVI½ sc 

          16,5 sc   .   pl 

Item die selve gereden des woensdagen na sente Lambrecht dach (wo 20-09-

1402) aen den joncheer van Craendonc ende was uijt II dage V½ sc 

           5,5 sc   .   pl 

                         
102 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, oest, augustus, oogst. 
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Item Godert van Driel gereden tut Nijmegen ende was uijt III dage VIII sc 

III pl          8   sc   3   pl 

Item Coelner geseijnt op sente Jacobs dach (di 25-07-1402) tut Goch ende 

was uijt III dage XXXIII pl       .   sc  33   pl 

p.137 

Item Bernt van Stakenborch geseijnt aen heren Henric van der Lecke int heer 

voir Gorichem op sente Peters dach (di 01-08-1402) ende was uijt III dach 

XXVII½ pl          .   sc  27,5 pl 

Item Jan van Erpe geseijnt des sondagen voir sente Laurens dach (zo 06-08-

1402) tut Meerwijc enen dach XI pl      .   sc  11   pl 

Item Bernt voirs geseijnt tut Hoesden op sente Laurens avont (wo 09-08-

1402) IJ dach XVI½ pl        .   sc  16,5 pl 

Item den selven geseijnt op sente Bartholomeus dach (do 24-08-1402) tut 

Oesterwijc tut Oerschot tut Eersel ende tut Oerle aen die scepenen ende 

gesworen aldair ende was uijt II dage XXII pl    .   sc  22   pl 

Item Jan van Erpe geseijnt in die leste weke van Oesmaent (na do 24-08-

1402) tut Lommel ende was uijt II dage XXII pl    .   sc  22   pl 

Item Abe Zielen geseijnt tut Zon om Geeleec den Rover ende was uijt enen 

dach XI pl          .   sc  11   pl 

Item Coelner geseijnt in die irste weke van september (na vr 01-09-1402) 

aen den greve van Meghen enen dach XI pl     .   sc  11   pl 

Item Jan van Erpe geseijnt tut Scoenhoven des vridachs voir sente Matheus 

dach (vr 15-09-1402) ende was uijt IIII dage III sc VIII pl 

           3   sc   8   pl 

Item den selven geseijnt des sondagen dair na (zo 17-09-1402) tut Loen I 

dach XI pl          .   sc  11   pl 

Item den selven geseijnt tut Goch op sente Remeijs avont (za 30-09-1402) 

ende was uijt III dage XXXIII pl      .   sc  33   pl 

         165,5 sc 536   pl 

(534 sc = 44,5 pl)      210   sc   2   pl 

 

Summa IIc X licht scilden II placken maken XXX aude scilden XIII solidi V 

denarii paijment103. 

 

Dits gegeven van straten te maken ende te stoppen ende van dat daer toe 

hoert int halve jair voirs. 

In den irsten meester Henric gewracht in die ander weke van april (na zo 

09-04-1402) IIII dage ende elcs daichs gegeven IIII½ auden Vleemschen 

groeten maken IIII licht sc I pl ende IIJ vliguijt104 

          4   sc   1   pl  2,5 vl 

Item Duijts sijn knaep ter selver tijt gewracht IIII dage elcs dages VII pl 

maken II sc IIII pl105       2   sc   4   pl  .   vl 

Item Claes Wonderic ter selver tijt gevuert VII pleiten sands dair voir 

gegeven VII sc        7   sc   .   pl  .   vl 

                         
103 De 210 lichte schilden 2 plakken = 210 + 2/12 lichte schild werden omgerekend naar 30 oude 
schilden 13 s 5 d =(1 oude schild = 606 d)= 30*606 + 13*12 + 5 d paijment = 18.180 + 156 + 5 d 

paijment = 18.341 d paijment. Dan 1 lichte schild = 18.341/(210 + 2/12) d paijment = 87,269 = 

(18.341/606)/(210 + 2/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
104 Er werd 4 dagen gewerkt voor 4,5 oude Vlaamse groot per dag: in totaal 4*4,5 oude Vlaamse 
groot = 18 oude Vlaamse groten, die werden omgerekend naar 4 lichte schilden 1 pl 2,5 vliegute 

=(1 vliegute = 2/7 plak)= 4 + 1/12 + (5/7)/12 lichte schild. Dan 1 oude Vlaamse groot = (4 + 

1/12 + (5/7)/12)/18 lichte schild = 0,230 lichte schild. 

Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment, dan 1 oude Vlaamse groot = 

87,3*((4 + 1/12 + (5/7)/12)/18) d paijment = 20,093 d paijment = (87,3/606)*((4 + 1/12 + 

(5/7)/12)/18) oude schild = 0,033 oude schild. 

Er is aangenomen dat meester Henric = meester Henric Straetmeker. Het dagloon van de meester 

stratemaker medio april 1402 was 4,5 oude Vlaamse schild = (4 + 1/12 + (5/7)/12)/4 lichte 

schild = 1,047 lichte schild. 
105 Het dagloon van de knaap van de stratemaker medio april 1402 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
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Item meester Henric gewracht in die dorde weke van junio (na wo 21-06-1402) 

IIII dage maken IIII sc I pl II½ vliguijt106   4   sc   1   pl  2,5 vl 

Item Duijts IIII dage II sc IIII pl107    2   sc   4   pl  .   vl 

Item meester Henric gewracht in die weke doe men onse vrouwe dragen soude 

(?voor zo 25-06-1402) I dach maken XII pl IJ vliguijt108 

          .   sc  12   pl  1,5 vl 

Item Duijts enen dach VII pl109     .   sc   7   pl  .   vl 

Item meester Henric gewracht in die weke doe men onse vrouwe gedragen hadde 

(na zo 25-06-1402) J dach VI pl J vliguijt110   .   sc   6   pl  0,5 vl 

Item Duijts enen J dach III½ pl111     .   sc   3,5 pl  .   vl 

Item meester Henric gewracht aen den steen te breken XI dage maken XI sc V 

pl         11   sc   5   pl  .   vl 

Item meester Henric gewracht in die weke na half oest (na di 15-08-1402) V 

dage maken V sc II pl I vliguijt112     5   sc   2   pl  1   vl 

Item Duijts V dage IIJ sc V pl113     2,5 sc   5   pl  .   vl 

Item meester Henric gewracht in die leste weke van oestmaent (na circa do 

24-08-1402) II dage II sc III vliguijt114    2   sc   .   pl  3   vl 

p.138 {paginanummering springt 2 regels terug}. 

Item Duijts enen dach VII pl115      .   sc   7   pl  .   

vl 

Item meester Henric gewracht in die weke dair sente Matheus in quam (week 

waarin do 21-09-1402) V dage maken V sc II pl I vliguijt116 

          5   sc   2   pl  1   vl 

Item meester Henric gewracht in die weke dair na enen dach XII pl IJ 

vliguijt117         .   sc  12   pl  1,5 vl 

Item Duijts gewracht opten selven tijt VI dage ende enen dach dat raethuijs 

scoen te maken IIII sc I pl118      4   sc   1   pl  .   vl 

Item Gielijs van Vechel dair toe gevuert L karren steens sands ende eerden 

dair af gegeven IIII sc II pl      4   sc   2   pl  .   vl 

Item Duijts gecoft een mande om II pl ende III scalen gevuert aen die 

valpoert dair af oic II pl maken te samen IIII pl.   sc   4   pl  .   vl 

                         
106 Het dagloon van de meester stratemaker medio april 1402 was 4,5 oude Vlaamse schild = (4 + 
1/12 + 5/48)/4 lichte sc = 1,047 lichte schild. 
107 Het dagloon van de knaap van de stratemaker medio april 1402 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
108 Het dagloon van de meester stratemaker eind juni 1402 was 1 lichte schild 1,5 vliegute = 1 
+ 3/84 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
109 Het dagloon van de knaap van de stratemaker medio april 1402 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
110 Voor een halve dag werken werd 0,5 lichte schild 0,5 vlieguit betaald. Dan is het dagloon 
van de meester stratemaker eind juni 1402 1 lichte schild 1 vliegute = 1 + 2/84 lichte schild 

= 1,024 lichte schild. 
111 Voor een halve dag werken werd 3,5 plak betaald Dan is het dagloon van de knaap van de 
stratemaker eind juni 1402 7/12 lichte schild = 0,583 lichte schild. 
112 Er werd 5 dagen gewerkt voor in totaal 5 lichte schilden 2 plakken 1 vliegute = 5 + 2/12 + 
2/84 lichte schild. Het dagloon van de meester stratemaker medio augustus 1402 was (5 + 2/12 + 

2/84)/5 lichte schild = 1,062 lichte schild. 

113 Het dagloon van de knaap van de stratemaker medio augustus 1402 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
114 Het dagloon van de meester stratemaker eind augustus 1402 was 1 lichte schild 1,5 vlieguit 
= 1 + 3/84 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
115 Het dagloon van de knaap van de stratemaker eind augustus 1402 was 71/2 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
116 Er werd 5 dagen gewerkt voor 5 lichte schilden 2 plakken 1 vliegute = 5 + 2/12 + 2/84 
lichte schild. Het dagloon van de meester stratemaker eind september 1402 was (5 + 2/12 + 

2/84)/5 lichte schild = 1,038 lichte schild. 
117 Het dagloon van de meester stratemaker eind september 1402 was 1 lichte schild 1,5 
vliegute = 1 + 3/84 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
118 Er werd 7 dagen gewerkt voor 4 lichte schilden 1 plak = 4 + 1/12 lichte schild. 
Het dagloon van de knaap van de stratemaker eind september 1402 was (4 + 1/12)/7 lichte schild 

= 0,583 lichte schild. 
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Item Melijs van Hoesden om II pleiten steens XXV nije gulden maken LXXV 

sc119         75   sc   .   pl  .   vl 

Item Gielijs van Vechel gevuert noch XXVI karren steens sands ende eerden 

dair af XXVI pl        .   sc  26   pl  .   vl 

Item noch gecoft tegen den selven Gielijs III karren sands om IX pl 

          .   sc   9   pl  .   vl 

Item noch die selve Gielijs gevuert XLVII karren sands dair af III sc XI pl 

          3   sc  11   pl  .   vl 

Item Jan Stempel van den voirscr steen uten pleiten te doen XII pl 

          .   sc  12   pl  .   vl 

        130,5 sc 136,5 pl 13,5 vl 

(10,5 vliguijt = 3 plak)     130,5 sc 139,5 pl  3   vl 

(138 plak = 11,5 lichte schild)    142   sc   1,5 pl  3   vl 

 

Summa C XLII licht scilden IJ plack ende III vliguijt maken XX aude scilden 

XXIIII solidi ende II denarii paijment120. 

 

Dits gegeven om gebacken steen om kalc om zant ende van metzen en van dat 

dair toe hoirt int halve jair voirs. 

In den irsten gecoft tegen Willem Weijnen soen L mud calx elc mud om XXIIII 

pl maken C licht sc     100   sc   .   pl  .   vl 

Item Goden Duncop van den selven calc te beslaen mit sinen gesellen XVII sc 

         17   sc   .   pl  .   vl 

Item Claes Wonderic om XIIJ pleite sands den calc mede te beslaen XII½ sc 

         12,5 sc   .   pl  .   vl 

Item gecoft tegen Henric Hubrecht Steenwechs soen XIIm steens elc dusent om 

XLIIII pl maken XLIIII sc     44   sc   .   pl  .   vl 

Item Claes Wonderic van den selven steen te vueren van den M IIII pl maken 

IIII sc         4   sc   .   pl  .   vl 

Item gecoft tegen Peter Peter Alarts wijf XIIIm ende IIIc steens elc M om 

XLII pl maken XLVIJ sc II vliguijt    46,5 sc   .   pl  2   vl 

Item Wouter Jans soen van den selven steen te vueren IIII sc V pl I 

vliguijt         4   sc   5   pl  1   vl 

Item Jan Willem soen ende Waterman om XIIII pleiten sands XIIII sc 

         14   sc   .   pl  .   vl 

Item Wouter die Steenmetser gestopt aen die valbrug mit hen dorder enen 

dach ende mit hem ander II dage elken des daichs XI pl maken VI sc V pl121 

          6   sc   5   pl  .   vl 

Item Wouter noch gewracht in die ander weke van den oestmaent (na zo 06-08-

1402) mit hem ander V dage maken IX sc II pl122   9   sc   2   pl  .   vl 

p.139 

Item die selve gewracht in die weke dair naest mit hem ander V dage IX sc 

II pl123         9   sc   2   pl  .   vl 

Item in die weke dair naest noch gewracht mit hem ander IIII dage VII sc 

IIII pl124         7   sc   4   pl  .   vl 

                         
119 De 25 nieuwe guldens werden omgerekend naar 75 lichte schilden. Dan 1 nieuwe gulden = 3 
lichte schilden. 

120 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak dan werden de 142 lichte schilden 1,5 plak 
3 vlieguten = 142 + 1,5/12 + (6/7)/12 lichte schild omgerekend naar 20 oude schilden 24 s 2 d 

=(1 oude schild = 606 d)= 20*606 + 24*12 + 2 d paijment = 12.120 + 288 + 2 d paijment = 12.410 

d paijment. Dan 1 lichte schild = 12.410/(142 + 1,5/12 + (6/7)/12) d paijment = 87,274 d 

paijment = (12.410/606)/(142 + 1,5/12 + (6/7)/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
121 Het dagloon van een metselaar was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
122 Twee metselaars werkten elk 5 dagen (samen 10 dagen) voor 9 lichte schilden 2 plakken = 9 
+ 2/12 lichte schild. Het dagloon van een metselaar in de tweede week van augustus 1402 was (9 

+ 2/12)/10 lichte schild = 0,917 lichte schild. 

123 Twee metselaars werkten elk 5 dagen (samen 10 dagen) voor 9 lichte schilden 2 plakken = 9 
+ 2/12 lichte schild. Het dagloon van een metselaar medio augustus 1402 was (9 + 2/12)/10 

lichte schild = 0,917 lichte schild. 

124 Twee metselaars werkten elk 4 dagen (samen 8 dagen) voor 7 + 4/12 lichte schild. Het 
dagloon van een metselaar in de vierde week van augustus 1402 was (7 + 4/12)/8 lichte schild = 

0,917 lichte schild. 
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Item die selve gewracht mit hem ander in die irste weke van september (na 

zo 03-09-1402) V dage IX sc II pl125     9   sc   2   pl  .   vl 

Item Gielijs van Vechel aldair gevuert LXXII karren steens ende kalx maken 

VI sc          6   sc   .   pl  .   vl 

Item Wouter noch gewracht in die dorde weke van september (na zo 17-09-

1402) mit hem dorder III dage VIII sc III pl126   8   sc   3   pl  .   vl 

Item gegeven van eenre scuijten aldair gebesicht IIII pl 

          .   sc   4   pl  .   vl 

Item gecoft tegen Jans kinder van Herwijnen II kalc cupen om X pl 

          .   sc  10   pl  .   vl 

Item Goden Duncop van mortel te vueren aen die valbrug ende aen die muer 

XVIII pl         .   sc  18   pl  .   vl 

        296   sc  55   pl  3   vl 

(48 pl = 4 sc)      300   sc   7   pl  3   vl 

 

Summa IIIc licht scilden VII placken III vliguijt maken XLIII aude scilden 

XV solidi127. 

 

Dits gegeven van harden dake int halve jair voirs. 

In den irsten Jan van Enoede XIJ roede leijdaex XIJ aude scilt 11,5 sc 

Item Jan van Authoesden IIJ roede leijdaex IIJ sc    2,5 sc 

Item her Jan van Druenen XIIII roede leijdaex XIIII sc  14   sc 

Item Jan van Berke IIII roeden leijdaex IIII sc     4   sc 

Item Henric Steenwech IX½ roede leijdaex IX½ sc     9,5 sc 

Item Godert van Dommelen II roden leijdaex II sc    2   sc 

           43,5 sc 

 

Summa XLIII½ aude scilt. 

 

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

voirs. 

In den irsten gehaelt tut Art Wonders IIIIc worsten in die vuerpanne te 

borren elc C om VI lich sc maken XXIIII sc  24   sc   .   pl  .   vl 

Item gecoft tegen Staes een leder die men opt raethuijs besicht om X pl 

          .   sc  10   pl  .   vl 

Item tegen Willem Willems soen van den Staec gecoft des maendagen na 

beloken paesschen (ma 03-04-1402) I voeder houts om IIII sc 

          4   sc   .   pl  .   vl 

Item gecoft tegen Gerijt die Bueter uijt Udenhout op sente Lambrecht avont 

(za 16-09-1402) een voeder houts om III sc X pl   3   sc  10   pl  .   vl 

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

Item gecoft tegen Jan Pastedebacker IIII sester colen om XIIII pl I 

vliguijt         .   sc  14   pl  1   vl 

Item gecoft latten tutten wijngaert after dat raethuijs om XVII pl 

          .   sc  17   pl  .   vl 

Item om bande om nagelen ende van den wijngaert te maken ende te besniden 

ende te binden Heijnen van Aken VII pl II vliguijt 

          .   sc   7   pl  2   vl 

p.140 

Item Geerleec Leijdecker gestopt ende gedect mit sinen soen in die weke 

voir meijdach (voor ma 01-05-1402) opt raethuijs ende opten toeren V dage 

                         
125 Twee metselaars werkten elk 5 dagen (samen 10 dagen) voor 9 lichte schilden 2 plakken = 9 
+ 2/12 lichte schild. Het dagloon van een metselaar in de eertse week van september 1402 was 

(9 + 2/12)/10 lichte schild = 0,917 lichte schild. 

126 Drie metselaars werkten elk 3 dagen (samen 9 dagen) voor 8 + 3/12 lichte schild. Het 
dagloon van een metselaar in de derde week van september 1402 was (8 + 3/12)/9 lichte schild = 

0,917 lichte schild. 
127 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak, dan werden de 300 lichte schilden 7 
plakken 3 vlieguten = 300 + 7/12 + (6/7)/12 lichte schild omgerekend naar 43 oude schilden 15 

s =(1 oude schild = 606 d)= 43*606 + 15*12 d paijment = 26.058 + 180 d paijment = 26.238 d 

paijment. Dan 1 lichte schild = 26.238/(300 + 7/12 + (6/7)/12) d paijment = 87,270 d paijment 

= (26.238/606)/(300 + 7/12 + (6/7)/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
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ende enen dach opt huijs dair Art Meeus128 pert in steet hen beijden des 

daichs XXIIII plac maken XII sc129    12   sc   .   pl  .   vl 

Item gebesicht opten toeren VJ libras tens ende IIIJ libras loets costen te 

samen III sc VI½ pl       3   sc   6,5 pl  .   vl 

Item om leijnagel ende stopnagel IIII sc IIII pl 

          4   sc   4   pl  .   vl 

Item Jan Loefs soen om een dusent leijen XI sc III pl 

         11   sc   3   pl  .   vl 

Item van den leijen ende calc te vueren II pl   .   sc   2   pl  .   vl 

Item Art Scaden van II slotelen die die borgmeesters hadden totten auden 

slote aen die raetcamer V pl J vliguijt    .   sc   5   pl  0,5 vl 

Item noch van enen nuwen slote mit XVIII slotelen tutter selver cameren 

IIII sc         4   sc   .   pl  .   vl 

Item gemaect aen die ure clocke II nije russelen ende dat vloegelrat 

vertant ende die onrast spille vermaect ende dat slaet rat mitten sloet 

vermaect dair af te samen XVIJ sc    16,5 sc   .   pl  .   vl 

Item gecoft tut Sanders in die Kercstraet snaren dair die hamer van den ure 

clocken mede sleet om VII pl J vliguijt    .   sc   7   pl  0,5 vl 

Item noch Art gemaect een veter aen die leder opt raethuijs VI pl 

          .   sc   6   pl  .   vl 

Item gehaelt tut Zoeten Wellens LX libras kersen opt raethuijs gebornt ende 

XXVI libras die die pipers hadden opten toren elc libram om IIII pl maken 

XXVIII sc VIII pl       28   sc   8   pl  .   vl 

Item gehaelt tot Huben Wolfs enen reep tutten ure clocken die van 

vogellijnden garen gemaect was ende die woech XXI libras elc libram om III 

pl maken V sc III pl       5   sc   3   pl  .   vl 

Item noch tegen Jan Pasteijdebecker III lopen coelen des saterdachs na 

sente Jacobs dach (za 29-07-1402) om V pl J vliguijt 

          .   sc   5   pl  0,5 vl 

Item van den selven in die scrivecamer te dragen II vliguijt 

          .   sc   .   pl  2   vl 

Item Gielijs van Vechel gevuert opt raethuijs XXXVII karren sands eerden 

ende calx III sc I pl       3   sc   1   pl  .   vl 

Item noch gevuert aldair XXI karren steens van elker karren enen Verschen 

groet maken XXVII pl130       .   sc  27   pl  .   vl 

Item Staes gewracht mit hem ander die sitten te maken opt raethuijs ende 

dat raethuijs te rumen II dage maken III sc VIII pl 

          3   sc   8   pl  .   vl 

Item Wouter die Steenmetser aldaer gewracht mit hem ander VI dage maken XI 

sc131         11   sc   .   pl  .   vl 

Item een knecht die Sijmon hiet aldair geupert II dage dair af XXI pl132 

          .   sc  21   pl  .   vl 

Item Jan die Wilde ende sijn geselle gesaeght aen den balc daer die sitten 

af gemaect sijn III dage VJ sc133     5,5 sc   .   pl  .   vl 

        137   sc 166,5 pl  6,5 vl 

(3,5 vl = 1 plak)      137   sc 167,5 pl  3   vl 

(156 pl = 13 sc)       150   sc  11,5 pl  3   vl 

 

                         
128 Art Meeus was een van de boden; zie p. 136: “Item Art Meus gereden des woensdagen na 
paesschen tut Eijndoven”. 

129 Het dagloon van de leidekker eind april 1402 was 1 lichte schild. 
130 Er werden 21 Veerse groten betaald, die werden omgerekend naar 27 plakken = 27/12 lichte 
schild = 9/4 lichte schild. Dan 1 Veerse groot = (9/4)/21 lichte schild = 3/28 lichte schild. 

Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment, dan 1 Veerse groot = 87,3*(3/28) d 

paijment = 9,354 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= (87,3/606)*(3/28) oude schild = 0,015 

oude schild. 
131 Twee metselaars werkten elk 6 dagen (samen 12 dagen) voor 11 lichte schilden. Het dagloon 
van een metselaar was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
132 Het dagloon opperen voor een metselaar was 10,5/12 lichte schild = 0,875 lichte schild. 
133 Twee mannen zaagden elk 3 dagen (samen 6 dagen) voor 5,5 lichte schild. Het dagloon van 
een zager was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
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Summa C L licht scilden XIJ pl ende III vliguijt maken XXI½ aude scilt XII 

solidi IIII denarii paijment134. 

 

Dits gegeven van poerten ende bruggen ende diken te maken ende van dat dair 

toe hoert int halve jair voirs. 

 

In den irsten gecoft tegen Willem Broeder II houten gebesicht aen die 

hellincvaert om IX pl        .   sc   9   pl 

Item Henneken Stempel aldair gewracht IJ dach ende van nagelen dair toe 

gebesicht te samen dair af XIIII½ pl     .   sc  14,5 pl 

Item noch tegen Willem Broeder gecoft II dobbel sperren dat stuc om V pl 

ende IIII houten van XXX voeten stuc om XXVIII pl maken X sc II pl 

          10   sc   2   pl 

Item Staes die Tijmmerman gewracht in die weke na beloken paesschen (na zo 

02-04-1402) aen die poert bi Rolofs van den Grave enen dach dair af XI pl135 

           .   sc  11   pl 

p.141 

Item Staes gewracht mit hem ander in die weke dair sente Marcus in quam (di 

25-04-1402) aen die valpoert ende aen die waterpoert V dage elken des 

daichs XI pl maken IX sc II pl136      9   sc   2   pl 

Item gecoft tegen Willem Bac III houten aldair gebesicht om IIII sc 

           4   sc   .   pl 

Item noch gecoft tegen Godert van Driel III houten aldair gebesicht om VI 

sc           6   sc   .   pl 

Item Staes noch gewracht in die II irste weken van meij (vanaf ma 01-05-

1402) mit hem dorder VII dage maken XIX sc III pl137  19   sc   3   pl 

Item noch Staes gewracht mit hem dorder in die dorde weke van meij (na zo 

14-05-1402) aen die valbrug ende aen die trappe bi den craen II dage maken 

VJ sc138          5,5 sc   .   pl 

Item Geerleec Leijdecker ende sijn soen gedect III dage op sHeijlichs 

Cruijs poert ende II dage op Picken poert maken X sc139 10   sc   .   pl 

Item om II wagenscot gebesicht op Picken poert XIIIJ pl .   sc  13,5 pl 

Item gecoft tegen Art van Gielbeke II voete goetsteens gebesicht aen die 

valpoert elken voet om VII pl ende II voete gebesicht aen ons vrouwen poert 

bi Wissekens elken voet om IX pl maken XXXII pl    .   sc  32   pl 

Item gecoft tegen Jan van Brakel een clampuen gebesicht aen die poert bi 

Rolofs van den Grave om VIII½ pl      .   sc   8,5 pl 

Item gecoft tegen Willem van Houwenscoet een voeder rijs gebesicht in den 

dike aen die hellincvaert des vridaichs voir sente Jacobs dach (vr 21-07-

1402) III½ sc         3,5 sc   .   pl 

Item Henneken Stempel aldair gewracht ende gedijct mit hen dorder II dage 

ende van der pleiten die si dair besichde te samen gegeven VI sc 

           6   sc   .   pl 

Item Otten Bruijstens van C karren erden te vueren aen den Catten dijc II 

sc           2   sc   .   pl 

Item Jan van den Hout van enen sloetel te maken tutten toeren die 

toebehoerde Godert Pasteel ende sinen erfgenamen VI pl 

           .   sc   6   pl 

                         
134 De 150 lichte schilden 11,5 plak = 150 + 11,5/12 lichte schild werden omgerekend naar 21,5 
oude schild 12 s 4 d =(1 oude schild = 606 d)= 21,5*606 + 12*12 + 4 d paijment = 13.029 + 144 

+ 4 d paijment = 13.177 d paijment. Dan 1 lichte schild = 13.177/(150 + 11,5/12) d paijment = 

87,289 d paijment = (13.177/606)/(150 + 11,5/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
135 Het dagloon van de timmerman begin april 1402 was 11/12 lichte sc = 0,917 lichte schild. 
136 Het dagloon van een timmerman eind april 1402 was 11/12 lichte sc = 0,917 lichte schild. 
137 Drie mannen werkten elk 7 dagen (samen 21 dagen) voor 19 lichte schilden 3 plakken = 19 + 
3/12 lichte schild. Het dagloon van een timmerman in de eerste helft van mei 1402 was 19 + 

3/12 lichte schild = (19 + 3/12)/21 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
138 Drie mannen werkten elk 2 dagen (samen 6 dagen) voor 5,5 lichte schild. Het dagloon van 
een timmerman in de derde week van mei 1402 was 5,5/6 lichte schilden = 0,917 lichte schilden. 
139 Twee mannen werkten elk 3+2 dagen (samen 10 dagen) voor 10 lichte schilden. Het dagloon 
van een leidekker was 1 lichte schild. 
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Item gehaelt tut Huben Wolfs enen reep gebesicht aen die scotpoert tegen 

der volre trappe ende die woech XLIIII om VII sc IIII pl 

           7   sc   4   pl 

Item gecoft tot Jans van Best een hout van XVIII voeten om VII pl ende I 

hout van XXIIII voten om IX pl gebesicht aen die Tolbrugge maken te samen 

XVI pl          .   sc  16   pl 

Item noch tut Jans gehaelt IIII houten van XVIII voeten aen den craen 

gebesicht om XXVIII pl        .   sc  28   pl 

Item noch enen bout gebesicht aen den dieijboem opten Vuchteren dike om IX 

pl           .   sc   9   pl 

Item Art Scaden gemaect een cram int ouverval aen der deken slot aen die 

Orten poert ende een slot vermaect aen dat vorste portael aen die Orten 

poert dair af te samen XVI pl       .   sc  16   pl 

Item noch aen der dekenen slot opt Orten eijnde dat overval140 dat over den 

balc sluijt ende dat brac bi Jan van Loen dair af II sc 

           2   sc   .   pl 

Item die deken van den smede den sloetel van der Vuchter poerten gebroken 

int selve slot ende dat slot verstelt dair af te maken X pl 

           .   sc  10   pl 

Item Staes die Tijmmerman noch gewracht aen der verwer put enen dach XI 

pl141           .   sc  11   pl 

p.142 

Item noch gewracht aen die plate te leggen op die bruggen ende aen scip te 

breken ende [aen]t coepoertken die palen in te slaen ende die ghereetscap 

te huijs te vueren te samen VIII dage maken VII sc IIII pl142 

           7   sc   4   pl 

Item van den scip plancken int raethuijs te vueren IIII pl 

           .   sc   4   pl 

Item Staes gewracht mit hem ander aen die brugge naest der valbruggen te 

Hintam waert I dach XXII pl143       .   sc  22   pl 

Item gecoft tegen Willem Bac VI stucken houts aldair gebesicht om XVIII pl 

           .   sc  18   pl 

Item Staes noch gewracht mit hem dorder II dage op allen den bruggen ende I 

dach allene maken VI sc V pl144      6   sc   5   pl 

Item noch gehaelt tot Jans van Best II houter stuc VI pl ende een hout om 

XXVIII pl gebesicht aen den boem maken III sc ende IIII pl 

           3   sc   4   pl 

Item Francken van Orten van den dijc te maken tusschen den Bosch ende 

Maelstrem VIII sc         8   sc   .   pl 

         108   sc 252,5 pl 

(252 pl = 21 sc)        129   sc   0,5 pl 

 

Summa C XXIX licht scilden J plac maken XVIII½ auden scilt IIII solidi III 

denarii paijment145. 

 

Dits gegeven van der nuwer valbruggen te tijmmeren ende van hout ende van 

alrehande saken dair toe gebesicht is int halve jair voirs. 

 

In den irsten gecoft tegen Hubrecht van Gemert XIIII stucken houts om 

XLIIII nije gulden       44   g   ..   pl 

                         
140 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, overval, plotselinge aanval, ijzeren stang 
waarmee een voorwerp wordt vastgemaakt of bevestigd. 
141 Het dagloon van een timmerman was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
142 Het dagloon van een timmerman was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
143 Het dagloon van een timmerman was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
144 Drie mannen werkten elk 2 dagen en één man nog 1 dag (samen 7 dagen) voor 6 lichte 
schilden 5 plakken = 6 + 5/12 lichte schild. Het dagloon van een timmerman was (6 + 5/12)/7 

lichte schild = 0,917 lichte schild. 
145 De 129 lichte schilden 0,5 plak = 129 + 0,5/12 lichte schild werden omgerekend naar 18,5 
oude schild 4 s 3 d =(1 oude schild = 606 d)= 18,5*606 + 4*12 + 3 d paijment = 11.211 + 48 + 3 

d paijment = 11.262 d paijment. Dan 1 lichte schild = 11.262/(129 + 0,5/12) d paijment = 

87,274 d paijment = (11.262/606)/(129 + 0,5/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
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Item gecoft tegen Jan die Wilde een willigen hout om J gulden II pl 

  0,5 g    2   pl 

Item tegen Peter van der Stegen den Tijmmerman II stuc houts om V½ gulden 

           5,5 g   ..   pl 

Item tegen Lonijs Peter Loijarts soen gecoft om IIIJ gulden 

           3,5 g   ..   pl 

Item tegen Steesken gecoft een hout dair een swengel af gemaect waert om 

III gulden          3   g   ..   pl 

Item noch tegen Hubrecht van Gemert gecoft III stuc houts om V gulden 

           5   g   ..   pl 

Item gecoft tegen Dirc Pas een hout om IJ gulden min II pl 

           1,5 g   -2   pl 

Item tegen Art van Casteren enen balc om III gulden   3   g   ..   pl 

Item tegen Hube die Wolf gecoft I hout om I gulden   1   g   ..   pl 

Item Willem Bac om II houten IIII½ gulden     4,5 g   ..   pl 

Item noch den selven om II plancken ende om enen stijl I gulden XII pl 

           1   g   12   pl 

Item om steiger seel ende woel seel I gulden XII pl   1   g   12   pl 

Item Gibe Giben soen van den Broec gevuert XII voeder houts van Hubrecht 

van Gemert aen die valbrug van elken voeder IIII½ pl maken I½ gulden146 

           1,5 g   ..   pl 

Item Staes gehuert enen wagen die oic hout vuerde om XII pl 

         ...   g   12   pl 

Item Staes gewracht in die leste weke van meij (na zo 21-05-1402) mit hem 

dorder aen die nu valbrug IIII dage maken IIIJ gulden VI pl147 

           3,5 g    6   pl 

Item in die ander weke weke van junio (circa zo 11-06-1402) Stas mit hem 

dorder gewracht VI dage maken VJ gulden148     5,5 g   ..   pl 

Item in die weke voir sente Jans dach (voor za 24-06-1402) noch mit hem 

dorder gewracht IIII dage maken IIIJ gulden VI pl149   3,5 g    6   pl 

p.143 

Item in die irste weke van julio (circa zo 02-07-1402) mit hem dorder 

gewracht noch VI dage maken VJ gulden150     5,5 g   ..   pl 

Item in die weke na sente Jacobs dach (di 25-07-1402) gewracht met hem 

vijfter IIII dage maken VJ gulden IIII pl151    5,5 g    4   pl 

Item in die irste weke van oestmaent (vanaf di 01-08-1402) Staes noch mit 

hem vijfter gewracht VI dage maken IX gulden VI pl152   9   g    6   pl 

Item in die weke dair na gewracht mit hem vierder V dage maken VI gulden 

IIII pl153          6   g    4   pl 

                         
146 Er werden 12 voeder vervoerd voor 4,5 plak per voeder: in totaal 12*4,5 = 54 plakken = 
54/12 lichte schild = 4,5 lichte schild. Dan 1,5 gulden = 4,5 lichte schild. Dan 1 gulden = 3 

lichte schilden. 
147 Drie mannen werkten elk 4 dagen (samen 12 dagen) voor 3,5 gulden (van 3 lichte schilden 
per gulden) 6 plakken = 10,5 + 6/12 lichte schild = 11 lichte schilden. Het dagloon van een 

timmerman in de laatste week van mei 1402 was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
148 Drie mannen werkten elk 6 dagen (samen 18 dagen) voor 5,5 gulden (van 3 lichte schilden 
per gulden) = 16,5 lichte schild. Het dagloon van een timmerman in de tweede week van juni 

1402 was 16,5/18 lichte schilden = 0,917 lichte schild. 
149 Drie mannen werkten elk 4 dagen (samen 12 dagen) voor 3,5 gulden (van 3 lichte schilden 
per gulden) 6 plakken = 10,5 + 6/12 lichte schild = 11 lichte schilden. Het dagloon van een 

timmerman in de derde week van juni 1402 was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
150 Drie mannen werkten elk 6 dagen (samen 18 dagen) voor 5,5 gulden (van 3 lichte schilden 
per gulden) = 16,5 lichte schild. Het dagloon van een timmerman in de eerste week van juli 

1402 was 16,5/18 lichte schilden = 0,917 lichte schild. 
151 Vijf mannen werkten elk 4 dagen (samen 20 dagen) voor 5,5 gulden (van 3 lichte schilden 
per gulden) 4 plakken = 16,5 + 4/12 lichte schild. Het dagloon van een timmerman eind juli 

1402 was (16,5 + 4/12)/20 lichte schild = 0,842 lichte schild. 

152 Vijf mannen werkten elk 6 dagen (samen 30 dagen) voor 9 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 6 plakken = 27 + 6/12 lichte schild. Het dagloon van een timmerman in de eerste week 

van augustus 1402 was (27 + 6/12)/30 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
153 Vier mannen werkten elk 5 dagen (samen 20 dagen) voor 6 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 4 plakken = 18 + 4/12 lichte schild. Het dagloon van een timmerman in de tweede week 

van augustus 1402 was (18 + 4/12)/20 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
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Item in die weke dair na mit hem dorder gewracht V dage maken IIII½ gulden 

III pl154          4,5 g    3   pl 

Item Staes mit hem ander gevaren tot Vechel om I hout te halen ende dat te 

beslaen dair over geweest II dage maken I gulden XIII pl155 

           1   g   13   pl 

Item Melijs van Lieshout ende Peter sijn geselle van hout te sagen op onser 

vrouwen avont assumpcio (ma 14-08-1402) XXVIII pl156 ...   g   28   pl 

Item Franc Giben soen van Orten van II balken te vueren van sHeijlichs 

Cruijs poert aen die valbrugge VII pl   ...   g    7   pl 

Item Herman Voerman van ijserwerc aen die valbrugge te vueren II pl 

         ...   g    2   pl 

Item Gibe Pelgrum van eenre pleite aen die valbrugge gebesicht XXIIII dage 

IIJ gulden VI pl157        2,5 g    6   pl 

Item Hube die Wolf om IIII reep die gebesicht worden totten heijen die 

wogen XLIII libras ende tpont II pl maken II gulden XIIII pl158 

           2   g   14   pl 

Item gehaelt tot Jans van Best XII bout stuc om IX pl ende XLVI hout stuc 

VII pl ende III houten van XXX voeten stuk XXVIII pl ende aen die heije II 

houten stuc XXVIII pl ende III houten stuc IX pl ende noch II houten stuc 

VII pl maken te samen XVII gulden XI pl159    17   g   11   pl 

Item Peter van der Hoven van II stucken houts te halen aen die 

Bazeldoncsche brug ende een aen die valbrugge ende een aen die Boertsche 

molen XXIIII pl       ...   g   24   pl 

Item Jan die Wilde ende sijn geselle gesaecht in die leste weke van meij 

(na circa zo 21-05-1402) VIJ dach elken des daichs XI pl maken IIII gulden 

I pl min160         4   g   -1   pl 

Item die selve gesaecht in die ander weke voir sente Jans dach (na za 10-

06-1402) IIIJ dach maken II gulden V pl161     2   g    5   pl 

Item noch in die weke voir sente Jans dach (na za 17-06-1402) gesaecht IIJ 

dach maken IJ gulden I pl162       1,5 g    1   pl 

Item noch gesaecht in die ander weke doe men onse vrouwe gedragen hadde (na 

zo 02-07-1402) IIIJ dach maken II gulden V pl163    2   g    5   pl 

                         
154 Drie mannen werkten elk 5 dagen (samen 15 dagen) voor 4,5 gulden (van 3 lichte schilden 
per gulden) 3 plakken = 13,5 + 3/12 lichte schild. Het dagloon van een timmerman in de derde 

week van augustus 1402 was (13,5 + 3/12)/15 lichte schild = 0,917 lichte schild. 

155 Voor in totaal 4 dagen werk is betaald: 1 gulden 13 plakken = 3 + 13/12 lichte schild; dat 
is per dag (3 + 13/12)/4 lichte schild = 1,021 lichte schild. 
156 Het dagloon van een zager medio augustus 1402 was 14/12 lichte sc = 1,167 lichte schild. 
157 Een pleit werd 24 dagen gebruikt voor in totaal 2,5 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 6 plakken = 7,5 + 6/12 lichte sc = 8 lichte schild. Het gebruik van een pleit kostte 

per dag 8/24 lichte schild = 1/3 lichte schild. 

158 Er werd betaald 43*2 plakken = 86 plakken en die werden omgerekend naar 2 gulden 14 
plakken. Dan 2 gulden = 86 - 14 plakken = 72 plakken = 72/12 lichte schild = 6 lichte 

schilden. Dan 1 gulden = 3 lichte schilden. 
159 Gehaelt tot Jans van Best XII bout stuc om IX pl (12*9) ende XLVI hout stuc VII pl (46*7) 
ende III houten van XXX voeten stuk XXVIII pl (3*28) ende aen die heije II houten stuc XXVIII 

pl (2*28) ende III houten stuc IX pl (3*9) ende noch II houten stuc VII pl (2*7): 

12*9 + 46*7 + 3*28 + 2*28 + 3*9 + 2*7 = 108 + 322 + 84 + 56 + 27 + 14 = 611 plakken. 

Dan 17 gulden 11 plakken = 611 plakken: 17 gulden = 600 plakken = 50 lichte schilden. 

Eigenlijk zou je 51 lichte schilden hebben verwacht, want nu: 1 gulden = 50/17 lichte schild = 

2,94 lichte schild. 

160 Er werd met twee mannen 6,5 dag gewerkt voor 11 plakken per dag: intotaal 2*6,5*11 plakken 
= 143 plakken. Deze 143 plakken werden omgerekend naar 4 gulden – 1 plak. Dan 4 gulden = 144 

plakken = 144/12 lichte schilden = 12 lichte schilden. Dan 1 gulden = 3 lichte schilden. 

Het dagloon van een zager in de laatste week van mei 1402 was 11/12 lichte schild = 0,917 
lichte schild. 
161 Twee mannen zaagden elk 3,5 dag (samen 7 dagen) voor 2 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 5 plakken = 6 + 5/12 lichte schild. Het dagloon van een zager medio juni 1402 was (6 + 

5/12)/7 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
162 Twee mannen zaagden elk 2,5 dag (samen 5 dagen) voor 1,5 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 1 plak = 4,5 + 1/12 lichte schild. Het dagloon van een zager in de derde week van juni 

1402 was (4,5 + 1/12)/5 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
163 Twee mannen zaagden elk 3,5 dag (samen 7 dagen) voor 2 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 5 plakken = 6 + 5/12 lichte schild. Het dagloon van een zager begin juli 1402 was (6 + 

5/12)/7 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
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Item Staes noch gewracht mit hem vierder enen dach maken I gulden VIII pl164 

           1   g    8   pl 

Item Jan Stempel165 aldair gewracht mit hem dorder IIII dage elken des 

daichs X pl166 maken III gulden XII pl     3   g   12   pl 

Item Goess van Engelen van hout dat men dair behoefde XII pl 

         ...   g   12   pl 

Item noch Jan Stempel167 aldair gewracht mit hem vijfter II dage maken IIJ 

gulden X pl168         2,5 g   10   pl 

Item noch Jan Stempel169 gewracht J dach dair af V pl170 .   g    5   pl 

Item den tijmmerluden ende Jan Stempel mit sinen gesellen gegeven XIX? paer 

hantscoen die heijen mede te trecken die costen XXXIII pl 

         ...   g   33   pl 

Item Art van Beerse aldair gewracht VI dage maken IJ gulden XII pl171 

           1,5 g   12   pl 

Item noch die selve aldair gewaect XXIII nacht elcs nachts gegeven IIJ pl 

maken IJ gulden IIIJ pl172       1,5 g    3,5 pl 

Item om II pont zeepen ende III libre roesels aldair gebesicht XIII pl 

         ...   g   13   pl 

Item van eenre scuijten aldair gebesicht XIII pl ...   g    4   pl 

Item noch van zagen II zegeren VI pl   ...   g    6   pl 

p.144 

Item Claes Wal van alrehande ijserwerc ende nagelen aen die nuwe brug ende 

aen die ander bruggen poerten ende trappen ende tut allen steden gebesicht 

te samen gerekent van den halven jair voirs voir C LXXXVI licht sc min III 

vliguijt maken LXII gulden min III vliguijt173   62   g   ..   pl -3vl 

Item Reijnken Everart Scoemekers soen gewracht aen die voirscr brug VI dage 

V sc (dit is 60 plakken)174     ...   g   60   pl . vl 

Er is een verschil van 11 plakken175    ...   g   11   pl . vl 

         221,5 g  369,5 pl -3vl 

(3,5 vl = 1 pl)        221,5 g  370,5 pl ½ vl 

(342 pl = 28,5 sc = 9,5 g)     231   g   28,5 pl ½ vl 

 

                         
164 Vier mannen werkten elk 1 dag (samen 4 dagen) voor 1 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 8 plak = 3 + 8/12 lichte schild. Het dagloon van een timmerman was (3 + 8/12)/4 lichte 

schild = 0,917 lichte schild. 
165 Hij was waarschijnlijk een sjouwer en werd kennelijk ingezet bij het heien. Zie p.138: 
Item Jan Stempel van den voirscr steen uten pleiten te doen XII pl. Zie p.143: Item den 

tijmmerluden ende Jan Stempel mit sinen gesellen gegeven XIX? paer hantscoen die heijen mede 

te trecken. 

166 Het dagloon van een sjouwer was 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
167 Hij was waarschijnlijk een sjouwer en werd kennelijk ingezet bij het heien. Zie p.138: 
Item Jan Stempel van den voirscr steen uten pleiten te doen XII pl. Zie p.143: Item den 

tijmmerluden ende Jan Stempel mit sinen gesellen gegeven XIX? paer hantscoen die heijen mede 

te trecken. 

168 Vijf mannen werkten elk 2 dag (samen 10 dagen) voor 2,5 gulden (van 3 lichte schilden per 
gulden) 10 plak = 7,5 + 10/12 lichte schild. Het dagloon van een sjouwer was (7,5 + 10/12)/10 

lichte schild = 0,833 lichte schild. 
169 Hij was waarschijnlijk een sjouwer en werd kennelijk ingezet bij het heien. Zie p.138: 
Item Jan Stempel van den voirscr steen uten pleiten te doen XII pl. Zie p.143: Item den 

tijmmerluden ende Jan Stempel mit sinen gesellen gegeven XIX? paer hantscoen die heijen mede 

te trecken. 

170 Het dagloon van een sjouwer was 10/12 lichte schild = 0,833 lichte schild. 
171 Voor 6 dagen werken werd betaald 1,5 gulden (van 3 lichte schilden per gulden) 12 plakken 
= 4,5 + 1 lichte sc = 5,5 lichte sc. Een dagloon was 5,5/6 lichte sc = 0,917 lichte schild. 
172 Er werd 23 nachten gewaakt voor 2,5 plak per nacht: in totaal 23*2,5 = 57,5 plak. Deze 
57,5 plak werden omgerekend naar 1,5 gulden 3,5 plak. Dan 1,5 gulden = 54 plakken = 54/12 

lichte schilden = 4,5 lichte schild. Ofwel 1 gulden = 3 lichte schilden.  

Voor 1 nacht waken werd 2,5/12 lichte schild betaald: 0,208 lichte schild per nacht. 
173 186 lichte schilden minus 3 vlieguten werden omgerekend naar 62 gulden mminus 3 vlieguten. 
Dan 1 gulden = 186/62 lichte schild = 3 lichte schild. 
174 Een dagloon was 10/12 lichte schild =  0,833 lichte schild. 
175 In de optelling kom ik 11 plakken tekort. 
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Summa IIc XXXI nije gulden ende XXVIII½ plack ende J vliguijt maken XCVIII½ 

aude scilt XXII solidi XI denarii paijment176. 
 

Dits gegeven van schenken heren ende vrouwen ende goden luden int halve 

jair voirscr. 

In den irsten den meester van Postel geschenct VI kannen wijns die quart 

van IIII pl gehaelt die IIII kannen tut Dirc Jans soen ende die II kannen 

tut Henric in Engelant maken VIII licht sc     8   sc ... pl 

Item den commenduer van Ghemert IIII kannen die II tut Dircs ende die II 

tut Henric voirs gehaelt maken V sc IIII pl     5   sc   4 pl 

Item des herthogen raet van Gelre IIII kannen gehaelt tut Dircs voirs maken 

V sc IIII pl          5   sc   4 pl 

Item den proest van sente Gheerden VI kannen tut Dircs voirscr gehaelt 

maken VIII sc          8   sc ... pl 

Item den wijebisscop VI kannen oic aldair gehaelt maken VIII sc 

            8   sc ... pl 

Item den nijen hogen rentmeester VI kannen die II tut Dirc Jans ende IIII 

tut Godert Hoijers gehaelt maken VIII sc      8   sc ... pl 

Item der abdissen van Toeren IIII kannen II tut Dirc Jans ende II in 

Englant gehaelt maken V sc IIII pl       5   sc   4 pl 

Item der vrouwen van Hogenstraten IIII kannen gehaelt in Englant maken V sc 

IIII pl           5   sc   4 pl 

Item den heer van Diest VI kannen IIII in Englant ende II tut Adolfs 

gehaelt maken VIII sc         8   sc ... pl 

Item der vrouwen van Zevenbergen IIII kannen gehaelt in Englant maken V sc 

IIII pl           5   sc   4 pl 

Item den joncher van Craendonc VI kannen III tut Henric Jegers ende III tut 

Adolfs gehaelt maken VIII sc        8   sc ... pl 

Item heren Otten wijf van der Lecke IIII kannen tut Siegers gehaelt maken V 

sc IIII pl           5   sc   4 pl 

Item den baliue van den tollen II kannen tut Godert Hoeijers maken II½ sc 

II pl            2,5 sc   2 pl 

Item den abt van Sent Truden VI kannen gehaelt tut Adolfs maken VIII sc 

            8   sc ... pl 

p.145 

Item den heer van Meer VI kannen II tut Andries gehaelt ende IIII tut 

Busschers maken VIII sc         8   sc ... pl 

Item der vrouwen van Rotselair VI kannen gehaelt tut Jans van den Bossche 

maken VIII sc          8   sc ... pl 

Item den nuwen drossaert VI kannen aldair gehaelt maken VIII sc 

            8   sc ... pl 

Item joncher Dirc van den Marke VI kannen gehaelt onder Henric van den 

Grave maken VIII sc         8   sc ... pl 

Item V der stat clerken op paeschdach (zo 26-03-1402) op pinxtdach (zo 14-

05-1402) op ons vrouwen dach assumpcio (di 15-08-1402) ende op ons vrouwen 

dach nativitas (vr 08-09-1402) elken een quart wijns VI sc VIII pl 

            6   sc   8 pl 

Item den bazelleren op ons vrouwen dach assumpcio (di 15-08-1402) ende 

nativitas (vr 08-09-1402) tot elken hoechtijt VI quarten wijns maken IIII 

sc            4   sc ... pl 

Item her Adam van Mierde op die selve hoechtiden van sinen altaer tot elken 

hoechtijt II quarten maken XVI pl     ...   sc  16 pl 

          130,5 sc  50 pl 

(42 pl = 3,5 sc)         134   sc   8 pl 

 

                         
176 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden en dat 1 vliegute = 2/7 plak, 
dan werden de 231 nieuwe gulden 28,5 plak 0,5 vliegute = 231*3 + 28,5/12 + (1/7)/12 lichte 

schild omgerekend naar 98,5 oude schild 22 s 11 d =(1 oude schild = 606 d)= 98,5*606 + 22*12 + 

11 d paijment = 59.691 + 264 + 11 d paijment = 59.966 d paijment. Dan 1 lichte schild = 

59.966/(231*3 + 28,5/12 + (1/7)/12) d paijment = 86,234 d paijment = (59.966/606)/(231*3 + 

28,5/12 + (1/7)/12) oude schild = 0,142 oude schild. 
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Summa C XXXIIII licht scilden VIII plakken maken XIX aude scilden XIX 

solidi XI denarii paijment177. 

 

Dits gegeven van wijn die opt raethuijs gedroncken waert ende dien die 

goede lude thuijs deden halen die dairtoe hoeren als mede der stat goet 

vercofte int halve jair voirs. 

In den irsten des sondages voir Bamis (zo 24-09-1402) doe men der stat 

assisen vercofte gedroncken opt raethuijs XXVIII der sta[t] kannen wijns 

gehaelt tut Godert Hoijers elc kanne XVI pl maken XXXVII licht sc IIII pl 

           37   sc   4 pl 

Item dat die die goede lude te huijs deden halen die dair toe horen te 

weten II schouten VII scepenen VII gesworen II rentmeesters V der stat 

clerke ende die pape van sente Claes altaer ende Joest van den Hoevel elc 

II quart ende II kercmeesters Jan Vucht ende Godert van Driel elc I quart 

maken XVIII sc         18   sc   . pl 

Op sente Remeijs (zo 01-10-1402) doe die hoechselen uijt gingen opt huijs 

gedroncken VI kannen wijns maken VIII sc      8   sc   . pl 

Item Henneken der scut knaep om dat hi desen voirs wijn haelde ende opt 

huijs droech gegeven I quart maken IIII pl     .   sc   4 pl 

Item gegeven den ghenen die op die assisen slogen ende van den coep van den 

wijn assijs buer assijs ende vestgelde te samen LX groten maken XX sc178 

           20   sc   . pl 

           83   sc   8 pl 

 

Summa LXXXIII licht scilden VIII placken maken XII aude scilden II solidi V 

denarii179. 

 

Dits gegeven van alrehande saken int halve jair voirs. 

p.146 

In den irsten gegeven Francken van Werthusen van dat die geselle 

verdroncken hadden die een scip inhaelden voir bi Engelen XII pl 

           .   sc  12   pl 

Item des woensdagen voir sente Marcus dach (wo 19-04-1402) gegeven Jacob 

van Gunterslair van den scepen in te halen die voir Enghelen laghen XII sc 

          12   sc   .   pl 

Item Art van Scaden doe men dat scip van Tiel inhaelden dat voir Engelen 

lach gegeven XVIII pl        .   sc  18   pl 

Item Gielijs van Gheel ende Hubrecht van Ghemert doe si tut Empel gereden 

waren tegen de heer van Erkel verteert mit heren Dirc de Roever ende 

joncher Dirc den Roever ende mit veel anderen goeden luden die dair waren 

enen Hollant gulden maken IIII licht sc IIII pl180   4   sc   4   pl 

Item doe die scepen gevaren waren tut Gestel opte clage verteert III sc 

           3   sc   .   pl 

Item Scriver ende Francken van Orten gegeven om dat si den schouthet die 

scepenen ende die stat ende des heren raet van Erkel ouver vuerde doe si 

opte dachvert waren II sc       2   sc   .   pl 

Item des hertogen boede van Gelre verteert VIII dage in meij tut Gherijt 

Heerkens IIII sc X pl        4   sc  10   pl 

                         
177 De 134 lichte schilden 8 plakken = 134 + 8/12 lichte schild werden omgerekend naar 19 oude 
schilden 19 s 11 d =(1 oude schild = 606 d)= 19*606 + 19*12 + 11 d paijment = 11.514 + 228 + 

11 d paijment = 11.753 d paijment. Dan 1 lichte schild = 11.753/(134 + 8/12) d paijment = 

87,275 d paijment = (11.753/606)/(134 + 8/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
178 De 60 groten werden omgerekend naar 20 lichte schilden. Dan 1 lichte schild = 3 groten 
ofwel 1 groot = 1/3 lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment, 

dan 1 groot = (1/3)*87,3 d paijment = 29,1 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 29,1/606 oude 

schild = 0,048 oude schild. Er gaan 606/29,1 groten = 20,823 groten in 1 oude schild. 
179 De 83 lichte schilden 8 pl = 83 + 8/12 lichte schild werden omgerekend naar 12 oude 
schilden 2 s 5 d =(1 oude schild = 606 d)= 12*606 + 2*12 + 5 d paijment = 7.272 + 24 + 5 d 

paijment = 7.301 d paijment. Dan 1 lichte schild = 7.301/(83 + 8/12) d paijment = 87,262 d 

paijment = (7.301/606)/(83 + 8/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
180 De Hollandse gulden werd omgerekend naar 4 lichte schilden 4 plakken = 4 + 4/12 lichte 
schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment dan 1 Hollandse gulden = 

87,3*(4 + 4/12) d paijment = 378,3 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 0,624 oude schild. 
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Item boede Duncop van assise doe wi der stat calc vercoften VI pl 

           .   sc   6   pl 

Item den minrebruederen gegeven in horen capittel L gulden maken IJc sc181 

         150   sc   .   pl 

Item Adriaen Micaert om dat hi die II ossen behielt ende overnam die die 

stat had doen halen ende geschenc[t] soude hebben onser genedigen vrouwen 

van Brabant gegeven X gulden maken XXX sc182   30   sc   .   pl 

Item van der stat tafelleken ende dwelen scoen te maken VI pl 

           .   sc   6   pl 

Item om II boken papiers gebesicht int aling jair XII pl 

           .   sc  12   pl 

Item Servaes van Dueren om dat hi den riem vermaect had dair die clepel van 

grijmmen in henct gegeven XII pl      .   sc  12   pl 

Item Dirc van Mekeren om dat hi tonrechte opten poerten geleet was gegeven 

van ijsergelde183 V sc        5   sc   .   pl 

Item den piperen doe men onse vrouwe droech (zo 25-06-1402) gegeven XIX sc 

II pl          19   sc   2   pl 

Item gegeven Bernt Hugen soens pm VII vierdeel lakens tut shertogen van 

Borgondien ende sijnre sonen caprunen VII sc VII pl   7   sc   7   pl 

Item van den selven caprunen te maken IX pl    .   sc   9   pl 

Item Henric Borduerwerker van den selven te sticken XII sc 

          12   sc   .   pl 

Item Jan Wegeter van den hout te vueren van den huse dair die sceep onder 

plagen te staen IIII pl        .   sc   4   pl 

Item gegeven des hertogen bode van Hollant die hi ten Bosch geseijnt hadde 

doe men voir Gorichem lach VI sc      6   sc   .   pl 

Item ons vrouwen piperen van Brabant gegeven VI sc   6   sc   .   pl 

Item Jan van Vlimen van den kisten te verwen die voir den kom steet dair 

der stat karte in liggen VI sc      6   sc   .   pl 

Item gegeven den meester van Middelborch die die urecloc vermaect soude 

hebben IX sc         9   sc   .   pl 

Item Jan die Visscher den Sloetmeker vab den ijseren boegel te maken tutten 

stroe VIII pl         .   sc   8   pl 

Item meester Boeden van den armen te verwaren int gasthuijs in den alingen 

jair XVIII sc        18   sc   .   pl 

Item Jan Vucht van der stat kannen te doen dragen dair men goeden luden 

schencte van der stat wegen int heel jair III gulden peter maken XIX sc VI 

pl184          19   sc   6   pl 

Item doe men dese rekening dede gegeven II schouthen VII scepenen VII 

gesworen II rentmeesteren ende V clerken elken II quarten wijns maken te 

samen XV sc IIII pl       15   sc   4   pl 

p.147 

Item die scouthen scepenen ende des heren raet van Erkel verteert tut Jan 

Vuchts doe men dat beleit dede van dien van Vlijmen XVIII sc 

          18   sc   .   pl 

Item Henneken Philips van enen balc ende van II stenen te vueren van her 

Geerlicscher Bruggen int raethuijs IIIJ pl    .   sc   3,5 pl 

Item Henneken Rutten soen van enen hout te brenghen dat te Vechel lach V sc 

           5   sc   .   pl 

Item om II libras roesels den wagen mede te smeren dair men dat hout op 

haelde VI pl         .   sc   6   pl 

                         
181 De 50 gulden werden omgerekend naar 150 lichte schilden: 1 gulden = 3 lichte schilden. 
182 De 10 gulden werden omgerekend naar 30 lichte schilden: 1 gulden = 3 lichte schilden. 
183 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, isergelt, geld door een gevangene te betalen aan 
den ambtenaar die hem in boeien sloeg, en ze hem, wanneer hij in vrijheid gesteld werd, weer 

afdeed. 
184 De 3 gulden pieter werden omgerekend naar 19,5 lichte schild. Dan 1 gulden pieter = 6,5 
lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 87,3 d paijment, dan 1 gulden pieter 

= 6,5*87,3 d paijment = 567,45 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 567,45/606 oude schild = 

0,936 oude schild. 
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Item gegeven Aert Groetart van voerspreken van Gherijt Lande van Berkel XX 

s paijment maken XXXIII pl185       .   sc  33   pl 

Item Busscher gecort aen den assijs om dat die craen ledich stont doe men 

daer aen tijmmerde IX sc       9   sc   .   pl 

         359   sc 162,5 pl 

(156 pl = 13 sc)        372   sc   6,5 pl 

 

Summa IIIc LXXII licht scilden VIJ placken maken LIII½ auden scilt VII 

solidi VIII denarii paijment186. 

 

Dits gegeven den scepenen voir hoir drincken ende theren int halve jair 

voirs XVI aude sc       16   sc 

Item den rentmeesteren voir hoiren loen XII sc  12   sc 

Item van den rekeningen te maken ende te scriven V peter maken IIII½ sc VII 

s IX d187         4,5 sc 7 s 9 d 

         32,5 sc 7 s 9 d 

Summa XXXII½ auden scilt VII solidi IX denarii paijment. 

 

Summa summarum van al den uijtgeven int halve jair voirscr IIm IIc XXIIIJ 

auden scilt V solidi X denarii188. 

 

Summa summarum van al den ontfaen int halve jair voirs IIm IIIIc XCIX aude 

scilden III quartier V189 solidi VIIJ denarius paijment. 

 

Afgecort die uijtgeven tegen dat innemen soe bliven Henric ende Willem 

voirscr der voirs stat van den Bosch sculdich van desen rekeningen voirscr 

IIc LXXVI aude scilden X solidi V denarii190 paijment. 

 

Ende daer weder afgecort dat die voirs stat den selven Henric ende Willem 

sculdich bleef in hoirre rekeningen van den iersten halve jaer dats te 

                         
185 De 20 solidi paijment = 20*12 d paijment = 240 d paijment werden omgerekend naar 33 
plakken = 33/12 lichte schilden. Dan 1 lichte schild = 240/(33/12) d paijment = 87,273 d 

paijment =(1 oude schild = 606 d)= (240/606)/(33/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
186 De 372 lichte schilden 6,5 plak = 372 + 6,5/12 lichte schild werden omgerekend naar 53,5 
oude schild 7 s 8 d == 53,5*606 + 7*12 + 8 d paijment = 32.421 + 84 + 8 d paijment = 32.513 d 

paijment. Dan 1 lichte schild = 32.513/(372 + 6,5/12) d paijment = 87,273 d paijment = 

(32.513/606)/(372 + 6,5/12) oude schild = 0,144 oude schild. 
187 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. 
188 Uitgaven. 
1.627   +1/3 sc  12 s  3 d (lijfrenten) 

   48,5      sc   3 s 11 d (loon dienaren) 

   63,5      sc   5 s  3 d (onderhoud Vughterdijk, Hinthamse dijk, Diependijk) 

   58        sc  16 s  6 d (straten vegen) 

   31        sc  .. s .. d (reizen schepenen, gezworenen, goede lieden) 

   30        sc  13 s  5 d (gezonden boden) 

   20        sc  24 s  2 d (herstellen van straten) 

   43        sc  15 s .. d (steen, kalk, zand, metselen) 

   43,5      sc  .. s .. d (harde dakbedekking) 

   21,5      sc  12 s  4 d (op het raadhuis gehaald en gebruikt) 

   18,5      sc   4 s  3 d (poorten, bruggen en dijken maken) 

   98,5      sc  22 s 11 d (nieuwe valbrug) 

   19        sc  19 s 11 d (wijn aan heren, vrouwen en goede lieden) 

   12        sc   2 s  5 d (wijn op het raadhuis, of de goede lui thuis) 

   53,5      sc   7 s  8 d (allerlei zaken) 

   32,5      sc   7 s  9 d (drinken schepenen, loon rentmeesters, rekening maken) 

2.220   +1/3 sc 161 s 81 d 

2.223,5      sc   7 s 10 d (154 s + 71 d = 1.848 + 71 d = 1.919 d = 3 1/6 sc) 

189 Lees: VII solidi. 
190 Inkomsten verminderd met de uitgaven. 
2.499,75  sc   5 s   7,5 d (ontvangsten) 

2.223,5   sc   7 s  10   d (uitgaven) 

  276,25  sc  -2 s  -2,5 d (¼ sc = 151,5 d) 

  276     sc  -2 s   149 d (144 d = 12 s) 

  276     sc  10 s   5   d (bleven de rentmeesters schuldig) 
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weten C XXVI½ auden scilt XVI solidi III denarii paijment soe bliven Henric 

ende Willem voirs der voirs stat noch sculdich C XLIX auden scilt XIX 

solidi V denarii191 paijment. 

 

Item soe heeft Willem voirs van den lijfpensien die men te Bruessel gilt 

meer betaelt om dat hi Vleems gelt gheven moest XXV licht scilden ende III 

placken. 

 

                         
191 Afrekening van geheel het jaar. 
  276     sc  10 s   5   d (bleven de rentmeesters schuldig in tweede half jaar) 

  126,5   sc  16 s   3   d (bleef de stad schuldig in het eerste half jaar) 

  149,5   sc  -6 s   2   d (0,5 sc = 303 d = 25 s 3 d) 

  149     sc  19 s   5   d (bleven de rentmeesters schuldig over het hele jaar) 


