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Wijnmaat: 1 voeder = 6 aam. 

 

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 6  11 04 1406 tot 01 10 1406.  

Pasen 1406 - Sint Remeis 1406. 
 

p.148 

Dits die rekeninge Danijel Roesmonts ende Meeus Spijrincs rentmeesters 

gemaect in der stat van tsHertogenbosch van onser genedigen vrouwen wegen 

van Brabant ende van der voirs stat wegen als van den lesten halven jaer 

ingaende opten paeschdach int jair ons Heren M IIIIc ende sesse ende 

wtgaende op Bamis int selve jair (vr 01-10-1406) den aude scilt voir L s 

ende VI d paijments gerekent in den irsten ontfaen van der stat assisen  

die vercoft worden bi Jan van Best ende Godert Berwout op Bamis int jair 

ons Heren M CCCC ende vive (do 01-10-1405). 

In den irsten Jan Reijnbrant wijn assijs VIc II½ aude scilt   602,5   sc 

Item die selve bier assijs VIIc LXX sc       770     sc 

Item Gheen Bernier coren assijs LX sc       60     sc 

Item Peter Becker becker assijs XV sc I quartier     15,25  sc 

Item Claes van Eijndoven weverpacht C I sc     101     sc 

Item Hein Polslauwer dat vestgelt VIII sc        8     sc 

Item Thijs Werner wolpacht VII½ sc I quartier       7,75  sc 

Item Wouter van Os velpacht XXV sc        25     sc 

Item Alart Gheen Keelkens soen gagelpacht ½ quartier      0,125 sc 

Item die selve steenpacht XIIII sc        14     sc 

Item Jan Fok houtpacht IIII½ sc ½ quartier       4,625 sc 

Item Hein Polslauwer smaut assijs L sc       50     sc 

Item Willem van Diechden ijser honichpacht      22     sc 

Item Bertout Bertouts soen witleder pacht  VIII½ sc I quart     8,75  sc 

Item Die Louwers louwer assijs XX sc       20     sc 

Item die selve louwer pacht VIII sc I quartier       8,25  sc 

Item Jan Foc aude cleder pacht III½ sc ½ quartier      3,625 sc 

Item Jacob van den Berge linenwever zaet ende lijnwaet pacht XX½ sc 

             20,5   sc 

Item Peter Becker zadelpacht ½ sc         0,5   sc 

Item Dirc Gegel pelser pacht III sc         3     sc 

Item Heijn Gleijns kezepacht XXVI sc       26     sc 

Item Gibe Rutten vischtol LXXXIX sc        89     sc 

Item Gherijt Bits zaut ende herinc assijs ende zaut ende herinc pacht X sc 

             10     sc 

Item Gheen Bernier zamencoep van herinc ende buckinc XV½ sc   15,5   sc 

Item Gibe Mol buten assijs van den lakenen dat cleijn gewanthuijs ende den 

strucreep XVIII½ sc          18,5   sc 

p.149 

Item die selve binnen assijs van den lakenen VI sc      6     sc 
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Item Peter Becker dat virgier gelt XXXV sc      35     sc 

Item Godscalc Arts soen dat bodemgelt XXI sc      21     sc 

Item Jan Foc die honichmaet IIII sc I quartier       4,25  sc 

Item Lambrecht die Ridder die hopmaet IIII½ sc       4,5   sc 

Item Jan van Helvoirt dat wechgelt ende dijcgelt LXXI sc    71     sc 

Item Gheen Bernier dat Muntelken boven die Leede VII½ sc     7,5   sc 

Item Hein van Berlikem dat Muntelken beneden die Leede VI½ sc  6,5   sc 

Item Gherijt Kenneken die zautmaet II½ sc I quartier      2,75  sc 

Item Gherijt Jan Zebrechts soens soen die craen LXXXIIII sc   84     sc 

Item Peter der Weduwen mede assijs XXVIII sc      28     sc 

Item Gherijt van Ophoven weder assijs C XXVII½ sc    127,5   sc 

Item Jan Foc die Weetmaet XI sc        11     sc 

Item Jannes Swertinc cremer assijs XXII sc      22     sc 

          2.334,875 sc 

 

Summa IIm IIIc XXXIIII½ aude scilt I½ quartier. 

 

Dits ontfaen van den hoechselen ende coep van den assisen die vercoft 

worden bi Danijel ende Meeus voirs op Bamis lestleden (vr 01-10-1406). 

In den irsten Wisman wijn assijs van den coep I aude scilt    1     sc 

Item die selve van X slagen XX sc       20     sc 

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

Item die selve van XX slagen XL sc       40     sc 

Item Gheen Bernier Coren assijs van den coep ½ sc     0,5   sc 

Item die selve van XVIII slagen XVIII sc      18     sc 

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

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

Item Corstiaen Herman Coenen soen weverpacht van den coep    0,25  sc 

Item die selve van XII slagen VI sc        6     sc 

Item Hein Polslauwer dat vestgelt van den coep ½ sc     0,5   sc 

Item die selve van XIIII slagen XIIII sc      14     sc 

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

Item die selve van IIII slagen II sc       2     sc 

Item Jannes Swertinc velpacht van den coep I quartier     0,25  sc 

Item die selve van XXX slagen XV sc       15     sc 

Item Claes Huben gagelpacht van den coep I quartier     0,25  sc 

Item Godert van Rode steenpacht van den coep IN quartier    0,25  sc 

Item die selve van VI slagen III sc        3     sc 

p.150 

Item Jan Foc houtpacht van den coep I quartier      0,25  sc 

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

Item Jan Roevers smaut assijs van den coep I quartier     0,25  sc 

Item die selve van XXVIII slagen XIIII sc      14     sc 

Item Hein Polslauwer ijserhonich pacht van den coep I quart   0,25  sc 

Item die selve van XII slagen VI sc        6     sc 

Item Rutte die Loesmeker wit leder pacht van den coep     0,25  sc 

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

Item Jacob Godscalx aude cleder pacht van den coep     0,25  sc 

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

Item Willem die Haen linenwever zaet ende lijnwaet pacht van den coep I 

quartier            0,25  sc 

Item die selve van XXIIII slagen XII sc      12     sc 

Item Claes Huben zadelpacht van den coep I quartier     0,25  sc 

Item die selve van II slagen I sc        1     sc 

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

Item die selve van VI slagen III sc        3     sc 

Item die selve kezepacht van den coep I quartier     0,25  sc 

Item die selve van VI slagen III sc        3     sc 

Item Jan Foc vischtol van den coep I quartier      0,25  sc 

Item die selve van XXXIIII slagen XVII sc      17     sc 
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Item die  selve zaut ende herinc assijs ende zaut ende herinc pacht van den 

coep I quartier           0,25  sc 

Item die selve van VIII slagen IIII sc       4     sc 

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

             0,25  sc 

Item die selve van XVI slagen VIII sc       8     sc 

Item Hube van Gemert Bastart dat cleijn gewanthuijs buten assijs van den 

lakenen ende den strijcreep van den coep I quartier     0,25  sc 

Item die selve van XII slagen VI sc        6     sc 

Item Jan van den Moelen binnen assijs van den lakenen van den coep ½ sc 

             0,5   sc 

Item die selve van X slagen X sc       10     sc 

Item Ghijsbrecht van ?Riper dat virgier gelt van den coep I quartier 

             0,25  sc 

Item die selve van VIII slagen IIII sc       4     sc 

Item Godscalc Arts soen dat bodemgelt van den coep I quart    0,25  sc 

Item die selve van XII slagen VI sc        6     sc 

Item Jan Foc die honichmaet van den coep I quartier     0,25  sc 

Item die selve van II slagen I sc        1     sc 

Item Peter Becker aen die Vischmarct hopmaet van den coep I quartier 

             0,25  sc 

Item die selve van VIII slagen IIII sc       4     sc 

p.151 

Item Jan van Helvoert dat wechgelt ende dijcgelt van den coep I quartier 

             0,25  sc 

Item die selve van VIII slagen IIII sc       4     sc 

Item Gheen van den Merendonc dat Muntelken boven die Leede van den coep I 

quartier            0,25  sc 

Item die selve van IIII slagen II sc       2     sc 

Item Gheen Bernier dat Muntelken beneden die Leede van den coep I quartier 

             0,25  sc 

Item die selve van enen slagen ½ sc        0,5   sc 

Item Boijden Arts soen die zautmaet van den coep I quart    0,25  sc 

Item die selve van IIII slagen II sc       2     sc 

Item Jan van den Bosch die craen van den coep I sc     1     sc 

Item die selve van VI slagen XII sc       12     sc 

Item Jannes Swertinc mede assijs van den coep I quartier    0,25  sc 

Item die selve van XXII slagen XI sc      11     sc 

Item Jan Reijnbrant weder assijs van den coep I quartier    0,25  sc 

Item die selve van LXXII slagen XXXVI sc      36     sc 

Item Herman van Haenwijc die weetmaet van den coep I quart    0,25  sc 

Item die selve van VIII slagen IIII sc       4     sc 

Item Jan Reijnbrant cremer assijs van den coep ½ sc     0,5   sc 

Item die selve van XVI slagen XVI sc      16     sc 

           331     sc 

 

Summa IIIc XXXI aude scilden VII licht scilden III placken voir den auden 

scilt gerekent maken VII licht scilden ende II placken voir den auden scilt 

IIIc XXXIIII½ auden scilt XVIII solidi paijment1. 

 

Dits ontfaen van den visscherien int halve jair voirscr. 

In den irsten van Gherit van Berze van den visscherien van Vucht XI½ sc

           11,5  sc 

                         
1 Waar 7 + 3/12 lichte schild gerekend werd voor 1 oude schild = 606 d paijment, was 1 lichte 
schild = 606/(7+3/12) d paijment = 83,586 d paijment = 1/(7+3/12) oude schild = 0,138 oude 

schild. Waar 7 + 2/12 lichte schild gerekend werd voor 1 oude schild = 606 d paijment, was 1 

lichte schild = 606/(7+2/12) d paijment = 84,558 d paijment = 1/(7+2/12) oude schild = 0,140 

oude schild. 

Er zal de volgende omrekening zijn gemaakt. De 331 oude schilden =(1 oude schild = 7 + 3/12 

lichte schild)= 331*(7 + 3/12) lichte schild =(1 oude schild = 7 + 2/12 lichte schild)= 

(331*(7 + 3/12))/(7 + 2/12) oude schild = 334,8488372093 oude schild = 334,5 oude schild + 

0,3488372093*50,5 s = 334,5 oude schild + 17,616 s =(afgerond)= 334,5 oude schild + 18 s. 
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Item Merten Arts soen van den visscherien van Orten XIX sc I quartier 

           19,25 sc 

Item Gheen van den Merendonc van den visscherie in die Aa IIII sc I 

quartier           4,25 sc 

Item Hein van Vlijmen van den Eijndehoutschen dijc VII sc   7    sc 

           42    sc 

 

Summa XLII aude scilden. 

 

Dits ontfaen van den vleeschuze int halve jair voirscr XXVIII libras 

 

Summa XXVIII libre den peter voir XXXV solidi gerekent maken XV aude 

scilden II solidi VI denarii2. 

 

p.152 

Dits ontfaen van den ghenen die poerter geworden sijn int halve jaer 

voirscr. 

In den irsten Jan Roevers van Tuijftheze L s       50 s 

Item Jan Rover van den Laer L s         50 s 

Item Willem Jan Peters soens soen L s        50 s 

Item Willem van Beeck soen wilner Goeswijns van Beeck van Gestel L s 

              50 s 

Item Coel Goeswijn Rutgers soen van Zegeworp L s      50 s 

Item Art Andries soen van Huekelem L s        50 s 

Item Jan die Keteler van Nuenen L s         50 s 

Item Henric soen wilner Willems van Tefelen L s       50 s 

Item Henric van Achel Gevvarts soen L s        50 s 

Item Art Knode soen wilner Art Knoden van Gestel L s      50 s 

[Ite]m Gherijt Colen Peters soen van Bucstel L s      50 s 

[Item] .... Deenken des Nersers soen L s        50 s 

[Item] ....... ... [den] Dijc Henric soen van Littoijen L s    50 s 

[Item] ....... ....... ....... [Ro]lofs soen L s      50 s 

[Item] ....... ....... ....... .....re Emonts van Espdonc L s    50 s 

[Item] ....... ....... ....... Jans soen van den Donckersnoirt L s 

              50 s 

[Item] ....... ....... ....... van Os L s        50 s 

[Item] ....... ....... ....... [van] Dijnter L s      50 s 

[Item] ....... ....... ....... ....... L s       50 s 

[Item] ....... ....... ....... ....etrics L s       50 s 

[Item] ....... ....... ....... ....en soen L s       50 s 

[Item] ....... ....... .......en L s        50 s 

[Item] ....... ....... ....... [so]en wilner Maes Bevarts L s    50 s 

[Item] ....... ....... ....... soen wilner Jans van Ardenborch L s 

              50 s 

[Item] ....... ....... ....... Jan Rolofs soen van Leende L s    50 s 

[Item] ....... ....... Ridder Peter Noijdens soen L s      50 s 

[Item] ....... soen wilner Beernt Hugen soens L s      50 s 

Item Dirc Otten soen van Megen L s         50 s 

           1.400 s 

              70 lb 

 

Summa LXX libre paijment maken XXVII½ auden scilden XI solidi III denarii3. 

 

                         
2 28 lb = 28*20 s = 560 s =(1 gulden pieter voor 35 s)= 560/35 gulden pieter = 16 gulden 
pieter. De 15 oude sc 2 s 6 d =(1 oude schild = 606 d)= 15*606 + 2*12 + 6 d paijment = 9.090 + 

24 + 6 d paijment = 9.120 d paijment. 

Dan is omgerekend met 9.120/16 = 570 d = 47,5 s voor één gulden pieter. Immers: 

16 gulden pieter =(1 gulden pieter voor 47,5 s)= 16*47,5 s paijment = 760 s paijment = 760*12 

d paijment = 9.120 d paijment = 9.090 + 24 + 2 d paijment = 15*606 + 2*12 + 2 d paijment =(1 

oude schild = 606 d)= 15 oude schild 2 s 2 d. 
3 70 lb = 70*240 d = 16.800 d = 16.665 + 132 + 3 d = 27,5*606 + 11*12 + 3 d =(1 oude sc = 606 
d)= 27,5 oude schild 11 s 3 d. 
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Dits ontfaen van erfcijnsen die men der voirs stat jairlix gilt int halve 

jair voirscr. 

In den irsten Danijel Roesmonts van sinen twe cameren naest der 

minrebrueder poert V libras       5 lb .. s .. d 

Item Margriet Elijaes van hoiren twe cameren dair naest V libras 

           5 lb .. s .. d 

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

           4 lb 10 s .. d 

Item Lisbet Art Volken wijf was van hoiren twe camere III libras VI s VIII 

d4           3 lb  6 s  8 d 

          17 lb 16 s  8 d 

 

p.153 

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

III solidi II denarii5. 

 

Dits ontfaen van alrehande saken int halve jair voirscr. 

In den irsten ontfaen van Dircs wijf uter Wagen van II wage steens bi 

meester Henric Straetmeker II½ gulden     2,5 g  .. p .   vl 

Item van Laurens den Hoefsleger van eenre halver wage steens XXVII pl 

           .   g  27 p .   vl 

Item van Merten van Vucht van eenre halver wage steens XXVII pl 

           .   g  27 p .   vl 

Item van Henric Heijmen van XVIII karren steens maken IX wage6 van elker 

wage I gulden IX pl maken XI gulden IX pl7   11   g   9 p .   vl 

Item van Reijnken van Langel van enen halven dusent steens VII aude Vleems 

groten maken XIX pl I½ vliguijt8      .   g  19 p 1,5 vl 

          13,5 g  82 p 1,5 vl 

(54 pl = 4,5 sc = 1,5 g)       15   g  28 p 1,5 vl 

 

Summa XV nije gulden ende XXVIII placken ende I½ vliguijt maken VI½ auden 

scilt VI solidi II denarii9. 

 

Dits ontfaen van der stat koeren int halve jair voirscr. 

In den irsten van Jacob den Verwer ende sinen gesellen bi Godert van Driel 

X licht sc VIII pl       10   sc   8 pl 

Item van Alart van Berlikem van koeren van den linenweveren I Vrancrijc 

croen maken VI sc IX pl10       6   sc   9 pl 

                         
4 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. 
5 17 lb 16 s 8 d = 17*240+ 16*12 + 8 d = 4.080 + 192 + 8 = 4.280 d = 4.242 + 36 + 2 d = 7*606 
+ 3*12 + 2 d =(1 oude sc =606 d)= 7 oude schilden 3 s 2 d. 
6 2 karren steen = 1 wagen. 
7 Er werden 9 wagen {1 wage is een gewicht} steen geleverd van 1 gulden 9 plakken per wage: in 
totaal 9 g 81 plakken. Deze 9 g 81 plakken werden omgerekend naar 11 gulden 9 plakken. Dan 2 g 

= 72 plakken = 72/12 lichte schilden = 6 lichte schilden. Dan 1 gulden = 3 lichte schilden. 
8 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak, dan 7 oude Vlaamse groten = 19 + 3/7 plak = 
(19 + 3/7)/12 lichte schild. Dan 1 Vlaamse groot = ((19 + 3/7)/12)/7 lichte schild = 0,231 

lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d paijment, dan 1 Vlaamse groot 

= 84,7*(((19 + 3/7)/12)/7) d paijment = 19,590 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 

(84,7/606)*(((19 + 3/7)/12)/7) oude schild = 0,032 oude schild. 
9 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden en 1 vliegute = 2/7 plak, dan 
werden de 15 nieuwe gulden 28 plakken = 15*3 + 28/12 lichte schild = 45 + 28/12 lichte schild 

omgerekend naar 6,5 oude schild 6 s 2 d =(1 oude schild = 606 d)= 6,5*606 + 6*12 + 2 d 

paijment = 3.939 + 72 + 2 d paijment = 4.013 d paijment. Dan 1 lichte schild = 4.013/(45 + 

28/12) d paijment = 84,782 d paijment = (4.013/606)/(45 + 28/12) oude schild = 0,140 oude 

schild. 
10 Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d paijment, dan 1 Franse kroon = 6 lichte 
schilden 9 plakken = 6 + 9/12 lichte schild = 84,7*(6 + 9/12) d paijment = 571,725 d paijment 

=(1 oude schild = 606 d)= (84,7/606)*(6 + 9/12) oude schild = 0,943 oude schild. 
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Item Jan Aelbrecht soens soen van dat hi in der vleeschouwer ambacht quam 

VII solidi paijment maken XII placken11    ..   sc  12 pl 

Item van den louweren XXVII licht sc    27   sc  .. pl 

Item van den beckeren VII½ sc       7,5 sc  .. pl 

          50,5 sc  29 pl 

(18 pl = 1,5 sc)         52   sc  11 pl 

 

Summa LII licht scilden XI placken maken VII aude scilden XIX solidi V 

denarii12. 

 

p.154 

Summa summarum van al den ontfaen int halve jair voirscr IIm VIIc LXXV½ aude 

scilt III solidi VIII denarii13. 

 

Dits dat die voirs rentmeesters weder uijtgegeven hebben van der voirs stat 

wegen int halve jair voirscr. In den irsten van der lijfpensien die men 

gilt te Bruessel int voirs halve jair op die terminen hier na gescreven. 

 

XV dage na paesschen (zo 25-04-1406) 

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

Item Baudewijn van Kijenereijn X s    .. lb  10 s .. d 

Item Jannes 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 Daneels V s     .. lb   5 s .. d 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

p.155 

Item sinte Jans dach baptiste (do 24-06-1406). 

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

Item Gielis van den Bosch 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 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 

 

XXV dage in junio (vr 25-06-1406). 

                         
11 De 7 s paijment = 7*12 d paijment = 84 d paijment werden omgerekend naar 12 plakken = 1 
lichte schild =(1 oude schild = 606 d)= 84/606 oude schild = 0,139 oude schild. 
12 De 52 lichte schilden 11 plakken = 52 + 11/12 lichte schild werden omgerekend naar 7 oude 
schilden 19 s 5 d =(1 oude schild = 606 d)= 7*606 + 19*12 + 5 d paijment = 4.242 + 228 + 5 d 

paijment = 4.475 d paijment. Dan 1 lichte schild = 4.475/(52 + 11/12) d paijment = 84,567 d 

paijment = (4.475/606)/(52 + 11/12) oude schild = 0,140 oude schild. 
13 Inkomsten. 
2.334,875 sc .. s .. d  (assisen) 

  334,5   sc 18 s .. d  (koop en slagen van assisen en pachten; was 331 sc) 

   42     sc .. s .. d  (visserij) 

   15     sc  2 s  5 d  (vleeshuis) 

   27,5   sc 11 s  3 d  (poorter geworden) 

    7     sc  3 s  2 d  (erfcijnzen) 

    6,5   sc  6 s  2 d  (allerlei) 

    7     sc 19 s  5 d  (keuren) 

2.774,375 sc 59 s 17 d  (1,125 sc = 681,75 d = 672 + 9,75 d = 56 s 9 d afgerond) 

2.775,5   sc  3 s  8 d 
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Item Jan die Lange X s14      .. lb  10 s .. d 

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

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

Item Art 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 

         .. lb 296 s 18 d 

(12 d = 1s)        .. lb 297 s  6 d 

(280 s 14 lb)        14 lb  17 s  6 d 

 

Summa XIIII libre XVII solidi VI denarii auden groten ende voir elc libra 

groet XV½ gulden peter maken IIc XVII aude scilden VII solidi XI denarii15. 

 

Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix gilt 

binnen der selver stat int halve jair voirs. 

 

Op paesschen (zo 11-04-1406). 

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

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

Item Katerijn sijn 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 Fie Voegels VIII libras        8 lb .. s 

Item Dirc hoir soen IIII libras       4 lb .. s 

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

Item Lisbet16 sijn suster IIII libras      4 lb .. s 

Item her Jorden sijn brueder IIII libras      4 lb .. s 

Item Agneze sijn suster IIII libras       4 lb .. s 

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

Item brueder Rolof Roesmont V libras      5 lb .. s 

Item Ode natuerlec dochter wilner her Henric Bucs VI libras  6 lb .. s 

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

p.156 

Item Jan Wolfart XVI libras17,18      16 lb .. s 

Item Lisbet Vincken VIII libras       8 lb .. s 

Item Lisbet van Heersel VIII libras       8 lb .. s 

          116 lb 20 s 

(20 s = 1 lb)         117 lb 

 

Summa C XVII libre paijment maken XLVI aude scilden XVII solidi paijment19. 

 

Noch op paesschen (zo 11-04-1406). 

                         
14 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. 

15 De 14 lb 17 s 6 d oude groten = 14 + 17/20 + 6/240 lb oude groten = 14,875 lb oude groten 
=(15,5 gulden pieter voor 1 lb)= 14,875*15,5 gulden pieter werden omgerekend naar 217 oude 

schilden 7 s 11 d =(1 oude schild = 606 d)= 217*606 + 7*12 + 11 d paijment = 131.502 + 84 + 11 

d paijment = 131.597 d paijment. Dan 1 gulden pieter = 131.597/(14,875*15,5) d paijment = 

570,765 d paijment = (131.597/606)/(14,875*15,5) = 0,942 oude schild. 
16 Lisbet ontbreekt in 1402. Op haar plaats staat dan wel, voor het zelfde bedrag, “Henric 
sijn brueder”. 

17 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. 

18 In rek-1+2: Jan van Ghiesen. 
19 117 lb = 117*240 d = 28.080 d = 27.876 + 204 d = 46*606 + 17*12 d =(1 oude sc = 606 d)= 46 
oude sc 17 s. 
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Item Reijner Nollekens VIII aude scilde       8    sc 

Item Meeus Spijrincs IIII sc         4    sc 

Item Eefse van Berke Everarts wijf II sc       2    sc 

Item Ansem natuerlec soen Everarts van Berke 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 Jorden Reijner Willems soen20 I sc      1    sc 

Item Reijner sijn brueder I sc        1    sc 

Item Lisbet sijn suster I sc         1    sc 

Item Agneze 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 Jacob Wreden IIII sc21         4    sc 

Item Ghijsbrecht sijn brueder IIII sc       4    sc 

Item Rolof Delft Jacob Aven soens soen IIII sc      4    sc 

Item Engbrecht sijn brueder IIII sc        4    sc 

Item Jan sijn brueder XI sc        11    sc 

Item Lisbet sijn suster XI sc        11    sc 

Item Henric soen wilner Henric Hoesschen I sc      1    sc 

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 Aleijt sijn suster II½ sc        2,5  sc 

p.157 

Item Mechtelt sijn suster I sc        1    sc 

Item Aleijt 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 Godscalc Roesmonts soen II½ sc      2,5  sc 

Item Henric Bac Willem Pasteels soen II½ sc      2,5  sc 

           138    sc 

 

Summa C XXXVIII aude scilden. 

 

Noch op paesschen (zo 11-04-1406). 

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

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

Item Aert van Beke I sc          1    sc 

Item Jacob uter Oesterwijc VII½ sc        7,5  sc 

Item Mechtelt sijn wijf VII½ sc        7,5  sc 

                         
20 In 1402: her Jorden van Erkel. 
21 Mogelijk verband met BP 1178 f 113r 10 ma 19-07-1389: Jacobus wettige zv Johannes gnd 
Ghisebrechts soen alias gnd Wrede van Herpen droeg over aan Cristina dvw Henricus Gruwel een 

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

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

Den Bosch. 
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Item Jan Spiker Arnt Hoernkens soen II½ sc      2,5  sc 

Item Mechtelt van Best I½ sc I quartier       1,75 sc 

Item Jan Berwout Gherijt soen I½ sc I quartier      1,75 sc 

Item joffrou Nijcasia nonne ten Claren VI sc      6    sc 

Item Corstine Meelmans IIII sc        4    sc 

Item Hille natuerlec dochter wilner her Jan Ghijskens I sc    1    sc 

Item Aelbrecht Henric Iegers soen 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.158 

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 Heijlwich sijn dochter V sc        5    sc 

Item Heijlwich wijf wilner Willem Coelners VII sc     7    sc 

Item Celi Willem Boden wijf V sc        5    sc 

Item Agneze Roempots I sc         1    sc 

Item Bele wijf wilner Andries Tijmmermans II½ sc     2,5  sc 

Item Margriet Henric Volres dochter V sc       5    sc 

Item Gherijt soen wilner Merten Monics 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 dochter wilner Jan Monics III sc22      3    sc 

Item Lisbet hoir suster III sc        3    sc 

Item Ghijsbrecht Jacobs soen van Hedel X sc     10    sc 

Item Art Vos sijn brueder X sc23       10    sc 

Item Coel Screijnmaker II½ sc         2,5  sc 

Item Margriet wijf wilner Jacobs van Campen V sc     5    sc 

Item Katherijn 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 Arnt Stamelart sijn brueder V sc       5    sc 

Item Katerijn van Wijc I sc         1    sc 

Item Heijlwich van Wijc I sc         1    sc 

Item Lisbet van Lijt III quartier        0,75 sc 

Item Willem soen Willem Art Tielkens V sc       5    sc 

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

Item Aleijt natuerlec dochter wilner Jans van Derentheren IIII sc  4    sc 

Item Volcwich van Rode I½ sc         1,5  sc 

Item Henric hoir brueder I½ sc        1,5  sc 

Item Mechtelt van Loen III sc         3    sc 

Item Godert Sceijvel 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 

Item Elijaes van den Wiel III½ sc        3,5  sc 

Item joffrou Margriet dochter wilner Art Heijmen X sc    10    sc 

                         
22 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. 
23 BP 1180 p 455r 01 ma 26-06-1396, Ghisbertus die Koc zv Jacobus van Hedel droeg over aan 
zijn broer Arnoldus Vos zijn deel in een lijfrente van 20 oude schilden, die voornoemde 

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

overhandigen aan Willelmus Loijer. 
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Item 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 Goeswijn Roevers soen I½ sc        1,5  sc 

Item Rolof soen wilner Rolofs uter Hage II sc      2    sc 

           293,25 sc 

 

Summa IIc XCIII aude scilden I quartier. 

 

Opten irsten dach van meij (za 01-05-1406). 

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

Item Ghisebrecht van Vlochoven II½ sc      2,5  sc 

Item Art van Andel die aude II½ sc       2,5  sc 

Item Peter soen wilner Godert Andries 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 Heijmen XI sc       11    sc 

Item Jan sijn brueder XI sc       11    sc 

Item Godert van Orten III sc        3    sc 

Item Katerijn sijn suster III sc       3    sc 

Item Aleijt24 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 Lanternemaker 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 Heijlwich 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 sc25     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 van Opijnen VI sc     6    sc 

Item Lisbet van Zantwijc V½ sc       5,5  sc 

Item Jan Vijnninc III sc        3    sc 

Item Dirc Scout III quartier        0,75 sc 
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Item brueder Laurens sijn soen III quartier     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 Ghijsbrecht Jorden Art Tielkens soens dochter II sc   2    sc 

Item Katherijn sijn suster II sc       2    sc 

Item Lisbet Loijen dochter van den Berghe I sc     1    sc 

Item Lisbet Ghiben dochter van den Broec I sc     1    sc 

                         
24 BP 1184 f 243v 07 wo 23-12-1405, Henricus van den Dale goudsmid ev Aleijdis ndvw Willelmus 
van Orthen, door wijlen voornoemde Willelmus verwekt bij Katherina wijlen ev Henricus Roesken, 

droeg over aan Stephanus Merlingus, tbv Anthonius etc, een lijfrente van 6 oude schilden, op 

het leven van voornoemde Aleijdis, een helft te betalen op een mei en de andere helft met 

Allerheiligen, welke lijfrente voornoemde Aleijdis gekocht had van de stad Den Bosch, te 

beuren om door verkrijgers tot zij een bedrag van 21 oude schilden of de waarde hebben geïnd. 
25 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. 
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Item Jan soen Jans Roeden I sc26       1    sc 

Item Gherijt Monic II½ sc        2,5  sc 

Item Aert sijn brueder II½ sc        2,5  sc 

Item Merten sijn brueder II½ sc       2,5  sc 

Item Jacob sijn brueder II½ sc       2,5  sc 

Item Lisbet sijn suster II½ sc       2,5  sc 

Item Lisbet wijf wilner Gherijt van Derenborch I½ sc    1,5  sc 

Item Gherijt natuerlec soen wilner her Tielmans van Mulsen III sc27 

  3    sc 

Item Beernt Sceijvel I sc        1    sc 

Item Andries Weijdehaze I sc        1    sc 

Item Mette natuerlec dochter Jans van Mingen 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 Tollinx28 III½ sc        3,5  sc 

Item Godert Poelmans soen IX sc       9    sc 

          210,25 sc 

 

Summa IIc X aude scilden I quartier. 

 

Noch opten selven dach (za 01-05-1406). 

Item her Jan soen wilner Gherijt van den Doeren I sc    1    sc 

Item Tielman sijn brueder I sc       1    sc 

Item Gherijt 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 Luijtgaert dochter wilner Ghijsbrecht van den Doeren III sc 

            3    sc 

Item Jan soen wilner Claes van Beerse II sc     2    sc 

Item Gherijt sijn brueder II sc       2    sc 

Item Art sijn brueder II sc        2    sc 
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Item Margriet Willem Bacs dochter II½ sc29     2,5  sc 

Item Heijlwich sijn dochter II½ sc       2,5  sc 

Item Lisbet sijn dochter 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 

                         
26 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. 

BP 1183 f 400v 04 do 30-10-1404. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Johannes dat, indien voornoemde Gerardus binnen de 

komende 5 jaar zou overlijden en dan voornoemde Johannes niet ten volle voornoemde 30 oude 

schilden zou hebben gebeurd, dat dan voornoemde Gerardus het ontbrekende zal betalen uit 

andere goederen van voornoemde Gerardus. 

BP 1183 f 400v 05 do 30-10-1404. 

Een vidimus maken van de brief met het zegel van de stad Den Bosch mbt de lijfrente van 6 oude 

schilden. Voornoemde Johannes Grove beloofde de brief direct na ommekomst van voornoemde 5 

jaar te overhandigen aan voornoemde Gerardus. 
27 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. 
28 In 1402 ontving Mari Tollinx 3 sc. 
29 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 her Peter Lebben 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 Ghijsbrecht van Bakel V sc       5    sc 

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

Item Franc van Os30 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 

Item Aleijt Claes Piex dochter III sc      3    sc 

Item Katerijn Nouden III sc        3    sc 

Item Lisbet van Lijt I sc        1    sc 

Item Jacob van Neijnsel VI sc        6    sc 

Item her Wouter Mostarts V sc        5    sc 

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

Item Waelwijn31 sijn brueder I½ sc ½ dordeel     1,5  sc 1/6 

Item Mechtelt natuerlec dochter her Dirc Venboschs III sc   3    sc 

Item Hille van Catwijc I sc        1    sc 

Item Reijner Arts dochter van Scindel I sc     1    sc 

Item joffrou Beatrijs Arts 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 Eefse32 Ghiben Roevers soens dochter II sc     2    sc 

Item Katerijn hoir suster I½ sc       1,5  sc 

Item Andries Weijdehase I½ sc        1,5  sc 

Item Henric soen wilner Gherijt van der Horst V sc    5    sc 

Item Willem soen wilner Willem Aert Tielkens VI sc    6    sc 

Item Aert natuerlec soen wilner Henric Scilders III sc   3    sc 

Item her Rolof Vos XII½ sc       12,5  sc 

Item Goeswijn natuerlec soen Dirc Rover Beernts II sc    2    sc 

Item Aelbrecht Reijner Loden soens soen III sc     3    sc 

p.162 

Item Reijner sijn brueder III sc       3    sc 

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

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

Item Lucas sijn brueder II½ sc       2,5  sc 

Item Goeswijn 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 

          157,25 sc 1/3 

(1/3 sc = 202 d = 151,5 + 48 + 2,5 d = 0,25 sc 4 s 2,5 d) 157,5  sc 4s 2½d 

 

Summa C LVII½ aude scilt IIII solidi II½ denarius. 

 

Noch opten selven dach (za 01-05-1406). 

Item Katerine van Wijc X libras      10 lb  .. s 

Item Aleijt wijf wilner Dirc Ywijns V libras obiit    5 lb  .. s 

Item Corstine Meelmans XVI libras      16 lb  .. s 

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

                         
30 In 1402: Franc van Orten. 
31 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. 
32 BP 1184 f 338r 04 vr 14-05-1406, Henricus Vrieze smid ev Eefsa dvw Ghibo Rovers soen van 
den Broec droeg over aan Rodolphus Koijt zv Willelmus Loijer, tbv hem en zijn vrouw Katherina 

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

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

voornoemde Eefsa gekocht had van de stad Den Bosch. 
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Item Ghijsbrecht van Vlochoven XVI libras     16 lb  .. s 

Item Jacob Wreden VIII libras        8 lb  .. s 

Item Ghijsbrecht sijn brueder VIII libras      8 lb  .. s 

Item Aert Heijme IIII libras        4 lb  .. s 

Item Lisbet sijn suster XII libras      12 lb  .. s 

Item her Dirc Snoec IIII libras       4 lb  .. s 

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

Item Aert van Andel IIII libras       4 lb  .. s 

           91 lb  50 s 

(40 s = 2 lb)          93 lb  10 s 

 

Summa XCIII libre X solidi paijment maken XXXVII aude scilden XVIII 

denarii33. 

 

Op sente Jans dach baptisten (do 24-06-1406). 

Item Ywijn Stiers VIII libras       8 lb  .. s 

Item brueder Jan Stiers IIII libras      4 lb  .. s 

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

Item her Tielman voirs XXII s VI d aude groten maken XLI libras V solidos34

          41 lb   5 s 

Item her Jan van Heersel35 VIII libras     8 lb  .. s 

Item Lisbet sijn suster VIII libras      8 lb  .. s 

Item Aleijt sijn suster VIII libras      8 lb  .. s 

Item Boijdeken Goutsmit VIII libras      8 lb  .. s 

Item her Rolof Vos XII libras      12 lb  .. s 

Item Jan van Keeldonc VI libras      6 lb  .. s 

Item Heilwich wijf wilner Willem Coelners VII libras   7 lb  .. s 

p.163 

Item Godert die Hoijer XX libras     20 lb  .. s 

Item Heilwich sijn wijf XX libras     20 lb  .. s 

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

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

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

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

Item Aert van Beke VIII libras      8 lb  .. s 

         206 lb   5 s 

 

Summa IIc VI libre V solidi paijment maken LXXXI½ aude scilt IX solidi III 

denarii paijment36. 

 

Noch op sente Jans dach (do 24-06-1406). 

Item Margriet dochter wilner Willem Mijnnemeers III½ sc37    3,5  sc 

                         
33 93 lb 10 s = 93*240 + 10*120 d = 22.320 + 120 d = 22.440 d = 22.422 + 18 d = 37*606 + 18 d 
=(1 oude sc = 606 d)= 37 oude schild 18 d. 
34 22 s 6 d oude groten = 22*12 + 6 d oude groten = 264 + 6 d oude groten = 270 d oude groten. 
Zie BP 1182 p 123r 06 za 26-06-1400, waarin staat dat één oude schild gerekend werd voor 16,5 

oude groot; dan: 41 lb 5 s = 41*240 + 5*12 d = 9.840 + 60 d = 9.900 d =(1 oude sc = 606 d)= 

9.900/606 oude schild =(1 oude sc = 16,5 oude gr)= 16,5*9.900/606 oude groten. 

Dan komen deze 16,5*9.900/606 oude groten overeen met 270 d oude groten. 

Dan 1 d oude groot = (16,5*9.900/606)/270 oude groot = 0,998 oude groot. 

Dan komt 1 d oude groot vrijwel overeen met 1 oude groot: de eenheid in het hier gehanteerde 

pond-schelling-penning-systeem is de oude groot. 

Dan komt 1 d oude groot vrijwel overeen met 1 oude groot: de eenheid in het hier gehanteerde 

pond-schelling-penning-systeem is de oude groot. 1 oude groot = 1/16,5 oude schild. 
35 In 1042: meester Jan van Heersel. 
36 206 lb 5 s = 206*240 + 5*12 d = 49.440 + 60 d = 49.500 d = 49.389 + 108 + 3 = 81,5*606 + 
9*12 + 3 d =(1 oude sc = 606 d)= 81,5 oude schild 9 s 3 d. 
37 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. 
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Item Lisbet hoir suster III½ sc38        3,5  sc 

Item Willem hoir brueder III½ sc39        3,5  sc 

Item Heilwich wijf wilner Willem Coelners II½ sc     2,5  sc 

Item Mari wijf wilner Bruijsten Palarts III½ sc      3,5  sc 

Item Aleijt 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 wilner Willem Aert Tielkens V sc     5    sc 

Item her Dirc Venbosch V sc         5    sc 

Item Nelle wijf wilner Jan Batenborchs II½ sc40      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 uijten Cameren X sc       10    sc 

Item Margriet Ghijsbrecht 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 

Item brueder Claes Scilder Willems soen 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 soen wilner Willem Gielis soen I½ sc      1,5  sc 

Item her Jan van Orten I sc         1    sc 

p.164 

Item Lisbet Gevarts dochter van Orten I sc      1    sc 

Item her Dirc van Ghemert II sc        2    sc 

Item Gertruijt sijn suster II sc        2    sc 

Item Aert soen Henric Dicbier Goderts soen III sc     3    sc 

Item Hille van Sweensberch I sc        1    sc 

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

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

Item meester Aert Buc VIII½ sc        8,5  sc 

Item Jan Vijnninc IIII sc         4    sc 

Item Lisbet sijn wijf IIII sc         4    sc 

Item Dir! Jans soen van Vucht II½ sc       2,5  sc 

Item Aelbrecht Henric Jegers soen V sc       5    sc 

Item Ghijsbrecht Danijel 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 Aleijt sijn suster III sc        3    sc 

Item Heilwich van Wijc I½ sc         1,5  sc 

                         
38 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. 

Zie ook: BP 1184 f 280v 01 za 20-02-1406, Reijmboldus van Geffen ev Elizabeth dv Willelmus 

Mijnnemere droeg over aan Johannes van Amerzoijen 14 oude schilden van een lijfrente van 7 

oude schilden, die voornoemde Elizabeth gekocht had van de stad Den Bosch, te weten zoals deze 

lijfrente de komende twee jaar zal verschijnen {niet afgewerkt contract}. 
39 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. 

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

Item Lisbet Jan Sluzemans dochter I½ sc       1,5  sc 

Item Lisbet Moedel Bertouts soens dochter I sc      1    sc 

Item Katerijn Jan Peters soens dochter van Lijt I sc     1    sc 

           161,75 sc 

 

Summa C LXI aude scilden III quartier. 

 

Opten irsten dach van augusto (zo 01-08-1406). 

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 

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 solidi41. 

 

Noch opten selven dach (zo 01-08-1406). 

Item Coel Wijnken Screijnmakers soen II½ scild      2,5  sc 

Item Katerijn sijn suster II½ sc        2,5  sc 

p.165 

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 soen wilner Jan Screijnmakers III sc     3    sc 

Item Aert van Beke I sc          1    sc 

Item Godert soen wilner Willem Pasteels III sc      3    sc 

Item Jacob Wreden VIII sc42         8    sc 

Item Ghijsbrecht sijn brueder V sc        5    sc 

Item Agneze Hermans dochter van Langel II sc      2    sc 

Item Mechtelt Trulliarts I½ sc        1,5  sc 

Item her Godert uten Cameren XX sc       20    sc 

Item Henric Heijmen II sc         2    sc 

Item Jan sijn brueder II sc         2    sc 

Item Lisbet Aert Vriezen dochter I sc       1    sc 

Item Dirc Joerdens soen van Hoeculem I sc       1    sc 

Item43 Willem Loijer natuerlec soen wilner Willem Loijers I½ sc I quartier 

                         
41 56 lb 10 s = 56*240 + 10*12 d = 13.440 + 120 d = 13.560 d = 13.332 + 228 = 22*606 + 19*12 d 
=(1 oude sc = 606 d)= 22 oude schilden 19 solidi. 
42 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 

verworven42 had van voornoemde Jacobus. En: BP 1179 p 014bv 04 di 29-11-1390, Godefridus 

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

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

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

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

overgedragen had aan voornoemde Godefridus. 

43 Alle lijfrenteniers, vanaf Willem Loijer natuerlec soen wilner Willem Loijers, die op 1 
augustus een termijn beurden, tot en met Engel natuerlec dochter Arts van den Goer, de laatste 

van die termijn, kwamen niet voor in de rekening van 1402. Het moet gaan om lijfrenten die 
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             1,75 sc 

Item Lisbet sijn wijf I½ sc I quartier       1,75 sc 

Item Katerijn Jan Peters dochter van Lijt II sc      1    sc 

Item Melijs Jacobs soen van den Hoevel VII sc      7    sc 

Item Lambrecht sijn brueder I½ sc        1,5  sc 

Item Lisbet sijn suster I½ sc         1,5  sc 

Item Margriet Henric dochter van Loet I½ sc      1,5  sc 

Item Sophie dochter wilner Gherijt Loijen beghine IIII sc    4    sc 

Item Jan van der Hoeven Jan Delien soens soen V sc     5    sc 

Item Henric van Os Dircs soen V sc        5    sc 

Item Wouter Potteij II½ sc         2,5  sc 

Item Heilwich sijn wijf II½ sc        2,5  sc 

Item Deenken Danijel Roesmonts soen II½ sc      2,5  sc 

Item Godscalc sijn brueder II½ sc        2,5  sc 

Item Aert soen wilner Jan Monics III sc       3    sc 

Item Jan sijn brueder III sc         3    sc 

Item Mechtelt natuerlec dochter her Dirc Venboschs I½ sc    1,5  sc 

Item Henric van Uden Lambrecht soen II½ sc      2,5  sc 

Item Aert Vos VII sc          7    sc 

Item Willem soen wilner Willem Aert Tielkens IIII sc     4    sc 

Item Jan Daneels II sc          2    sc 

Item Jacob soen wilner Hubrecht Steenwechs II sc     2    sc 

Item Lambrecht die Plaetmeker II½ sc       2,5  sc 

p.166 

Item Hadewich sijn wijf II½ sc        2,5  sc 

Item Jutte Jannes Joeden dochter II½ sc44       2,5  sc 

Item Gherijt natuerlec soen wilner her Gherijt Groijs V sc    5    sc 

Item Gherijt Scilder Willems soen III½ sc       3,5  sc 

Item Willem sijn brueder III½ sc        3,5  sc 

Item Gevart soen wilner Jan Conincs III sc      3    sc 

           161    sc 

 

Summa C LXI aude scilden. 

 

Noch opten selven dach (zo 01-08-1406). 

Item Yene Adolf Gunters dochter III sc       3    sc 

Item Gertruijt hoir suster III sc        3    sc 

Item Willem Moelner VI sc         6    sc 

Item Marcelijs Dircs Luwen soen I sc       1    sc 

Item Hadewich Thijs Spormers dochter I sc       1    sc 

Item Willem Loijer natuerlec soen Jan Loijers II½ sc     2,5  sc 

Item Lisbet sijn wijf II½ sc           2,5  sc 

Item Aleijt Peter Candonens dochter ½ sc       0,5  sc 

Item Bele hoir suster ½ sc         0,5  sc 

Item Heilwich hoir suster ½ sc        0,5  sc 

Item Lisbet Pauwels Cuelmans dochter I sc       1    sc 

Item Franc soen Claes Bollens I½ sc        1,5  sc 

Item Claes sijn brueder I½ sc         1,5  sc 

Item Aleijt Claes Bollens wijf V sc        5    sc 

Item Aleijt Godert Sceijvels dochter III sc      3    sc 

Item Godert hoir suster III sc        3    sc 

Item Agneze Henric dochter van den Grave III sc      3    sc 

Item Jan hoir suster III sc         3    sc 

                         
tussen Remigius (1 oktober) 1402 en Pasen (11 april) 1406 zijn uitgegeven. Het betreft 83 

personen die in het half jaar van de rekening van 1406 voor een totaal bedrag van 211 oude 

schilden aan lijfrenten ontvingen; gemiddeld is dat ruim 2,5 oude schild per lijfrentenier. 

44 BP 1184 f 054v 02 wo 28-01-1405, Destijds had Jutta dv Johannes Yoede zv Petrus een 
lijfrente op haar leven van 5 oude schilden gekocht van de stad Den Bosch. Voornoemde Johannes 

Yoede beloofde thans aan de secretaris, tbv Goeswinus zv Roverus Bernts soen, een lijfrente 

van 5 oude schilden, een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met Sint-Petrus-

Banden, vanaf de datum dat voornoemde Jutta overlijdt, zolang dan daarna voornoemde Goeswinus 

nog in leven is. 
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Item Agneze Machiels Ruijters dochter I sc      1    sc 

Item Machiel die Ruijter I sc         1    sc 

Item Henric van Achel die Plattijnmeker III sc      3    sc 

Item Heilwich van Wijc I sc         1    sc 

Item Bele van Os III sc          3    sc 

Item Yde Arts dochter van der Bolst I½ sc       1,5  sc 

Item Hille hoir suster I½ sc         1,5  sc 

Item Herman Sticker VI sc         6    sc 

Item Mechtelt sijn wijf VI sc         6    sc 

Item Mechtelt dochter wilner Reijner Loden III sc     3    sc 

p.167 

Item Henric hoir brueder III sc        3    sc 

Item Weijndelmoet hoir suster III sc       3    sc 

Item Dirc Jan Joerdens soen I½ sc        1,5  sc 

Item Heilwich sijn wijf I sc         1    sc 

Item Margriet Henric Campen dochter V sc       5    sc 

Item Heijn Liefman die Jonge I sc        1    sc 

Item Aert sijn brueder I scilt        1    sc 

Item Mechtelt Jan Meijs dochter I sc       1    sc 

Item Wouter soen Jan Nellen I½ sc        1,5  sc 

Item Lisbet Jan Nellen wijf I½ sc        1,5  sc 

Item Beernt van Overmeer I sc         1    sc 

Item Jan natuerlec soen Jans van Dordrecht I½ sc     1,5  sc 

Item Henric sijn brueder I½ sc        1,5  sc 

Item Elsbeen sijn suster I½ sc        1,5  sc 

Item Lisbet sijn suster I½ sc         1,5  sc 

Item Lisbet dochter wilner Henric van Lijt I½ sc     1,5  sc 

Item Yde Jans dochter van der Bolst II sc       2    sc 

Item Hille natuerlec dochter wilner her Jan Ghijskens II sc   2    sc 

Item Margriet hoir suster I½ sc        1,5  sc 

Item Gertruijt Engbrecht dochter van den Camp I sc     1    sc 

Item Heijlwich Jans dochter van Lieshout I sc      1    sc 

Item Jan Jans soen van den Kelre II½ sc       2,5  sc 

Item Lambrecht Jacobs soen van den Hoevel III½ sc     3,5  sc 

Item Jacob Merten Monics soen I½ sc        1,5  sc 

Item Willem her Goeswijns soen van der Aa X sc     10    sc 

Item Engel natuerlec dochter Arts van den Goer II sc     2    sc 

           123,5  sc 

 

Summa C XXIII½ auden scilt. 

 

Op sinte Lambrechts dach (vr 17-09-1406). 

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 brueder Jan van Swalmen II½ sc      2,5  sc 

Item Yde dochter wilner Heijn Bruijnen I sc    1    sc 

Item joffrou Lisbet joncher Dircs Roevers dochter I sc  1    sc 

           8,5  sc 

 

p.168 

 

Summa VIII½ aude scilt. 

 

Summa summarum van alder lijfpensien int halve jair voirscr XVIc LVIII aude 

scilden I quartier VIII solidi IIII½ denarius45. 

                         
45 Lijfrenten. 
  217    sc  7 s 11   d (lijfrenten, Brussel, verschillende dagen, in pond groten) 

   46    sc 17 s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, Pasen, in paijment) 

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

  293,25 sc .. s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, Pasen, in oude schilden) 
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Dits gegeven Ian Zuetric van den vreemden ghewanthuse ende van den 

strijcreep XVII½ Hollensche gulden     17,5 Holl g 

Item den scoelmeinsteren X Vrancrijc cronen maken XV Hollensche gulden46 

          15   Holl g 

          32,5 Holl g 

 

Summa XXXII½ Holland gulden maken XX aude scilden XXII solidi IIII 

denarii47. 

 

Dits ghegheven van der stat knapen ende dieneren loen int halve iair 

voerscr. 

In den irsten Ioesten van den Hoevel V libras    5 lb ... s ... d 

Item Ian Vuchten V lib        5 lb ... s ... d 

Item Godert van Driel V lib       5 lb ... s ... d 

Item der stat piperen XXVI nije gulden maken XXVII lib X s VII d48 

          27 lb  10 s   7 d 

Item den !meinsteren van der ure clocken X lib   10 lb ... s ... d 

Item Godert Rolants van der lijfpensien te Bruessel te verwaren X gulden 

peter maken XXIII lib XVI s VI d49     23 lb  16 s   6 d 

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

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

sluten VI lib         6 lb ... s ... d 

Item van der valpoerten opt Hintamereinde te sluiten II Brabant dobbel 

maken VI lib VII s I d50        6 lb   7 s   1 d 

Item van Pinappelspoerten XX s    ... lb  20 s ... d 

Item van der waterpoerten beneden die Baseldoncschsche brugge XL s 

         ... lb  40 s ... d 

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

Item van der waterporten tegen der volre trappe XL s ... lb  40 s ... d 

Item van sHeilichs Cruijs poert III lib     3 lb ... s ... d 

Item van Picken Poert III lib       3 lb ... s ... d 

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

         101 lb 183 s  14 d 

                         
  210,25 sc .. s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, 1 mei, in oude schilden) 

  157,5  sc  4 s  2,5 d (lijfrenten, Den Bosch, 1 mei, in oude schilden) 

   37    sc .. s 18   d (lijfrenten, Den Bosch, 1 mei, in paijment) 

   81,5  sc  9 s  3   d (lijfrenten, Den Bosch, sint Jan, in paijment) 

  161,75 sc .. s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, sint Jan, in oude schilden) 

   22    sc 19 s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, 1 augustus, in paijment) 

  161    sc .. s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, 1 augustus, in oude schilden) 

  123,5  sc .. s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, 1 augustus, in oude schilden) 

    8,5  sc .. s ..   d (lijfrenten, Den Bosch, sint Lambertus, in oude schilden) 

1.657,25 sc 56 s 34,5 d (1 oude schild = 50 s 6 d) 

1.658,25 sc  6 s 28,5 d (24 d = 2 s) 

1.658,25 sc  8 s  4,5 d 

46 Als we ervan uitgaan (zie volgende noot) dat 1 Hollandse gulden = 12.388/32,5 d paijment, 
dan werden de 10 Franse kronen omgerekend naar 15 Hollandse gulden = 15*(12.388/32,5) d 

paijment. Dan 1 Franse kroon = 1,5*(12.388/32,5) d paijment = 571,754 d paijment = 

(1,5/606)*(12.388/32,5) oude schild = 0,943 oude schild. 
47 De 32,5 Hollandse gulden werden omgerekend naar 20 oude schilden + 22 s 4 d =(1 oude schild 
= 606 d)= 20*606 + 22*12 + 4 d paijment = 12.120 + 264 + 4 d paijment = 12.388 d paijment. Dan 

1 Hollandse gulden = 12.388/32,5 d paijment = 381,169 d paijment = (12.388/606)/32,5 oude 

schild = 0,629 oude schild. 
48 De 26 nieuwe gulden werden omgerekend naar 27 lb 10 s 7 d paijment = 27*240 + 10*12 + 7 d 
paijment = 6.480 + 120 + 7 d = 6.607 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 6.607/26 d paijment = 

254,115 d paijment. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d paijment, dan 3 lichte 

schilden = 3*84,7 d paijment = 254,1 d paijment. Dan 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden. 
49 De 10 gulden pieter werden omgerekend naar 23 lb 16 s 6 d paijment = 23*240 + 16*12 + 6 d 
paijment = 5.520 + 192 + 6 d paijment = 5.718 d paijment. Dan 1 gulden pieter = 5.718/10 d 

paijment = 571,8 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 571,8/606 oude schild = 0,944 oude 

schild. 
50 De 2 Brabantse dobbel werden omgerekend naar 6 lb 7 s 1 d paijment = 6*240 + 7*12 + 1 d 
paijment = 1.525 d paijment. Dan 1 Brabantse dobbel  = 1.525/2 d paijment = 762,5 d paijment 

=(1 oude schild = 606 d)= 762,5/606 oude schild = 1,258 oude schild. 
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(12 d = 1 s)        101 lb 184 s   2 d 

(180 s = 9 lb)        110 lb   4 s   2 d 

 

Summa CX libre IIII solidi II denarii paijment maken XLIII½ oude scilt VII 

solidi V denarii51. 

 

Dits gegeven van den diken te hauden die die stat erflic uitgegeven heft 

int halve iair voerscr. 

In den irsten van Vuchteren dijc C libras paijment maken XXXIX½ aude scilt 

XXII d52         39,5 sc 22 d 

Item Otten Bruistens van den Hintaschen dike XVI sc  16   sc .. d 

Item Laurens Ghenen zoen van den Diependijc VIII sc   8   sc .. d 

          63,5 sc 22 d 

 

Summa LXIII½ aude scilt XXII denarii paijment. 

 

p.169 

Dits ghegheven van !staten te (dg: g) vegen int halve iair voers. 

In den irsten Gielis van Vechel van der marct scoen te maken XXXIII½ nijen 

gulden           33,5 g 

Item Hubert van Gemert van der Hintamer straten XXVII gulden  27   g 

Item Hein Scerpinc van der Colper straten XVII gulden    17   g 

Item Erijt Erijts zoen van der Vuchter straten XXII gulden   22   g 

Item Iacob die Deister van der Vismarct XIIII gulden    14   g 

Item Dirc van Haenwijc van der Orten straet IX gulden     9   g 

           122,5 g 

 

Summa C XXII½ nije gulden maken LI aude scilden XIIII solidi I denarius53. 

 

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

hoert int halve iair voers. 

In den irsten ghecoft teghen Ian Ruissche ende Wouter die Valc bi meister 

Henric Straetmeker V last steens elcken last om XVIII gulden van III 

scilden maken XC gulden       90   g  ..   pl .   v 

Item noch gecoft I wage steens om I gulden IIII pl   1   g   4   pl .   v 

Item Hein die Wrijter gewracht aen den steen te helpen wegen II dage dair 

af gegeven XIIII pl54       ..   g  14   pl .   v 

Item van den voers steen te liecoep I gulden    1   g  ..   pl .   v 

Item Ian van Coelen gevracht aen den selven steen daer af gegeven XVI pl 

          ..   g  16   pl .   v 

Item Gherit Gherits zoen ende Peter die Haen om dat si den steen uten scepe 

hulpen dragen hem beiden gegeven VIII pl    ..   g   8   pl .   v 

Item om een borie den steen mede te dragen ende die gebroken wart VI pl 

          ..   g   6   pl .   v 

Item Gielis van Vechel ende Ian Simons soen van der steenwage te vueren van 

Sunte Ians bi Lemken Leideckers ende weder ?te Sunte Ians XV pl 

          ..   g  15   pl .   v 

Item meister Henric Straetmeker gewracht in die weke na paesschen (na zo 

11-04-1406) II dage elcs daichs gegeven IIII½ aude Vleems groet maken XXV 

pl55          ..   g  25   pl .   v 

                         
51 110 lb 4 s 2 d = 110*240 + 4*12 + 2 d = 26.400 + 48 + 2 d = 26.450 d = 26.361 + 84 + 5 d = 
43,5*606 + 7*12 + 5 d =(1 oude sc = 606 d)= 43,5 oude schild 7 s 5 d. 
52 100 lb = 100*240 d = 24.000 d = 23.937 + 63 d = 39,5*606 + 63 d =(1 oude sc =606 d)= 39,5 
oude schild 63 d. De omrekening valt 41 d hoger uit dan de gegeven omrekening. 
53 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden dan werden de 122,5 nieuwe 
gulden = 3*122,5 lichte schild = 367,5 lichte schild omgerekend naar 51 oude schilden 14 s 1 d 

=(1 oude schild = 606 d)= 51*606 + 14*12 + 1 d paijment = 30.906 + 168 + 1 d paijment = 31.075 

d paijment. Dan 1 lichte schild = 31.075/367,5 d paijment = 84,558 d paijment = 

(31.075/606)/367,5 oude schild = 0,140 oude schild. 
54 Een dagloon was 7/12 lichte schild = 0,583 lichte schild. 
55 Voor 2 dagen werd betaald 9 oude Vlaamse groten die werden omgerekend naar 25 plakken = 
25/12 lichte schild. Dan 1 oude Vlaamse groot = (25/12)/9 lichte schild = 0,231 lichte schild. 
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Item Dirc sijn knaep ter selver tijt II dage elcs daichs VII pl maken XIIII 

pl56          ..   g  14   pl .   v 

Item in die weke na beloken paesschen (na zo 18-04-1406) meester Henric 

gewracht V dage maken I½ gulden VIII½ pl57    1,5 g   8,5 pl .   v 

Item Dirc sijn knaep V dage maken XXXV pl58   ..   g  35   pl .   v 

Item in die twe weken voerscr Ian Simons zoen ende sijn geselle gevuert 

XXXV karren sans ende steens van elker karren gegeven IIII½ vliguijt maken 

I gulden IX pl59         1   g   9   pl .   v 

Item in die weke na meijdach (na za 01-05-1406) meister Henric gevracht 

IIII dage maken I gulden XIIII½ pl60     1   g  14,5 pl .   v 

Item Dirc sijn knaep IIII dage maken XXVIII pl61  ..   g  28   pl .   v 

Item in die weke daer sunte Servaes in quam (do 13-05-1406) meister Henric 

gevracht I dach maken XII pl I½ vliguijt62   ..   g  12   pl 1,5 v 

Item Dirc sijn knaep I dach maken VII pl63   ..   g   7   pl .   v 

Item in die twe weken Roelken die Slijcveger ende sijn geselle XX karren 

sands ende steens maken XXV pl II½ vliguijt   ..   g  25   pl 2,5 v 

Item op sHeilichs Sacraments avont (wo 09-06-1406) meister Henric gewracht 

I dach maken XII pl I½ vliguijt64     ..   g  12   pl 1,5 v 

Item Dirc sijn knaep I dach VII pl65     ..   g   7   pl .   v 

Item in die weke na sHeilich Sarcamens dach (na do 10-06-1406) meister 

Henric gewracht II dage maken XXV pl66    ..   g  25   pl .   v 

Item Dirc sijn knaep II dage maken XIIII pl67   ..   g  14   pl .   v 

Item Gielis van Vechel ende sijn geselle gevuert ter selver tijt X karren 

sands ende steens maken XII pl III vlieguijt   ..   g  12   pl 3   v 

Item in die weke van sinte Ian baptiste (na do 24-06-1406) meister Henric 

gevracht I dach maken XII pl I½ vlieguijt68   ..   g  12   pl 1,5 v 

Item Dirc sijn knaep I dach maken VII pl69   ..   g   7   pl .   v 

p.170 

                         
Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d paijment, dan 1 oude Vlaamse groot = 

84,7*((25/12)/9) d paijment = 19,606 d paijment =(1 oude schild = 606 d)= 

(84,7/606)*((25/12)/9) oude schild = 0,032 oude schild. Het dagloon van de meester stratemaker 

medio april 1406 was (25/12)/2 lichte schild = 1,042 lichte schild. 
56 Het dagloon van de knaap van de stratemaker medio april 1406 was 7/12 lichte schild = 0,583 
lichte schild. 
57 Voor 5 dagen werd 1,5 gulden 8,5 plak betaald = 1,5*3 + 8,5/12 lichte schild. Het dagloon 
van de meester stratemaker in de derde week van april 1406 was (1,5*3 + 8,5/12)/5 lichte 

schild = 1,042 lichte schild. 
58 Het dagloon van de knaap van de stratemaker in de derde week van april 1406 was 7/12 lichte 
schild = 0,583 lichte schild. 
59 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak dan werden er 35 karren vervoerd voor 4,5 
vliegute per kar: in totaal 35*4,5 vliegute = 35*4,5*2/7 plak = 45 plakken = 36 + 9 plakken. 

Deze 36 + 9 plakken werden omgerekend naar 1 gulden 9 plakken: 1 gulden = 36 plakken = 3 

lichte schilden. 
60 Voor 4 dagen werken werd 1 gulden 14,5 plak betaald = 3 + 14,5/12 lichte schild. Het 
dagloon van de meester stratemaker in de eerste week van mei 1406 was (3 + 14,5/12)/4 lichte 

schild = 1,052 lichte schild. 
61 Het dagloon van de knaap van de stratemaker in de eerste week van mei 1406 was 7/12 lichte 
schild = 0,583 lichte schild. 
62 Het dagloon van een stratemaker medio mei 1406 was 12 plakken 1,5 vliegute = 12 + 3/7 plak 
= (12 + 3/7)/12 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
63 Het dagloon van de knaap van de stratemaker medio mei 1406 was 7/12 lichte schild = 0,583 
lichte schild. 
64 Het dagloon van de meester stratemaker in de tweede week van juni 1406 was 12 + 3/7 plak = 
(12 + 3/7)/12 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
65 Het dagloon van een knaap van een stratemaker in de tweede week van juni 1406 was 7/12 
lichte schild = 0,583 lichte schild. 
66 Het dagloon van de meester stratemaker in de tweede week van juni 1406 was 12,5/12 lichte 
schild = 1,042 lichte schild. 
67 Het dagloon van de knaap van de stratemaker in de tweede week van juni 1406 was 7/12 lichte 
schild = 0,583 lichte schild. 
68 Het dagloon van de meester stratemaker in de laatste week van juni 1406 was 12 + 3/7 plak = 
(12 + 3/7)/12 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
69 Het dagloon van de knaap van de stratemaker in de laatste week van juni 1406 was 7/12 
lichte schild = 0,583 lichte schild. 
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Item in die weke van onser vrouwen dach visitatio (vr 02-07-1406) meester 

Henric gewracht III dage maken I gulden IIII½ vl70   1   g  ..   pl 4,5 v 

Item Dirc sijn knaep III dage maken XXI pl71   ..   g  21   pl .   v 

Item Jan Sijmons soen ende sijn gheselle gevoert ter selver tijt XXVIII 

karren steens ende zands maken I gulden     1   g  ..   pl .   v 

Item in die weke na sinte Marie Magdalenen dach (do 22-07-1406) meester 

Henric gewracht I dach maken XII pl I½ vlieguijt72  ..   g  12   pl 1,5 v 

Item Dirc sijn knaep I dach VII pl73     ..   g   7   pl .   v 

Item in die weke na sinte Peters dach ad vincula (na zo 01-08-1406) meester 

Henric steen gewegen ende gereijt IIII dagen maken I gulden XIIII pl74 

           1   g  14   pl .   v 

Item in die weke na sinte Laurens dach (na di 10-08-1406) meester Henric 

steen gereijdt V dage maken I½ gulden VIII½ pl75   1,5 g   8,5 pl .   v 

Item Dirc sijn knaep II dage XIIII pl76    ..   g  14   pl .   v 

Item in die weke na onser vrouwen dach assumpcio (zo 15-08-1406) meester 

Henric gewracht VI dage maken II gulden II pl II½  vlieguijt77 

           2   g   2   pl 2,5 v 

Item Dirc sijn knaep VI dage maken 1 gulden VI pl78   1   g   6   pl .   v 

Item in die weke na sinte Bartholomeus dach (na di 24-08-1406) meester 

Henric gewracht V dage maken I½ gulden VIII½ pl79   1,5 g   8,5 pl .   v 

Item Dirc sijn knaep V dage maken XXXV pl80   ..   g  35   pl .   v 

Item Gielis van Vechel ende sijn geselle gevuert in die selve II weken XLV 

karren sands ende steens maken I½ gulden III pl III vlieguijt 

           3   g   3   pl 3   v 

Item in die weke dair sinte Gielis in quam (rond wo 01-09-1406) meester 

Henric gewracht VI dage maken II gulden II pl II½ vlieguijt81 

           2   g   2   pl 2,5 v 

Item Dirc sijn knaep II dage XIIII pl82    ..   g  14   pl .   v 

                         
70 Voor 3 dagen werd betaald: 1 gulden 4,5 vliegute = 3 lichte schilden 9/7 plak = 3 + 9/84 
lichte schild. Het dagloon van de meester stratemaker in de eerste week van juli 1406 was (3 + 

9/84)/3 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
71 Het dagloon van een knaap van een stratemaker in de eerste week van juli 1406 was 7/12 
lichte schild = 0,583 lichte schild. 
72 Het dagloon van de meester stratemaker in de laatste week van juli 1406 was 12 + 3/7 plak = 
(12 + 3/7)/12 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
73 Het dagloon van de knaap van de stratemaker in de laatste week van juli 1406 was 7/12 
lichte schild = 0,583 lichte schild. 
74 Er werd 4 dagen gewerkt voor in totaal 1 gulden 14 plakken = 3 + 14/12 lichte schild. Het 
dagloon van de meester stratemaker begin augustus 1406 was (3 + 14/12)/4 lichte schild = 1,042 

lichte schild 
75 Voor 5 dagen werken werd 1,5 gulden + 8,5 plak betaald: 4,5 + 8,5/12 lichte schild. Het 
dagloon van de meester stratemaker medio augustus 1406 was (4,5 + 8,5/12)/5 lichte schild = 

1,042 lichte schild. 
76 Het dagloon van een knaap van een stratemaker medio augustus 1406 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
77 Voor 6 dagen werken werd 2 gulden 2 plakken 2,5 vliegute betaald: 6 lichte schilden 2 + 5/7 
plak = 6 + (2 + 5/7)/12 lichte schild. 

Het dagloon van de meester stratemaker in de derde week van augustus 1406 was (6 + (2 + 

5/7)/12)/6 lichte schild = 1,038 lichte schild. 
78 Voor 6 dagen werken werd 1 gulden 6 plakken betaald: 3 + 6/12 lichte schild. Het dagloon 
van de knaap van een stratemaker In de derde week van augustus 1406 was (3 + 6/12)/6 lichte 

schild = 0,583 lichte schild. 
79 Voor 5 dagen werken werd 1,5 gulden 8,5 plak betaald: 4,5 + 8,5/12 lichte schild. Het 
dagloon van de meester stratemaker in de laatste week van augustus 1406 was (4,5 + 8,5/12)/5 

lichte schild = 1,042 lichte schild. 
80 Het dagloon van de knaap van de stratemaker in de laatste week van augustus 1406 was 7/12 
lichte schild = 0,583 lichte schild. 

81 Voor 6 dagen werken werd 2 gulden 2 plakken 2,5 vliguijt betaald: 6 lichte schilden 2 + 5/7 
plak = 6 + (2 + 5/7)/12 lichte schild. Het dagloon van de meester stratemaker rond 1 september 

1406 was (6 + (2 + 5/7)/12)/6 lichte schild = 1,038 lichte schild. 
82 Het dagloon van de knaap van de stratemaker rond 1 september 1406 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
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Item in die weke dair ons vrouwen dach nativitas in quam (rond wo 08-09-

1406) meester Henric gewracht IIII dage maken I gulden XIIII pl83 

           1   g  14   pl .   v 

Item Dirc sijn knaep IIII dage maken XXVIII pl84  ..   g  28   pl .   v 

Item in die weke dair sinte Lambrecht in quam (vr 17-09-1406) meester 

Henric gewracht IIII dage maken I gulden XIIII pl85   1   g  14   pl .   v 

Item Dirc sijn knaep IIII dage maken XXVIII pl86  ..   g  28   pl .   v 

Item in die weke dair sinte Matheus in quam (rond di 21-09-1406) meester 

Henric gewracht III dage maken I gulden IIII½ vlieguijt87 

           1   g  ..   pl 4,5 v 

Item Dirc sijn knaep III dage maken XXI pl88   ..   g  21   pl .   v 

Item in die weke dair sinte Mijchiel quam (rond wo 29-09-1406) meester 

Henric ghewracht V dage maken I½ gulden VIII½ pl89   1,5 g   8,5 pl .   v 

Item Dirc sijn knaep V dage maken XXXV pl90   ..   g  35   pl .   v 

Item in deze voirs V weken Gielis van Vechel ende sijn geselle gevuert 

LXXVIII karren steens ende sands maken II½ gulden X pl I vlieguijt 

           2,5 g  10   pl 1   v 

Item Roelken die Slijcveger gevuert XXXII karren steens sands ende eirden 

maken I gulden V pl ½ vlieguijt      1   g   5   pl 0,5 v 

         116   g 640,5 pl 30  v 

(29,75 vl = 8,5 pl; ¼ vl verwaarloosd)   116   g 649   pl  .  v 

(648 pl = 18 g; 1 pl verwaarloosd)    134   g  ..   pl  .  v 

 

Summa C XXXIIII nije gulden maken LVI aude scilden IIII solidi VIII 

denarii91. 

 

Dits gegeven van riden der scepenen der gheswoernen ende der goide luden 

die gereden sijn in der stat orber int halve jair voirs in den irsten Jan 

van Dordrecht Gielis van Gele Jacob van Vladeracken Goeswijn Steenwech 

Jacob van Neijnzel Weijn Stiers Henric Dicbier Goederts soen ende Hubert 

van Gemert ghereden tot dachverde te Loeven des maendagen 

p.171 

na sinte Bartholomeus dach (ma 30-08-1406) ende waren uijt VII dage elken 

gegeven des daichs enen auden scilt maken LVI aude scilden 

          56 sc 

Item Danijel Roesmont ende Meeus Spijrinc elc I reijse gereden te Bruessel 

om te rekenen mit Goedert Roelants van der lijfpensien die die stat van 

Bosch jairlix dair gilt ende waren uijt te samen VII dage maken VII sc 

           7 sc 

                         
83 Voor 4 dagen werken werd 1 gulden 14 plakken betaald: 3 + 14/12 lichte schild. Het dagloon 
van de meester stratemaker begin september 1406 was (3 + 14/12)/4 lichte schild = 1,042 lichte 

schild. 
84 Het dagloon van de knaap van de stratemaker begin september 1406 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
85 Voor 4 dagen werken werd 1 gulden 14 plakken betaald: 3 + 14/12 lichte schild. Het dagloon 
van de meester stratemaker begin september 1406 was (3 + 14/12)/4 lichte schild = 1,042 lichte 

schild. 
86 Het dagloon van de knaap van de stratemaker medio september 1406 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
87 Voor 3 dagen werd betaald: 1 gulden 4,5 vliegute = 3 lichte schilden 9/7 plak = 3 + 9/84 
lichte schild. Het dagloon van de meester stratemaker in de derde week van september 1406 was 

(3 + 9/84)/3 lichte schild = 1,036 lichte schild. 
88 Het dagloon van de knaap van de stratemaker in de derde week van september 1406 was 7/12 
lichte schild = 0,583 lichte schild. 
89 Voor 5 dagen werken werd 1,5 gulden 8,5 plak betaald: 4,5 + 8,5/12 lichte schild. Het 
dagloon van de meester stratemaker eind september 1406 was (4,5 + 8,5/12)/5 lichte schild = 

1,042 lichte schild. 
90 Het dagloon van de knaap van de stratemaker eind september 1406 was 7/12 lichte schild = 
0,583 lichte schild. 
91 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden, dan werden de 134 nieuwe 
gulden = 3*134 lichte schilden = 402 lichte schilden omgerekend naar 56 oude schilden 4 s 8 d 

=(1 oude schild = 606 d)= 56*606 + 4*12 + 8 d paijment = 33.936 + 48 + 8 d paijment = 33.992 d 

paijment. Dan 1 lichte schild = 33.992/402 d paijment = 84,557 d paijment = (33.992/606)/402 

oude schild = 0,140 oude schild. 
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Item meester Goedert van Rode gereden mitten scepenen gesworen ende goide 

luden voirs opte voirs dachverde ende was uijt VII dage elcks daichs I 

Hollant gulden maken IIII aude scilde XX s IIII d paijment. 

           4 sc 10 s 4 d 

          67 sc 10 s 4 d 

 

Summa LXVII aude scilden XX solidi IIII denarii paijment. 

 

Dits gegeven van bodenloen die geseindt sijn in der stat orber int halve 

jair voirs. 

In den irsten Jan van Erpe gesent op meij avont (vr 30-04-1406) aen den 

hertoge van Lijmborch mijt brieven ende was uijt VI dage elcks dagen 

gegeven XI pl maken V½ lichten scilt     5,5 sc  .. pl 

Item meester Godert van Rode der stat clerc ende Art Meeus mijt hem gesent 

tot Loeven ende voirt te Bruessel ende waren uijt VI dage onder hem beijden 

te samen VI aude scilde maken XLIII sc92    43   sc  .. pl 

Item Beernt van Stakenborch gesent aen den heemraet des anderen daichs na 

ascencie dach (vr 21-05-1406) I dach XI pl   ..   sc  11 pl 

Item des donredages na sinte Jacobs dach (do 29-07-1406) gesent Jan van 

Erpe te Loeven ende te Bruessel ende was uijt VII dage maken VI sc V pl 

           6   sc   5 pl 

Item Beernt van Stakenborch gesent tot Wel aen Jacob Luwe des vrijdagen na 

assumpts (vr 21-05-1406) I dach XI pl    ..   sc  11 pl 

Item meester Jan van Best ende meester Goedert van Rode gesent tot Utrecht 

bij bevele der scepenen hen te teergelde gegeven XIIII Vrancrijc cronen  

maken XCIIII½ sc93        94,5 sc  .. pl 

Item Jan van Mechelen gesent aen den greve van Megen des donnredages voir 

sinte Peters dach (do 29-07-1406) ende was uijt II dage XXII pl 

          ..   sc  22 pl 

Item Art Meeus gereden tot Tilborch ende tot Goirle des vrijdages voir 

sinte Servaes dach (vr 07-05-1406) I dach dair af XX s paijment maken 

XXXIIII pl94         ..   sc  34 pl 

Item die selve gereden des woensdagen na pinxdach (wo 02-06-1406) aen den 

scouthet van Den Bosch te Loeven ende was uijt V dage maken XIIII sc II pl 

          14   sc   2 pl 

Item die selve gereden des dijnsdagen voir sHeijlichs Sacraments dach (di 

08-06-1406) aen die stat van Liere ende voirt te Loeven aen den scouthet 

van De Bosch ende was uijt VI dage maken XVII sc  17   sc  .. pl 

Item die selve gereden des vijdagen voir sinte Laurens daich (vr 06-08-

1406) te Bruessel aen die stede van Brabant ende was uijt VI dage XVII sc 

          17   sc  .. pl 

Item die selve gereden des sondagen na sinte Bartholomeus (zo 29-08-1406) 

aen die Dussen om Jan van Dordrecht ende Goeswijn Steenwech enen dach maken 

XXXIIII pl         ..   sc  34 pl 

Item noch die selve gereden des vridagen na sinte Matheus dach (vr 12-11-

1406) aen den hertoge van Lijmborch ende was uijt VI dage maken XVII sc 

          17   sc  .. pl 

Item Jan van Erpe gesent om Jan van der Dussen up Sacraments avont (wo 09-

06-1406) ende was uijt II dage maken XXII pl   ..   sc  22 pl 

Item den selven gesent aen den scouthet van Oesterwijc op sinte Margrieten 

dach (di 13-07-1406) ende was uijt I dach XI pl   ..   sc  11 pl 

                         
92 De 6 oude schilden =(1 oude schild = 606 d)= 6*606 d paijment = 3.636 d paijment werden 
omgerekend naar 43 lichte schilden. Dan 1 lichte schild = 3.636/43 d paijment = 84,558 d 

paijment = 6/43 oude schilden = 0,140 oude schild. 
93 Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 6/43 oude schild =(1 oude schild = 606 d)= 
3.636/43 d paijment dan werden de 14 Franse kronen omgerekend naar 94,5 lichte schild = 

(3.636/43)*94,5 d paijment = (6/43)*94,5 oude schild. Dan 1 Franse kroon = 

((3.636/43)*94,5)/14 d paijment = 570,767 d paijment = ((6/43)*94,5)/14 oude schild = 0,942 

oude schild. 
94 De 20 s paijment = 20*12 d paijment = 240 d paijment werden omgerekend naar 34 plakken = 
34/12 lichte schild. Dan 1 lichte schild = 240/(34/12) d paijment = 84,706 d paijment = 

(240/606)/(34/12) oude schild = 0,140 oude schild. 
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Item den selven gesent op sinte Jacobs avont (za 24-07-1406) aen Dirc die 

Lu ende was uijt II dage maken XXII pl    ..   sc  22 pl 

Item die selve gesent tot Huesden op sinte Cornelijs dach (di 14-09-1406) 

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

         214   sc 196 pl 

(192 pl = 16 sc)       230   sc   4 pl 

 

Summa IIc XXX licht scilden IIII pl maken XXXII aude scilden VII solidi95. 

 

Dits gegeven van poerten bruggen slusen diken vonderen zuen craen ende 

mueren te maken ende te stoppen ende van dat dair toe hoirt ende gebesicht 

is int halve jair voirscr. 

p.172 

In den irsten Jacob van Dommelen ende Thonken sijn knecht getijmmert aen 

die brugge in die weke voir pinxte (voor zo 30-05-1406) elc V½ dach elke 

des daichs tegen XI pl96 maken X licht sc I pl   10   sc   1   pl . vl 

Item Vranc die Tijmmerman opte selve tijt getijmmert aen die brugge V dage 

des daichs XI pl97 maken IIII½ sc I pl     4,5 sc   1   pl . vl 

Item sijn soen opte selve tijt III dage also maken II½ sc III pl98 

           2,5 sc   3   pl . vl 

Item Coen van Ven opte selve tijt aldair gewracht ende geheijt III dage 

elcks dagen IX pl maken II sc III pl     2   sc   3   pl . vl 

Item Aert van Vechel ter selver tijt II dage also maken XVIII pl99 

          ..   sc  18   pl . vl 

Item Peter Neve III dage also maken II sc III pl100   2   sc   3   pl . vl 

Item Dirc van de Broec IIII dage also maken III sc101   3   sc  ..   pl . vl 

Item gegeven Broessen opt Hijntamereijnde om roezel daer men die heijen 

mede smeerde I pl I vlieguijt      ..   sc   1   pl 1 vl 

Item Gibe Otten Bruijstens soen enen dach gewracht IX pl102 

          ..   sc   9   pl . vl 

Item Gerit Lambrecht soen enen dach IX pl103   ..   sc   9   pl . vl 

Item Lemken Gerits soen I½ dach XIII½ pl104   ..   sc  13,5 pl . vl 

Item in die weke na sinte Bartholomeus dach (na di 24-08-1406) Jacob van 

Dommellen Thonken ende beijden105 sijn knapen gewracht aen die bruggen elc 

VI dage maken XVI½ sc106       16,5 sc  ..   pl . vl 

Item Vranc die Tijmmerman V dage maken IIII½ sc I pl107  4,5 sc   1   pl . 

vl 

Item Dirc die Cuper VI dage des daichs IX pl108 maken IIII½ sc 

           4,5 sc  ..   pl . vl 

                         
95 De 230 lichte schilden 4 plakken = 230 + 4/12 lichte schild werden omgerekend naar 32 oude 
schilden 7 s =(1 oude schild = 606 d)= 32*606 + 7*12 d paijment = 19.392 + 84 d paijment = 

19.476 d paijment. Dan 1 lichte schild = 19.476/(230 + 4/12) d paijment = 84,556 d paijment = 

(19.476/606)/(230 + 4/12) oude schild = 0,140 oude schild. 
96 Het dagloon van een timmerman in de laatste week van mei 1406 was 11/12 lichte schild = 
0,917 lichte schild. 
97 Het dagloon van een timmerman in de laatste week van mei 1406 was 11/12 lichte schild = 
0,917 lichte schild. 
98 Voor 3 dagen werken werd betaald 2,5 lichte schild 3 plakken = 2,5 + 3/12 lichte schild. 
Het dagloon van een timmerman in de laatste week van mei 1406 was (2,5 + 3/12)/3 lichte schild 

= 0,917 lichte schild. 
99 Een dagloon in de laatste week van mei 1406 was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
100 Een dagloon was (2 + 3/12)/3 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
101 Een dagloon was 0,75 lichte schild. 
102 Een dagloon was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
103 Een dagloon was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
104 Een dagloon was (13,5/12)/1,5 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
105 Vergelijk 7 posten verder: Jacob van Dommelen Thonken ende Henric sijn knapen. 
106 Drie mannen werkten elk 6 dagen (samen 18 dagen) voor 16,5 lichte schild. Een dagloon in 
de laatste week van augustus 1406 was 16,5/6 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
107 Het dagloon van een timmerman was (4,5 + 1/7)/5 lichte schild = 0,929 lichte schild. 
108 Een dagloon was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 



SAsH OSA 1, stadsrekening 6 van 11 04 1406 tot 01 10 1406. 

 

26 

Item Willem van Zelant die Moelner II dage XVIII pl109  ..   sc  18   pl . vl 

Item een knecht gewaect aen die brugge dair af IIII pl 

          ..   sc   4   pl . vl 

Item Jacob van Dommelen een punt gevuert aen die brugge gebesicht om VI pl 

          ..   sc   6   pl . vl 

Item Tabe Otten Bruijstens soen aen die brugge gewaect II nacht dair af 

VIII pl110         ..   sc   8   pl . vl 

Item Jacob van Dommelen Thonken ende Henric sijn knapen ghewracht aen die 

brugge ende vonderen aen den Ortenschen dijc ende aen hellincvaert elc III 

dage maken VIII sc III pl111       8   sc   3   pl . vl 

Item Jacob van Dommelen ende Henric sijn knecht gewracht aen die craen elc 

enen dach maken XXII pl112      ..   sc  22   pl . vl 

Item gegeven den selven Jacob om II stucken hout aen die craen gebesicht 

XVI pl         ..   sc  16   pl . vl 

Item die selve Jacob ende Thonken sijn knecht gewracht aen die borien aen 

die Vischmarct elc IIII dage maken VII sc IIII pl113   7   sc   4   pl . vl 

Item die selve gewracht opten Huls bij Heijnen des Bijen aen die borien elc 

enen dach maken XXII pl114      ..   sc  22   pl . vl 

Item die selve gewracht aen die borijen bi Roelofs van den Grave ende bi 

Hennen van Achel elc III dage maken V½ sc115    5,5 sc  ..   pl . vl 

Item die selve gewracht bij Roelofs van der Hage aen II borijen elc II dage 

maken III sc VIII pl116        3   sc   8   pl . vl 

Item die selve gewracht aen die borijen bi der lombarde el! I dach maken 

XXII pl117         ..   sc  22   pl . vl 

Item die selve gewracht aen II borijen bi der minrebrueder elc enen dach 

maken XXII pl118        ..   sc  22   pl . vl 

Item die selve noch gewracht aen die craen elc V dage maken IX sc II pl119 

           9   sc   2   pl . vl 

Item ghehuert tegen Vrancken ende Gherijt die tijmmerlude IIII scuven dair 

men die craen mede opw.. cont XVI pl    ..   sc  16   pl . vl 

Item Jacob voirs ende Thonken sijn knecht ter selver tijt gewracht aen die 

craen elc I dach maken XXII pl120     ..   sc  22   pl . vl 

Item die selve gewracht aen die brugge ende poerten al die stat ome elc II 

dage maken III sc VIII pl121       3   sc   8   pl . vl 

Item die selve gewracht aen die Orte brugge elc III dage maken V½ sc122 

           5,5 sc  ..   pl . vl 

Item die selve gewracht aen den toern opt raethuijs ende aen die trap elc 

II dage maken III sc VIII pl123      3   sc   8   pl . vl 

                         
109 Een dagloon was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
110 Voor een nacht waken werd 1/3 lichte schild betaald. 
111 Drie mannen werkten elk 3 dagen (samen 9 dagen) voor 8 lichte schilden 3 plakken: 8 + 3/12 
lichte schild. Een dagloon was (8 + 3/12)/9 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
112 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
113 Twee mannen werkten elk 4 dagen (samen 8 dagen) voor 7 lichte schilden 4 plakken: 7 + 4/12 
lichte schild. Een dagloon was (7 + 4/12)/8 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
114 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
115 Door elk van beiden werd 3 dagen gewerkt voor 5,5 lichte schild. Het dagloon was 5,5/6 
lichte schild = 0,917 lichte schild. 
116 Door elk van beiden werd 2 dagen gewerkt voor 3 + 8/12 lichte schild. Een dagloon was (3 + 
8/12)/4 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
117 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
118 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
119 Door elk van beiden werd 5 dagen gewerkt voor 9 + 2/12 lichte schild. Een dagloon was (9 + 
2/12)/10 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
120 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
121 Door elk van beiden werd 2 dagen gewerkt voor 3 + 8/12 lichte schild. Een dagloon was (3 + 
8/12)/4 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
122 Door elk van beiden werd 3 dagen gewerkt voor 5,5 lichte schild. Een dagloon was 5,5/6 
lichte schild = 0,917 lichte schild. 
123 Door elk van beiden werd 2 dagen gewerkt voor 3 + 8/12 lichte schild. Een dagloon was (3 + 
8/12)/4 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
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Item die selve gewracht aen die Claren straet en! aen die Baseldoncstraet 

elc J dach maken XI pl124      ..   sc  11   pl . vl 

p.173 

Item Jacop van Dommelen gewracht after aen dat raethuijs J dach maken V½ 

pl125          ..   sc   5,5 pl . vl 

Item om enen dorpel aldair ghebesicht XVI pl   ..   sc  16   pl . vl 

Item Jacob voirs en Thonken sijn knaep gewracht aen den boem elc ene dach 

maken XXII pl126        ..   sc  22   pl . vl 

Item Jacob voirs Thonken ende Boijden sijn cnapen gewracht aen die valpoert 

elc VI dage maken XVI½ sc127      16,5 sc  ..   pl . vl 

Item Vranc die Tijmmerman V dage maken IIII sc VII pl128 

  4   sc   7   pl . vl 

         114   sc 335   pl 1 vl 

(324 pl = 27 sc; 1 vl verwaarloosd)    141   sc  11   pl . vl 

 

Summa C XLI licht scilden XI placken maken XX aude scilden min IX solidi 

paijment129. 

 

Dits gegeven van den voirs saken int halve jair voirsc. 

In den irsten Jacob van Dommelen ende Thonken sijn knaep gewracht aen die 

scotpoert aen die bomen voir der minrebrueder ende aen den cleijne beghinen 

hof ende bi sheilichs cruijs poert elc IIII dage elken des daichs XI pl130 

maken VII sc IIII pl        7   sc   4   pl . vl 

Item die selve gewracht aen die borije die bij Bussers liggen sal elc enen 

daich maken XXII pl131       ..   sc  22   pl . vl 

Item Dirc van den Broec gewracht aen die sluse in die weke voir beloken 

paesschen (voor zo 18-04-1406) II dage des daichs IX pl132 maken XVIII pl 

          ..   sc  18   pl . vl 

Item Jans plijet van Amerroden aen die sluse ghebesicht II dage dair af 

gegeven VIII pl133        ..   sc   8   pl . vl 

Item noch die selve pleijt gebesicht aen die valpoert IIII dage maken XVI 

pl134          ..   sc  16   pl . vl 

Item Jan van den Broec voir II palen ende IIII stilen die ons ontdreven 

waren in !drie Vliedert weder te vueren aen die bruggen bute die valpoert 

XVIII pl         ..   sc  18   pl . vl 

Item tegen Kepken van Nijmegen bi Jan Peter Oers gecoft Vc voet plancken 

totten bruggen om XXXV½ sc      35,5 sc  ..   pl . vl 

Item tegen Meeus Wedingen II pael besiden aen die valbrug om XVIII sc 

          18   sc  ..   pl . vl 

Item Dirc van den Broec Meijnart ende Peter Neve van II vijmen weert rijs 

uten pleiten te dragen after Meeus Spijrincs die !me besichde aen die 

hoeden van den bruggen II sc       2   sc  ..   pl . vl 

Item Peter die Rademaker ende Peter Buc elc enen dach gesaeght aen die 

valbrugge ende elken des daichs XII pl135 maken II sc   2   sc  ..   pl . vl 

                         
124 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
125 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
126 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
127 Drie mannen werkten elk 6 dagen (samen 18 dagen) voor 16,5 lichte schild. Het dagloon was 
16,5/18 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
128 Voor 5 dagen timmeren werden 4 lichte schilden 7 plakken betaald = 4 + 7/12 lichte schild. 
Het dagloon van een timmerman was (4 + 7/12)/5 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
129 De 141 lichte schilden 11 plakken = 141 + 11/12 lichte schild werden omgerekend naar 20 
oude schilden - 9 s =(1 oude schild = 606 d)= 20*606 – 9*12 d paijment = 12.120 – 108 d 

paijment = 12.012 d paijment. Dan 1 lichte schild = 12.012/(141 + 11/12) d paijment = 84,641 d 

paijment = (12.012/606)/(141 + 11/12) oude schild = 0,140 oude schild. 
130 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
131 Een dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
132 Een dagloon was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
133 De huur van een pleit was 4 plakken = 1/3 lichte schild per dag. 
134 De huur van een pleit was 4 plakken = 1/3 lichte schild per dag, 
135 Het dagloon van een zager was 1 lichte schild. 
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Item den kercmeesteren van XIIII karre gruijs van elker karre aen die 

bruggen te voere I Berchsche gulden136 maken XVIII pl  ..   sc  18   pl . vl 

Item Henric in Englant balcken gebesicht aen die brugge dair men over die 

brugge mede schoerde en ?behuldense in vierdel jaers hem dair voir moeten 

geve XII sc         12   sc  ..   pl . vl 

Item Zibrechts hout van Hoekelem oic aen die selve bruggen oic also lang 

gebesicht hem dair voir moete geven XII sc   12   sc  ..   pl . vl 

Item Gielis van Vechel ende Jan Simons soen II plancke uijt den raethuse 

aen die valbrug te vueren II pl II vliguijt   ..   sc   2   pl 2 vl 

Item Jan Dircs soen gesent om hout te copen van der stat wege totten 

bruggen ende was uijt II dage dair af gegeven II sc   2   sc  ..   pl . vl 

Item Aert van Berze gevuert aen die bruggen XCVIII karre slijcs en gruijs 

van der karren I pl maken VIII sc II pl     8   sc   2   pl . vl 

Item Gielis van Vechel LXXXIIII karre also maken VII sc 

           7   sc  ..   pl . vl 

Item Jan Sijmons soen LXXXVII karre also maken VII sc III pl 

           7   sc   3   pl . vl 

Item den selven Gielis ende Jan van den Wier balcken voirsc weder te vueren 

voir Henric in Engelant ende voir Zibrecht van Hokelem XVI pl 

          ..   sc  16   pl . vl 

p.174 

Item tegen Vrancken van Orten X houten aen die brugge tusschen Orten en Den 

Bosch ghebesicht om V sc V pl       5   sc   5   pl . vl 

Item Giben den Becker om een scup die hem verloren waert VII pl 

          ..   sc   7   pl . vl 

Item Coene van Ven om I hoert op die valbrug gebesicht waert IX pl 

          ..   sc   9   pl . vl 

Item Laurens den Tijmmerman voir ene ijseren hantboem137 die verloren waert 

aen die valbrug int water III sc      3   sc  ..   pl . vl 

Item tot Hille Raessen II plancken aen die zuen voir die minrebrueder ende 

voir den cleijnen beghine hof gebesicht III½ sc    3,5 sc  ..   pl . vl 

Item Pouwels Francke soen ende sijn geselle der stat gedient aen die 

hellinc vaert aen den Ortenschen dijc en aen Oetheren aen dat core poertken 

en sant gevuert die straten mede te stoppen XL pleiten elc pleijte XIIII pl 

maken XLVI sc VIII pl       46   sc   8   pl . vl 

Item noch Pouwels en Ruijxken eerde gecroden aen coren poertke II dage elk 

de daichs X pl138 _ III sc       3   sc  ..   pl . vl 

Item noch die selve gevuert VIIm steens dair men der stat muer ende brugge 

mede stopte van den ?gr IIII pl maken IIII sc    4   sc  ..   pl . vl 

Item den selven gegeven van III pleiten kalx uten water te vueren after des 

abs van sinte Truden ende die wij den borgenmeester over ghelevert hebben 

IIII sc          4   sc  ..   pl . vl 

Item den selven van II dagen den metseler steen aen gevuert aen der mueren 

IIII sc          4   sc  ..   pl . vl 

Item Otten Bruijstens van dat hij ons geholpen hadde aen den bruggen voir 

ende na VI sc         6   sc  ..   pl . vl 

Item gehaelt tot Jans van Beesde IX houten tstuct om VIII pl ende V houten 

tstuct VIII pl gebesicht aen die Ortensche brug maken VII½ sc139 

           7,5 sc  ..   pl . vl 

Item noch aldair gehaelt III houten tstuct om IX pl ende I hout om V pl 

gebesicht aen een zue after der minrebrueder maken II½ sc II pl 

           2,5 sc   2   pl . vl 

                         
136 Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 0,140 oude schild, dan 1 Berchse gulden = 18 
plakken = 1,5 lichte schild = 0,14*1,5 oude schild = 0,21 oude schild. 
137 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, hantboom, paal waarmede men iets stuk rammeit. 
138 Er staat dat het dagloon 10 plakken was. Echter, twee mannen werkten elk 2 dagen (samen 4 
dagen) voor 3 lichte schilden = 36 plakken. Het dagloon voor het kruien van aarde was 9/12 

lichte schild = 0,75 lichte schild. 
139 Er werden 9 houten gehaald van 8 plakken per stuk: in  totaal 9*8 plakken  = 72 plakken = 
72/12 lichte schild = 6 lichte schilden. Dan werden nog 5 houten gehaald van eveneens 8 

plakken per stuk: in totaal 5*8 plakken = 40 plakken = 40/12 lichte schild = 3 1/3 lichte 

schild. De totale post zou dan worden 9 1/3 lichte schild. Deze is echter 7,5 lichte schild. 
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Item noch aldair 4 houten tstuct om XXX pl gebesicht aen die zue voir die 

Colperstraet maken VII½ sc140       7,5 sc  ..   pl . vl 

Item noch aldair gehaelt II houten tstuct om XII pl ende een hout om V pl 

gebesicht aen die zue in die Trullenstraet maken II sc V pl 

           2   sc   5   pl . vl 

Item noch II houten tstuct om XVIII pl ende I hout van V pl gebesicht tot 

eenre zuen voir sHeijlichs Cruijs poert maken III sc V pl 

           3   sc   5   pl . vl 

Item aldair gehaelt IIII houten tstuc van VI pl ghebesicht aen die trap 

daer men op die muer gheet bi meester Daems maken II sc 

           2   sc       pl . vl 

Item noch II houten tstuct XVIII pl ende III houten tstuct VIII pl ende I 

hout van V pl gebesicht opt raijthuijs maken V sc V pl 

           5   sc   5   pl . vl 

Item noch Jan van Best VIIm steens gebesicht aen die poerten brugge ende 

mueren elc dusent om XLV pl maken XXVI sc III pl  26   sc   3   pl . vl 

         246,5 sc 176   pl 2 vl 

(174 pl = 14,5 sc)       261   sc   2   pl 2 vl 

 

Summa IIc LXI licht scilden II placken II vliguijt maken XXXVI auden 

scilden XXII solidi VIII denarii141. 

 

Dits noch gegeven van den voirsc saken en van dat opt raijthuijs gehaelt 

ende ghebesicht is int halve jaer voirsc. 

In den iersten gehaelt tot Willem Broeders I brackoen om XVIII pl ende II 

houten tstuct om VII pl ende I hout tot trappen om XV pl ende II 

keperhouten tstuct VI pl ende II plancken tstuct om XVI pl ende een 

gesneden wagen scot om X pl gebesicht aen die craen maken VIII sc V pl 

           8   sc   5   pl . vl 

Item aldair gehaelt II plancken gebesicht aen die waterpoert om III sc 

           3   sc  ..   pl . vl 

Item noch gehaelt II gesneden wagen scot aen die craen gebesicht om XX pl 

          ..   sc  20   pl . vl 

Item noch III plancken gebesicht opten brugge after der minrebrueder om IX 

sc           9   sc  ..   pl . vl 

Item noch tegen Willem Broeder Vm steens gebesicht aen poerten bruggen ende 

mueren elc dusent om XLV pl maken XVIII sc IX pl  18   sc   9   pl . vl 

p.175 

Item gegeven Hein Jans soen vuer pannen te waken te sinte Jans misse opt 

raijthuijs V pl J vliguijt      ..   sc   5   pl ½ vl 

Item gecoft tegen Jan van Witven Ic co#e#prijs opt raijthuijs te bornen om 

IIII sc          4   sc  ..   pl . vl 

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

Item Joest van den Hoevel gehaelt tot Aert Wonders IIIc worsten gebesicht 

in vuer pannen opt raethuijs elc hondert om VI sc maken XVIII sc 

          18   sc  ..   pl . vl 

Item Aernt Scade van II slotelen der stat cnapen gemaect tot der 

raijtcameren van de !tsuct IX vliguijt maken V pl ½ vliguijt142 

          ..   sc   5   pl ½ vl 

Item die selve dat slot aen die raijtcamer vermaect dair af gegeven IIII pl 

          ..   sc   4   pl . vl 

Item die selve gemaect enen slotel aen die valpoert opt Hijntanereijnde 

ende dat slot verstelt daer af XII pl    ..   sc  12   pl . vl 

                         
140 Het totaal van deze post is 7,5 lichte schild = 90 plakken. Echter 4 houten van 30 plakken 
per stuk is 120 plakken. 

141 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak, dan werden de 261 lichte schilden 2 
plakken 2 vlieguten = 261 + 2/12 + (4/7)/12 lichte schild omgerekend naar 36 oude schilden 22 

s 8 d =(1 oude schild = 606 d)= 36*606 + 22*12 + 8 d paijment = 21.816 + 264 + 8 d paijment = 

22.088 d paijment. Dan 1 lichte schild = 22.088/(261 + 2/12 + (4/7)/12) d paijment = 84,559 d 

paijment = (22.088/606)/(261 + 2/12 + (4/7)/12) oude schild = 0,140 oude schild. 
142 18 vlieguten = 5 plakken ½ vliegute: 17½ vliegute = 5 plakken. Dan 1 plak = 3,5 vliegute. 
En 1 vliegute = 2/7 plak. 
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Item I slotel mit IIII crucen gemaect den gesworen dair aff XIIII pl 

          ..   sc  14   pl . vl 

Item Peter van Hijnen ende Huge sijn knaep gedect opt raijthuijs elc VII 

dage ende elc des dagen gegeven XI pl143 maken XII sc X pl 

          12   sc  10   pl . vl 

Item den selven Peter gegeven om III½c leijen IIII sc VIII pl 

           4   sc   8   pl . vl 

Item gehaelt tot Johannes Swartincs XXXVII libras ruetenre kersen opt 

raijthuijs ende in die scrijfcamer ghebesicht ende XXVI libras die die 

pipers hadden elc pont om XII vliguijt maken XVII scilden144 

          17   sc  ..   pl . vl 

Item gehaelt tot Beernt Huijsmans aen alrehande ijserwerc totten poerten 

bruggen slusen vonderen ende mueren ende aen die craen ende zuen 
!ghibesicht XCVII sc       97   sc  ..   pl . vl 

Item Claes Wal van alrehande ijserwerc aen den toren opt raethuijs aen die 

craen aen die zuen ende tot meester Henrics Straetmekers getouwe gebesicht 

te samen IX sc         9   sc  ..   pl . vl 

Item Hube Wolfs om I stuc basts145 toten craen VI pl  ..   sc   6   pl . vl 

Item noch tot Hube bij Peter van Hinen IIII lang hanireep aen den toern opt 

raethuijs VI pl        ..   sc   6   pl . vl 

Item noch I stuc basts aen den selven toern VI pl  ..   sc   6   pl . vl 

Item noch aldair VII stuc basts aen die valpoert elc !tsuct om VI pl maken 

III½ sc          3,5 sc  ..   pl . vl 

Item noch VI pont Kenpens seels aen die valpoert om XII pl 

          ..   sc  12   pl . vl 

Item noch X pont Kenpes zeels aen dat windaes om XX pl 

          ..   sc  20   pl . vl 

Item noch XL pont zeels aen die waterpoert om VI sc VIII pl 

           6   sc   8   pl . vl 

Item noch LX pont zeels aen die tenten maken X sc  10   sc  ..   pl . vl 

Item I stuct heren zeels aen die valpoert om VII pl  ..   sc   7   pl . vl 

Item Jan Sijmons soen gevuert opt raijthuijs VIII karren calx ende steens 

van der karren IIII½ vlieguijt maken X pl I vliguijt146 .   sc  10   pl 1 vl 

Item Dirc den Cuper om II mortelcupen X pl   ..   sc  10   pl . vl 

Item Seelken den Cropel van stenen te wegen aen der mueren I dach V pl 

          ..   sc   5   pl . vl 

Item van Heijn Everaets soens scuijt aen die ..uer gebesicht XII dage elcs 

daichs VI vliguijt maken XX pl II vliguijt   ..   sc  20   pl 2 vl 

Item Lemken van Uden die steenmetselaer ende Lemken sijn neve gewracht elc 

II dage boven die raijtcamer elcken des daichs XI pl147 maken III sc VIII pl 

           3   sc   8   pl . vl 

Item Jan van Hees geupert II dage dair af XVIII pl148  ..   sc  18   pl . vl 

Item noch Lemken van Uden ende Lemken sinen neve gewracht aen die 

scoersteen in die scrijfcamer elc I½ dach maken XXXIII pl149 

          ..   sc  33   pl . vl 

Item Jan van Hees geupert I½ dach dair af XIII½ pl150  ..   sc  13,5 pl . vl 

                         
143 Het dagloon van een leidekker was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
144 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak dan werd er 37+26 = 63 pond kaarsen 
gekocht, van 12 vlieguten per pond: in totaal 63*12*(2/7)*(1/12) lichte schild = 18 lichte 

schild. Er staan echter slechts 17 lichte schilden in deze post genoteerd. 

145 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, bast, (3) het van boomschors vervaardigd touw. 
146 Er werden 8 karren vervoerd voor 4,5 vliegute per kar: in totaal 8*4,5 vl = 36 vlieguten = 
35 + 1 vliegute = 10 plakken 1 vliegute. 
147 Het dagloon van een metselaar was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
148 Het dagloon voor het opperen was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
149 Het dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
150 Het dagloon voor het opperen was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
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Item noch Lemke van Uden ende Lemken sijn neve gewracht aen den heert in 

die raetcamer te maken en te ?walnen ende aen den heert in die scrijfcamer 

ende den heert in Joesten camer elc II½ dach maken IIII sc VII pl151 

           4   sc   7   pl . vl 

p.176 

Item Jan van Hees geupert II½ dach dair af XXII½ pl152  ..   sc  22,5 pl . vl 

Item Lemken van Uden gewracht aen die scotpoert ½ dach maken V½ pl153 

          ..   sc   5,5 pl . vl 

Item Hein Stuijck ende Jan van Hees aen die raem te sluten ende den dorpel 

te legge aen die raetcamer elc I½ dach en elken des daichs gegeven IX pl154 

maken II sc III pl        2   sc   3   pl . vl 

Item noch Lemken van Uden gewracht aen die poerten ende mueren XIIII dage 

maken XII sc X pl155       12   sc  10   pl . vl 

Item Jan van Aken aldair gewracht XXI dage also maken XIX sc III pl156 

          19   sc   3   pl . vl 

Item Hein Scuijck aldair gewracht IX dage elcs daich XI pl157 maken VIII sc 

III pl          8   sc   3   pl . vl 

Item Erntken die Leemplecker XII dage aldair gewracht maken XI sc158 

          11   sc  ..   pl . vl 

Item Gheen die Bruijn VIII dage als maken VII sc IIII pl159 

           7   sc   4   pl . vl 

Item Jan van Hees geupert XVIII dage maken XIII½ sc160 13,5 sc  ..   pl . vl 

Item Willem van Zelant aen die muer geholpen XVI dage des daichs IX pl161 

maken XII sc        12   sc  ..   pl . vl 

Item gevuert mijt Jan Simons pleijt kalc aen die muer XX dage elcs daichs 

dair af IIII pl maken VI sc VIII pl      6   sc   8   pl . vl 

         316   sc 342,5 pl 4 vl 

(3,5 vl = 1 pl)        316   sc 343,5 pl ½ vl 

(342 pl = 28,5 sc)       344,5 sc   1,5 pl ½ vl 

 

Summa IIIc XLIIII½ lichten scild IJ plack J vliguijt maken XLVIII aud 

scilden IIII solidi VI denarii162. 

 

Dits gegeven van harden dake int halve jair voirscr. 

In den irsten Dirc Godscalx van XII roeden leijdaex van der roeden I aude 

scild maken XII aude scilden          12   sc 

Item Jan Loijer van V roeden leijdaex V sc        5   sc 

Item Lambrecht Smedeken van VIII½ roeden leijdaex VIII½ sc      8,5 sc 

Item Henric van den Dale den Goutsmit van IX roeden leijdaex IX sc   9   sc 

                         
151 Er werd door elk van beiden 2,5 dag (samen 5 dagen) gewerkt voor 4 lichte schilden 7 
plakken = 4 + 7/12 lichte schild. Het dagloon was (4 + 7/12)/5 lichte schild = 0,917 lichte 

schild. 
152 Er werd 2,5 dag geopperd voor in totaal 22,5 plak = 22,5/12 lichte schild. Het dagloon 
voor het opperen was (22,5/12)/2,5 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
153 Het dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
154 Het dagloon was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
155 Er werd 14 dagen gewerkt voor in totaal 12 lichte schilden 10 plakken  = 12 + 10/12 lichte 
schild. Het dagloon was (12 + 10/12)/14 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
156 Er werd 21 dagen gewerkt voor in totaal 19 lichte schilden 3 plakken  = 19 + 3/12 lichte 
schild. Het dagloon was (19 + 3/12)/21 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
157 Het dagloon was 11/12 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
158 Er werd 12 dagen gewerkt voor in totaal 11 lichte schilden. Het dagloon was 11/12 lichte 
schild = 0,917 lichte schild. 
159 Er werd 8 dagen gewerkt voor in totaal 7 lichte schilden 4 plakken = 7 + 4/12 lichte 
schild. Het dagloon was (7 + 4/12)/8 lichte schild = 0,917 lichte schild. 
160 Er werd 18 dagen geopperd voor 13,5 lichte schild. Het dagloon voor opperen was 13,5/18 
lichte schild = 0,75 lichte schild. 
161 Het dagloon was 9/12 lichte schild = 0,75 lichte schild. 
162 Als we ervan uitgaan dat 1 vliegute = 2/7 plak, dan werden de 344,5 lichte schild 1,5 plak 
0,5 vliegute = 344,5 + 1,5/12 + (1/7)/12 lichte schild omgerekend naar 48 oude schilden 4 s 6 

d =(1 oude schild = 606 d)= 48*606 + 4*12 + 6 d paijment = 29.088 + 4*12 + 6 d paijment = 

29.142 d paijment. Dan 1 lichte schild = 29.142/(344,5 + 1,5/12 + (1/7)/12) d paijment = 

84,559 d paijment = (29.142/606)/(344,5 + 1,5/12 + (1/7)/12) oude schild = 0,140 oude schild. 
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Item Willem Broet van eenre roeden leijdaex I sc       1   sc 

Item in sabts hof van sinte Truden XII½ roeden leijdaex XII½ sc    12,5 sc 

Item Wouter die Ghenser VI½ roede leijdaex VI½ sc       6,5 sc 

Item Aleijt wijf wilner Merten Monics IIII½ roede leijdaex IIII½ sc  4,5 sc 

Item Heijmeric Groij XXIII roeden leijdaex XXIII sc      23   sc 

              82   sc 

Summa LXXXII aude scilden. 

 

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

jair voirs. 

In den irsten geschenct den hertoge van Lijmborch VII amen wijns gecoft 

tegen Andries Fent bi den 

p.177 

scepenen dat voeder om XXXIX Rijns gulden LXIIII placken voir den gulden 

maken LXXX nije gulden XXXII placken163     80   g  32   pl 

Item Heijn Molen van den selven wijn te steken164 II aude Vlemsch groeten 

maken V½ pl165         ..   g   5,5 pl 

Item van den selven wijn te scroeden166 V Vlemsch pl maken ½ gulden167 

            0,5 g  ..   pl 

Item Arnt den Hoge van den selven wijn te vueren IIII pl  ..   g   4   pl 

Item noch gescenct den hertoge van Lijmborch enen osse gecoft tegen Francke 

Croex om XI Vrancrijcs cronen maken XXIIII gulden ende XXVII pl168 

           24   g  27   pl 

Item gescenct den abt van Tongerloe VI der stat kannen gehaelt tot Andries 

Fent maken II gulden XXIIII pl       2   g  24   pl 

Item der stat clerc van Antwerpen IIII kannen tot Andries gehaelt II kannen 

ende te Jan Reijnbrants II maken I½ gulden X pl     1,5 g  10   pl 

Item den abt van sinte Truden VI kannen die III tot Andries ende III tot 

Jan Reijnbrants gehaelt maken II½ gulden VI pl     2,5 g   6   pl 

Item heren Otte van der Lecke VI !kanen tot Dirc Jans soen gehaelt maken 

II½ gulden VI pl          2,5  g  6   pl 

Item der stat clerc van Loeven III kannen gehaelt tot Jan Reijnbrants maken 

I gulden XII pl          1   g  12   pl 

Item der grevinnen van Meghen VI kannen tot Jannes Joeden gehaelt maken II½ 

gulden VI pl          2,5 g   6   pl 

Item den provinciaal van den predikeren IIII kannen tot Aleijten van Berct 

gehaelt maken I½ gulden X pl        1,5 g  10   pl 

          118   g 142,5 pl 

(blijkbaar 126 plakken = 3,5 nieuwe gulden169)   121,5 g  16,5 pl 

                         
163 Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d paijment, dan 1 Rijnse gulden = 64 
plakken = 64/12 lichte schild = 84,7*(64/12) d paijment = 451,733 d paijment = 

(84,7/606)*(64/12) oude schild = 0,745 oude schild. 

Als we ervan uitgaan dat 1 gulden = 3 lichte schilden, dan 80 gulden 32 plakken = 80*3*12 + 32 

plakken = 2.880 + 32 plakken = 2.912 plakken. De 39 Rijnse gulden van 64 plakken per gulden 

zijn in totaal 39*64 plakken = 2.496 plakken. Het aantal voeders dat gekocht is moet dan zijn 

2.912/2.496 = 7*416/6*416 = 7/6. Deze 7/6 voeder zijn gelijk aan 7 amen. Dan 1 aam = 1/6 

voeder, of 1 voeder = 6 aam. 
164 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, steken, (7) aanbreken, opensteken, een vat. 
165 De 2 Vlaamse groten werden omgerekend naar 5,5 plak. Dan 1 Vlaamse groot 2,75 plak = 
2,75/12 lichte schild = 0,229 lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d 

paijment Dan 1 Vlaamse groot = 84,7*(2,75/12) d paijment = 19,410 d paijment = 

(84,7/606)*(2,75/12) oude schild = 0,032 oude schild. 
166 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, schroden, vaten, op ladderbomen voortschuiven of 
voortrollen. 
167 De 5 Vlaamse plakken werden omgerekend naar 0,5 gulden = 1,5 lichte schild. Dan 1 Vlaamse 
plak = 1,5/5 lichte schild = 0,3 lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 

84,7 d paijment, dan 1 Vlaamse groot = 84,7*0,3 d paijment = 25,41 d paijment = (84,7/606)*0,3 

oude schild = 0,042 oude schild. 
168 De 11 Franse kronen werden omgerekend naar 24 gulden 27 plakken = 24*3 + 27/12 lichte 
schilden= 72 + 2 + 3/12 lichte schild = 74 + 3/12 lichte schild. Dan 1 Franse kroon = (74 + 

3/12)/11 lichte schild. Als we ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d paijment, dan 1 

Franse kroon = 84,7*((74 + 3/12)/11) d paijment = 571,725 d paijment = (84,7/606)*((74 + 

3/12)/11) oude schild = 0,943 oude schild. 
169 1 nieuwe gulden = 36 plakken = 3 lichte schild. 
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Summa C XXI½ nije gulden XVI½ plack maken LI aude scilden II solidi VII 

denarii170. 

 

Item gegeven den rectoer van sinte Claes altaer ten IIII hoechtiden int 

halve jair voirs te weten te paesschen (zo 11-04-1406) II quarten te 

pinxten (zo 30-05-1406) II quarten tot ons vrouwen misse assumpcio (zo 15-

08-1406) II quarten ende op ons vrouwen dach der later171 (wo 08-09-1406) II 

quarten wijns maken XXXII placken     .. sc 32 pl 

Item den clercken opte selve hoechtiden elcken I quart maken VI sc VIII pl 

           6 sc  8 pl 

           6 sc 40 pl 

(36 pl = 3 sc)          9 sc  4 pl 

 

Summa IX licht scilden IIII placken maken I aude scild XV solidi V 

denarii172. 

 

Dits gegeven van wine opt raethuijs gedroncken doe men die assisen vercofte 

ende doe die hoechselen uijt gingen ende dat die goede lude te huus deden 

halen die dair toe horen ende van dat die ghene hadden die die assisen 

coften ende dair op sloeghen. 

p.178 

In den irsten des sondagen voir Bamis (zo 26-09-1406) doe men die assisen 

vercoft gedroncken opt raethuijs XXVI der stat kannen wijns tot Adolfs 

gehaelt maken XXXIIII licht sc VIII pl     34 sc  8 pl 

Item dat die goede lude thuijs deden halen die dair toe horen te weten II 

scouthen VII scepenen VI gesworen II rentmeesteren II kercmeesteren den 

rectoer van sinte Claes altair V clercken Joesten van den Hovel elcken II 

quarten Jan Vuchten ende Godert van Driel elcken I quart ende den knecht 

die den wijn haelde opt raethuijs I quart maken XVIII sc IIII pl 

           18 sc  4 pl 

Item op sinte Remeijs dach (vr 01-10-1406) doe die hoechselen uijt gingen 

gedronken opt raethuijs V der stat kannen wijns gehaelt tot Dirc Jans soen 

ende tot Jan Reijnbrants maken VI sc VIII pl     6 sc  8 pl 

Item gegeven den genen die die assisen coften ende die dair op geslagen 

hadden IIc LXIIII quarten wijns maken LXXXVIII sc   88 sc .. pl 

          146 sc 20 pl 

(12 pl = 1 sc)         147 sc  8 pl 

 

Summa C XLVII licht scilden VIII placken maken XX½ auden scild V solidi 

IIII denarii173. 

 

Dits gegeven van alrehande saken int halve jair voirs. 

In den irsten Hanneken Quap ende Ghijsbrecht Hillen Raessen soen van den 

spele te spelen doe men onse vrouwe droech (zo 27-06-1406) bi bevele der 

scepenen XV nije gulden       15   g .. pl 

Item gegeven Godert van Orten van dat der stat bode van Bruessel dair 

verteert hadde bi bevele der scepenen I gulden IIII pl  1   g  4 pl 

                         
170 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden, dan werden de 121,5 nieuwe 
gulden + 16,5 pl = 121,5*3 + 16,5/12 lichte schild = 364,5 + 16,5/12 lichte schild omgerekend 

naar 51 oude schilden 2 s 7 d =(1 oude schild = 606 d)= 51*606 + 2*12 + 7 d paijment = 30.906 

+ 24 + 7 d paijment = 30.937 d paijment. Dan 1 lichte schild = 30.937/(364,5 + 16,5/12) d 

paijment = 84,556 d paijment = (30.937/606)/(364,5 + 16,5/12) oude schild = 0,140 oude schild. 
171 O.L.V. de latere, Nativitas beate Marie, 8 september. 
172 De 9 lichte schilden 4 pl = 9 + 4/12 lichte schild werden omgerekend naar 1 oude schild 15 
s 5 d =(1 oude schild = 606 d)= 1*606 + 15*12 + 5 d paijment = 606 + 180 + 5 d paijment = 791 

d paijment. Dan 1 lichte schild = 791/(9 + 4/12) d paijment = 84,75 d paijment = (791/606)/(9 

+ 4/12) oude schild = = 0,140 oude schild. 
173 De 147 lichte schilden 8 plakken = 147 + 8/12 lichte schild werden omgerekend naar 20,5 
oude schild 5 s 4 d =(1 oude schild = 606 d)= 20,5*606 + 5*12 + 4 d paijment = 12.423 + 60 + 4 

d paijment = 12.487 d paijment. Dan 1 lichte schild = 12.487/(147 + 8/12) d paijment = 84,562 

d paijment= (12.487/606)/(147 + 8/12) oude schild = 0,140 oude schild. 



SAsH OSA 1, stadsrekening 6 van 11 04 1406 tot 01 10 1406. 

 

34 

Item gegeven meester Boden van Zanten van den armen zieken te genesen int 

alinge jair VI gulden        6   g .. pl 

Item noch gegeven den selven bi bevele der scepenen van Zegher van 

Wordragen sijn hant te genesen die hem ontwe geslagen wairt doe die wade174 

in ghinc IX gulden        9   g .. pl 

Item gecort den craenmeesteren van VII dage dat die craen stille stont doe 

men dair aen wrachte VII Hollant gulden maken X½ nijen g175 10,5 g .. pl 

Item Vrancken van Orten van den dijc tusschen Maelstrem ende Den Bosch ende 

aen die Oeteren te verwaren van den alinge jair II gulden  2   g .. pl 

p.179 

Item Jan Vuchten van der stat kannen te doen dragen als men scencte heren 

ende vrouwen ende goiden luden int alinge jair XX licht scild maken VI 

gulden XXIIII pl         6   g 24 pl 

Item Gerijt mijnre vrouwen bode van Brabant van dat hi verteert hadde tot 

Jan Vuchts gegeven bi bevele der scepenen I gulden   1   g .. pl 

Item gegeven Jan Pas van eenre weet maten te maken II g  2   g .. pl 

Item gegeven Heijn Campen die dat wech gelt boirt opt Hintamer einde 

overmids dat die bruggen en wech gedreven waren ende men niet in varen en 

mochte bi bevele der gemeenre stat X gulden   10   g .. pl 

Item gegeven om papier XVI pl      ..   g 16 pl 

Item gegeven Joesten van den Hoevel voir een tennen quart kanne die 

verloren wairt doe men die assisen vercofte opt raethuijs XXX pl 

          ..   g 30 pl 

Item doe men dese rekeninge dede gegeven II scouthen VII scepenen VII 

geswoernen II rentmeesteren ende V clercken elcken II quarten wijns maken V 

gulden IIII pl         5   g  4 pl 

          67,5 g 78 pl 

(54 pl = 1,5*36 pl = 1,5 g)       69   g 24 pl 

 

Summa LXIX nije gulden XXIIII placken maken XXIX aude scilden VIII solidi 

II denarii176. 

 

Dits gegeven den scepenen voir hoir drincken int halve jair voirsc XVI aude 

scilden         16   sc .. s . d 

Item den rentmeesteren voir horen loen XII sc   12   sc .. s . d 

Item Jannes onsen clerc van der rekeningen te maken V gulden peter maken 

IIII½ sc X s VI d177        4,5 sc 10 s 6 d 

          32,5 sc 10 s 6 d 

 

Summa XXXII½ aude scild X solidi VI denarii paijment. 

 

Summa summarum van al den wtgeven int halve jair voirsc IIm IIIc XIIII aude 

scilden VII solidi IIII denarii178. 

                         
174 Middelnederlandsch Handwoordenboek 1911, wade, (1) doorbraak in een dijk, dijkbreuk, (2) 
ondiepte, doorwaadbare plaats; poel. 
175 De 7 Hollandse gulden werden omgerekend naar 10,5 nieuwe gulden = 10,5*3 lichte schilden. 
Dan 1 Hollandse gulden = 10,5/7 nieuwe gulden = 1,5 nieuwe gulden = 4,5 lichte schild. Als we 

ervan uitgaan dat 1 lichte schild = 84,7 d paijment, dan 1 Hollandse gulden = 84,7*4,5 d 

paijment = 381,15 d paijment = (84,7/606)*4,5 oude schild = 0,629 oude schild. 
176 Als we ervan uitgaan dat 1 nieuwe gulden = 3 lichte schilden, dan werden de 69 nieuwe 
gulden 24 plakken = 69*3 + 24/12 lichte schild = 207 + 2 lichte schild = 209 lichte schild 

omgerekend naar 29 oude schilden 8 s 2 d =(1 oude schild = 606 d)= 29*606 + 8*12 + 2 d 

paijment = 17.574 + 96 + 2 d paijment = 17.672 d paijment. Dan 1 lichte schild = 17.672/209 d 

paijment = 84,555 d paijment = (17.672/606)/209 oude schild = 0,140 oude schild. 
177 De 5 gulden pieter werden omgerekend naar 4,5 oude schild 10 s 6 d =(1 oude schild voor 
606 d)= 4,5*606 + 10*12 + 6 d paijment = 2.727 + 120 + 6 d paijment = 2.853 d paijment. Dan 1 

gulden pieter = 2.853,5 d paijment = 570,6 d paijment = 570,6/606 oude schild = 0,942 oude 

schild. 
178 Uitgaven. 
1.658,25 sc   8 s  4,5 d (lijfrenten) 

   20    sc  22 s  4   d (vreemd gewanthuis, schoolmeesters) 

   43,5  sc   7 s  5   d (loon knapen en dienaren) 

   63,5  sc  .. s 22   d (onderhoud dijken) 

   51    sc  14 s  1   d (straten vegen) ??51 
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p.180 

Summa summarum van al den ontfaen int halve jair voirs IIm VIIc LXXV½ aude 

scilt III solidi VIII denarii. 

Afgecort dat wtgegeven tegen dat innemen van desen voirs rekeningen soe 

bliven die rentmeesters voirs der voirs stat sculdich IIIIc LXI aude 

scilden XXI solidi VII denarii179. 

Ende dair weder aen afgecort dat die voirs stat den selve rentmeesteren 

sculdich bleef in hoire rekeninghe van den irsten halven jair C XXVII aude 

scilden XI solidi VI denarii paijment so bliven die rentmeesters voirs der 

voirs stat van Den Bosch noch sculdich IIIc XXXIIII aude scilden X solidi I 

denarius180. 

Ende des hebben die voirs rentmeesters betaelt aen een scuts capruen die 

den hertoge van Lijmborch gesent wairt II gulden die hier voir niet 

gerekent en sijn. 

 

                         
   56    sc   4 s  8   d (straten maken) 

   67    sc  20 s  4   d (reizen schepenen, gezworenen en goede lieden) 

   32    sc   7 s ..   d (gezonden boden) 

   20    sc  -9 s ..   d (poorten, bruggen, sluizen, dijken, vonderen, kraan en muren) 

   36    sc  22 s  8   d (voorschreven zaken) 

   48    sc   4 s  6   d (voorschreven zaken en wat op het raadhuis is gehaald) 

   82    sc  .. s ..   d (harde dakbedekking: leien daken) 

   51    sc   2 s  7   d (schenken aan heren, vrouwen en goede lieden) 

    1    sc  15 s  5   d (wijn aan rector en klerken op hoogtijdagen) 

   20,5  sc   5 s  4   d (wijn op het raadhuis gedronken em door goede lieden thuis) 

   29    sc   8 s  2   d (allerlei) 

   32,5  sc  10 s  6   d (drinken schepenen, loon rentmeesters, klerk voor de rekening) 

2.311,25 sc 139 s 86,5 d (2,75 sc = 2,75*606 d = 1.666,5 d = 132 s + 82,5 d) 

2.314    sc   7 s  4   d 

179 Afrekening. 
2.775,5 sc  3 s 8 d (inkomsten) 

2.314   sc  7 s 4 d (uitgaven) 

  461,5 sc -4 s 4 d (0,5 sc = 25 s 3 d) 

  461   sc 21 s 7 d. 

180 461 sc 21 s 7 d (rentmeesters verschuldigd aan de stad over het tweede half jaar) 

127 sc 11 s 6 d (stad verschuldigd aan de rentmeesters over het eerste half jaar) 

334 sc 10 s 1 d (rentmeesters verschuldigd aan de stad over het hele jaar). 


