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RAB. Ambachten n° 192 (64bis): ambachtsrekening 1553-541 

 

[F° 1]  

 

 
 

                                                           
1 Transcriptie uit Silke Muylaert, De Brugse goud- en zilversmeden in de late middeleeuwen: een prosopografische 
studie. Deel 1: Tekst en bijlagen (Gent: masterproef Universiteit Gent, 2012), 108-120. 
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Rekeninghe ende bewijs van altguent // dies Clays Scelhaevere ontfaen en[de] // utgheven heft uter 

naeme ende als // governeuer van den ambochte van der // goutsmeden in Brughe beg[i]nnend // 

septembere 1553 ende septembre // 1554. //  

 

Eest den ontfanc 

 

Item ontfaen van Denis de Muer // als ofgaende gouvernuer dies ambochte // te vooren quam ten 

daeghe van // rekeninghe        3 lb. 1 s. 2 d. 16 m.//  

 

Item ontfaen van Pieter Cnop over // zijn vrijheijt     1 lb. 2 s. d.//  

 

Item ontfaen van Battijste Plockin // in minderinghe over zijn vriheijt   11 s. d. //  

 

Vrien mesters van butten 

 

Item ontfaen van Andries Terlin // van Honscoete over zijn vriheijt   10 s. d.//  

 

Item onfaen van Niepiaert Prowier // van Vuere over zijn vriheijt   10 s. d.//  

 

[F° 1 v.]  

Leer Jonghen 

 

Item ontfaen van Jacop van der Scelde // over Heekas Colins zijn leerjon   1 lb. 2 s. d.//  

 

Item ontfaen van Wouter Hughelin // over Wouter de Craes zijn leerjon   1 lb. 2 s. d.//  

 

Item ontfaen van Fransoys Calyau // over Pierkin de Wachtere zin leerjon  1 lb. 2 s. d.//  

 

Item ontfaen van Clays Scelhaevere // over Jennin Boudens zijn leerjon   1 lb. 2 s. d.//  

 

Item ontfaen van Margriete van Parijs // de weduwe Cassin over Adolf van der // Voorde leerjon  

5 s. 6 d.//  

 

Ontfanc van hushuere 

 

Item ontfaen van Jooes de Vos van enen // jaer hushuer veerscenen 14 // wedemaent 54  

3 lb. s. d.//  

 

Item ontfaen van Steven Altermaer van // enen jaer hushuere verscenen eeste // van hoymaent 54  

2 lb 10 s.d.//  

 

[F° 2]  

Ontfanc van renten 
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Item ontfaen van den ontfanghere van de // weduwe van Steven Scotte ontfanghere der // 

koninklijke majesteit van zijn demeijnen van Cassele // ende hout van Yepere over enen jaer rente // 

verscenen den eeste hoymaent        54 2 lb. s. d.//  

 

Item ontfaen van Jacop van Hee comijs // van de groete tol van Brughe // ten tween paymenten 

ende tjaer rente // verscenen 20 maerte 20 septembre // 54    4 lb . 6 s. 8//  

 

Item ontfaen van Willem Verblock // over enen jaer rente verscenen 20 meye // 54  

1 lb. s. d.//  

 

Item ontfaen van Bertelmeus Lutens // over enen jaer rente verscenen 11 novembre // 54  

5 s. d.//  

 

Item ontfaen van Matteus Gyoens // over enen jaer rente verscenen 11 novembere 54  

4 s. d.//  

 

Item ontfaen van Jan Aket // over enen jaer rent verschenen te // Lichmesse 54  

4 s. 6 d. //  

 

[F° 2 v.]  

Item ontfaen van die van St. Jans // hus in Brughe over enen jaer rente // verscenen St Maertens 

messe 54          2 s. 4 d. 8 m.//  

 

Item ontfaen van de weduwe van Jacop // de Berch van enen jaer rente verscenen // St Jans messe 

54           2 s. d.//  

 

Item ontfaen van Fransoys de Laneyne // van en jaer rente verscenen // Lichtmesse 54  

2 s. 1 d. //  

 

Item ontfaen van mijne heere van // eeke enen jaer rente verscenen // Keersmesse 54  

10 d. //  

 

Item ontfaen van Joes de Pres // in minderinghe van zin vrijheijt sedulle // ter cause van zin vrijheijt 

          6 s. 8 d.//  

 

Item ontfaen van Trolus de Scerere // in minderinghe van zin sedulle // ter cause van zin vrijheit  

          6 s. 8 d.//  

 

Item ontfaen van Jacop Verscelde // in minderinghe van zin sedulle // ter cause van zin vrijheijt  

          6 s. 8 d.//  

 

[F° 3]  

Item ontfaen van Joes Heyns in // mijnderinghe van zijn sedulle // te cause van zijn vrijheijt  

          10 s. d.//  
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Item ontfaen van Pieter Baes ter // cause van veerachter gilde // ghelt bij vonnesse  

1 lb. 7 s. 9 d.//  

 

Item ontfaen van Joes Roelant // ter cause van veerahter gilde // ghelt  

16 s. d.//  

 

Item ontfaen van Reynier Wijnkelman // van verachter gilde ghelt bij // vonnesse  

11 s. d.//  

 

Item ontfaen van Bastiaen van // Derneken ter cause van verachter // gilde ghelt  

4 s. d.//  

 

Item ontfaen van Anthone van // Wattin ter cause van verachtert // gilde ghelt  

3 s. d.//  

 

Item ontfaen van houde // bordexe       5 s. d.//  

 

[F° 3 v.]  

Item ontfaen van selver hutter busse van desen jaere     1 lb. 2 s. 2 d.//  

 

Item ontfaen van de twee vinders // van der goutslaghers    8 s. 8 d.//  

 

Ontfanc van dootscult 

 

Item ontfaen de doottscult over // Jacop Hughelins wijf     2 s. 6 d.//  

 

Item ontfaen de dooetscult // van Joes van Voldens wijf     3 s. d.//  

 

Item ontfaen over de dooetscult // van Jacop van der Straele    4 s. d.//  

 

Item ontfaen over de dooetscult van Gotscalk van Houtvelt    3 s. 4 d.//  

 

Item ontfaen over de dooetscult van Jan Clays metter naelde    2 s. 8 d.//  

 

Item ontfaen over dooetscult // van Fransoys Naroet     5 s.d.// 

 

[F° 4]  

Item ontfaen van gilde ghelt van // desen jaere 54     2 lb. 19 s. d.//  

 

Somme den ontfanc bedraecht //       35 lb. 16 s. 3 d. //  

 

[F° 5]  

 

Hier up betaelt tnaervolghende 

 



Heuristiek vroegmoderne tijd 
Universiteit Gent 

5 
 

Item eest betaelt de serganten van der caemer als den deken heed   1 s. 10 d.//  

 

Item betaelt den deken ende eedt // voor de vier prueve    12 s. d.//  

 

Item betaelt vooer de ende eedt voer vier kerlaekens     4 lb. s. d.//  

 

Item betaelt Joeris van Malleghem // voor zin sallaerijs als waraendedere  6 s. 8 d.//  

 

Item betaelt heer Jacop They de // caepelaen vooer zin dienst van // desen jaere 54  

3 lb. s. d.//  

 

Item betaelt Pieter de Rieu als // cle[r]ck voor zin salaeris van desen // jaere 54  2 lb. 10 s. d.//  

 

Item betaelt de selven cle[r]ck vooer // coelen bij hem ghelevert int jaer  3 s. d.//  

 

Item betaelt de seleven cle[r]ck voort // twasschen van tlijvaet van /// de cappele van dit jaer // 

voorlede          1 s. 6 d.//  

 

[F. 5 v.]  

Item betaelt vooer cascoenen doen // vaeghen int hus daer den hoemalrer // in woent  

8 d.//  

 

Item betaelt voer cascoenen doen // vaeghen tot Joes de Vos    8 d.// 

  

Item betaelt voer reperaesye die // Joes de Vos heft ghedaen daer // de gouve[r]nuer heft moeten 

om // prosederen ende ghenesen // notsaekelick ghedaen per quytansye  2 s. d.//  

 

Item betaelt van quaede // costen van betrek voer // scepen    1 s. 2 d.//  

 

Item betaelt de caeplaen om te // offeren alsmen de cloken wide // Sint Janne  1 d.//  

 

Item betaelt de caeplaen om tofferen // te men priester te carmer   1 d.//  

 

Item betaelt Goris van der Caftoene, // wasselicmaekere per sedulle // zeker was bij hem ghelevert 

alst // blijct bij zin sedulle        1 lb. 1 s. 2 d. 12 m.//  

 

[F° 6]  

Item betaelt voert vaeghen van de // wauteringhe van der cappelle   2 s. d.//  

 

Item betaelt om enen quispelle // om tin de capelle     6 d.//  

 

Item betaelt deken ende eedt als zij om gilde ghelt ghijnghen    3 s. d.//  

 

Item betaelt Jacop Stepe matsenaere // bij hem reperaesye ghedaen over de // porte en mueren en 

sutmuerene // ende in de arme hussekens // soet blijct bij sin sedule  



Heuristiek vroegmoderne tijd 
Universiteit Gent 

6 
 

1 lb. 16 s. 6 h.d.//  

 

Item betaelt Jacop in de bree steghere // voer enen voerer merscennen   3 s. 8 d. //  

 

Item betaelt voer de sten die // voeren de porte staet met de // waepen vant ambocht betaelt // 

Goerys Aert, stenmacere        3 s. 8 d.// 

  

Item betaelt van de wapenen doen // stofferene ende verghulden   3 s. 4 d.//  

 

Item betaelt voer enen houte sylle // die boeven de duere int hof // gheleijt is  8 d.//  

 

[F° 6 v.]  

Item betaelt voert calck om dat de // matsenaere ghebesijcht heft   1 lb. 2 s. d.//  

 

Item betaelt voer sant doen brynghe // ende greys wech te voernen // ende stellinghen wech te 

voeren //          11 s. 6 d.//  

 

Item betaelt om twee stoep bier // om de matsenaers bij last van den // deken  4 d.//  

 

Item betaelt de stegaersoen als // den deken Pieter Ansman ontbet // voer scepen  

2 d.//  

 

Item betaelt van slot vant coffeken // of ende om te slaene    4 d. 2 d.//  

 

Item betaelt enen sloeterken // om koffeken      4 d.//  

 

Item betaelt de smit van slot // van de voerduere te vermaekene // ende enen niey sloetele  

1 s. 10 d.//  

 

Item betalinghe int contoer van mester // Markus van der Velde om // enen conter acte van Pieter 

Baes           4 d.//  

 

[F° 7]  

Item betaelt st Loys dach den eesten // in desembre ter cappelle // den dienst aldaer ghedaen  

8 s. 6 d.//  

 

Item betaelt den zelven st Loys dach // snoens ter maeltijt te voerdelle // vant gheselscijp  

1 lb. 7 s. 11 d.//  

 

Item betaelt alder zielen dach // ter capelle coster ende roedraghere   5 d.//  

 

Item betaelt beset van Jan Lowijs onser vraue van mylaene dach // ter cappelle den dienst aldaer // 

ghedaen          12 s. 2 d.//  

 

Item betaelt daech naer st Loys // dach ter cappelle voer beset // van Heyndrick Crestiaens  
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13 s. d.//  

 

Item betaelt kersment den aermen // int ambochts hus om hout end turfen // te coepen  

5 s. 4 d.//  

 

Item betaelt daechs naer niendach // ter cappelle ende inde donser // caemere en den aermen  

16 s. 9 d.//  

 

Item betaelt vercoeren maendach de // costere ende roedraeghere // ende drie choerdens  

11 d.//  

 

[F° 7 v.]  

Item betaelt deken ende heedt overt // beset van Boudevin Hendrijcx   2 s. d.//  

 

Item betaelt dach naer dat de rekeninghe // van den ambocht ghepassert was over // beset van 

Lovijs Stoenc met // de cle[r]ck van den ambocht     16 d.//  

 

Item betaelt helich bloedach voer meyen ende gas     8 d.//  

 

Item betaelt de selven helich bloedach tijnbijt up ambochts hus voer ghemeene gheselscijp  

1 lb. 2 s. 6 d.//  

 

Item betaelt om de crusen doen draeghen // en bewaeren van de hussen Sint Juliens  

1 s. d.//  

 

Item betaelt up de selven dach snoens ter maetijt naet te vordele van // gemene gheselscip  

          1 lb. 8 s. 8 d.//  

 

Item up den selven dach voer de wijn // van de gheselen    2 s. d.//  

 

Item betaelt sacramens dach voer // tijnbit up ambochts hus // gheme[ene] gheselscip  

19 s. 8 d.//  

 

 [F° 8]  

Item betaelt st Loys dach ind. somere // snoens ter maeltit ter vordele // van ghemene gheselscyp 

          1 lb. 7 s. 8 d.//  

 

Item betaelt voer wijn van de // ghesellen      2 s. d.//  

 

Item secramens dach voer // meyen en gas      8 d.//  

    

Item betaelt van Jacop Hughelin // te ontbieden voer scepen om sin // gilde ghelt  

1 d.//  

 

Item betaelt van Reynout Blansese // ontbieden voer scepen om // zin gilde ghelt  
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1 d.//  

 

Item betaelt st Loys dach in de te cappele // soemer den dients aldaer // ghedaen  

8 s. 6 d.//  

 

Item betaelt voer meyen en gas       6 d.//  

 

Item betaelt voer de coerden up // ambochts hus om te maeken clinken  8 d.//  

 

[F° 8 v.]  

Item betaelt de quae costen ter cause // van proses van Reynier // Winkelman dat zij mer bedonghen 

// dan zij ghetuseit waeren        9 s. 7 d.//  

 

Item betaelt daech naer st Loys dach // in de somer ter capele om beset // van Jan Darmogis  

2 s. 5 d.//  

 

Item betaelt de calsiere van // calsien daer op en was     2 s. 8 d.//  

 

Item betaelt voer den bock om de beseten // daer in te scrijvene en seghel // was ovale seghelen  

8 d.//  

 

Betaelinghe van renten 

 

Item betaelt Maertin van der Muelene enen jaer lijfrente // verscenen den 15 lauwe 54 // per 

quittansye          1 lb. 10 s. d.//  

 

Item betaelt Jan les Cornetals ontfanghe // van de capelrie van Sint Niclaus // in Sintt Jans kerke 

verscene Sint // Jans messe 54 per quittansye      9 s. 2 d.//  

 

[F. 9]  

Item betaelt heer Jacop Brokele als // ontfanghere van der faebrieke // van Onser Vrauwe kerke ter 

// cause van der goutsmeden cap[el]le // verscenen Sint Jans messe 54 // per quitansye  

1 lb. s. d.//  

 

Item betaelt heer Allaert de Cerf // ontfanghere van der capeliere van // Sint Maertins in Sint 

Salvaetors // kerke verscenen Sint Jans messe // 54 per quittansye   14 s. 8 d. 8 m.//  

 

Item betaelt heer Joes Lambrecht // ontfanghere van comun van Onser // Vrauwe kerke verscenen 

Sint // Jans messe 54 per quitansye       2 s. 10 d.//  

 

Item betaelt Denis de Muer voer // scroyven van den boek    7 s. d.//  

 

Item betaelt Jan Keldeman voer // dene cassinkens     3 s. 7 d. // 

 

Item betaelt den aermen ten dreghe // van rekeninghe gheordonert // van de rekenaers  
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2 s. 4 d.//  

 

[F° 9 v.]  

Item betaelt mij Clays Scelhaevere // als gouveneur salaeris naer // costumen  12 s. d.//  

 

Item betaelt de cle[r]ck van den ambochte ten // daeghe van rekeninghe toegheleit // van de 

rekenaers naer costumen       5 s. d.//  

 

Item betaelt Clays Scelhaevere dat // welke ten daeghe van rekeninghe // toegheleyt is ghewest de 

// rekenaers ende heerdt voer // dienst dien hij ghedaen hadde // diene ofte tvier maen boven zijn 

jaer           12 s. d.//  

 

Item betaelt ten daeghe van rekeninghe // in de goude leen    16 s. d. //  

 

Item betaelt al men de zielmesse de // van Jacop Hughelins wijf    2 s. 8 d.//  

 

Item betaelt het lick begroft ende // zielmesse de van Joes van // Voldens wijf  2 s. 3 d.//  

 

[F° 10]  

Item betaelt alsmen de zielesse de // van Jacop van der Straele    2 s. 3 d.//  

 

Item alsmen het lick begrof van // de weduwe van Pieter Manne   2 s. 3 d.//  

 

Item alsmen het lick begrof van Godtscalk van Houtvelt     2 s. 3 d.//  

 

Item betaelt alsmen de zielmesse // de van Fransoys Naeroet    1 s. 3 d.//  

 

Somme ale betallinghe bedraecht //    34 lb. 2 s. 11 d. 8 m. //  

 

Ende den ontfanc hier voeren //    35 lb. 16 s. 3 d. //  

 

Dus mer ontfaen dan hughevene // 1 lb 14 s. 4 d. 8 m.  2 lb. 5 s. 4 d. //  

 


