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Transcriptie GAR 124 SB, 30-11-2011

Zo letterlijk mogelijk overgenomen, inclusief vreemde schrijf- of taalfouten als "scamen" in plaats van
"samen". Toelichting: met "stop" zal een "stoep" bedoeld zijn, met "bestee" een "bedstee", met "kas"
een "kast" of "kist". "Gescade" en "geschade" zal wel "geschaafde" betekenen. Waar ik niet zeker ben
van een woord heb ik er een (?) bij gezet. De prijzen zijn uitgedrukt in guldens-stuivers-penningen. 1
gulden = 20 stuivers.

Spesificasie van gelevert houdt ofte verdient arbeijtsloon hetgien verdient is aent school- ofte het
ambachtshuijs ofte ambachts stop Jaer Jaren 1694 en 95 uijt het boek van Dirck Ariense Timmer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1694 den 6 october voor eerst gelevert ses duijms balck deelen, tot een solder op de kapbijnten in
het schoolhuijs het stuck 14 stuijvers hant F 4-4-0
Met een goffers tot een balck onder de solderingh komt 0-15-0

en 7 dijto noch gelevert twee duijms balck deelen het stuck `14 stuijvers komt 1-8-0
met twee dubbelde latten komt 0-4-0
doen den knecht twee dagen gewrocht tuijs klaer te maecken ofte de solder te leggen op ons eijgen
kost en dranck 2-16-0

1695 4 aprijl doen ick heb ter school inde tuijn gelevert twee vijf quartier balck plancken het stuck
26 stuijvers komt 2-12-0
met een enckelde ladt en een knecht ½ dagh gewrocht komt scamen 0-15-0
noch ick een stuck onder dack op de muer geleijt van de greijne rijbben komt van houdt ofte arbeijt
samen 0-11-0

den 12 Junij doen gelevert vier balck deelenvan vijf quartier aent secreet het stuck 16 stuijvers
komt 5-4-0
doen noch gelevert ant selve huijsie ofte aen de heijningh thien noorse deelen het stuck 9 stuijvers
komt 4-10-0
met 1 ½ balcken tot palen inde sloot hachter aent secreet komt 1-7-0
met noch twee berckoenen het stuck tien stuijvers komt 1-0-0
½ rijbbe van 3 duijm komt 0-7-0
Met noch een rijbben van ses duijm komt 0-5-0
met noch twee dubbelde latten komt 0-4-0
doen een knecht vier dagen gewrocht op ons eigen kost en dranck komt 5-12-0
met de jongen een dagh komt 0-8-0
noch de draier van de schoorsteen gehalt ende weder gemaeckt ende opgebrocht komt van houdt ofte
arbeijtsloon te samen 4-10-0

den 20 Julij doen aende ambachtsstop gelevert 82 voet eijcken planck van 6 vijt de voet de
voet 3 stuijvers stuck 12-6-0
met 14 eijcken palen voorde plancken ider omtrent 5 voet komt het stuck 7 stuijvers komt scamen

4-18-0
Noch op de dick op de kleine stop gelevert 2 greijne deelen komt 0-18-0
met noch 8 eijcken palen het stuck 3 stuijvers komt 1-4-0
doen met ons tween elck 1 dagh gewrocht met de jongen een dagh om het goet tuijs klaer te maecken
ofte aen de stop komt 3-16-0

______________
Somma F 56-14-0

Spesificasie van gelevert houdt ofte verdient arbeijtsloon hetgien verdient is aen het school- ofte het
ambachtshuijs van Cappelle op den IJsell
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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1696 den 16 september voor eerst drie enckelde latten aenden heijningh vande bad gehadt
F 0-3-0

doen een knecht 1 dagh gewrocht 0-4-0
den 10 october doen Met ons selven(?) verdient omde stijlen te lijchten vant schoolhuijs met

vijsels ofte wande te samen 0-14-0
doen noch gelevert een eijcken stuck onder een stijl 0-6-0
1697 den 18 Maert gelevert vier latten inden tuijn vant school 0-4-0
Met een ½ deel komt 0-5-0
doen verdient aen arbeijt 0-6-0

den 20 Aprijl doen gelevert een kas op de recht kamer doen aengelevert twee ¼ quartier
balckdeel heel breet en gladt voor ider deel 28 stuijvers komt scamen 3-3-0
met noch twee heele gladde greijne deelen tot het lijftwerck ofte hant lagers komt 1-2-0
Met noch twee geschade deelen het stuck 12 stuijvers 1-4-0
met twee voeties onder de kas komt 0-12-0
doen ick ofte Jan Franse gewrocht omt kasie tuijs klaer te maecken ofte te setten 2 ¾ dagh komt

3-17-0
Noch betaelt voor het slot met twee knieren(scharnieren, SB) aent kasien aen Willem Cornelijsse
Swart tot Gouda

4-12-0
noch gelevert aen spijkers aent kasie 0-14-0
noch ick betaelt aan Tomasz de Smijt voor een ijsere plaet voor aent slot vant kasien ofte het helpen
van de scroten 0-16-0
Noch betaelt aen IJngien Cornelijs voor de verf ofte arbeijt en olij scamen 1-0-0
noch gemaeckt een bos op de recht kamer komt van houdt spijkers ofte arbeijt te scamen 0-16-0

den 20 Meij doen aent school huijs gelevert vier rijbben van 2 en 3 duijm tot regelwerck in een
bestee den duijm gerekent tegen 1 ½ stuijver komt voor de vier rijbben 1-16-0
met een dubbelde ladt hout 0-2-0
Met noch 1 ½ vijfquartier balckdeel komt 1-13-0
met twee lange greijne deelen van 12 voet komt 1-4-0
met noch 25 blaen gescadedeel aende solder ofte bestee ofte kassen het stuck ses stuijvers komt
scamen 7-10-0
met noch een ¼ bladt wageschot van drie quartier komt 0-4-0
Met noch 13 gedrade knoppen ofte pennen inde kas het stuk 8 penningen komt 0-6-8
doen Jan Franse gewrocht vijf ¾ dagh aende bestee ofte solder ofte het kasien op ons eijgen kost en
dranck komt ider dagh 28 stuij 8-4-0
en Arij een dagh gewrocht 0-14-0

_______________

Somma 41-10-8

(Apart erbij op een strookje papier de kwitantie van de genoemde smit)

Gellevert Dirck Ariensz Timmer
…. Coppel op de Iisel 't Slot
met 2 jaar angelis (?) 4-12-0
ten danck voldaen hut ande (uit handen?SB) Dirck Arrinse Timmer
Willem Cornelisse Swart.
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(In een ander handschrift nog:)

Reeckeningh van het ambaght ofte het schoolhuis van gelevert hout ofte verdient arbeytsloon het geen
verdient ge uit het boeck van Arij Dirckse en Jan Dirckse Timmer

1713 De 19 september bij de bode indein tuin Geleevert een vijfquarties balckdee; met een duims
balckdeel met 50 dubbelde 50 enckelde tsamen F 2-8-
Doen Knelis een dagh gewrogt komt 1-8-
Den 24 october twee pooten in een schoolbanck 0-4-

1714 Den 14 maert bij de bode in den tuin aen den heijningh geleevert een 28 voets joffer met een
29 voets joffer tot palen komt tesamen 1-18-
met een greijne deel met vijf dubbelde balck latten met 100 enckelde 25 dubbelde tsamen

1-14-
Doen Arij een dagh gewrogt komt 1-6-

_____________

Somma F 8-18

_______________________________________________________________________________


