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Transcriptie door G. Ouweneel, Alblasserdam

REKENINGEN HEILIGE GEEST ARMMEESTERS ALBLASSERDAM

1663 - 1686

Voor u ligt een transcriptie van de gehele tekst van het
rekeningenboek van de zogenaamde Heilige Geest armenzorg
in Alblasserdam. Het origineel is te raadplegen in het
gemeentearchief van Alblasserdam onder inventarisnummer
88.
Van de "neutrale" armenzorg in Alblasserdam is slechts
één rekeningenboek bewaard gebleven. Het is in ieder
geval ook het laatste, want in 1689 werd het instituut
opgeheven.

Een stukje geschiedenis van de armenzorg in
Alblasserdam, Heilige Geest armenzorg en diaconie

Op de meeste plaatsen had in de Middeleeuwen de
kerkelijke armenzorg de overhand. Men sprak van de
Heilige Geest armenzorg. Die benaming vond zijn
oorsprong in de twaalfde eeuw. Toen werd er een
niet-ridderlijke hospitaalorde, gesticht door Gwyde van
Montpellier, genaamd de Heilige Geestorde. Vooral in
Italie en Frankrijk had deze orde grote invloed. Later
werd de naam steeds algemener toegepast en ging hij
gelden voor alle armenzorg met een openbaar karakter.
Het doel van de Heilige Geeststichtingen was niet zozeer
het opheffen van de armoede, want die beschouwde men als
een onoplosbaar probleem, men probeerde slechts de
armoede draaglijk te maken. Armoede werd in veel
gevallen trouwens als een deugd gezien en liefdadigheid
als een vrome daad. 
De door de kerk benoemde Heilige Geestmeesters werkten
volgens een schriftelijke taakstelling. Een voorbeeld
van zo'n taakomschrijving is die van Delft, die
overigens niet veel van die in andere plaatsen verschild
zal hebben. De Heilige Geestmeesters hadden het opzicht

"over allerleij soorten van behoeftige en onvermogende
menschen die het noodigh onderhout van levensmiddelen
voor haarselven te winnen onmachtig zijn, hetzij door
jonckheijd ofte ouderdom, swackte, overvloet van
kinderen, gebrecklijkheden, ofte eeniger handen
ongeluckige toevallen."1 

Langzamerhand, toen rond 1500 de bedelarij een

paulb
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     2 Bron: Acta Classis Dordrecht.
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maatschappelijke plaag werd, kreeg men oog voor de
armoede als maatschappelijk verschijnsel en werd de
armenzorg onder druk van de overheid strakker
georganiseerd. 
In de overgangstijd tussen Roomse Kerk en Reformatie
zijn veel goederen van de Katholieke kerk geliquideerd.
Daardoor kwam het instituut van de Heilige Geest aan de
plaatselijke overheid en vormde het later vaak een
lastig obstakel voor de opkomende reformatorische
diaconie. 

Ontstaan van de diaconie 2

Met de komst van de Reformatie kreeg de Heilige
Geestarmenzorg concurrentie van de diaconie, de eigen
armenzorg van de reformatorische gemeenten. 
Aanvankelijk zat er weinig planmatigs in de organisatie
van de diaconie. De nieuwe kerk stond met allerlei
organisatorische zaken nog in de kinderschoenen. Een
overkoepelend orgaan als de Classis kreeg in de
Alblasserwaard pas rond 1573 zijn invloed. 
Zo kon het dan ook gebeuren dat in de gemeenten rondom
Dordrecht de organisatie van de diverse lokale
diaconieën niet synchroon liep en vanaf 1573 de Classis
herhaaldelijk de kerkeraden moest aansporen om toch
eindelijk eens werk te gaan maken van een georganiseerde
armenzorg. 
In de Alblasserwaard ontbrak trouwens rond 1573 de
diaconie nog grotendeels, want de meeste gemeenten
moesten nog overgaan naar de nieuwe leer. De Heilige
Geest-instituten behielden dan ook nog lang hun
monopolie. Een positie die zo sterk was, dat het in
Alblasserdam tot 1689 duurde eer de armenzorg geheel in
kerkelijke handen kwam. 
De reden van de traagheid in de kleine kerkdorpjes was
meestal het besef bij de kerkeraden dat collectes voor
de diaconie toch niet veel zouden opbrengen en dat men
in dat geval de armenzorg maar beter kon overlaten aan
de Heilige Geestmeesters, die al een lange staat van
dienst hadden op het punt van geldwerving en uit
bezittingen aan landerijen en belegde kapitalen
jaarlijks hun vaste inkomsten hadden.
Soms, als er al een diaconie was, hield men geen
administratie bij, zoals in Sliedrecht. Meestal konden
de diakenen niet lezen of schrijven. De administratie
werd dan ook vaak door de predikant of door de
dorpssecretaris gedaan. Bij gebrek aan diaconale
armenzorg, moest de Classis ten tijde van grote nood,
bijvoorbeeld na een overstroming, voor diaconie gaan
spelen en als het dit college ook boven het hoofd
groeide werd een beroep op de Staten van Holland gedaan. 
In 1587 klaagde de ontvanger Thomas Rochus, dat hij de
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ingezamelde gelden voor de armen in veel dorpen niet kon
besteden door gebrek aan diakenen. In zo'n geval kreeg
de predikant dan maar de armengelden in handen. Rochus
vond dat een slechte gewoonte en de Classis had liever
dat er dan voorlopig diakenen werden aangesteld. 
Uit de acta van de Classis Dordrecht blijkt, dat er in
1582 in Ridderkerk nog geen diakenen waren en de
inzamelingen van geld voor de armen door anderen in de
buurtschap werden gedaan. In datzelfde jaar had
Zwijndrecht twee diakenen, terwijl er in Hendrik-Ido-
Ambacht nog helemaal niet voor de armen gecollecteerd
werd, evenmin als in Sliedrecht. Ook Bleskensgraaf en
Molenaarsgraaf hadden nog geen diaconie. In 1589 was
Sliedrecht met een soort geregelde diaconie gestart,
maar de diakenen daar waren analfabeet en omdat elke
vorm van boekhouding ontbrak, bewaarde men het armengeld
in een kist, waarop een aantal verschillende sleutels
pasten. De Classis stond deze werkwijze niet toe en
eiste dat de administratie opgeschreven werd door een
ouderling of "een anderen goeden man", eventueel tegen
beloning. In Heinenoord werd de armenzorg nog geheel
door de Heilige Geestmeesters gedaan (1589), net als in
Oud-Beijerland. Daar waren wel diakenen, maar die
hielden geen inzamelingen, waarover zij door de Classis
vermaand werden. In Strijen werkten Heilige
Geestmeesters en diakenen collegiaal naast elkaar, maar
in Giessen-Nieuwkerk werd de diaconie door de Heilige
Geest gedwarsboomd (1593). In 1598 moest de Classis
schout en gerechten van die gemeente gelasten de
predikant bij het doen van de rekening toe te laten. In
1597 wilde de schout van 's-Gravendeel de armenzorg niet
aan de kerk overlaten, tenzij de Classis hem dat
schriftelijk zou opdragen. 
De plaatselijke overheden beschouwden de particuliere,
diaconale uitdelers met argusogen en probeerden vaak de
verkiezing van de diakenen te beïnvloeden. De kerkeraden
verzetten zich met hand en tand tegen die
overheidsbemoeiing. 
De plaatselijke kerken hadden dus veel moeite om een
eigen diaconie op te bouwen. Maar ondanks de vele
problemen wilde men de armenzorg niet overlaten aan de
Heilige Geestinstituten die in handen waren van de
overheden. De gereformeerde kerken vatten het stichten
van een eigen diaconie op als een geestelijke plicht en
streefden er op den duur naar de gehele armenzorg te
monopoliseren. 

In welk jaar Alblasserdam met een eigen diaconie is
gestart is niet precies vast te stellen. De Kerk van
Alblasserdam rekent als stichtingsjaar 1585. Uit de
Classicale acta blijkt dat er in juni 1589 al "dyaconen"
in Alblasserdam waren. 



     3 "Doch in plaetsen daer weinich ouderlinghen sijn sullen de diakenen
toeghelaten meughen worden na de begeerte der consistorie". Acta Prov. Dordtse Synode
1574. Rutgers blz. 139.

     4 Uit het verslag van de kerkvisitatie op 6 juni 1589: "Sijn oock vermaent
geweest goede ordeninge te houden in de verkiesinge der ouderlingen ende dyaconen
naer kerckenordeninge (overmits dat de maniere, tot noch toe gehouden, wat confuys is
ende noch meer confusie in soude mogen brengen), 'twelck sij oock belooft hebben te
doen". Acta Classis Dordrecht.
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De diakenen 

Bij de verkiezing van diakenen had soms de plaatselijke
overheid, de ambachtsheer met schout en gerechten,
behoorlijk veel stem. Aan de heer werd dan een dubbeltal
voorgesteld. Als de magistraat zelf de kandidaten koos
en aanstelde, kon het gebeuren dat de diakenen Rooms
waren, of in het geheel geen lidmaat. 
Het ambt van diaken stond aanvankelijk niet in hoog
aanzien. De dominerende positie van de Heilige
Geestmeesters maakte het goed functioneren soms bijna
onmogelijk en men was dus gedoemd gebrekkig werk te
leveren. Zelfs binnen de kerkeraad werden diakenen niet
altijd als volwaardige kerkeraadsleden erkend. In het
begin werden ze vaak in het consistorie slechts geduld.3 
Omtrent de verkiezing en de taken van de diakenen
bestond dikwijls onzekerheid. Dat blijkt uit de vele
vragen die aan de Classis en aan de Synode gesteld
werden en uit de daarop gegeven adviezen. 
In de plaatsen waar de magistraat de diakenen bij de
neutrale armenzorg (dat wil zeggen de Heilige
Geestarmenzorg) betrok, moest de kerkeraad een dubbeltal
aan de gemeente voordragen. Als de gemeente de
kandidaten goedkeurde, moest men ze nog aan de overheid
ter "approbatie" voorstellen (1574). 
De Alblasserdamse wijze van verkiezen week af van de
kerkorde en werd door de Classis verwarrend genoemd
(1589).4 
De Classis adviseerde ook over de geldwerving. Het beste
was om bij de kerkdeuren de aalmoezen in te zamelen,
maar de kerken werden vrijgelaten om in plaats daarvan
"om te gaan". Men moest dat evenwel doen, "sooveel
meughelick is, sonder erghenisse af te brenghen" (1574).
In de plaatsen waar de diakenen onafhankelijk werkten,
moesten ze maandelijks voor de kerkeraad rekening doen,
maar waar ze samenwerkten met de Heilige Geestmeesters
moesten ze in het openbaar verantwoording afleggen voor
de kerkeraad en de overheid in aanwezigheid van
eventuele belangstellenden (1574). 
In Alblasserdam is de diaconie altijd autonoom geweest.
Er bestonden wel contacten met de Heilige Geestmeesters,
maar men hoefde nooit verantwoording af te leggen aan de
overheid. Zo bleef het ook toen in 1689 de Heilige
Geestarmenzorg in zijn geheel door de diaconie werd
overgenomen. 
Als werkwijze beval de Classis aan dat de diakenen
wekelijks zouden vergaderen om de zaken van de armen te
bespreken. Wie ze wilden helpen, werd aan hen zelf



     5 Zoals in 1667 een bedrag van 77.10.0 teruggevorderd werd van Claes Jansz.
Koutstael. Rekeningen Heilige Geest Armmeesters 1663-1685, Archief Gem. Alblasserdam
inv. nr. 88.
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overgelaten, mits ze elkaar adviseerden in gewone zaken
en in bijzondere gevallen de voltallige kerkeraad om
raad vroegen. Zij moesten zelf het geld uitgeven en dat
niet aan anderen overlaten (1574). 

De bedeelden 

Een belangrijke vraag was of men de zorg moest beperken
tot de eigen gemeenteleden. De Classis vond desgevraagd
dat ook niet-lidmaten geholpen moesten worden. De eigen
gemeenteleden gingen echter altijd voor (1574). 
Mag men iemand die zijn brood niet zelf verdienen kan,
armlastig is, soms op andere mensen een beroep doet en
ijverig en begerig is om tot de gemeente toe te treden,
een uitkering weigeren? De Classis antwoordde ontkennend
(1587). 
Een bedeelde moest aan zekere eisen voldoen. Bedelarij
was verboden en een goed zedelijk gedrag geboden. De
diaconie eigende zich het recht toe de bezittingen van
de arme te inspecteren, om de werkelijke nood te kunnen
vaststellen. Bij overlijden van de bedeelde, of als hij
in betere doen raakte, eiste de diaconie, de Heilige
Geestmeesters trouwens ook, terugbetaling van de
uitkering.5 
De uitkeringen waren meestal in natura: brood, kaas,
kleding, turf enz. Toegekende geldbedragen waren te laag
om van te leven. 
Een apart probleem vormden de mensen die van buiten de
gemeente kwamen. Moest men deze nieuwkomers zonder meer
mee laten delen of gingen degenen die al jaren in het
dorp woonden voor? De verhuislust van de migranten bleek
wel eens erg groot. Ze zwierven van gemeente tot
gemeente en hun eerste zorg was altijd het adres van de
diaconie te vinden. Daarom werd er een systeem van
attestaties ingevoerd en mocht niemand zonder zo'n
papiertje, dat soms slechts drie maanden geldig was,
bedeeld worden. De particuliere synode van Den Haag
waarschuwde in 1634 tegen die fraudegevoelige
attestaties en drong er op aan om toch geen attestaties
aan passanten te geven "omme daer de kercken mee lastig
te vallen". Men moest ook geen getuigschriften
accepteren als die niet door twee predikanten en een
ouderling getekend waren. Zoiets was trouwens op de
synode van 1586 ook al besloten. Soms toonden landlopers
boekjes met de namen van degenen die hun iets gegeven
hadden. Daarmee werden volgens de synode van Leiden
(1639) vele kerken jammerlijk bedrogen. Bedelarij en
landloperij waren streng verboden. Dergelijke mensen
werden zonder pardon de steden uitgezet, waardoor ze des
te meer het platteland belastten. De particuliere synode
van Gorinchem adviseerde dan ook in 1622 om dit soort



     6 Belasting.

     7 Volgens de Acta Classis Dordrecht, juni 1604.

     8 Zo klaagde Petrus Costerus in juni 1604 "dat het van den ontfanger niet
naer behooren uijtgereijckt wort".

     9  Diaconie Archief, inv. nr. 51, 23-6-1608.

     10 In Alblasserdam werden ze ook door de ambachtsheer benoemd.
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zwervers te weren, want zij brachten de diaconie in
moeilijkheden. 
Men moest dus oppassen met "passanten", mensen op
doorreis.Dat waren bijvoorbeeld soldaten die hun
legeronderdeel kwijt waren, of studenten die door in hun
geval geoorloofde bedelarij aan de kost probeerden te
komen, invaliden of vrouwen die op het punt stonden in
de kraam te komen. Soms was het een schoolmeester wiens
huis verbrand was, enz. Al deze personen werden zonder
al te diepgaand onderzoek naar de ware aard van hun
armoe geholpen. De predikant, ook die van Alblasserdam,
beheerde voor dit doel een speciaal fonds, dat gevuld
werd uit het zogenaamde oortjesgeld. Een oortje is een
kwart stuiver. De Kerk ontving van elke gulden die een
burger aan belasting moest betalen een oortje. In
Alblasserdam ontving de Kerk ook geld van de imposten6

van de jaarlijkse paardenmarkt.7  
Een andere bron van inkomsten vormde het aandeel, een
derde deel,  dat de diaconie toekwam uit de boeten die
aan frauderende burgers werden opgelegd. Het viel alleen
niet altijd mee om dat geld ook van de plaatselijke
overheid los te krijgen.8 

De diaconie en de Heilige Geestmeesters 

In sommige plaatsen was de diaconie geheel zelfstandig
en alleen verantwoording schuldig aan de eigen
kerkeraad. Elders werkte de diaconie samen met de
Heilige Geestmeesters. In dat geval moest in het
openbaar en ten overstaan van de plaatselijke overheid
rekening en verantwoording afgelegd worden. 
In Alblasserdam is de diaconie altijd zelfstandig
geweest. Incidentele samenwerking met de "neutrale"
armenzorg kwam wel voor, maar was niet structureel. 
In 1608 bepaalde ambachtsvrouwe Anna van Oudheusden hoe
voortaan legaten, erfenissen en schenkingen tussen de
beide instituten van armenzorg verdeeld moesten worden.
Als de schenker niet duidelijk had aangegeven wie het
geld toekwam, dan moest het gelijkelijk verdeeld worden
tussen diaconie en Heilige Geest.9 
In veel plaatsen waren er klachten over de Heilige
Geestarmmeesters, die meestal door de magistraat werden
benoemd en daardoor niet altijd lid van de Kerk waren 10.
In 1625 klaagde Gouda over de armmeesters die geen
lidmaat van de Kerk waren met als gevolg heel wat



     11 Zij werden in Alblasserdam ook benoemd door de ambachtsheer en waren
slechts verantwoording schuldig aan deze magistraat en aan schout en heemraden.

     12 Knuttel, Acta particuliere synoden.

     13
 Kerkeraadshandelingen.
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"onordentelijkheden". Woerden stelde vast dat veel
kerkmeesters11 en armmeesters felle papisten waren en
vijanden van de Kerk (1621).12 
Op de particuliere synode van IJsselstein, 1626, werd
gevraagd 

"Off den kerckendienaren ten platten lande niet
toekomt opsicht te hebben op de kercken ende Heilige
Geestgoederen, soo wel als over de diaconie, ende
volgens dien sorge te dragen dat Godtvresende,
getrouwe en gequalificeerde lieden over de
administratie derselver goederen gestelt werden, opdat
se niet verquist, vervremt ofte beswaert werden." 

De synode adviseerde, dat de gedeputeerden van de
Classis hierop discreet moesten aandringen bij de
plaatselijke overheden. 
Dat er in Alblasserdam geen rivaliteit bestond tussen
beide instellingen blijkt wel uit het feit dat rond 1663
ds. Petrus Brandwijk een stuk land van de Heilige
Geestmeesters had gepacht. Door het betalen van een
huurprijs leverde hij dus een bijdrage aan de fondsen
van dat instituut. 
Diakenen zagen er geen bezwaar in om ook Heilige
Geestmeester te zijn en omgekeerd. Zo zijn Leendert
Leendertsz Metselaar, Pieter Huijbertsz Croon, Bastiaan
Leendertsz Pijl en Pieter Jansz Focker in dienst van
beide geweest. De Heilige Geestmeesters steunden vaak
lidmaten van de kerk en als de middelen krap waren
leende de Heilige Geest bij de diaconie. 

Op 15 juli 1674 waren de dorpsarmmeesters, Pieter
Huijbertsz Croon en Pieter Pijl, op de vergadering van
de kerkeraad aanwezig13. Om de delegatie meer gewicht te
geven waren ook de schout, Jan van Asperen, en twee
heemraden, Bastiaan Ariensz en Jan Marijnissen
meegekomen. De armmeesters verklaarden dat ze de hoge
nood in het dorp niet meer aankonden, omdat ze te weinig
inkomsten hadden. Zij verzochten de kerkeraad bij te
springen door de helft van de diaconiecollecte aan hen
af te staan. De kerkeraad wees het verzoek af als zijnde
"een exempel sonder exempel". Wel werd de armmeesters
toegestaan een bus in de kerk te plaatsen en viel er te
praten over de helft van het collectegeld dat door de
kerkmeesters ingezameld werd. Dat geld werd min of meer
gezien als gemeenschapsgeld, terwijl de fondsen van de
diaconie uitsluitend voor de armenzorg gebruikt mochten
worden. In het boekjaar 1674/1675 vinden we in de
rekeningen van de Heilige Geestmeesters: 



     14 In de Rekeningen Kerkmeesters staat in boekjaar 1674: "Ontfangen van de H.
geestarmmr. van Alblasserdam de somme van hondert seven gulden 15 st. over soo veel
dese kercke uijt het kercke saxcgie in den jare 1674 en 1675 heeft geleent."

     15 Een copie daarvan in het Diaconiearchief, inv. nr. 8.

     16 1627-1655

     17 Zie Kerkeraadshandelingen.
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"De rendanten hebben noch sedert den 12-den Augustij
1674 met het kercke sacxgie in de kercke onder de
respectijve predicatien tot den 30e Dec. 1674 incluijs
omgegaen ende inde voorsz. tijt gecollecteert aen gelt
de somme van 107 gulden 5 stuivers."14 

Opheffing van de Heilige Geest armenzorg, 1689 

In 1674 bleek al dat het met de neutrale armenkas niet
zo best ging. De bedelpartij bij de kerk was een
voorteken van de uiteindelijke opheffing ervan in 1689. 
In oktober 1689 schreven de dorpsarmmeesters, Jan
Cornelis Beenhacker en Leendert Leendertsz Metselaer een
brief15 aan de ambachtsheer, Andries Bogaert, met het
verzoek alle bezittingen en schulden over te mogen
dragen aan de diaconie. Gedurende een aantal jaren
konden zij het financieel niet meer bolwerken. De
uitgaven overtroffen de inkomsten. Door leningen stonden
ze zwaar in de schuld bij de diaconie. De verpondingen
(de belastingen op onroerend goed) konden ze niet meer
opbrengen en bij de bakkers en de andere leveranciers
kregen ze geen krediet meer. De diaconie wilde trouwens
ook niets meer lenen zolang de Heilige Geestmeesters nog
enige effecten bezaten. De tijd was ongunstig voor de
verkoop van landerijen, want de prijzen waren laag. En
ook al zou men effecten en land verkopen dan nog kon men
de schuld niet afbetalen. Kortom de Heilige Geest
armenkas was zo goed als bankroet. 
Nu had men zijdelings gehoord, dat de diaconie over
ruime middelen beschikte en zelfs bereid was de gehele
armenzorg in het dorp op zich te nemen en de schuld van
de Heilige Geestmeesters af te betalen. Er zat wel een
voorwaarde aan vast. De diaconie wilde alle effecten en
landerijen in eigendom krijgen, maar ... zonder de
verplichting om voor schout en gerechten de jaarlijkse
rekening en verantwoording te doen. De kerkeraad wilde
op dat punt autonoom blijven en slechts verantwoording
schuldig zijn aan de eigen gemeente, zoals vanouds. 
Ten tijde van ds. Andreas van de Corput16 werd de
diaconierekening altijd in het openbaar gedaan. Later
beperkte men zich tot een onderonsje in de pastorie, tot
ongenoegen van een aantal gemeenteleden. In augustus
1681 ging men er weer toe over om in het openbaar
rekening en verantwoording af te leggen.17 



     18 Archief Diaconie inv. nr. 8

     19 Diaconiearchief, inv. nr. 8.

     20 Archief Diaconie, inv. nr. 115b.
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De brief van oktober 1689

De H.G. armmeesters schreven in oktober 1689 o.a. het
volgende aan de ambachtsheer: 

... doch van ter sijden wel gehoort hebbende, dat de
Diaconie tot Alblasserdam niet alleen middelen genoech
is hebbende om hare armen rijckelijck t'onderhouden
maer oock wel genegen soude sijn nevens deselve oock
t'onderhouden, d'armen vanden Heijligen geest, oock
alle hare schulden tot nu toe gemaeckt te betalen,
mits dat met aen haer oock in volle eygendom overgeve
alle d'effecten die de voorsz. H. Geestarmen
jegenwoordich sijn competerende, sonder dat de
diaconij gehouden sal sijn daer van eenige aparte
reeckening aen schout en heemraden te doen, en geen
andere als hare jaerlijkse reeckening in de kerck van
Alblasserdam, naer haer oude gewoonte sonder daer inne
yetwes te vernieuwen of veranderen, en alsoo wij
armmeesters van den H. geestarmen ons daer toe niet
gequalificeert of bevoegt bevinden sonder ueds. expres
verlof en authorisatie, soo ist dat wij ons selven
keeren tot Ueds. met eerbiedich versoeck dat het UEds.
geliefte mach sijn ons daertoe (tot soulagement van
den voorsz. armen) te licentieren en authoriseren
twelck doende etc.
Jan Corn. Beenhaecker, Leendert Leendertsz." 18

Op 24 oktober 1689 keurde Andries Bogaert het verzoek
goed19. Dat betekende dus de liquidatie van de Heilige
Geest armenzorg, zodat vanaf dat moment de diaconie als
enige hulpverlenende instantie in Alblasserdam werkzaam
was. Pas toen door de ellende in en na de Franse tijd en
het toenemen van het aantal niet-Hervormden in het dorp
de diaconie haar middelen zag slinken tot een rampzalig
dieptepunt en zelf in grote financiële moeilijkheden
geraakte, werd de Alblasserdamse (lees: diaconale)
armenzorg na enkele tientallen moeilijke jaren weer
gesplitst in een gemeentelijke en een kerkelijke
instelling. Die scheiding kreeg officieel zijn beslag op
14 februari 1862. 

De transportakte van 25 november 1689 

De transportakte, gedateerd 25 november 1689, luidde20: 



     21 Te vinden in Eeden en namen van schout, heemraden, secretaris, bode,
waarsluyden, kerk- en H. Geest armmeesters van Alblasserdam, begonnen 1663. In
gemeente-archief, inv. nr. 23.
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"Wij ondergeschr. Schout, Heemraden ende Heijlige
Geest armeesters van Alblasserdam, met kennisse
ende goetvinden van den Wel. Ed. Heer, cederen,
transporteeren ende geven over aen ende ten
behoeve van de diaconij armeesters van onsen
dorpe, alle goederen, landerijen, actien in ende
uijtschulden den Heijlige Geest arme
competeerende, omme bij deselve diaconij
armeesters geaenvaert ende neffens haere diaconij
arme goederen nu voortaen geadministreert te werde
als haer voorn. diaconij arme goederen, mits dat
sij gehouden blijven den Heijlige Geest arme
neffens de haere te onderhouden en besorgen,
alsmede alle de schulden tot huijden dato deses
toe den voorsz. arme raeckende, te betaele, sonder
nochtans dat de voorsz. armeesters voortaen den
Wel Ed. Hr. Schout ofte Heemraden sullen behoeven
eenige reeckeningh int particulier te doen, anders
als haere jaerlijcxe reeckeningh inde kercke
alhier near haer ouder gewoonte gebruijckelijck,
ofte int doen derselver iets te vernieuwen, ofte
eenigh recht van overstaen te pretendeeren, maer
alles latende opde oude voet en bij het recht
gelijck als bij den predicant en kerckenraet
beseeten wert, welcke voorsz. transporte wij mede
ondergeschr. predicant, ouderlinge en diaconen van
Alblasserdam deselve opde conditie voornoemt sijn
accepteerende, des ooirconde der waerheijt soo
hebben wij dit onderteeckent opden 25 november
XVIc negenentachtigh." 

 
De akte was getekend door Andries Bogaert
(ambachtsheer), L. van Asperen (schout) en de zeven
heemraden: Marinus Janse, Wouter Ariensz Boer, Jacob
Arienszn Thoen, Cornelis van der Wiel, Cornelis
Leendertsz Thoen, Cornelis Andriesse Baen en Pieter
Zegerszoon. 
Namens de kerkeraad tekenden: 
Ds. Daniel Beuckelaer, de ouderlingen Pieter Huijbertsz
Croon en Arijen Woutersen Spruijt, de diakenen Cornelis
de Focker en Bastiaen Cornelis Redelickheidt, de
oud-ouderling Cornelis Pijl en de oud-diaken Jan
Cleijssen. 

De eed voor de H.G. armmeesters

De H.G. armmeesters moesten de volgende eed afleggen21

1. Dat zweeren wij, dat wij als H. Geest armmeesters ons
naarstelijk en opregtelijk sullen dragen in 't ontfangen



     22 Deze namen en die vanaf 1686/1687 zijn ontleend aan "Eeden en namen etc.".
Over het jaar 1684/1685 ontbreekt de rekening.
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soo van de collecte door het dorp, als in 't
administreren van alle de goederen tot den H. Geest-
armen behorende.
2. Dat wij geen uytreickingen ofte subsidien en sullen
doen aan eenige personen ofte familien, dan die wij naar
behoorlijk ondersoek sullen bevinden tselve van noden te
hebben.
3. Dat wij geen alienatien ofte vervremdingen van vaste
ende onroerende goederen nogte ook eenig beleg ofte
opsegginge van eenige gelden, den H. Geest-armen
competerende en sullen doen, dan met voorgaande consent
ende believen van de Vrouwe ofte den Heer van
Alblasserdam, schout ende geregten inder tijd.
4. Dat wij van alle den ontfange ende uytgeeff den
voorschreven armen aangaande, aan opgemelte Vrouwe ofte
Heer, schout ende gerechten inder tijd sullen doen
deugdelijke ende opregte reekening, bewijs ende reliqua,
onder behoorlijke specificatie ende quitantie.
5. Dat wij geene processen den armen raackende sullen
entameren, dan met consent ende voorweten van de Wel-Ed.
Vrouwe van Albalsserdam, schout ende geregten voornoemt.
6. Ende dat wij voorts in alles sullen doen 't gunt ten
besten van den armen ende bij vrome ende opregte
armmeesters behoren sal gedaan te worden.

So waarlijk moet ons God Almagtig helpen.

Namenlijst van H. Geest armmeesters

dienstjaar         armmeesters                                                

1663/1664 Jacob Lievensz Bastiaen Adriaens

1664/1665 Bastiaen Adriaens Huygh Willems

1665/1666 Huygh Willems Adriaen Crijnen de Cleyne
1666/1667 Adriaen Crijnen de Cleyne Leendert Cornelis timmerman

1667/1668 Leendert Cornelis timmerman Jan Antonis Focker

1668/1669 Leendert Cornelis timmerman Jan Antonis Focker

1669/1670 Jan Gijsberts Cornelis Cornelisz decker
1670/1671 Jan Gijsberts Cornelis Cornelisz decker

1671/1672 Jan Cornelis Groote Kees Aryen Pieters Bouw

1672/1673 Jan Cornelis Groote Kees Aryen Wouters Spruyt

1673/1674 Aryen Wouters Spruyt Pieter Huyberts Croon
1674/1675 Pieter Huyberts Croon Pieter Gijsberts Pijl

dienstjaar         armmeesters                                                

1675/1676 Pieter Gijsberts Pijl Pieter Jans Focker
1676/1677 Jacob Adriaens Thoen Aert Jacobs

1677/1678 Jacob Adriaens Thoen Bastiaen Leenderts Pijl

1678/1679 Cornelis Jansse Bastiaen Leenderts Pijl

1679/1680 Cornelis Jans Pleun Andries backer
1680/1681 Pleun Andriesz Backer Michiel Cornelisz

1681/1682 Michiel Cornelisz Bastiaen Jaspersz

1682/1683 Bastiaen Jaspersz Cornelis Leendertse Thoen

1683/1684 Cornelis Leendertse Thoen Willem Abramse
1684/1685 Willem Abramse Aryen Claesz22

1685/1686 Aryen Claesz

1686/1687 Melis den Nieuwen Boer Jacobus Hendricksz Corput
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1687/1688 Melis den Nieuwenboer Jan Cornelisz Beenhacker
1688/1689 Jan Cornelisz Beenhacker Leendert Leendertsz Metselaar



     23
 In de marge: Overgebracht bij de rendanten hier neffens genompt aen de

Weled. Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam etc. geadsisteert met den
Weled. Heere Joseph Coymans, Heer van Nieuwael Brucum etc., haren soon, ter bijwesen
en overstaen van schout ende heemraden van Alblasserdam, omme gehoort, opgenomen en
gesloten te werden op den 24e Aprilis Anno 1664.

     24 I.m.: Accordeert met het sloth van de reeckeninge in den teyt vermelt,
hier op naergesien ende aldaer gedodet.
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REECKENINGEN VAN

DE H:GEEST ARME-

GOEDEREN TOT ALBLASSERDAM 

BEGONNEN

1663:

/1/ H. Geest Armen Reeckening.

Reeckeninge die gedaen wert bij Jacob
Lievensz ende Bastiaen Adriaensz beyde in
qualite als Heylige Geest arme-meesteren
van den dorpe ende lande van Alblasserdam
wegens alsulcken ontfangh, uytgeeff,
handelinge, bewint ende administratie als
zijluyden t'sedert den 19e November van
den jare 1662 tijde vant sluyten van de
jongst gedaene reeckeninge tot desen dage
toe hebben gehadt ende gedaen, wegens de
goederen ende innecompsten van den
voorsz. Heyligen Geest Armen, alhier
gestelt in guldens te 20 grooten t'stuck,
stuyvers ende penningen naer advenant
vandien23

ONTFANGH
Ende eerst vant sloth van de jongst gedaene reeckeninge.
- Comt alhier in ontfangh de somme van 955.4.4 die Jan

Paulusz en Jacob Lievensz bij haere reeckeninge gedaen
ende gesloten op den 19e

/2/ November van den jare 1662 als aldaer meerder ontfangen dan
uytgegeven hebbende, schuldich gebleven waren, daeromme alhier 
deselve24 955.4.4

Ander ontfang vant geene bij voorsz. jongst gedaene reeckeninge voor
restant ofte memorie gebracht is, beroerende de restanten van ouder
voorgaende reeckeninge.
- Belangende de 84 guldens tot laste van Pleun Commer in de

voorgaende reeckeninge folio 2 recto voor restant
gebracht, dienaengaende is bij de rendanten niets
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     25 I.m.: Zij alsnoch gevordert, dat doenlijck zijnde.

     26 I.m.: Accordeert mette voorgaende reeckening, ende wert wel genomen.

     27
 Zie blz. /15/.

     28 I.m.: Dese ende volgende aengetogene posten vervolgen wel met voorgaende
reeckeninge ende werden wel genomen.
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ontfangen, 'twelck alhier wert aengeroert om te25

gedencken
/3/
- Ontfangen van de erffgenaemen van den overleden

secretaris Adriaen van Asperen de somme van 190 guldens
tot voldoening van gelijcke somme die den voorsz. armen
tot last van Leonard t'Hoen waren competeerende, in
voorgaende reeckeninge folio 3 recto voor memorie
gebracht, 
hier deselve26 190.0.0

- Ende noch ontfangen door Johan van Asperen, schout tot
Alblasserdam, de somme van 100 guldens over gelijcke capitaele
somme den voorsz. H. Geest armen tot laste van Mary Lijsbeth
competerende, in voorgaende reeckeninge folio 3 verso tot
gedachtenisse aengeroert ende dat behalven de interessen hier
naer op folio 8 recto27, beneffens de interessen van de
remissie van de verpondingen den armen mede hebbende
gecompeteert, is aldaer de somme weder verantwoort, daeromme
hier de voorsz. 100.0.0

/4/
Ander ontfanck van lanthuyren.
- Ontfangen van Bastiaen Cornelisz Bouw de somme van

106.3.8 in minderinge van 135 guldens over het jaer
lanthuyr van vier ende een halff morgen lants, genaemt
het Nieuwelant, verschenen over een jaer schauw 166228 106.3.8

Rest mitsdien alsnoch per resto van den voorsz. jare 1662 28.16.8
ende wijders de huyre van den jare 1663. Dus staet in desen aen te
teeckenen dat met dese ende alle volgende bruyckers over den jare
1663 sal moeten werden geaccordeert ten opsichte van de geledene
inundatie.
- Ontfangen van Ds. Petrus Brantwijck, predicant alhier, de

somme van elff guldens over het tweede vierde jaer huyr
van 425 roeden lants, gelegen in Blockert, in Lijntgen
Mr. Jannenweer, verschenen over den jaerschaue 1662, hier11.0.0

Rest mitsdien alleenlijcken de huyr verschenen over de jaerschaue
1663.
/5/
- Ontfangen van Cornelis Cornelisz Redelickheyt ende Aert

Aertsz den Borger, de somme van 30 guldens over een jaer
huyr van 6 morgen 225 roeden lants, gelegen in Papelant,
verschenen over den jaerschaue 1662

30.0.0
- Ende noch van deselve een somme van 2 guldens over

schaftgoet, hier
2.0.0

Rest mitsdien alleenlijck de huyre van den jare 1663.
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     29 I.m.: Blijckt bij de voorwaerden van erfpachtinge ende wert wel genomen.
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- Ontfangen van Johan van Asperen, schout alhier, de somme
van 36 guldens over een jaer lanthuyr van 2 morgen lants
gelegen in het Kerckelant, verschenen over den jaerschaue
1662 36.0.0

Rest alleenlicken als voore de huyre van den jare 1663.
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pietersz metselaer de

somme van 13 /6/ guldens over een jaer huyr van 4 hont
lants gelegen in Cornelis over de Brighsweer, verschenen
over den jaerschaue 1662, hier 13.0.0

Rest alleenlicken de huyre van den jare 1663.
- Ontfangen van Bastiaen Adriaensz de somme van 33 guldens

over een jaer lanthuyr van 1 morgen 4 hondt lants,
gelegen in een weer lants genaemt den Sluypert,
verschenen over den jaerschaue 1662,
hier 33.0.0

Rest alleenlicken als vooren de huyre van den jare 1663.
- Ontfangen van Aert Jacobsz, getrout met de weduwe van

Adriaen Dircsz, de somme van 48 guldens over het tweede
vierde jaer huyr van 1 morgen ende 5 honden lants,
gelegen int Breeweer, verschenen over den voorsz. jare
1662 48.0.0

Rest mitsdien alleenlicken de huyre van den jare 1663.
/7/
- Ontfangen van Claes Adriaensz Sterrenburch, de somme van

6.10.0, over een jaer huyre van 2 honden lants, gelegen
in de polder in een weer lants genaemt Crayesteyn,
verschenen over den jaerschaue 1662 6.10.0

Rest alleenlicken de huyre van den jare 1663.
- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 guldens over een

jaer huyre van 1 morgen lants, gelegen in Adriaen Huygen
lant, verschenen over den jaerschaue 1662, hier 18.0.0

Rest alleenlicken de huyre van den jare 1663.
- Aengaende den grient, gelegen in den Boesem, zij

geweeten, dat deselve op den 27en November Anno 1663
openbaerlijcken verpacht is gewerden voor den tijt van
twaelff aeneenvolgende jaeren, ingangh genomen hebbende
ten tijde van de verpachtinge ende sullende expireren op
den /8/ 27en November Anno 1675, met conditie dat den
pachter volgen zoude den houw als daervan op de stoven
staende, daervan pachter gebleven is Willem Dircx Schit
in alle de voorsz. twaelff jaren om 65 gulden, te
betaelen in vier termijnen, als te weeten op Meyedaege
deses jaers 1664 t'eerste vierdepart, het tweede vierde
part vier jaren daer naer, het derde weder vier jaren
daer naer, en den laetsten termijn op de uitgangh van de
voorsz. twaelff jaren, als blijct bij de voorwaerden van
verpachting daer van zijnde, hier ter29 gedachtenisse

- Ende voor soo verre belangt de huyre van de voorsz.
grient over de jaren 1660 ende 1661 tot last van Pleun
Commer verschenen, dienaengaende is bij de rendanten
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     30 I.m.: Zij alsnoch gevordert des doenlick zijnde.

     31
 I.m.: Wert wel genomen.

     32 I.m.: Volcht wel met voorgaende reeckeninge ende wert wel genomen.
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niets ontfangen, hier per30 memorie
- Beroerende de 2.5.0 die bij de weduwe van Adriaen Dircx

volgens voorgaende reeckeninge jaerlijcx aen den armen is
betaelt geweest over het gebruyck vant geene het lant in
het Breweer gelegen, den armen /9/competerende, grooter
was dan haer eigendomme, daerinne mede gemeten liggende,
zij geweten dat tijde deser reeckeninge daer van niet en
staet te ontfangen, vermits tselve gecomprehendeert is
onder de huyrpenningen, daer van hier voren folio 3 verso
met den jare 1662 verantwoort is, t'welck hier dient om
te gedencken

- Staet mede te letten dat de werff mette getimmerte daer
op staende, gelegen achter de kercke bij de weduwe van
Pieter Fredericx tot een aelmoesse bewoont wert, soo dat
daer van niets en is ontfangen. Hier mede ter gedachtenisse

- Gelijck mede staet te gedencken dat desen armen ende
diaconye te zaemen competeert een huysjen staende aen
Lammekens wael binnen den dijck, dat voor den tijt van
twaelff jaren verhuyrt is aen Tonis Gerrits linnewever,
int geheel om vijff gulden s'jaers, daer van het eerste
jaer huyr vervallen sal op Meye 1664. Hier voor memorie

/10/
Ander ontfangh van het op ende affschepen van de beesten ende vee.
- Ontfangen van Cornelis Cornelisz Redelijckheyt de somme

van 6.0.0 over een jaer pachts op alle de beesten ende
het vee die op de haven off aen de hoofdens op ende
affgescheept werden, vervallen tsedert 28 January 1663
tot op den 27 January 1664. Hier31 6.0.0

- Voor soo veel belanght de voorgaende jaren, dienaengaende
hebben de rendanten geen pertinente onderrichtinge cunnen
becomen wie t'voorsz. recht soude mogen hebben genoten,
soo dat bij de rendanten dienaengaende niets becomen is
gewerden. Hier voor memorie

Ende staet te letten dat t'voorsz. recht voor den lopenden jare tot
op den 27 January 1665 verpacht is aen Jan Lambertsz, veerman, om
3.7.0.
/11/
Ontfangh van losrenten ofte interesten.
- Ontfangen van Adriaen Pieters Bouw de somme van 18.0.0

over een jaer losrente van 400 guldens capitael
specialijcken gevesticht op vijff seste parten van zijn
huys en erve, zijnde de voorsz. rente verschenen op den
1en January Anno 1662, hier deselve32 18.0.0

Rest het capitael metten interest tsedert primo January 1662
verschenen.
- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 guldens over

een jaer losrente van 350 guldens capitael, verschenen
naer beloop van vier guldens ten hondert int jaer, op den
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     33 I.m.: Zij alsnoch gevordert en dienaengaende gebracht [?] voorgaende
apostille.

     34
 I.m.: Wert de aencomende armmeester alsnoch belast te volgen voorgaende

appostille.

     35
 I.m.: Wert wel genomen ende de aencomende armmeester mercklic belast het

belech deser conform te doen.
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eersten Meye Anno 1662, specialijcken gehypotequeert op
vier morgen lants, gelegen in Vinckepolder. Hier 14.0.0

Rest het capitael mette rente t'zedert Meye 1662 voorsz.
/12/
- Van de 49 gulden op Huych Adriaensz ende de interesten

der selver, is bij de rendanten niet ontfangen. Hier ter33

gedachtenisse
- Ontfangen van de kerckmeesteren tot Alblasserdam de somme

van 10 gulden over een jaer interesten van 250 gulden
capitael, verschenen tot laste van de kercke op den 7en
Aprilis Anno 1662. Hier 10.0.0

Rest het capitael mette interest tsedert 7 Aprilis Anno 1662 voorsz.
- Ontfangen van Johan van Asperen, schout tot Alblasserdam,

de somme van 13 guldens over een jaer losrente van 325
guldens capitael, verschenen op den 1en January 1662,
specialicken gevesticht op ses morgen lants, gelegen ten
deele in Blocker ende ten deele in Cortelant, genaemt het
Kerckelant. Hier 13.0.0

Rest het capitael ende rente vandien tsedert den eersten January
1662 voorsz.
/13/
- Ontfangen van Jacob Jans, wonende aen de Kinderdijck, de

somme van 10 guldens over een jaer intrest van 250
guldens capitael, verschenen op den 13 November Anno
1662. Hier34 10.0.0

Rest het capitael en de interest tsedert den 13 November 1662
voorsz.

Ontfangh van legaeten, giften, remissie van verpondingen ende anders
den H. Geest armen competerende.
- Eerst wert alhier in ontfangh gebracht een somme van 200

guldens over
/14/ gelijcke somme die Aryaentgen Aertsdr. den Burger ten behoeven
van de voorsz. armen heeft gelegateert, onder

bespreeck dat deselve somme tot capitael
aengeleyt ende de vruchten derselver
alleenlicken tot onderhout van de armen
geemployeert sullen werden. Hier deselve35 200.0.0

- Ontfangen door handen van Johan van Asperen, schout tot
Alblasserdam, de somme van 407.5.0 in voldoeninge van de
somme van 511 guldens die d'erffgenaemen van wijlen
Leonard van Asperen aen den voorsz. armen schuldich waren
goet te doen, over de remissie van de verpondingen haer
tot den jare 1647 incluys door haer Ed. Groot Mogenden
geconsenteert, in de laetste reeckeningh folio 9 recto
voor memorie gebracht, alsoo de overige 103.15.0 daer van
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     36 I.m.: Wert wel genomen.

     37 Dorothea Berck.

     38
 I.m.: Blijct bij de obligatie, wert wel genomen.
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affgegaen zijn, over de veelvoudige moeyten,
/15/ vacatien, reys en teercosten int solliciteeren ende obtineren
van de voorsz. 

remissie, daeromme hier de voorsz. ontfangene36 407.5.0
- Ende noch door den selven ontfangen de somme van 288

guldens over interessen soo van de voorsz. 407.5.0 als
van de 100 guldens van Mary Lijsbeth, hier vooren folio 2
recto in ontfangh gebracht, welcke interesten alsoo met
kennisse van de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam zijn
geaccordeert, daeromme alhier de voorsz. 288.0.0

- Ontfangen van Huygh Gijsbertsz de somme van 12.0.0 op
reeckeninge van t'gunt hij van den armen genoten heeft
gehadt, hier deselve 12.0.0

- Noch ontfangen de somme van 17.3.8 over gelijcke somme
die op den 23 Aprilis deses jaers 1664 int openen van de
busschen, daer inne bevonden is. Hier 17.3.8

- Eyntelijck comt noch alhier in ontfangh de somme van
33.5.0 die met

/16/ giften ten behoeve van de armen gedaen bij persoonen wiens
naemen niet en werden gespecificeert, bij de rendanten in cassa
bevonden sijn. Daeromme alhier deselve 33.5.0

Ende comt den gehelen ontfangh in eender somma uyt te brengen
2577.11.4

/17/
Jegens welcken voorgaenden ontfangh bij de rendanten weder gedaen is
den volgenden UYTGEEFF
Ende eerst van belech van gelden.
- Comt alhier in uytgeeff de somme van 200 guldens als rest

van 600 die de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam37 gelieft
heeft tot securiteyt ende proffijt van den armen onder
haer te slaen, alsoo de verdere 400 guldens bij haer Wel
Ed, zijn geemployeert tot aancoop van de losrenten hier
naer vermelt, welcke voorsz. 200 guldens ten proffite van
den armen renderen sullen naer beloop van vier per cento,
ingangh genomen hebbende op den 28en Augusty Anno 1663,
vermogens obligatie daer van zijnde ter selvigen dage
verleent. Daeromme hier deselve38 200.0.0

- Mede noch gelijcke somme van 200 guldens uyt de
voorgenoemde 600 /18/ guldens geleent aen Wouter Aertsz
Langesteegh, woonende alhier in Alblasserdam, daer voor
bij den selven geconstitueert is een losrente van 10
gulden s'jaers, verschijnend jaerlijcks op den 26en
September, t'eerste jaer vandien in desen jare 1664, doch
betaelende binnen drie maenden naer den verschijndach
alleenlijck van acht guldens s'jaers, losbaer met 200
guldens capitael, specialicken gevesticht op de gerechte



HEILIGE GEEST ARMEN ALBLASSERDAM 1663-1664

     39 I.m.: Blijct bij de losrentebrief ende wert wel genomen.

     40 De volgende bladzijden in het handschrift van Willem van Dijck,
secretaris.

     41 I.m.: Dese ende aengetogen posten bij de ... in den text vermelt
uytgesondert alwaer anders wert uytgedruckt.
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helft van zijn hofstede ende volcomen eygendomme van 2
morgen lants daer aen gelegen wesende een gedeelte in
tient halft morgen lants, gelegen in de Langesteegh in
Vinckepolder. Breeder verclaert in de losrentebrieff
daervan verleden, gedateert den 26en September 1663. 
Hier de voorsz.39 200.0.0

- Ende noch een somme van 200 guldens, getelt aen Adriaen
Cornelisz Bouw, mede wonende alhier, over de vercoopinge
van een losrente van

/19/ 10 guldens, doch betaelende binnen drie maenden naer den
verschijndach 

van 8 guldens s'jaers, verschijnende als de voorgaende,
mede losbaer met gelijcke 200 guldens capitael,
specialicken gevesticht op 2 morgen lants, wesende een
gedeelte van 6 morgen 1 hont, genaemt Mary Monnelant
gelegen in de Vinckepolder in desen ambacht van
Alblasserdam, breder vermelt in de rentebrieff daervan
verleden, gedateert den 26en September Anno voorsz.
Daeromme alhier de voorgemelte 200.0.0

- Mede noch een somma van 125 guldens beleyt onder Jan
Lambertsz, daer van bij denselven geconstitueert is een
losrente van 6.5.0, doch betaelende binnen drie maenden
naer den verschijndach van 5 gulden s'jaers,
verschijnende jaerlicks op den 21en November en t'eerste
part vandien op den 21en November Anno 1663, losbaer met
125 guldens capitael, specialicken gevesticht op desselfs
huys en erve, breder verclaert in de losrentebrieff op
huyden verleden. 
Hier deselve 125.0.0

/20/40

Anderen uytgeeff voor reeckeninge van den H. Geest armen ende
subsidie ende onderhout tot desselffs behoeven gedaen.
- Betaelt aen de voogden van de kinderen van den secretaris

Adriaen van Asperen zaliger, over verponding, dijck ende
waterrecht ende ommeslagen van 14 mergen 1 hondt lants,
toecomende den voorsz. armen tot den jare 1660 incluys,
blijckende bij t'register van de voorsz. schattingen
folio 379, de somme van 370.8.6, dus41 370.8.6

- Betaelt aen Jr. Cornelis van Barendrecht over verpondinge
1658 ende 1659 ommeslach 1661 ende waterrecht 1662 vant
voorsz. landt ende huyr volgens reeckeningh ende
quitantie des omme van 107.17.2, dus 107.17.2

- Betaelt aen den secretaris Willem van Dijck de somme van
64.1.7 over dijck ende waterrecht 1663 mitsgaders
ommeslach 1662 vant voorsz. landt volgens quitantie de
somme van 64.1.7

/21/
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     42 I.m.: Met kennisse van de secretaris.

     43 I.m.: Bij aenteeckeninge dese ende volgende posten.

     44
 Kostgeld.
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- Betaelt aen Johan van Asperen, schout, de somme van
160.0.0 over sestien jaren huyrs van huysken ende erve
staende ende gelegen alhier tot Alblasserdam op den Dam
tot 10 gulden s'jaers volgens t'accort daervan gemaeckt,
sijnde voorsz. huysken bewoont bij Jannitgen Jenten,
dus42 160.0.0

- Betaelt aen denselven schout Van Asperen de somme van
26.0.0 over twee jaren pachts van een partije grient int
Nieuwelandt t'welck bij de armmeesters voor de weduwe van
Bastiaen Aryens Bas was aengenomen te betaelen ende
t'welck bij den voornoemden schout aen de Ed. Vrouwe van
Alblasserdam is goetgedaen, dus deselve 26.0.0

- Betaelt aen Adriaentge Leenderts de somme van 304.17.4
over waren bij haer aen verscheyde arme persoonen
gelevert volgens reeckeninge ende quitantie daer van
sijnde, dus deselve 304.17.4

- Betaelt aen Bastiaen Cornelis Bouw de somme van 249.16.8
over

/22/ leverantie van verscheyde waeren aen arme persoonen gelevert
volgens reeckeninge, dus deselve 249.16.8

- Betaelt aen Huygh Gijsberts Muyen, chirurgijn alhier, de
somme van 74.17.0 over meesterloon ende geleverde
medicamenten volgens diversche reeckeningen daer van
sijnde, dus deselve 74.17.0

- Betaelt aen Crijn Aryens Buyt de somme van 30 carolus
gulden in voldoeninge van sijn actie op het huysken van
Berber Jans Stout waer op hij bij executie procedeerde
volgens quitantie de voorsz. 30.0.0
Item aen de deurwaerder Van Vessem die deselve 
executie derigeerde volgens reeckeningh ende 
quitantie 36.0.0

66.0.0
Waer op bij de rendanten over haer gedeelte in de
cooppeningen van het huysken voornoemt ontfangen
is volgens aenteeckening, de somme van 51.0.0
Sulcx dat effectyvelijck voor Berber Jans is betaelt dese15.0.0

- Betaelt aen de diaconen alhier in drie distincte reysen
tsamen de somme

/23/ van 119.8.4 over t'gunt den H. Geestarmen bij liquidatie haer
moste uytkeeren volgens drie diversche aenteeckeningen daer van
gehouden de voorsz. somme van43 119.8.4

- Betaelt de somme van 26.12.4 over coop van steen, hout,
calck en riedt ende affbreecken van het huysken van
Pieter de wever volgens aenteeckeninge, de voorsz. somme
van 26.12.4

- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw de somme van 15.15.0
over hougelt44 van Neeltgen Aryens, dus deselve 15.15.0

- Betaelt over coop van turff voor den armen de somme van
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     45
 Schoolmeester Willem Jansz. Ruyselaer.

     46 Doorgehaald: Claes Cornelisz.

     47 Deze aantekening in een ander handschrift.
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28.15.0, dus deselve 28.15.0
- Betaelt over het versetten van het huysken van Neeltgen

Aryens de somme van 1.16.0, dus deselve 1.16.0
/24/
- Gegeven aen Pietertge de weffster tot onderhout, de somme

van 0.6.0
- Betaelt aen Leendert Jans de somme van 1.0.0 over

t'maecken van den dijck van den armen Anno 1663, dus
deselve 1.0.0

- Den 29 April 1663 gegeven aen Cornelis Willems Deught tot
onderhout de somme van 1.11.8, dus 1.11.8

- Betaelt aen den decker de somme van 5 gulden over
t'affbreecken ende decken van t'huysken van Pieter de
wever, dus hier 5.0.0

- Betaelt aen den timmerman de somme van 2.18.0 over
verdient arbeytsloon aen t'voorsz. huysken, dus hier 2.18.0

- Betaelt aen de metselaer de somme van 1.17.8 over
arbeytsloon aent voorengeroerde huysken, dus deselve 1.17.8

/25/
- Den 22en July 1663 gegeven aen Aryen Cornelis Brandewijn

tot onderhout de somme van 2 gulden, dus hier 2.0.0
- Den 5 Augusty aen denselven ter saecke voorsz. de somme 

van 1.10.0, dus 1.10.0
- Betaelt de somme van 2 gulden over t'maecken vant

straetge voort huysken van Pieter de wever, dus deselve 2.0.0
- Betaelt aen Mr. Willem45 de somme van 3.3.0 over t'leeren

van de arme kinderen, dus deselve 3.3.0
- Betaelt des omme van 0.12.0 over coop van een paer muylen

voor Neeltgien Aryens, dus hier 0.12.0
- Betaelt de somme van 7.6.0 over coop van een onderbroeck

met een hemptrock voor Claes Hendricks46, dus hier 7.6.0

/26/
- Den 8en February 1664 aen Doegien Doenen tot onderhoudt

de somme van 6.6.0, dus 6.6.0
- Op den 20 February aen deselve ter saecke voorsz. de

somme van 3.3.0, dus 3.3.0
- Den 7en Maert gegeven aen Barber Noom Heynen tot

onderhoudt de somme van twaelff stuyvers 0.12.0
- Den 8en April gegeven aen Aert Foppen dochter tot

onderhout de somme van thien stuyvers 0.10.0
- Aengaende de diensten bij den bode tijde deser

reeckeninge in saecken den armen aen dese gecontribueert,
wert bij denselven geen beloninge begeert, maer
geremitteert, hier voor47 gedachtenisse

/27/
Ende comt den geheelen uytgeeff in eender somme uyt te brengen

2331.9.3
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Ende daer jegens den geheelen ontfangh alsvooren 2577.11.4

Jegens malcanderen vereffent wert bevonden meerder ontfangen dan
uytgegeven te zijn, t'welck de rendanten schuldich blijven, en in de
naestvolgende reeckening ten profijte van den armen verantwoort sal
moeten werden, de somme van 246.2.1
Segge twee hondert sessenveertich gulden twee stuyvers ende eene
penning.

Aldus gedaen, gehoort, opgenomen ende gesloten, ende ten oirconden
desen bij de Weled. Vrouwe, de rendanten, mitsgaders schout ende
heemraden van Alblasserdam geteeckent, ten dage, maende ende jare
alsboven,

Joseph Coymans voor de Vrouwe van Alblasserdam
Jacop Lievensen
Bastyaen Aryense
Jan van Asperen
Gijsbert Jansz
Jasper Crijnen
Claes Sterrenburch
Pieter Huyghen
Cornelis Aryensse Teeuwe
Mij present secretaris  Willem van Dijck, 1664.
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     48 Is doorgehaald.
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/28/
Namen van de persoonen die tijde deser
reeckeningh de voorgaende subsidien in
uytgeeff gebracht, hebben genoten ende dat
soo veel als op de reeckeninge van de
geleverde waren pertinent ende
particulierlijck is gespecificeert.
Machtelt Leenderts
Berber Noom Heynen
Pieter de wever
Huygh Gijsbrechts
Janneken Jenten
Jan de lapper
Pietertgen de weffster
Cornelis Willems Frater
Aryen Cornelis Brandewijn
Meerten Aryens
Aryen Meertens
Anneken Foppen
Aryen Willems Deught
Teuntgen Pouls48

Aeltgen Aryens
Anneken Fredericks
Teuntgien Pouls
Berbar Jans Stout

Twelck ick getuyge, secretaris Willem van Dijck, 1664
/29/
Op den 24en Aprillis van den jare 1664 sijn uyt den naeme ende van
wegen de Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam
ende voor den aenstaenden jare tot Heylige Geestarmmeesteren van den
dorpe ende lande van Alblasserdam gestelt, bij continuatie:
Bastiaen Adriaens
ende in plaets van Jacob Lievens die affgegaen is:
Huygh Willems,
Ende desen ten oirconde geteeckent op datum ut supra, Joseph Coymans
/30/
Reeckeninge van den H. Geestarmen tot Alblasserdam.
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     49 I.m.: Gepresenteert ende overgebracht bij de rendanten aen handen van den
Wel Edelen Heere Joseph Coymans, Heere tot Breucum Niwael ende als speciael
gecommitteerde van de Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam,
mitsgaders schout ende gerechten van Alblasserdam voornoemt op den 17en April 1665.

     50 I.m.: Bij sloote van voorgaende reeckeningh hier op gesien ende aldaer
gedoot.

     51
 Zie blz. /2/.

     52
 I.m.: Zij alsnoch met alle vigilantie gevordert.

     53
 I.m.: Volgt wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende wert dienvolgende

wel gebracht dese ende aengetogen posten.
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/31/ Reeckeninge Bastiaen Adriaensz ende Huygh
Willems als Heylige Geest armmeesters van
Alblasserdam ende dat van alsulcken
handelinge administratie ontfangh ende
uytgeeff, als de voornoemde armmeesters
sedert den 24en April 1664 tot den dage
deser reeckeningh wegens des voorsz. H.
Geestarmens goederen ende incompsten gehadt
hebben, gestelt in guldens te 20 grooten
t'stuck, stuyvers ende penningen naer
advenant49

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de laeste gedaene reeckeningh.

- Compt alhier in ontfangh de somme van 246.2.1 over soo veel de
laetst voorgaende armmeesters bij sloote van reeckeningh als
hebbende meer ontfangen als uytgegeven aen den armen sijn
schuldich gebleven, dus hier deselve50 246.2.1

/32/
Anderen ontfangh van oude restanten
- Pleun Commer staet in voorgaende reeckeningh fol. 2

recto51 schuldich over huyr van een grient gelegen in den
Boesem, de somme van 84 gulden over 14 jaren tot 6 gulden
s'jaers, daer van bij de rendanten niets en is ontfangen,
dient daeromme alleenlijck voor52 memorie

Anderen ontfangh van lanthuyr.
- Ontfangen van Bastiaen Cornelis Bouw eerst de somme van

28.16.8 over een restant vant jaer lantpacht 1662, noch
61.18.0 over t'jaer pachts 1663, sijnde t'jaer van de
laeste innondatie, waer van hem en alle de volgende, bij
schout, gerechten ende armmeesters t'resterende, doordien
sij van hetselve landt weynich hebben connen trecken,
geremitteert is volgens pertinente aenteeckeninge daer
van voor yder partije gehouden int gaerboeck van de
voorsz. armmeesters ende noch ontfangen 21.8.0 op
reeckeningh van t'jaer pachts 1664 van 4½ mergen lants
genaempt t'Nieuwelant, makende tsamen de somme van53 102.2.8

/33/
- Ontfangen van Dos. Petrus Brantwijck de somme van 16.10.0
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over twee jaren lantpacht van 425 roeden lants gelegen in
Lyntgie Mr. Jannen weer in Blockweer, verschenen Anno
1663 ende 1664, hier deselve 16.10.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyt ende Aert
Aerts Burger de somme van 45 gulden over twee jaren
lantpacht van 1 mergen 225 roeden lants gelegen in het
Papelandt, verschenen Anno 1663 en 1664, 
hier deselve 45.0.0

- Ontfangen van Johan van Asperen, schout tot Alblasserdam,
de somme van 54 carolus gulden over twee jaeren lantpacht
van twee mergen lants gelegen in het Kerckelandt,
vervallen over de jaren 1663 ende 1664, dus hier deselve
somme van 54.0.0

/34/
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieter metselaer de somme

van 8.12.10 over een jaer huyre van 4 honden lants,
gelegen in Cornelis over de Brigs weer, verschenen Anno
1663, dus hier deselve 8.12.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens, rendant in desen, de
somme van 55 gulden over twee jaer lanthuyre van 1 mergen
4 hondt lants, gelegen in de Sluypert, vervallen over de
jaren 1663 ende 1664, dus deselve 55.0.0

- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 80 carolus gulden
over twee jaren lantpacht van 1 mergen 5 hondt lants,
gelegen int Breeweer, sijnde het 3e ende laeste vierde
jaer huyre verschenen mette jaeren 1663 ende 1664, dus
hier deselve somme van 80.0.0

/35/
- Ontfangen van Claes Sterrenburch de somme van 9.15.0 over

twee jaren huyre van twee hont lants, gelegen int
Craeyesteyn in Vinckepolder, verschenen Anno 1663 ende
1664, dus hier deselve 9.15.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 27 carolus gulden
over twee jaeren lantpacht van eene mergen lants, gelegen
in Adriaen Huygenlandt, vervallen Anno 1663 ende 1664,
dus deselve 27.0.0

- Ontfangen van Willem Dirck Schit de somme van 16.5.0 over
¼ part van de 65 gulden van den grient gelegen in den
Boesem bij hem geloofft in 12 jaren te betaelen, waer van
den selve eerste termijn verschenen is geweest Mey 1664
ende de andere t'elckens 4 jaren daer en t'eynde, dus
hier 
de voorsz. 16.5.0

/36/
- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met

het getimmerte daer op staende, gelegen achter de kerck,
dat bij de weduwe van Pieter Fredericxs tot een aelmoes
tot wederseggens wert bewoont, hier alleen voor memorie

- Ontfangen van Thonis Gerrits linnewever, de somme van
2.10.0 over het 1/12e jaer huyre van een huysken ende
erve, staende ende gelegen aen Lammekenswael, gecomen van
Pieter de wever, dus deselve 2.10.0

- Ontfangen van Cornelis Jan Cleys de somme van 2 gulden
over een jaer lantpacht, helft van 160 roeden lants,
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     54 I.m.: Volgens de opdrachtbrieff daer van sijnde.

     55
 I.m.: Bij kennisse dese ende aengetogen posten.

     56 I.m.: Volgens den eygenbrieff daer van sijnde.
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gelegen in Ottelants cavel in Blockweer, desen armen in
plaets van Berber Jans Stout uyt den boedel van Jan Stout
haren vader zaliger, door dien de kinderen ende schulden
van deselve Berber Stout op desen armen sijn gecomen,
aengecomen, voor haer helft neffens den diaconye voor de
andere helft, dus hier voor deselve helft vant voorsz.
jaer huyre deselve 2.0.0

/37/
- Desen armen ende den diaconie hebben van Pieter Cornelis

Stout ende Jan Cornelis, schoenmaecker alhier, noch
gecocht gelijcke 160 roeden lants, gecomen uyt den selven
boedel van Jan Stoutte ende annecx de voorgaende
leggende, sulcx dat desen armen ende den diaconie elcx
alsnu 160 roeden aldaer hebben, om ende voor de somme van
102.10.0 voor haer beyde, welcke voorsz. 160 roeden lants
mede sijn verhuyrt aen Cornelis Jan Cleysse voor den tijt
van vier jaren des jaers om 12 carolus gulden, waer van
t'1e jaer pachts verschenen sal sijn op Kersmis 1665,
welcke voorsz. cooppenningen hier naer in uytgeeff werden
gebracht, dus hier alleenlijck voor54 memorie

- Desen armen en den diaconye competeert mede gesamentlijck
seecker huysken ende erve, staende ende gelegen aen den
steenplaetsdijck onder Hendrick Iden Ambacht bij haer van
de weduwe ende kinderen van Volckert Cornelis tot
Dubbeldam, voor de somme van 140 carolus gulden gecocht,
waer van den laesten termijn hier naer in uytgeeff sal
werden gebracht, welck voorsz. huysken bewoont wert bij
de Goede Jan tot een aelmis wert bewoont, dit alleenlijck
dan voor55 memorie

/38/
- Alsoo door het overlijden van Cuyniertgen Aryens, weduwe

van Pleun Willems, gewoont hebbende op het eynde van de
Kinderdijck onder de jurisdictie des selffs naer gelaete
weeskint ende volgens dien mede den boedel ende goederen
bij haer naegelaeten, vervallen is aen desen armen ende
den diaconie, is op de naem van de voorsz. armmeesters
deselve goederen, soo huys als inboel, publicqelijck ende
ten overstaen van schout ende gerechten alhier te coope
gepresenteert ende t'voorsz. huysken alsdoen niet
vercocht werdende, naderhandt bij de voorsz. armmeesters
uyterhandt vercocht aen Pleun Pieters voor de somme van
175 carolus gulden, te betaelen op sulcke termijnen ende
soo veel s'jaers als t'voorsz. minderjarige weeskint sal
comen te costen, t'welck den voornoemde Pleun Pieters
offte nu desselffs weduwe sullen moeten bewijsen in dier
voegen deselve cooppenningen te hebben betaelt, sulcx dat
desen aengaenden bij den rendant niet is ontfangen, maer
allenlijck wert gebracht voor56
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     57 I.m.: Volgens de cedulle.

     58
 I.m.: Zij desen verschenen termijn van 300 gulden opt spoedichst vervordert

ende in toecomende reeckeningh verantwoort ende de borge tegen den eersten rechtdach
geciteert.
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memorie
- Ende van de meuble goederen is ten dage vooren genoempt

geprocedeert de somme van 65.5.0, blijckende bij de
cedulle ende venduboeck daer van sijnde, welck ceeltge
bij de voornoemde armmeesters is geordonneert den /39/
secretaris Willem van Dijck t'selve in te samelen ende
t'selve becomen hebbende daer van te doen behoorlijkce
reeckeningh ende satisfactie, sulcx dat t'selve noch niet
gedaen sijnde bij de rendanten, alsnoch daer van niet is
ontfangen ende oock weynich van te wachten staet, alsoo
de dochter ende andere luyden van desen armen levende,
t'meeste daerinne hebben gecocht, dient hier voor57 memorie

- Gelijck mede door het overlijden van Pleun Claes ende
Pietertgie Meertens in haer leven mede gewoont hebbende
aen den Kinderdijck onder de jurisdictie van
Alblasserdam, desselffs naergelaetene twee innocente
kinderen ende volgendien mede haren boedel ende
naergelaetene goederen vervallen is aen desen ende den
diaconye armen alhier, sijn op den 15en Maert 1664 op de
naem van de voorsz. armmeesters deselve goederen
openbaerlijck ende ten overstaen van schout ende gerchten
alhier te coope gepresenteert ende alsdoen t'voorsz. huys
is gecocht bij Claes Pleunen anderen soon van den
overledenen, waer vooren haer borge geconstitueert hebben
Claes Cornelis ende Jasper Leenderts tot Giessendam, om
voor de

/40/ somme van 515 carolus gulden te betaelen op Meydaegs daer aen 
volgende 300 gulden ende d'resterende 215 carolus gulden in
twee termijnen elcx een jaer na den anderen volgens
t'venduboeck van Albalsserdam ende d'opdracht ende
custinghbrieff daer van ten protocolle staende, op welcke
voorsz. penningen den voornoemden cooper noch niet heeft
betaelt als alleenlijck dese beyde armmeesters laeten corten
offte inhouden de somme van 46 carolus gulden hem over een jaer
hougelt van de innocente meyt competerende, sulcx dat hij
alsnoch schuldich is de somme van 469 carolus gulden, daer van
bij de rendanten niets is ontfangen, dient hier voor58

memorie
- Ende van de voorsz. meuble goederen is ten dage voorsz.

geprocedeert de somme van 169.2.0 volgens de cedulle daer
van sijnde, welcke cedulle de voornoemde armmeesters den
voornoemden secretaris Van Dijck hebben geauthoriseert
omme te collecteren ende t'selve te becomen soo haest
doenlijck is ende daer van alsdan te doen behoorlijcke
reeeckeningh, /41/ hetwelcke vermits de betaelinge daer
van tot noch toe niet en is gedaen, t'selve oock alsnoch
niet en is geschiet ende dienvolgende bij de rendanten
daer van niets ontfangen, dient daeromme maer alleenlijck
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     59 I.m.: Volgens de cedulle daervan sijnde.

     60 I.m.: Zij alsnoch gevordert.

     61 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende volgens de
respectyve obligatien daer van sijnde, dese ende aengetogen posten.
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voor59 memorie

Anderen ontfangh van het op ende affschepen van de beesten ende
ander vee.
- Jan Lambrechts is schuldich over een jaer pachts vant op

ende affscheepen vant vee, op de kadye hoofdens ende
elders, vervallen den 27en January 1665 3.7.0, daer van
bij de rendanten niet en is ontfangen60 memorie

/42/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten.
- Ontfangen van Adriaen Pieters Bouw de somme van 18

carolus gulden over een jaer renthe van 400 gulden
cappitael, specialijck verseeckert op 5/6 parten van sijn
huys ende erve, verschenen den 1en January 1663, dus
deselve61 18.0.0

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 carolus gulden
over een jaer rente van 350 carolus gulden cappitael
loopende tegen 4 ten hondert, gevesticht op 4 mergen
lants in Vinckepolder verschenen Mey 1663, dus deselve 14.0.0

- Ontfangen van Huygh Adriaens de somme van 5 gulden over
twee jaren interest van 49 gulden cappitael, verschenen
den 7en Maert 1662 ende 1663, dus deselve 5.0.0

- Ontfangen van Adriaen Pleunen Bouw, kerckmeester van
Alblasserdam, de /43/ somme van 20 carolus gulden over
twee jaren interest van 250 carolus gulden cappitael tot
laste van de voorsz. kercke verschenen den 7en April 1663
ende 1664, dus deselve 20.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 13
carolus gulden over een jaer renthen van 325 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, specialijck
gevesticht op ses mergen lants ten deele gelegen in
Blockweer ende ten deelen in Cortlandt, genaempt het
Kerckelandt, verschenen den 1en January 1663, dus deselve13.0.0

- Ontfangen van Jacob Jans aen de Kinderdijck de somme van
10 gulden over den interest van 250 gulden cappitael,
loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 12en
November 1663, dus hier deselve somme van 10.0.0

/44/
- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8

gulden over een jaer renthe van 200 gulden cappitael,
specialijck gevesticht op de helft van sijn hoffstede
ende 2 mergen lants, gelegen in Vinckepolder aen de
Langesteegh, verschenen den 26en September 1664, dus de
voorsz. 8.0.0

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 8 gulden
over een jaer renthe van 200 gulden cappitael tegen 4 ten
hondert, gevesticht op 2 mergen lants, sijnde een
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     62 Zie blz. /18/.

     63
 I.m.: Volgens de liquidatie.

     64 I.m.: Wert wel gebracht.
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gedeelte van ses mergen gelegen in Vinckepolder, genaempt
Marre Monnenlandt, vervallen den 26en September 1664, dus
hier de voorsz. 8.0.0

- Ontfangen van Jan Lambrechts de somme van 5 gulden over
een jaer renthe van 125 carolus gulden, verseeckert op
sijn huys ende erve, staende ende gelegen op Dam,
verschenen den 21en November 1663, dus deselve

5.0.0
/45/
- Ontfangen van de Wel. Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe

van Alblasserdam, de somme van 207.10.10 in voldoeninge
van de 200 carolus gulden cappitael ende eenigh verloop
vandien, mitsgaders eenich verloop dat haer Wel Edele van
de andere 200 carolus gulden aen Wouter Aerts getelt
volgens de voorgaende reeckeningh folio 962 van desen
armen tot securiteyt vandien onder haer Edelheyt
geslagen, aen den selven armen was verschult, alles
vermogens de liquidatie daer van tusschen den armmeester
ende den secretaris Van Dijck gesloten, dus alhier in
ontfangh de voorsz. somme van63 207.10.10

- Ontfangen van Mevrouwe voornoemt noch de somme van 92.9.6
dat mede onder Aryen Pleunen Bouw is gestelt ende aen
haer Wel Edele als hebbende soo veel te veel betaelt sal
moeten werden uytgekeert, volgens de voornoemde
liquidatie 92.9.6

Anderen ontfangh van legaetten, gifften, openen van de bussen ende
anders.
- Ontfangen van de erffgenamen van Maritge Pleunen Muys, de

somme van /46/ 12.10.0 over t'gunt sij desen armen hadde
gelegateert, dus deselve64

12.10.0
- Op den 4en April 1665 hebben de rendanten geopent de

busschen ende daerinne bevonden de somme van 0.13.2

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh, de somme van
1079.0.5

Noch is bij de rendanten ontfangen van verscheyde persoonen 
welckers naemn niet en willen geseyt sijn 24.5.13

1103.6.2

/47/
UYTGEEFF tegens den voorsz. ontfangh.
Ende eerst vant belegh van gelden.
- De rendanten hebben aen Adriaen Pleunen Bouw uytgetelt

ende op interest gegeven off beleyt, een somme van 500
carolus gulden cappitael, sijnde deselve penningen de 200
gulden gecomen van Adriaentgien Aerts Burger ende de



HEILIGE GEEST ARMEN ALBLASSERDAM 1664-1665

     65 I.m.: Wert wel gebracht ende volgens de obligatie daer van sijnde
gepassert voor den notaris Willem van Dijck ende seeckere getuygen tot Alblasserdam
residerende in date den 7en Juny 1664.

     66
 I.m.: Bij declaeratie ende quitantie dese ende aengetogen posten behalven

daer anders wert geseyt.

     67
 I.m.: Bij affirmatie ende met kennis.
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resterende 300 carolus gulden van de Wel Edele Vrouwe van
Alblasserdam, sulcx dat deselve boven het gunt haer
Edelheyt hier vooren schuldich was ende in ontfangh is
gestelt, te veel betaelt heeft de somme van 92.9.6, die
haer Edelheyt van desen armen sal moeten goetgedaen
werden, loopende deselve 500 gulden cappitael op interest
tegen vier guldens ten hondert int jaer, t'eerste
verschenen te sullen sijn den 7en Juny 1665 toecomende
voor welcke betalinge ende voldoeninge hem borge
geconstitueert heeft Pleun Adriaens Bouw sijnen vader
onder behoorlijcke renunciatien, gerestringeert met desen
clausul dat den voornoemden Aryen Pleunen Bouw in cas hij
het voornoemde gelt eenigen tijt onder hem quam te
houden, gehouden blijft ter begeerte van de armmeesters
te vestigen op goet hypoteecq ende te betaelen de costen
ter sake vandien te vallen, dus hier in uytgeeff de
voorsz. somme van65 500.0.0

/48/
Anderen uytgeef van subsidie, onderhout ende andere betaelingen voor
den H. Geestarmen gedaen.
- Betaelt aen Bastiaen Cornelis Bouw de somme van 102.2.8

over leverantie van verscheyde waeren aen diversche arme
persoonen, gelevert volgens declaratie ende quitantie,
dus deselve66 102.2.8

- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme van 131.15.10 over
leverantie van verscheyde waeren aen den armen gelevert,
dus deselve 131.15.10

/49/
- Betaelt aen Willem van Dijck secretaris ende gaermeester

alhier de somme van 29.13.8 in minderinge van de
schattingen van desen armen sijn landt volgens twee
quitantien, dus 29.13.8

- Betaelt aen Aechgie ende Maeycke Volkerts tot Dubbeldam,
de somme van 18 gulden per reste ende in volle betaelinge
van de cooppenningen van t'huysken aende
Steenplaetsendijck daer de Goede Jan in woondt, volgens
quitantie inhoudende de geheele somme der cooppeningen,
gepasseert voor den notaris Willem van Dijck ende
seeckere getuygen alhier resideerende van den 18 Mey
1664, dus hier deselve 18.0.0

- Betaelt over coop van een schuyt aen Pieter Aryens de
somme van 17 carolus gulden, bij de rendanten voor
Cornelis Willems Frater gecocht, dus deselve67 17.0.0

- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw in twee reysen de somme
van 29.10.0 over een halff jaer houdens van Neeltgien
Aryens verschenen ... voor desen armen sijn part, dus
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     68 I.m.: Bij notity van de rendanten.

     69 Bij den opdrachtbrieff daer van sijnde.

     70
 I.m.: Bij notitie ende affirmatie van de rendanten dese ende aengetogen

posten.
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deselve 29.10.0
/50/
- Betaelt aen Lijn Anthonis van Wolfersdijck de somme van

21.3.8 omme bij hem betaelt te werden aen den chirurgijn
aldaer over t'cureren ende genesen van het kindt van
Wouter Leenderts, bij quitantie, dus 21.3.8

- Betaelt over coop van turff voor de arme luyden de somme
van 22.10.0, dus68 22.10.0

- Betaelt aen Jacob Pieters Crijgsman de somme van 30
gulden over een jaer houwgelt voor desen armen sijn part
van Maerten Pleunen, verschenen den 15en Maert 1665, dus
deselve in 2 reysen 30.0.0

- Betaelt aen Jan Cornelis schoenmaecker, de somme van
51.5.0 over de helft van de coop van 160 roeden lants bij
de gesamentlijcke armmeesters van Pieter Cornelis Stout
ende den voornoemden Jan Cornelis gecocht, gelijck hier
vooren in den ontfangh is verhaelt ende volgens de
opdrachtbrieff daer van sijnde, dus in 2 distincte reysen
deselve69

51.5.0
/51/
- Betaelt aen Mr. Huygh de somme van 11.15.8 over

t'cureren, meesteren ende leveren van medicamenten aen de
arme luyden volgens declaratie ende quitantie, deselve 11.15.8

- Betaelt aen den chirurgijn van Barendrecht de somme van 5
gulden over het keureren van het meysken van Pleun
Willems, dus 5.0.0

- Betaelt aen den gaermeester van Alblassedam de somme van
4.2.0 over coop van hout aen den Blockweertsen molen, tot
het maken vant hecken aent Nieuwelandt, sijnde tot de
palen 4.2.0
Noch aen plancken ende ander hout 3.0.0
Aen Leendert Cornelis timmerman over t'maeken 1.0.0
Aen Jaecques Ludders smit over t'ijserwerck ende spijckers

1.14.0

9.16.0
- Betaelt aen Mr. Willem Ruisselaert, schoolmeester alhier,

over t'leeren van de arme kinderen voor een jaer,
verschenen Mey 1665, de somme van70

3.3.0
/52/
- Den 18 July gegeven aen vlas voor Berber Jans Stout 3.6.0
- Den 10en Augusty aen Adriaen Maerts snijder, doen hij

sieck lagh 0.8.0
- Den 5en January gegeven aen de Frater tot reysgelt doen

sij het kint wechbrachten 1.10.0
- Den 22en Maert noch gegeven aen Aryen Brandewijn 3.0.0
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     71 Secretaris Willem van Dijck vergist zich, er moet staan "meer ontfangen
als uytgegeven".
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- Den 25en Maert gegeven aen de Frater 1.10.0
- Den 8en April betaelt aen wit laecken voor Aryen Meerts

snijder 2.10.8
- Betaelt aen Leendert van Ortten over leverantie van

laecken ende anders volgens quitantie, de somme van 4.5.0
/53/
- Den 15en Augusty gegeven aen Aryen Maerts snijder doen

hij sieck lagh
0.12.0

- Betaelt over schoenlappen van Maerten de Wildeman 0.5.0
- Betaelt aen Lijsbet Jans voor weven van Berber Jans

laecken 2.0.0
- Betaelt voor twee paer koussens voor Aryen Meertens

kinderen 0.16.0
- Gegeven aen arme persoonen voor deur 0.2.0
- Den 8en December gegeven aen de vrouw van Aryen Cornelis

Brandewijn
3.3.0

- 9 December noch gegeven Jan Hendricxs Tromp 0.2.0
- Den 14 December gegeven voor een paer schoen voor de

Lange Kees 2.0.0
- Noch voor een paer schoen van Freerick Pieters 1.10.0
/54/
- Noch betaelt voor twee paer schoen voor de kinderen van

Aryen Meertens
2.10.0

- Noch voor een paer schoen voor Fop Aerts suster 1.3.0
- Gegeven aen Doegien Doeyen den 13 January 1665 4.0.0
- Den 16 January gegeven aen de vrouw van de Frater doen

hij sieck was
1.0.0

- Den 27 January 1665 gegeven voor de Groote Fop sijn
suster aen wit laecken 1.15.0

- Den 27 January gegeven aen Frater sijn vrouw 0.2.0
- Den 10en Febreary gegeven aen Marigen Huymens 0.6.0
- Den 10en Febreary gegeven aen Aryen Brandewijne vrouw 0.8.0
- Den 16 Febreary gegeven aen Marigen Huymen 0.8.0
/55/
- Den 22en Febreary gegeven aen Doegien Doeyen 2.10.0
- Den 23en Febreary gegeven aen de Frater sijn vrouw 0.10.0
- Den 2en Maert gegeven de Frater 0.16.0
- Den 9en Maert gegeven Berber Jans Stout 0.10.0
- Den 22en Maert gegeven aen Berber Jans doen sij sieck was 0.6.0
- Den 3en April voor een paer koussen voor Neeltgien Aryens

0.19.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 
de somme van 1026.17.2
Vereffent tegen den ontfangh bedraegende 103.6.2, compt meer
uytgegeven als ontfangen71 ende den rendant aen de H. Geestarmen
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     72
 I.m.: Dit slot is op heden aen de armmeester Huygh Willems voldaen.
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schuldich blijft de somme72 76.9.0
Dit slot in naestvolgende reeckeningh voor ontfangh gebracht, ergo
hier gedoot.

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ten dage, maent
ende jare,
/56/ mitsgaders ter presentie ende ten overstaen als int hooft van
desen is geexpresseert, t'oirconde geteeckent,
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Claes Sterrenburch
Pieter Huygen
Cornelis Cornelisz Redelijckheyt
Cornelis Aryensz Teeuwen
Aerye Cornelisse Bou
Jan Antonissen Focker
Mij present, Willem van Dijck

Naert hooren ende sluyten deser is bij de Wel Edele Vrouwe van
Alblasserdam tot armmeester neffens Huygh Willems voor desen
aenstaende jare 1665 gestelt ende gecommitteert Aryen Crijnen de
Cleyne.

T'oirconde deser geteeckent op datum alsboven, Joseph Coymans
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     73 I.m.: Overgebracht bij den rendant aen handen van den Wel Edelen Heere
Joseph Coymans, Heere tot Breucum Niwael etc., als speciael gemachtichde vande Wel
Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, schout ende heemraden van
denselven dorpe, op den 17en Mey 1666.

     74
 I.m.: Bij sloote van voorgaende reeckeningh hier op gesien ende aldaer

gedoot.

     75 Zie blz. /32/.

     76
 I.m.: Zij gevordert als vooren geappostilleert.

     77
 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende wert wel

gebracht.
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/57/
Reeckeninge Huygh Willems ende Adriaen
Crijnen de Cleyne als H. Geestarmmeesters
van Alblasserdam, ende dat van alsulcken
ontfangh ende uytgeeff mitsgaders handelinge
ende administratie als de voornoemde
armmeesters sedert den 17en April 1665,
sijnde den dagh van de laeste reeckeningh
tot den dage deser reeckeninge toe, wegen
des voorsz. H. Geest armens goederen ende
incompsten, gehadt hebben, gestelt ende
gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers t'stuck,
stuyvers ende penningen naer advenant73

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van laest voorgaende reeckeningh.
- Compt alhier in ontfangh de somme van 76.9.0 als de

voorgaende armmeesters bij sloote van hare laeste
reeckeningh op den 17en April 1665 gesloten, aen desen
armen sijn schuldich gebleven, dus hier deselve74

76.9.0
/58/
Anderen ontfangh van oude restanten.
- Pleun Aryens Commer staet in de voorgaende reeckeningh

fol. 1 verso75 schuldich over huyr van een grient, gelegen
in den Boesem, de somme van 84 carolus gulden over 14
jaren, tot 6 gulden s'jaers, daer van bij de rendanten
niets is ontfangen, dient daeromme hier voor76 memorie

Anderen ontfangh van lantpachten ende anders.
- Ontfangen van Bastiaen Cornelis Bouw eerst de somme van

78.12.0 in voldoeninge van de rest van de lantpacht vant
jaer 1664 ende noch de somme van 74.11.0 op reeckeningh
van de lantpacht vant jaer 1665 van t'Nieuwelant, groot
4½ mergen, gelegen in Blockweer, makende tsamen de somme
van 153.3.0, dus deselve77 153.3.0

- Ontfangen van Dos. Petrus Brantwijck de somme van 11.0.0
over een jaer /59/ pachts van 425 roeden lants, gelegen
in Lijntgen Mr. Jannen weer in Blockweer, verschenen Anno
1665, dus 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyt ende Aert
Aerts Burger de somme van 30 carolus gulden over een jaer
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lantpacht van 1 mergen 225 roeden lants genaempt
Papelant, verschenen Anno 1665, dus hier 30.0.0

- Ontfangen van Johan van Asperen, schout, de somme van 36
carolus gulden over een jaer lantpacht van 2 mergen
lants, gelegen int Kerckelant, verschenen Anno 1665,
vermits de rendanten daer van niet en hebben ontfangen,
dient voor memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de
somme van 26.0.0 over twee jaren lantpacht van 4 honden
lants, gelegen in Cornelis over de Brigsweer, verschenen
d'Annos 1664 ende 1665, dus 26.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer pachts van eene mergen 400 roeden
lants, gelegen in een weerlantss genaempt de Sluypert,
verschenen Anno 1665, dus 33.0.0

/60/
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 48 gulden over een

jaer lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1665, dus deselve 48.0.0

- Ontfangen van Claes Sterenburch, de somme van 6.10.0 over
een jaer lantpacht van twee hondt lants, gelegen in
Vinckepolder in een weer lants genaempt t'Craeyesteyn,
verschenen Anno 1665, dus deselve 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants, gelegen in Adriaen
Huygenlandt, verschenen Anno 1665, dus hier deselve 18.0.0

- Van den grient bij Willem Dircks Schit van desen armen
gepacht, gelegen in den Boesem, is, vermits Mey 1668 den
tweeden termijn eerst verschijnt, niets ontfangen, hier
voor memorie

- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met
het getimmerte /61/ daer op, staende ende gelegen achter
de kerck, dat bij de weduwe van Pieter Fredricxs tot een
aelemoes tot wederseggens toe wert bewoont, hier alleen
voor memorie

- Ontfangen van Thonis Gerrits linnewever de somme van
2.10.0 over de helft van de huyr van een huysken ende
erve, staende ende gelegen aen Lammekenswael, gecomen van
Pieter de wever, dus hier 2.10.0

- Cornelis Jans Cleys is schuldich over de helft van de
huyr van 320 roeden lants gelegen in Ottelants cavel,
gecomen uyt den boedel van Jan Stout over het eerste
vierde jaer, verschenen Kersmis 1665, de somme van 6
gulden, daer van bij de rendanten niets en is ontfangen,
hier voor memorie

- Desen armen ende den diacony competeert mede
gesamentlijck seecker huysken ende erve, staende ende
gelegen aen den Steenplaetsendijck onder Hendrick Iden
Ambacht, dat bij de Goede Jan tot een aelmis bewoont
wert, hier voor memorie

- Ontfangen van Pleuntgen Davits de somme van 15 carolus
gulden over de helft (alsoo den diacony de ander helft
aengaet) in minderinge van de /62/ cooppenningen van
t'huysken ende erve van Pleun Willems ende Cuniertgen
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     78 Termijn van betaling.

     79 I.m.: Volgens de cedulle liquidatie ende quitantie.

     80
 I.m.: Zij gevordert.

     81 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende de obligatie
daer van sijnde ende sij de resterende gevordert.
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Aryens zaliger, in de voorgaende reeckeningh gemelt, daer
van de resterende paeyen78 in voegen als daer geseyt wert
sullen moeten naderhant bewesen werden betaelt te sijn,
dus hier de voorsz. verschenen 6en December 1665 15.0.0

- Ontfangen door handen van den secretaris Willem van Dijck
de somme van 5.15.8 over soo veel denselven ontfangen
ende gecollecteert heeft vant erffhuys ceeltge van de
voornoemde Pleun Willems ende Cuyniertgen Aryens zaliger,
sijnde desen armen sijn helft volgens de liquidatie ende
quitantie achter deselve staende, dus hier deselve79 5.15.8

- Ontfangen van Claes Pleunen de somme van 40 carolus
gulden in minderinge van de cooppenningen vant huysken
ende erve van Pleun Claes zaliger ende sal blijcken bij
seeckere schriftelijcke liquidatie daer van ten overstaen
van schout ende heemraden naer het doen vande voorgaende
reeckeningh gemaeckt, hoe veel daer op alsnoch
pertinentelijck resteert, dus hier dan dese 40.0.0

- Ontfangen door handen van den secretaris Willem van Dijck
de somme van /63/ 61.15.0 over soo veel bij den
secretaris voornoemt voor desen armen sijn helft is
ontfangen uyt de boedel cedulle van de voornoemden Pleun
Claes ende Pietertge Meertens zaliger, volgens de
liquidatie ende quitantie met den secretaris gesloten
ende achter de cedulle staende, dus hier deselve

61.15.0

Anderen ontfangh vant op ende affschepen vant vee.
- Jan Lambrechts veerman is schuldich over een jaer pachts

vant op ende affschepen vant vee de somme van 3.7.0, daer
van bij de rendanten niet en is ontfangen, dient daeromme
hier maer voor80 memorie

/64/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten.
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 18 gulden

over een jaer interest van 400 gulden cappitael
verseeckert op 5/6 parten van sijn huys ende erve,
verschenen den 1en January 1664, dus deselve tegen 4.10.0
ten hondert81 18.0.0

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 28 gulden over
twee jaren interest van 350 gulden cappitael, specialijck
gevesticht op ontrent 4 mergen lants in Vinckenpolder,
verschenen Anno 1664 ende 1665 tegen 4 ten hondert 28.0.0

- Ontfangen van Huygh Adriaens weduwe de somme van 2.10.0
over een jaer renthen van 49 gulden cappitael, verschenen
den 6en Maert 1664, dus deselve 2.10.0

- Ontfangen van Abraham Pijl als kerckmeester van
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     82
 I.m.: Volgens de obligatie ende quitantie ende transport ende is geschiet

in cas van nootsaeckelijckheyt tot solagement van de armen ter ordre van schout ende
gerechten.

     83
 I.m.: Sij op hypoteecq gestelt als in voorgaende reeckeningh is

geapostilleert.

     84
 I.m.: Zij gevordert.
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Alblasserdam, de somme van thien carolus gulden over een
jaer interest van 250 gulden cappitael loopende tegen 4
ten hondert, verschenen den 7en April 1665, dus deselve

10.0.0
/65/
- Ontfangen door handen van den secretaris Willem van Dijck

wegens de Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam, eerst een
somme van 4.3.2 over den interest van de voorsz. 250
carolus cappitael tot den 7en September 1665 toe
gereeckent, ende noch een somme van 250 carolus gulden in
voldoeninge vant cappitael van deselve obligatie,
maeckende te samen een somme van 254.3.2, dus hier
deselve82 254.3.2

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 13
carolus gulden over een jaer renthe van 325 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, specialijck
verseeckert op ses mergen lants, ten deelen in Blockweer
ende ten deelen in Cortlant, genaempt t'Kerckelant,
verschenen den 1en January 1664, doch vermits hier van
niet en is ontfangen,dient voor memorie

- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 20 carolus gulden
over twee jaren interest van 250 gulden cappitael,
renthende tegen 4 ten hondert, verschenen den 12en
November 1664 ende 1665, dus deselve83 20.0.0

- Ontfangen van Wouter Aerts Langhsteegh de somme van 8
gulden over /66/ een jaer interest van 200 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verseeckert op
de gerechte helft van de woningh ende volcomen eygendom
van 2 mergen lants daer aen gelegen aen de Langesteegh in
Vinckenpolder, verschenen den 26en September 1665, dus de
voorsz. 8.0.0

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 8 gulden
over een jaer renthe van 200 gulden cappitael tegen 4 ten
hondert int jaer, gevesticht op 2 mergen lants in
Marremonnelandt in Vinckenpolder, verschenen den 26en
September 1665, dus de voorsz. 8.0.0

- Ontfangen van Jan Lambrechts de somme van 5 gulden over
een jaer interest van 125 gulden cappitael verseeckert op
sijn huys ende erve, staende ende gelegen op den Dam,
tegen 4 ten hondert, verschenen den 21en November 1664,
dus deselve84 5.0.0

- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 20 gulden
over een jaer interest van 500 gulden cappitael tegen 4
ten hondert, vervallen den 7 Juny 1665, dus deselve 20.0.0

/67/
Anderen ontfangh van legaten, gifften, openen van de busschen ende
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     85 I.m.: Bij notitie van de rendanten wert wel gebracht.
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anders.
- Ontfangen van ses distincte persoonen welckers namen

alhier niet willen geseyt sijn, te samen volgens de
aenteeckeningh daer van bij de rendanten gehouden, tot
subsidie offte gifte een somme van85 8.4.0

- Ontfangen van Cornelis Jacobs Stout in twee distincte
reysen een somme van 8 carolus gulden, in minderinge van
soodanige somme van 27 carolus gulden als hij aen beyde
de armen schuldich is over huyshuyr vant huys van
Maritgie Melsen, dus hier deselve 8.0.0

- Cornelis Crijnen vellecooper staet aen desen armen alleen
schuldich een rentebrieff, houdende cappitael 150 carolus
gulden, rentende tegen 5 gulden ten hondert int jaer,
spesialijcke verseeckert op seecker huys ende erve,
staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier, desen
armen aengecomen bij transport van de voochden van de
minderjarige weeskinderen van Adriaen van Asperen
zaliger, in sijn leven gewesene secretaris alhier,
volgens het register van de rentebrieven ende gesegelden
/68/ rentebrieff daer van sijnde, daer van den interest
verloopen is, sedert den 25 January 1662, waer van bij de
rendanten niets is ontfangen, dient daeromme hier
alleenlijck voor memorie

Totale somma van den ontfangh deser reeckeningh bedraeght 916.19.10

/69/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh.
- Betaelt aen Bastiaen Cornelis Bouw de somme van 173.3.0

over leverantie van broot ende diversche andere waren aen
verscheyde arme persoonen gelevert volgens drie distincte
spesificatien, houdende tsamen int geheel de voorsz.
somme, dus hier deselve 173.3.0

- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme van 44.17.0 over
leverantie van broodt ende andere winkelwaren, streckende
tot onderhoudinge van de arme persoonen, volgens vier
distincte spesificatien, houdende int geheel te samen een
somme van 152.11.12, daer van desen H. Geestarmen offte
de rendanten betaelt hebben de somme van 44.17.0

- De rendanten brengen in uytgeeff een somme van 75.18.0
over soo veel deselve in twee distincte reysen aen den
diacony dat sij bij liquidatie te cort quamen hebben
moeten uytkeeren, alsmede dat sij haer aen diversche
persoonen ende tot verscheyde tijden tot solagement ende
onderhout van hare armmoede in veele cleyne partijtges is
uytgekeert ende verstreckt, volgens pertinente
aenteeckeninge daer van in een apart cleyn boexken bij de
rendanten daer van gehouden, dus hier deselve 75.18.8

/70/
- Betaelt aen Mr. Huygh Gijsbrechts Muyen, chirurgijn

alhier, de somme van 18 carolus guldens over verdient
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meesterloon ende geleverde medicamenten aen verscheyde
arme persoonen gelevert volgens declaratie ende
quitantie, deselve 18.0.0

- Betaelt aen den secretaris Van Dijck als gaermeester van
Alblasserdam de somme van 180.16.6 over schattingen van
t'landt van desen armen van dit en vant verlede jaer
gegaert bij drie distincte quitantien, dus hier deselve 180.16.6

- Betaelt aen den secretaris Van Dijck wegens de Wel Edele
Vrouwe van Alblasserdam de somme van 92.9.6 over soo veel
deselve Vrouwe volgens voorgaende reeckeningh van desen
armen quam, van de penningen bij haer Edelheyt te veel
gegeven, die geemployeert waren tot vergrootingh van de
uytgestelde somme onder Adriaen Pleunen Bouw, dus hier
deselve 92.9.6

- Betaelt aen Gillis Anthonissen Onderdijck de somme van 22
gulden, over de helft van een jaer hougelt vant kindt van
Wouter Leenderts, overleden tot Wolfersdijck in Zeelandt,
vervallen Mey 1666, bij quitantie, dus hier deselve 22.0.0

/71/
- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw de somme van 21.10.0

over hougelt van Neeltgen Aryens, ..... verschenen, dus
hier deselve 21.10.0

- Betaelt over coop van torff voor de arme luyden, de somme
van 31.10.0, dus hier deselve 31.10.0

- Betaelt aen Leyn Anthonis tot Wolfersdijck de somme van
22 gulden over een jaer hougelt vant kint van Wouter
Leenderts zaliger, voor desen armen sijn helft, dus hier
deselve 22.0.0

- Betaelt aen Willem Corstiaens de somme van 22.10.0 over
een jaer hougelt vant kint van Pleun Willems zaliger,
voor desen armen sijn helft,dus deselve 22.10.0

- Betaelt aen Huygh Willems mede rendant in desen, de somme
van 10 gulden over de helft van t'gunt hem uyt den boedel
van Pleun Claes over gelevert hoey quam, dus hier deselve10.0.0

- Betaelt aen Geertge Foppen de somme van 14.7.0 over
t'gunt haer uyt

/72/ denselven boedel van geleende ende verschoten penningen volgens
de obligatie daervan sijnde quam, voor desen armen sijn helft, dus

hier bij obligatie ende quitantie deselve 14.7.0
- Betaelt aen Aegchien Elden de somme van 2.18.8 over

t'gunt haer van denselven boedel van Pleun Claes van
gecochten cleederen quam, voor desen armen sijn helft,
dus deselve 2.18.8

- Betaelt aen Mr. Johannis Clock, chirurgijn, de somme van
1.10.0 over de helft van t'gunt hem over meesterloon ende
geleverde medicamenten van Cuniertgen Aryens quam,
volgens quitantie 1.10.0

- Betaelt aen Leendert Cornelis tuinman, de somme van 2
gulden over de helft van t'geen hem vant maken van de
dootkist van Kuniertgen Aryens quam, dus deselve 2.0.0

- Betaelt aen Aernout Praem de somme van 2.10.0 over de
helft van eenige geleverde laken aen Pleun Willems en
sijn vrou zaliger quam bij quitantie 2.10.0

/73/
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     86 I.m.: Bij bekentenis van de secretaris Van Dijck.
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- Betaelt aen Jan Blaseris over t'maecken van een schuyt,
bij quitantie 2.16.0

- Betaelt aen den secretaris Van Dijck als gaermeester de
somme van 6.9.0 over de helft van 3 jaren huyr vande
Sandekens grient bij Pleun Claes gebruyckt Anno 1661,
1662 ende 1663, alsmede noch 40en ende 80en penning vant
lant van Jan de Speelman gecocht ende noch eenich cleyn
verschot, volgens de notitie achter de ceeltges staende,
dus hier deselve86 6.9.10

- Betaelt aen Huygh Willems over huyshuyr van Marigen
Huymens off Aryen Willems Deught de somme van 7.10.0, dus
bij notitie van den rendant 7.10.0

- Betaelt aen Ploen Thonis ende andere over leverantie van
linde laken tot de arme lieden hare hemden, de somme van
9.14.12, dus 9.14.12

- Betaelt aen Doegien de somme van 5 gulden op reeckeningh
van de huyshuyr, dus deselve 5.0.0

- Betaelt aen Mr. Willem over een jaer loon vant leeren van
de arme kinderen, de somme van, verschenen Mey 1666 3.3.0

/74/
- Betaelt aen Cornelis Jacobs Stout over drie vierendeel

jaers hougelt van Maerten de Wildeman de somme van
29.12.8, dus hier 29.12.8

- Betaelt aen Cornelia Leenderts de somme van 14,15,0 over
een halff jaer hougelt van de dochter van Pleun Claes,
dus hier 14.15.0

- Betaelt aen Pieter de Croon de somme van 4.15.0 over
t'maken van hosen schoen ende lappen voor de arme luyden,
dus 4.15.0

- Betaelt aen Aryen Pieters Bouw over dijck voor den armen
te maecken  0.6.0

- Gegeven aen Marigen Huymens tot onderstant van hare
armoede 1.18.0

- Noch gegeven aen Marigien Huymens doen sij vlas cocht, de
somme van 1.0.0

- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw voor de cleer van
Neeltgen Aryens 3.7.0

- Betaelt aen Jan Cornelis schoenmaecker over leergelt van
Fredrick Pieters, de somme van 3.0.0

/75/
- Betaelt aen Cornelis Jacobs Stout over hougelt van de

Wildeman de somme van 1.10.0
- Noch gegeven aen laecken voor Lijntje Aerts doe sij in

haer huyr gingh 5.0.0
- Betaelt over huyshuyr van Maritgen Huymens de somme van 7.10.0
- Gegeven aen de Frater om steen te coopen aen sijn huysken1.10.0
- Gegeven aen den jongen van Aryen Maerts om een rock voor

te coopen 2.10.0
- Betaelt aen Alewijn Phillips over geleverde winckelwaren

naer spesificatie ende quitantie gelevert, de somme van 1.9.0
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     87 Ondertekening, door Joseph Coymans, ontbreekt.
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Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh de 
somme van 850.16.2

Vereffent met den ontfangh bedraegende 916.19.10, compt meer
ontfangen als uytgegeven ende de rendanten alhier schuldich blijven,
de somme van

66.3.8
Noch over soo veel meer in cassa bevonden is als dit slot
bedraeght ende geseght wert bij de rendanten den armen toe 
te comen ende presumeren het abuys te spruyten uyt de 
liquidatien met den diacony gedaen, daer van meerder 
in uytgeeff behoort te comen als geschiet is, een somme van 34.17.10

101.1.2
Derhalven staet de rendanten offte aencomende armmeesters te
verantwoorden
/76/ de somme van 101.1.2
Dit slot in naestvolgende reeckeningh voor ontfangh gebracht, ergo
hier gedoot.

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent, gelooft ende gesloten, ter
presentie ende ten overstaen mitsgaders dage, maent ende jare als
int hooft van desen. Ten oirconde geteeckent,
Joseph Coymans, voor de Vrouwe van Alblasserdam
Jan van Asperen
Claes Sterrenburch
Cornelis Cornelisz Redelijckheyt
Pieter Huygen
Jan Antonissen Focker
Aeryen Cornelisse Bou
Mij present, Willem van Dijck, 1666

Naer het hooren ende sluyten deser is bij de Wel Edele Vrouwe van
Alblasserdam tot H. Geest armmeester neffens Aryen Crijnen de Cleyne
voor desen aenstaende jare 1666 gestelt ende gecommitteert, Leendert
Cornelis timmerman
T'oirconde desen geteeckent op datum als boven,87
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     88 I.m.: Gepresenteert ende overgebracht bij de rendanten aen handen van den
Wel Edelen Heere Joseph Coymans, Heere tot Breucum ende Niwael, als speciael
gecommitteerde van de Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam,

mitsgaders schout ende gerechten van den selven dorpe, op den 15en April 1667.

     89
 I.m.: Bij sloote van voorgaende reeckeningh, hier op gesien ende aldaer

gedoot.

     90
 I.m.: Vermits tot noch toe met gemoede niet becomen en is, wert

d'aencomende armmeesters gelast met manier van justitie t'selve te vorderen.

     91
 Volgt wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende wert wel gebracht dese

ende aengetogen posten.
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/77/
Reeckeninge Adriaen Crijnen de cleyne ende
Leendert Cornelis timmerman als H. Geest
armmeesters van Alblasserdam ende dat van
alsulcken ontfangh ende uytgeeff, mitsgaders
handelingh ende administratie als de
voornoemde armmeesters sedert den 17en Mey
1666, sijnde den dagh van de laeste
reeckeningh, tot den dage deser reeckeningh
toe wegen des voorsz. H. geestarmens
goederen ende incompsten gehadt hebben,
gestelt ende gemaeckt in guldens tot 20
stuyvers t'stuck, stuyvers ende penningen
naer advenant88

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de laestvoorgaende reeckeningh.
- Compt alhier in ontfangh de somme van 101.1.2 over soo

veel de voorgaende armmeesters bij sloote van hare laeste
reeckeningh, op den 17en Mey 1666 geslooten, aen desen
armen schuldich sijn gebleven, dus hier deselve89 101.1.2

/78/
Anderen ontfangh van oude restanten.
- Pleun Aryens Commer is schuldich over 14 jaren huyr van

een grient, gelegen in den Boesem tot 6 gulden s'jaers,
84 gulden, daer van bij de rendanten noch niets is
ontfangen, dient daer omme hier voor90 memorie

Anderen ontfang van lantpachten ende anders.
- Ontfangen van Bastiaen Cornelis Bouw eerst de somme van

25.9.0 in voldoeninge van de rest van de lantpacht vant
jaer 1665 ende noch de somme van 70.18.4 op reeckeningh
van de lantpacht vant jaer 1666 vant 4 mergen 300 roeden
lants, gelegen in den Blockweer, genaempt het Nieuwelant,
maeckende tsamen de somme van91 95.18.4

- Ontfangen van Dos. Petrus Brantwijck de somme van 11
gulden over een

/79/ jaer lantpacht van 425 roeden lants gelgen in Lijntge Mr.
Jannenweer in Blockweer, verschenen Anno 1666, dus 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijkcheyt ende Aert
Aerts Burger de somme van 30 gulden over een jaer
lantpacht van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het
Papelant, verschenen Anno 1666, dus 30.0.0
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- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 72
gulden over twee jaren lantpacht van 2 mergen lants,
gelegen int Kerckelandt, verschenen Anno 1665, vermits
hier van niets is ontfangen, dient voor memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de
somme van 13 gulden over een jaer landtpacht van 4 honden
lants, gelegen in Cornelis over de Brigs weer, verschenen
Anno 1666, dus 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over

/80/ een jaar lantpacht van eene mergen 400 roeden lants gelegen in
een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen Anno 1666, dus33.0.0
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 48 gulden over een

jaer lantpacht van eene mergen 500 roeden lants, gelegen
int Breeweer, verschenen Anno 1666, dus 48.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburgh de somme van 6.10.0 over
een jaer lantpacht van twee hondt lants, gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn,
verschenen 1666, dus 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer lantpacht van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlant, verschenen Anno 1666, dus 18.0.0

- Van den grient gelegen in den Boesem bij Willem Dircks
Schit gepacht, is, vermits Mey 1668 den tweeden termijn
eerst verschijnt, niets ontfangen, hier voor memorie

/81/
- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met

het getimmerte daer op staende ende gelegen achter de
kerck, dat bij de weduwe van Pieter Fredricxs tot een
aelmoes tot wederseggens toe wert bewoont, hier voor memorie

- Ontfangen van Thonis Gerrits lindewever de somme van
2.10.0 over de helft van de huyr van een huysken ende
erve, staende ende gelegen aen Lammekenswael Anno 1666,
dus 2.10.0

- Ontfangen van Cornelis Jan Cleys de somme van 6 gulden
over de helft van de huyre van 320 roeden lants, gelegen
in Ottelantscavel in Blockweer, gecomen van Jan Stout
Anno 1665, verschenen sijnde het eerste vierde jaer, dus 6.0.0

- Desen armen ende den diaconye competeert mede
gesamentlijck seecker huysken ende erve, staende ende
gelegen aen den Steenplaetsendijck onder Hendrick Iden
Ambacht, dat bij de Goe Jan tot een aelmis bewoont wert,
hier voor memorie

- Van den tweeden paey van t'huysken ende erve bij
Pleuntgen Davits /82/ gecomen van Cuyniertgen Aryens
zaliger van desen armen voor de helft gecocht ende in
voorgaende reeckeningh gemelt, bedragende voor desen
armen sijn helft 15 carolus gulden, verschenen den 11en
December 1666, is bij de rendanten niets ontfangen, hier
voor memorie
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     92 D.w.z. de diaconie-armen en de Heilige Geest-
armen.

     93 Open gelaten.

     94 I.m.: Zij alsnoch gevordert ende over t'laeste
jaer geaccordeert ende van nieuws aen hem off een ander
bestelt.

     95 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende
reeckeningh ende de brieven daer van sijnde ende sij de
reste gevordert.
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- Claes Pleunen staet noch aen beyde de armens92 per reste
van de cooppenningen van t'huysken ende erve van Pleun
Claes zaliger, volgens liquidatie bij de armmeesters ten
overstaen van schout ende gerechten alhier geslooten
schuldigh de somme van 118.4.0, bedraegemde desen armen
sijn contingent 59.2.0, daer van is bij de rendanten
ontfangen deselve 59.2.0

- Nopende de twee restantcedulletges ten laste van
verscheyde arme ende onvermogende persoonen, gecomen uyt
de erffhuysceeltges van Pleun Claes ende Cuyniertgen
Aryens zaliger, is bij de rendanten niets ontfangen als
van Jan Willems van Molenaersgraeff 2.16.0

/83/
Anderen ontfangh vant op ende affschepen vant vee.
- Jan Lamberts is schuldich over een jaer pachts vant op

ende affschepen vant vee, verschenen den 27en Januari
1665, 3.7.0 ende noch vant jaer 1666 .....93, daer van bij
de rendanten niets ontfangen is, hier per94 memorie

Anderen ontfangh van losrenten ende interesten.
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 18 gulden

over een jaer intereste van 400 gulden cappitael,
verseeckert op 5/6 parten van sijn huys ende erve tegen
4½ ten hondert, verschenen den 1en January 1665, dus95 18.0.0

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 carolus gulden
over een jaer

/84/ interest van 350 gulden cappitael, spesialijck gevesticht op
ontrent 4 mergen lants in Vinckenpolder, verschenen op Mey
1666, dus 14.0.0

- Ontfangen van de weduwe van Huygh Adriaens eerst de somme
van 49 gulden over t'cappitael van een obligatie t'haren
laste ende aen twee jaren verloop vandien, t'laeste
verschenen den 7en Maert 1666 5 gulden, makende tsamen de
somme van 54.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 52
carolus gulden over vier jaren rente van 325 gulden
cappitael, loopende tegen vier ten hondert, spesialijck
verseeckert op ses mergen lants ten deelen in Blockweer
ende ten deelen in Cortelant, genaempt t'Kerckelant,
verschenen den 1en January 1664, 1665, 1666 ende 1667,
vermits daer van niets is ontfangen, dient daerom voor memorie

- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 10 carolus gulden
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     96 I.m.: Zij op hypoteecq gestelt als vooren.

     97
 I.m.: Zij de rendanten geordonneert dit met alle neerstigheyt te vorderen.

     98
 I.m.: Wert wel gebracht ende zij de armmeesters gelast met Cornelis Tonis,

als hebbende dese weduwe van Jent voor date montcosten ende andere waren versien, te
accorderen dat elck wat van dese somme magh genieten, welcke [..] aen hem betaelt
werden sal in naestvolgende reeckeningh gebracht, voor uytgeeff werden geleden.
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over een jaer interest van 250 gulden cappitael, rentende
tegen 4 ten hondert, verschenen den 12en November 1666,
vermits hier van niet is ontfangen, dient hier voor96 memorie

/85/
- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8

gulden over een jaer interest van 200 gulden cappitael,
loopende tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte
helft van de wooningh ende volcomen eygendom van twee
mergen lants daer aen gelegen aen de Langesteegh in
Vinckepolder, verschenen den 26en September 1666, dus
deselve 8.0.0

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 8 gulden
over een jaer rente van 200 gulden cappitael tegen 4 ten
hondert int jaer, gevesticht op twee mergen lants in
Maremonnelant in Vinckepolder, verschenen den 26en
Septemeber 1666, vermits niet en is ontfangen, dient voor

memorie
- Ontfangen van Jan Lambrechts de somme van 10 gulden over

twee jaren interest van 125 gulden cappitael, verseeckert
op sijn huys ende erve, staende ende gelegen op den Dam,
tegen 4 ten hondert, verschenen den 21en November 1665
ende 1666, vermits daer van niet is ontfangen, voor memorie

- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 20 carolus
gulden over een jaer interest van 500 gulden cappitael
tegen 4 ten hondert, vervallen den 7en Juny 1666, vermits
daer van niet is ontfangen, dient voor memorie

/86/
- Ontfangen van Cornelis Crijnen vellecooper de somme van

24 carolus gulden over vier jaren rente van 150 gulden
cappitael tegen 4 ten hondert, spesialijck verseeckert op
sijn huys ende erve, staende ende gelegen in de
Kerckstraet van Alblasserdam, verschenen den 25 January
1663, 1664, 1665 ende 1666, daer van niets en is
ontfangen, dient daerom voor97 memorie

Anderen ontfangh van erffenisse, legaten, giften, openen van de
busschen, als anders.
- Ontfangen van Claes Jans Koutstael tot Streeffkerck de

somme van 77.10.0 over soo veel sijn overleden huysvrou
aen de weduwe van Hendrick Pieters Jent bij testament
hadde gemaeckt, welcke voorsz. weduwe van tijt tot tijt
ende oock alsnoch van desen armen ende den diaconye is
onderhouden geweest ende daeromme nootsaeckelijck niet op
haer maer op de voorsz. armen most succederen,
bedraegende voor desen armen sijn helft de voorsz. somme
van98 77.10.0
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     99 I.m.: Godt sij het loon.

     100 Dat is: Anneken Ariens.

     101 I.m.: Wert wel gebracht ende sij hier van bij de rendanten een obligatie
ten behoeve van hem verleden.

     102
 I.m.: Zij alsnoch gevordert ende in naestvolgende reeckeningh verantwoort.
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/87/
- Noch ontfangen van Jan Theunis Focker de somme van99 0.16.0
- Noch op den 25 September ontfangen van Jacob Lievens 0.6.8
- Noch den 28en November ontfangen van Jan Thonis Focker 1.4.0
- Noch den 31en December ontfangen van Mr. Huygen 2.10.0
- Op den 7en January 1667 ontfangen van de erffgenamen van

Anneken Aessen100, weduwe van Marinus Jans over soo veel
deselve den armen besproocken hadde, de somme van 50.0.0

- Ontfangen van Gillis Cornelis bode 0.16.0
- Ontfangen van de secretaris Van Dijck over soo veel opt

huys van Dirck den Romeyn, bij Anneken de verwster
gecocht, voor den armen bedongen was 3.3.0

- Ontfangen van deselven over soo veel bij hem vant
erffhuys bij Dos. Brantwijck, in April 1666 gehouden, was
voor den armen ontfangen 1.4.0

- Ontfangen van denselven over soo veel bij hem int
erffhuys van Evert van Asperen was ontfangen 0.12.0

/88/
- Op de vercoopinge vant huys van de erffgenamen van Wouter

Pieters schipper zaliger aen Pieter Muys is mede
bedongen, 3 gulden, doch tot noch toe niet ontfangen,
hier voor memorie

- Ontfangen van denselven secretaris als rentmeester van de
Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam over soo veel bij hem
op vercoopen van den coorn ende kennipthient Anno 1665
tot 2 stuyvers van yder block onder Alblasserdam ende
Alblas is ontfangen, bedraegende tsamen 4.2.0

- Brengen alhier in ontfangh de somme van 100 carolus
gulden over soo veel Aryen Crijnen de cleyne, rendant in
desen, desen armen geduyrende den tijt deser reeckeningh
van sijn particuliere penningen verschoten heeft, dus
hier deselve101 100.0.0

- Ontfangen van Cornelis Jacobs Stout in ... distincte
reysen een somme van ... in minderinge van soodanige
somme van 27 gulden, als sij beyde armen van huyshuyr van
t'huys van Maritge Melsen schuldich was, waer op in
verlede reeckeningh van desen armen sijn helft is in
ontfangh gebracht 8 gulden, rest hem dan noch 5.10.0,
daer van bij de rendanten niet is ontfangen, dient hier
voor102 memorie

/89/
- Alsoo tot kennisse van schout, gerechten ende armmeesters

gecomen is dat Dos. Petrus Brantwijck zaliger, bij
dispositie den armen, sonder te distingueren welcken
armen, gelegateert heefft een somme van 300 carolus
gulden, mits dat de weduwe van Mr. Willem Ruselaert



HEILIGE GEEST ARMEN ALBLASSERDAM 1666-1667

     103 I.m.: Zij de rendanten geordonneert daer op nader ondersoeck te doen.

     104
 Er stond: 126.3.4, is doorgehaald.

     105
 I.m.: Bij declaratie ende quitantie dese ende aengetogen posten, behalven

daer anders voor gestelt staet.

     106
 Slordige vrouw, slons.
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zaliger geduyrende haer leven langh den interest daer van
moet trecken ende dan comen op den armen, twelck, vermits
geen onderscheyt van armen is gemaeckt consequentelijck
sal moeten comen op den diacony ende desen armen elcx de
helft, doch vermits daer van alsnoch geen volcome
seeckerheyt en is, off visie van de maeckingh is gedaen,
sal daerom hier alleen dienen 
om te103 gedenken

Somma totalis van den ontfangh deser reeckeningh bedraeght de somme
van 763.0.14, dus 763.0.14
Noch van diverse persoonen ontfangen wiens namen hier
niet willen geseyt sijn 29.2.0

792.2.14

/90/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh.
- Betaelt aen Bastiaen Cornelis Bouw de somme van 185.5.4104

over leverantie van broodt, kaes ende verscheyde andere
winckelwaren aen verscheyde arme persoonen gelevert,
volgens distincte specificatien, houdende t'samen int
geheel de somme van 180.10.0, dus bij quitantie hier de
voorsz.105

185.5.4
- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme van 83.7.12 over

leverantie van broot ende andere winckelwaren, streckende
tot onderhoudinge van de arme persoonen volgens ...
distincte spesificatien, houdende int geheel de somme van
166.15.0, daer van den H. Geestarmen off rendanten
betaelt hebben voor haer helft de somme van 83.7.12

- Betaelt aen den secretaris Willem van Dijck als
gaermeester van Alblasserdam de somme van 100.16.8 over
ongelden van den armen sijn landt, in den jare deser
reeckeningh gegaert bij quitantie, dus deselve

100.16.8
/91/
- Betaelt aen Pieter Cornelis Keyser over leverantie van

turff voor desen armen, bij quitantie de somme van 21.17.0
- Betaelt aen Leendert Cornelis timmerman, een van de

rendanten in desen, de somme van 34 carolus gulden, over
t'maken van verscheyde dootkisten voor arme persoonen,
tijde van de contagieuse sieckte der peste gedaen, dus 34.0.0

- Betaelt aen een schobster106 de somme van 18 gulden over
dienstloon van deselve in verscheyde besmette huysen
gedaen, dus deselve 18.0.0
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     107 De nieuwe schoolmeester, na het overlijden van Willem Jansz. Ruyselaer.

     108 I.m.: Met kennisse.

     109
 I.m.: Zij de rendanten geordonneert hier van copie autentycq te eyschen

ende in naestvolgende reeckeningh te exhiberen.

     110
 1 oktober.

     111
 I.m.: Met kennis ende wert aengenomen.

     112
 I.m.: Bij notitie van de rendanten.

48

- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout107 de somme van 13 gulden
over luyden ende graeffgelt van verscheyde arme
persoonen, dus deselve 13.0.0

- Betaelt aen Mr. Huygh chirurgijn over cuere ende
geleverde medicamenten aen verscheyde arme luyden die van
de contagieuse als andere sieckten besmet waren, gedaen
bij specificatie ende quitantie de somme van 25.0.0

- Betaelt aen Adriaen Cornelis Keesmaet over t'houwen van
Leendertge

/92/ Pleune voor den tijt van een vierendeel, de somme van108 14.15.0
- Betaelt aen Pieter Aryens Backer de somme van 15.12.8

over een halff jaer hougelt van de dochter van Pleun
Claes zaliger, bij quitantie, dus

15.12.8
- Betaelt aen Cornelis Jacobs Stout de somme van 14.17.8

over een halff jaer costgelt van de soon van Pleun Claes,
dus 14.17.8

- Betaelt aen Pieter Huyberts Croon over t'maken van nieuwe
schoen ende t'lappen van oude, de somme van 6.6.0

- Betaelt aen Jan Willems, tuinman tot Molenaersgraeff, de
somme van 20.17.0 over 3/4 deel jaers hougelt, alsmede
van verschot aen den chirurgijn ende vant graven ende
luyden als anders vant kint van Cuyniertgen Aryens
zaliger, bij quitantie, de somme van 20.10.0

- Betaelt aen de kinderen van Cornelis Pleunen de somme van
24 carolus

/93/ gulden over den interest van 200 carolus gulden cappitael, bij
Jan Pleunen Oomssoon, desen armen gelegateert onder dese expresse
conditie dat de voorsz. kinderen ende andere erffgenamen, des van
nooden hebbende, van den interest vandien soude mogen leven, over
drie jaren dus deselve109

24.0.0
- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw de somme van 30.15.0

over een jaer hougelt van Neeltgien Aryens bij quitantie,
verschenen Baeffmis110 1666, dus 30.15.0

- Betaelt aen Cornelis Jacobs Stout nogh de somme van
7.8.12 over een vierendeel jaers hougelt van Pleun Claes
soon Maerten, noch 3.14.0 compt tsamen111 11.2.12

- Gegeven aen Fratere vrouw de somme van112 1.0.0
- Noch gegeven aen Pleun Claes dochter voor een rocklijff 1.14.0
- Gegeven aen Maritgen Huymens 0.8.0
- Noch gegeven [aen] een schamele man 0.4.0
- Den 29en Augusty gegeven aen Saentgen Hendricx 1.0.0
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/94/
- Noch op den 30en Augusty gegeven aen Brandewijn en sijn

vrou 3.3.0
- Den 14 September gegeven aen Frater 2.0.0
- Den 15en September gegeven aen Saertgie Jacobs 0.12.0
- Den 12en October aen Frater 3.3.0
- Op den 1en December 1 paer clompen gecocht voor Neeltgien

Aryens 0.7.8
- Noch gegeven off verschoten op Dirckies laken 6.6.0
- Op den 19en January gegeven vant maken van Pietertge

Gerrits 
borsrock 0.16.0

- Den 20en January gegeven voor het laken van Pietertge
Gerrits rock ende het maken 7.0.0

- Den 20en ditto een paer kousse gecocht voor Pietertge
Gerrits jonge 0.12.0

- Den 10en Febreary gegeven voor Trompe laersen 2.0.0
- Ditto gegeven voor een paer oumake schoen 0.12.0
- Den ditto aen Janneken Jenten 0.6.0
/95/
- Den 18 Febreary aen deselve gegeven 0.8.0
- Den 1en Maert Jan Willems Deught gerestitueert over

verschot van een tonneken bier 0.14.0
- Den 10en Maert gegeven aen de kinderen van Aryen Maerts

doen sij naer zee gingen 15.0.0
- Den selven ditto gegeven aen een huysgesin daert van

nooden was 8.0.0
- Noch gegeven aen de kinderen van Aryen Maerts 0.12.0
- Noch gegeven aen Maeycken Huygen 1.0.0
- Noch gegeven aen Leendertge Pleunen 0.12.0
- Noch gegeven aen een huysgesin daert van doen was 0.16.0
- Noch gegeven een reysbaer man 0.3.0
- Noch gegeven tot weeffgelt voor Dirckies laken 1.7.8
- Den 27en December gegeven voor een hempt voor Neeltgien

Aryens 2.0.0
- Op den 23en January gegeven aen Janneken Jenten 0.18.0
/96/
- Op den 3en January aen een huysgesin gegeven daert van

doen was 4.0.0
- De rendanten brengen noch in uytgeeff de somme van 59.2.0

over soo veel bij Claes Pleunen, Claes Cornelis ende
Jasper Leenderts voor en ter ordre van haer is betaelt
aen Crijn Aryens Buyrs weduwe tot Dordrecht, over t'gunt
deselve van de boedel van Pleun Claes zaliger quam,
volgens de liquidatie daer van sijnde, welcke somme voor
desen armen sijn part hier vooren in ontfangh van de coop
vant huysken sijn gebracht ende oock bij haer mosten sijn
betaelt, dus 59.2.0

- Betaelt voor Maerten Aryens van gehaelde waren 2.10.0
- Voor Janneken Gerrits 0.16.0
- Betaelt aen Janneken Gerrits over weeckelijcxse

uytdeelingh 3.0.0
- Betaelt aen Aryen Willems Deught over tgunt hij

weeckelijcx treckt 3.0.0
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     113
 I.m.: Volgens tslot van voorgaende reeckeningh hier op gesien ende aldaer

gedoot.
Dit slot is in naestvolgende reeckeningh verantwoort in ontfangh, ergo hier gedoot.

     114 Ondertekening ontbreekt.
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- Aen Maerten Aryens ter sake voorsz. 3.0.0
- De kinderen van Aryen Maerts ter sake voorsz. 5.0.0
/97/
- Betaelt aen Pieter Aryens Backer de somme van 7.16.0 over

noch een vierendeel jaers hougelt van de dochter van
Pleun Claes zaliger, dus

7.16.0

Somma totalis bedraeght desen uytgeeff ter somme van 770.12.4, 
dus 770.12.4

Vereffent tegen den ontfangh, bedraegende 792.2.14, compt meer
ontfangen als uytgegeven, ende den rendanten aen den armen schuldich
blijven, de somme van113 21.10.10

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ter presentie ende
ten overstaen mitsgaders dage, maende ende jaren als int hooft van
desen. T'oirconde geteeckent:
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Claes Sterrenburch
Pieter Huyghen
Cornelis Aryensse Teeuwen
Aeryen Cornelisse Bouw
Claes Cornelisse
Aeryen Pleunen Bouw
Mij present, Willem van Dijck, 1667
/98/
Naer t'hooren ende sluyten deser reeckeningh is bij de Wel Edele
Vrouwe van Alblasserdam in plaets van Aryen Crijnen de cleyne tot H.
Geest armmeester over den jare 1667 gestelt ende gecommitteert Jan
Anthonis Focker.
Ten oirconden desen geteeckent op datum als boven,114
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     93 I.m.: Gepresenteert ende overgebracht bij de rendanten aen handen van de Wel Edelen
Heere Joseph Coymans, Heere tot Breucum ende Niwael, als speciael gecommitteerden van de
Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders aen schout ende
gerechten van den selven dorpe, op den 24en April 1668.

     94 I.m.: Volgens tslot van voorgaende reeckeningh, hier op gesien ende aldaer gedoot.
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/99/
Reeckeninge Leendert Cornelis timmerman ende Jan
Antonis Focker als H. Geestarmmeesters van
Alblasserdam, ende dat van alsulcken ontfangh ende
uytgeeff, mitsgaders handelingh ende administratie als
de voornoemde armmeesters sedert den 15en April 1667,
sijnde den dach van de laeste reeckeningh tot den dage
deser reeckeningh toe, wegens des voorsz. H.
geestarmens goederen ende incompsten, gehadt hebben,
gestelt ende gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers
tstuck, stuyvers ende penningen naer advenant93

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de laest voorgaende reeckeningh.
- Compt alhier in ontfangh de somme van 21.10.10 over soo veel

de voorgaende armmeesters bij sloote van hare reeckeningh op
den 15en April 1667 geslooten aen desen armen sijn schuldich
gebleven, dus hier deselve94 21.10.0

/100/
Anderen ontfangh van oude restanten.
- Pleun Aryens Commer is schuldich over 14 jaren huyr van een

grient gelegen in den Boesem, tot 6 gulden s'jaers, 84
gulden, daer van bij de rendanten niets is ontfangen, dient
daerom hier voor memorie

Anderen ontfangh van lantpachten ende anders.
- Van de huyre van vier mergen 300 roeden lants, genaempt het

Nieuwelant, t'welck in huyre gebruyckt wert bij Bastiaen
Cornelis Bous weduwe, daer van sij schuldich staet over
reste vant jaer 1666 29.1.12 ende over den heelen pacht vant
jaer 1667 100 carolus gulden, sijnde tsamen 129.1.12, daer
van is bij de rendanten niets ontfangen, hier daerom voor

memorie
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 10 gulden over een

jaer huyre /101/ van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie
Mr. Jannenweer in Blockweer, verschenen Anno 1667, dus 10.0.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyt ende Aert
Aerts Burger de somme van 30 gulden over een jaer lantpacht
van 1 mergen 225 roeden lants, genaempt het Papelant,
verschenen Anno 1667, dus 30.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen de somme van 108 carolus
gulden over 3 jaren lantpacht van 2 mergen lants, gelegen
int Kerckelant, verschenen Anno 1665, 1666 ende 1667, doch
vermits bij den rendant daer van niet is ontfangen, dient
voor memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
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     95 Niet ingevuld.

     96 I.m.: Zij gevordert bij middel van justitie bij manquement van goetwilligheyt.
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van 13 gulden over een jaer lantpacht van 4 honden lants,
gelegen in Cornelis over de brigs weer, verschenen 1667, dus13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over /102/ een jaer lantpacht van eene mergen 400
roeden lants gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert,
verschenen 1667, dus 33.0.0

- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 48 gulden over een
jaer lantpacht van eene mergen 500 roeden lants gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1667, dus 48.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburgh de somme van 6.10.0 over
een jaer lantpacht van 200 roeden lants, gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn,
verschenen 1667, dus 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer lantpacht van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, verschenen Anno 1667, dus 18.0.0

- Van den grient, gelegen in de Boesem, bij Willem Dircks
Schit gepacht, is vermits Mey 1668 den tweeden termijn
verschijnt niets ontfangen, hier voor memorie

/103/
- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met het

getimmerte daer op staende ende gelegen achter de kerck, dat
bij de weduwe van Pieter Fredricxs tot een aelmoes tot
wederseggens toe bewoont wert, hier voor memorie

- Ontfangen van Tonis Gerrits lindewever de somme van 2.10.0
over de helft van de huyr van een huysken ende erve staende
ende gelegen aen Lammekenswael Anno 1667, dus 2.10.0

- Ontfangen van Cornelis Jan Cleys de somme van 6 gulden over
de helft van de huyre van 320 roeden lants gelegen in
Ottelants cavel in Blockweer Anno 1666, sijnde het tweede 4
jaer, doch vermits bij de rendanten hier van niet ontfangen
is, dient voor memorie

- Desen armen ende den diacony comt mede gesamentlijck seecker
huysken ende erve staende ende gelegen aen den Steenplaetsen
dijck onder Hendrick Iden Ambacht dat bij de Goe Jan tot een
aelmis bewoont wert, hier voor memorie

- Ontfangen van Pleuntgien Davits de somme van 22.3.8 op
reeckeningh /104/ van de twee laeste paeyen vant huysken
ende erve van Cuyniertgien Aryens zaliger, verschenen den 6
December 1666 ende 1667, dus hier 22.3.8

- Nopende de twee restant cedulletgies ten laste van
verscheyde arme ende onvermogende persoonen, gecomen uyt de
erffhuys ceeltgies van Pleun Claes ende Cuiniertgien Aryens
zaliger, is bij de rendanten niets ontfangen, hier permemorie

Anderen ontfang van het op ende affschepen vant vee.
- Jan Lamberts is schuldich over een jaer pachts vant op ende

affschepen vant vee, verschenen den 27en January 1665, 3.7.0
ende noch vant jaer 1666 ende 1667 ....95, daer van bij de
rendanten niets is ontfangen, hier per96 memorie
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     97 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende de brieven daer van
sijnde ende sij de rest gevordert desen ende aengetogen posten.
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/105/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten.
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 18 gulden over

een jaer intereste van 400 gulden cappitael, verseeckert op
5/6 parten van sijn huys ende erve tegen 4½ ten hondert,
verschenen den 1en January 1666, 
dus97 18.0.0

- Ontfangen van Abram Pijl de somme van 14 gulden over een
jaer interest van 350 gulden cappitael spesialijck
gevesticht op ontrent 4 mergen lants in Vinckepolder,
verschenen op Mey 1667, dus 14.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van
325 carolus gulden over t'cappitael van een rentebrieff
loopende tegen 4 ten hondert spesialijck verseeckert op ses
mergen lants, ten deelen in Blockweer ende ten deelen in
Cortelant, genaempt t'Kerkelant, dus deselve 325.0.0

- Ontfangen van denselven Van Asperen de somme van 65 gulden
over vijf jaren interest vant voorsz. cappitael, verschenen
den 1en January 1664, 1665, 1666, 1667 ende 1668, doch
vermits bij de rendanten daer van niets is ontfangen, dient
voor memorie

/106/
- Ontfangen van Jacob Jansse de somme van 20 carolus gulden

over twee jaer interest van 250 gulden cappitael rentende
tegen vier ten hondert, verschenen den 12en November 1666
ende 1667, dus 20.0.0

- Ontfangen van Wouter Aerts Langhesteegh de somme van 8
gulden over een jaer interest van 200 gulden cappitael,
loopende tegen vier ten hondert, verseeckert op de gerechte
helft van de wooningh ende volcomen eygendom van twee mergen
lants daer aen gelegen aen de Langesteech in Vinckepolder,
verschenen den 26en September 1667, dus 8.0.0

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 16 gulden
over reste ende in volle betaelinge van twee jaren interest
van 200 gulden cappitael tegen 4 ten hondert int jaer,
gevesticht op twee mergen lants in Marremonnelant in
Vinckepolder, verschenen den 26en September 1666 ende 1667,
dus 16.0.0

- Ontfangen van Jan Lambrechts de somme van 5 gulden over een
jaer interest van 125 gulden cappitael, verseeckert op sijn
huys ende erve, /107/ staende ende gelegen op den Dam tegen
vier ten hondert, verschenen den 21en November 1665 5.0.0

Rest daerom de jaeren 1666 ende 1667, 10.0.0
- Ontfangen van Adriaen Pleunen Bouw de somme van 40 carolus

gulden van twee jaer interest van 500 gulden cappitael tegen
4 ten hondert, verschenen den 7en Juny 1666 ende 1667, doch
vermits bij de rendanten daer van niets is ontfangen, dient
voor memorie

- Ontfangen van Cornelis Crijnen vellecooper de somme van 30
carolus gulden over vijff jaren rente van 150 gulden
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     98 I.m.: Blijckt bij t'venduboeck van Alblasserdam.

     99 I.m.: Blijckt bij het weesboeck.
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cappitael tegen vier ten hondert, spesialijck verseeckert op
sijn huys ende erve, staende ende gelegen in de kerckstraet
van alblasserdam, verschenen den 25 January 1663, 1664,
1665, 1666 ende 1667, daer van niets is ontfangen, hier voor

memorie
/108/
Anderen ontfangh van erffenissen, legaten, gifften, openen van de
bussen als anders.
- Ontfangen van Adriaen Cornelis de somme van 90 gulden over

de helft van de cooppenningen vant huysken ende grient,
gecomen van Cornelis Leenderts cleermaker zaliger, dus9890.0.0

- Ontfangen uyt de prefferentie van de goederen, de kinderen
van Pouwelsie Cornelis aengecomen uyt den boedel van haer
grootvader Cornelis Adriaens Cleyne Kees, de somme van
85.7.8 over restitutie vant gene de voorsz. Pouwelsie
Cornelis van desen armen genoten hadde, dus99 85.7.8

- Ontfangen van den diacony van Alblasserdam de somme van 150
carolus gulden in voldoening van de helft van seecker legaet
van 300 gulden, bij Dos. Brantwijck zaliger, beyde de armen
gemaeckt volgens de acte daer van sijnde, dus d'voorsz.150.0.0

- Ontfangen van Alewijn Phillips tot een gifte off aelmoes,
bij notitie 1.0.0

- Van Jan Thonis Focker ter saecke alsvooren 3.3.0
/109/
- Noch ontfangen als vooren van Alewijn Phillips 1.10.0
- Noch op den 5en Augusty ontfangen van Jan Tonis Focker 0.10.0
- Noch van Alewijn Phillips op den 4en April 0.12.0
- Noch ontfangen aen gelt uyt de geopende bus tot Aryen Joppen

4.6.0
- Van de 5.10.0 die Cornelis Jacobs Stout over huyshuyr vant

huys van Maritgie Melsen schuldich staet, is niet ontfangen
memorie

- Ontfangen van den secretaris Van Dijck de somme van 3.3.0
over soo veel bedongen was voor den armen op de vercoopinge
vant genaeste huys van Wouter Pieters erffgenamen 3.3.0

- Ontfangen van denselven over soo veel desen armen competeert
van yder block vercochten tient onder Alblas ende
Alblasserdam Anno 1666, de somme van 4.12.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh de somme
van 954.17.10
/110/
- Staet te letten dat de weduwe van Wouter Pieters schipper

zaliger aen desen armen heeft besproocken een actie ten
laste van Jan Huyberts ende Ocker Cornelis elcx voor de
helft, houdende 136 gulden, daer van tot noch toe niet en is
becomen, dient voor memorie

- Item dat deselve weduwe desen armen noch heeft besproocken
een actie ten laste van Cornelis Hermans schuytmaker,
houdende 50 gulden, daer van tot noch toe niet is ontfangen,
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     100 I.m.: Bij declaratien ende quitantien dese ende aengetogen posten, behalven daer
anders voor hooft staet.

     101 I.m.: Raeckt de rendant.
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hier voor
memorie

/111/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh.
- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme van 138.5.12 over

leverantie van broot, kaes ende andere winckelwaeren ten
behoeve van de arme persoonen gelevert, volgens declaratien
ende quitantien, dus100 138.5.12

- Betaelt aen Willem van Dijck, secretaris ende gaermeester
tot Alblasserdam, de somme van 148.11.0 over ongelden van
den armen sijn landt in den jare deser reeckeningh gegaert,
bij quitantie 148.11.0

- Betaelt aen Mr. Huygh over verdient meesterloon aendrie
kinderen van Berber Jans, bij quitantie 15.15.0

- Betaelt over coop van seven ellen een ½ vierendeel linde
laken om hemden aff te maecken d'el a 11 stuyvers, compt

3.18.8
- Op den 10en September betaelt over t'maecken van een kist

voor de Lange snijder, de somme van101 4.10.0
- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout, koster tot Alblasserdam,

over t'maken /112/ vant graft van denselven Kees, de somme
van 1.10.0

- Betaelt op den 20en October 1667 over een kintskissie voor
een schamele vrouw 0.15.0

- Betaelt over coop van een schepel sout 1.16.0
- Betaelt op den 16en November over tslaen van een beest 0.16.0
- Betaelt over coop van drie elle rootvries tot een rock voor

Kuyntgie Cornelis, d'el a 29 stuyvers, is 4.7.0
- Betaelt vant maken van denselven rock 0.8.0
- Betaelt voor een paer koussen voor de selve 0.12.0
- Op den 3en Mey gegeven Mariken Huygen 0.12.0
- Gegeven aen een reysent man 0.2.0
- Op den 21en September gegeven aen Saentgien Hendricx 0.7.0
- Betaelt over coop van een paer koussen voor Neeltgien Aryens

1.0.0
- Betaelt over coop van twee hemden voor Kuyntgie Cornelis2.10.0
/113/
- Betaelt over t'maecken van een kist voor Leendertgie Willems

4.10.0
- Betaelt aen Leendert Leenderts metselaer, diaken, over soo

veel hij bij sloote van reeckeningh meer als den rendant
hadde uytgegeven 8.15.0

- Betaelt aen Huymen Bastiaens over 2 weecken hougelt van
Cuyntgie Cornelis 5.0.0

- Op den 28 Febreary gegeven aen Jan Leenderts op de
Kinderdijck

7.18.0
- Betaelt aen Huymen Bastiaens over hougelt van Kuyntgie
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     102 I.m.: Het luyen van arme persoonen wert in toecomende geexcuseert.
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Cornelis, 2 weecken 5.0.0
- Betaelt over coop van twee glasies ende roegies aen

Fraterens huysken 1.6.0
- Betaelt aen Jacques Ludders smit over ijserwerck aent

huysken van Frateren, gelevert bij quitantie 4.0.8
- Betaelt aen Cornelis Cornelis decker van swertte latten op

Frateren huysie 0.17.0
- Betaelt aen Dirck Jans decker over t'decken van Frateren

huysie, bij quitantie 5.0.0
- Betaelt over coop van de dootkist van Frateren 4.10.0
- Betaelt aen Jacob Jans over coop van 5 vimmen riet aen

Frateren huysie gebruyckt, bij quitantie 11.0.0
/114/
- Betaelt aen Leendert Leenderts metselaer over het maken van

Frateren huysken, bij quitantie 13.3.0
- Den rendant Leendert Cornelis timmerman compt over

arbeytsloon aendt selve huysken 8.8.0
- Betaelt aen Mr. Boudewijn over het graft en luyen van

Frateren bij quitantie102 1.10.0
- Betaelt aen Pieter Huyberts, diaken, over soo veel sij bij

liquidatie te goede quamen 5.11.0
- Betaelt aen Gillis Antonis Onderdijck over een jaer hougelt

vant kint van Wouter Leenderts, vervallen Mey 1667, bij
quitantie 20.0.0

- Betaelt aen Gijsbert Aerts lapper over t'houwen van een soon
van Aryen Maerts, bij quitantie 10.0.0

- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl over huyshuyr voor
Aryen Willems Deught, de somme van, bij quitantie 7.10.0

- Betaelt aen Pieter Aryens over een vierendeel jaers hougelt
van Leendertie Pleunen 7.16.4

- Betaelt aen Cornelis Stout over een vierendeel jaers hougelt
van Maerten de Wildeman 7.8.12

/115/
- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl over wagevracht ende

anders van de dooden die van de contagieuse sieckte der
peste t'verleden jaer sijn gestorven, ter aerde te brengen
ende anders, bij quitantie 15.0.0

- Betaelt aen Pieter Aryens van hougelt van Leendertie Pleunen
7.16.4

- Betaelt aen Maeycken Otten over een vierendeel jaers hougelt
van Maerten Pleunen de Wildeman 8.10.0

- Betaelt aen Jan Cornelis speelman over het leeren
schoenmaecken Fredrick Pieters 3.0.0

- Betaelt op den 14en November over verteerde costen 1.0.0
- Betaelt aen Cornelis Joppen Olshoorn over leverantie van

turff voor den armen, bij quitantie 16.5.0
- Betaelt aen Maeycken Otten over een vierndeel jaers hougelt

van Maerten de Wildeman 8.10.0
- Betaelt aen Pieter Aryens over een vierendeel jaers hougelt

van Leendertgie Pleunen 7.16.4
- Betaelt aen teercosten, gevallen op de vercoopingh vant
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     103 1 oktober.

     104 I.m.: Dit slot is in naestvolgende reeckeningh voor ontfangh gebracht, ergo hier
gedoot.
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huysken ende
/116/ grient van Cornelis Leenderts cleermaker 3.3.0
- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw over een jaer hougelt van

Leendertgien Aryens, verschenen Baeffmis103 1667, bij
quitantie 30.15.0

- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw voor een hempt voor
Neeltgien Aryens 2.0.0

- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout over twee jaren leergelt
van de arme kinderen, bij quitantie 6.6.0

- Betaelt aen Maeycken Otten over een vierendeel jaers hougelt
van Maerten de Wildeman 8.10.0

- Betaelt aen Pieter Aryens over een vierendeel jaers hougelt
van  Leendergie Pleunen 7.16.4

- Betaelt aen Aryen Crijnen de cleyne de somme van 100 carolus
gulden in voldoeninge van een obligatie die denselven tot
lasten van desen armen spreeckende hadde, dus 100.0.0

Somma totalis bedraeght de uytgeeff deser reeckeningh 691.6.8

Vereffentt tegen den ontfangh, bedraegende 954.17.10, compt meer
ontfangen als uytgegeven ende den rendant alhier schuldich
blijft104 263.11.3

Ende alsoo bevonden wert datter van vasticheden, erffenissen ende
cappitaelen ingecomen sijn die weder beleyt behooren te werden,
een somme van 751 gulden ende alle de restanten ingecomen sijnde
ende gelde bij cassa sijnde comen te bedragen 938.6.8, sulcx dat
deselve van tijt tot tijt incomende ende beleyt sijnde noch soude
voor den armen overschieten 187.6.6 ende wert d'armmeesters gelast
ende geordonneert in toecomende t'selve alsoo te doen.

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent, opgenomen ende geslooten, ter
presentie ende ten overstaen, mitsgaders dage, maende ende jaren
als int hooft van desen,
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Claes Sterrenburch
Pieter Huyghen
Aeryen Cornelisse Bouw
Cornelis Aryensse Teeuwen
Aeryen Pleunen Bouw
Bastyaen Aryensen
Mij present, Willem van Dijck, 1668.
/118/
Naer het hooren ende sluyten deser sijn bij de Wel Edele Vrouwe
van Alblasserdam voor den jare 1668 tot H. Geestarmmeesters
gecontinueert,
Leendert Cornelis timmerman
Jan Antonis Focker
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     105 Ondertekening ontbreekt.

     106 I.m.: Gepresenteert ende overgebracht bij de rendanten aen handen van den Wel
Edelen Heere Joseph Coymans, Heere tot Breucum, Niwael etc. als soon ende speciael
gecommitteerde van de Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam etc.
mitsgaders schout ende gerechten van denselven dorpe, op den 13en Mey 1669.

     107 I.m.: Accordeert mette voorgaende reeckeningh hier op nagesien ende aldaer gedoot.

     108 I.m.: D'obligatie hier op ditto overgelevert, wert wel gebracht.

     109 I.m.: Volgt wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende werden wel gebracht dese
ende volgende posten.

44

Ten oirconde desen geteeckent op datum als boven, 105

/119/
Reeckeninge Leendert Cornelis timmerman ende Jan
Anthonis Focker als H. Geest armmeesteren van
Alblasserdam, ende dat van alsulcken ontfangh ende
uytgeeff, mitsgaders handelingh ende administratie als
de voornoemde armmeesters sedert den 24en April 1668,
sijnde den dagh van de laeste reeckeningh, tot den
dage deser reeckeningh toe, wegens des voorsz. H.
Geestarmmens goederen ende incompsten gehadt hebben,
gestelt ende gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers
t'stuck, stuyvers ende penningen naer advenant.106

ONTFANGH
Ende eerst van t'slot van de laest voorgaende reeckeningh.
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh de somme van

263.11.3 over soo veel sij bij sloote van hare reeckeningh
op den 24en April 1668 aen den voorsz. armen sijn schuldigh
gebleven, dus hier deselve107 263.11.3

/120/
Anderen ontfangh van oude restanten.
- Pleun Aryens Commer stont schuldich over 14 jaren huyr van

een grient gelegen in den Boesem tot 6 gulden s'jaers, 84
gulden, daer van bij den selven op den 13 Maert obligatie
van 75 gulden en in volle voldoeninge is gepasseert,
rentende tegen 4 ten hondert, daer van bij de rendanten noch
niet is ontfangen, dient hier daerom voor108 memorie

Anderen ontfangh van lantpachten ende anders.
- Ontfangen van de weduwe van Bastiaen Cornelis Bouw de somme

van 54 gulden in minderinge van de somme van 229.1.12 die
deselve per reste van lantpacht 1666, 1667 ende 1668 van 4
mergen 300 roeden lants, genaempt het Nieuwelandt, schuldich
is, dus deselve109 54.0.0

Rest daerom op den pacht 1667 noch 75.1.12 ende de heele pacht
1668 100 gulden, is tsamen 175.1.12
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 11 gulden over een

jaer huyre /121/ van 425 roeden lants gelegen in Blockweer
in Lijntgie Mr. Janneweer, verschenen Anno 1668, dus 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyts ende Aert
Aerts Burgers weduwe de somme van 30 gulden over 1 jaer
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huyre van 1 mergen 225 roeden lants, genaempt het Papelant,
verschenen Anno 1668, dus 30.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen de somme van 144 gulden over
vier jaren lantpacht van 2 mergen lants, gelegen int
Kerckelandt, tot 36 gulden s'jaers d'Anno 1665, 1666 ende
1667 ende 1668, vermits hier van bij de rendanten niet is
ontfangen, hier voor memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
van 13 gulden over een jaer lantpacht van 4 honden lants,
gelegen in Cornelis over de Brigs weer, verschenen Anno
1668, dus 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer lantpacht van eene mergen 400 roeden
lants, gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert,
verschenen Anno 1668, dus 33.0.0

/122/
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 48 gulden over een

jaer lantpacht van eene mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1668, dus 48.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburgh de somme van 6.10.0 over
een jaer huyre van 2 hondt lants, gelegen in Vinckepolder in
een weerlants genaempt Craeyesteyn, verschenen Anno 1668,
dus 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer lantpacht van eene mergen lants, gelegen in Adriaen
Huygenlant, verschenen Anno 1668, dus 18.0.0

- Ontfangen van Willem Dircks Schit de somme van 16.5.0 over
den tweeden termijn van de pacht van een grient in den
Boesem, sijnde elcken termijn vier jaren, verschenen Mey
1668, dus 16.5.0

/123/
- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met het

getimmerte daer op staende, gelegen achter de kerck, dat bij
de weduwe van Pieter Fredricx tot een aelmoes bewoont wert,
tot wederseggens toe, hier voor

memorie
- Ontfangen van Thonis Gerrits lindewever de somme van 2.10.0

over de helft van de huyr van een huysken ende erve, staende
ende gelegen aen Lammekens wael, Anno 1668, dus 2.10.0

- Ontfangen van Cornelis Jan Cleysse de somme van 18 gulden
over de helft van de huyre van 320 roeden lants gelegen in
Ottelants cavel in Blockweer voor den tijt van de laeste
drie vierde jaren huyr verschenen Anno 1666, 1667 ende 1668,
dus 18.0.0

- Desen armen ende den diacony compt mede gesamentlijck
seecker huysken ende erve, staende ende gelegen aen den
Steenplaetsen dijck onder Hendrick Iden Ambacht, dat bij de
Goe Jan tot een aelmoes bewoont wert, hier voor memorie

- Ontfangen van Pleuntgien Davits de somme van 8.10.0 in volle
betaelinge /124/ (met de 21.16.0 die sij tot onderhout vant
kint betaelt heeft, volgens haer quitantien) van de
cooppenningen vant huysken ende erve van Cuiniertgien Aryens
zaliger, dus hier 8.10.0

- Nopende de twee restantceeltgies ten laste van verscheyde
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     110 Niet ingevuld.

     111 I.m.: Zij t'jaer 1665 gevordert ende de jaren 1666 ende 1667 gequiteert.

     112 I.m.: Wert wel gebracht.

     113 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende de brieven daer van
sijnde, ende sij de rest gevordert dese ende aengetogen posten.

     114 I.m.: Zij de rentebrieff gevordert en geen verdere alinatie off beswaringe daer
voren meer te mogen geschieden.
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arme ende onvermogende persoonen, gecomen uyt de erffhuys
ceeltgies van Pleun Claes ende Cuyniertgien Aryens zaliger,
is bij de rendanten niets ontfangen, hier per memorie

Anderen ontfangh vant op ende affschepen vant vee.
- Jan Lamberts is schuldich over een jaer pachts vant op ende

affschepen vant vee, verschenen den 27en January 1665, 3.7.0
ende noch vant jaer 1666 ende 1667 ....110, daer van bij de
rendanten niets is ontfangen, hier per111 memorie

- Ontfangen van Aryen Joppen ter saecke voorsz. Anno 1668 de
somme van112 3.0.0

/125/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten.
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 36 gulden over

twee jaer intereste van 400 carolus gulden cappitael,
gehypoteecqueert op 5/6 parten van sijn huys ende erve tegen
4½ ten hondert, verschenen den 1en January 1667 ende 1668,
vermits bij de rendanten niets is ontfangen113 memorie

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 gulden over een
jaer interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevesticht op ontrent vier mergen lants, gelegen in
Vinckepolder, verschenen op Mey 1668, vermits niet
ontfangen, hier memorie

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van
65 carolus gulden over vijff jaren interest van 325 carolus
gulden cappitael, die denselven aen desen armen is schuldich
geweest, verschenen den 1 January 1664, 1665, 1666, 1667
ende 1668, mitsgaders noch ¼ deel jaers, verschenen den 8en
Maert 1668, sijnde 3.5.0, comt tsamen 68.5.0, vermits niet
ontfangen, hier per memorie

- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 10 gulden over een
jaer interest /126/ van 250 gulden cappitael, rentende tegen
vier ten hondert, verschenen den 12en November 1668, vermits
niet ontfangen, dient voor114 memorie

- Ontfangen van Wouter Aerts Langhsteegh de somme van 8 gulden
over een jaer interest van 200 gulden capitael, loopende
tegen vier ten hondert, verseeckert op de gerechte helft van
de wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen lants daer
aen gelegen aen de Langesteech in Vinckepolder, verschenen
den 26en September 1668, dus 8.0.0

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 8 gulden
over een jaer interest van 200 gulden cappitael tegen 4 ten
hondert int jaer, gevesticht op twee mergen lants in
Maremonnelant in Vinckepolder, verschenen den 26en September
1668, vermits hier van niet is ontfangen, dient voor memorie
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     115 I.m.: Nota: te gedencken dat Cornelis Pieter Crijnen t'cappitael deses ende 30
gulden aen verloop t'sijnen laste genomen heeft.

     116 I.m.: Desen post wert hier om redenen wille gequiteert.

     117 I.m.: Zij de rendanten gelast t'selve te vorderen mette beste middel doenelijck.
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- Ontfangen van Jan Lamberts de somme van 15 carolus gulden
over drie jaren interest van 125 gulden cappitael tegen vier
ten hondert, verseeckert op sijn huys ende erve, staende
ende gelegen op den Dam, verschenen den 21 en November 1666,
1667 ende 1668, vermits niet en is ontfangen, hier voor

memorie
/127/
- Ontfangen van Adriaen Pleunen Bouw de somme van 9.9.0 op 3

jaren interest van 500 gulden cappitael tegen vier ten
hondert volgens d'notariaele obligatie daer van sijnde,
verschenen den 7en Juny 1666, 1667 ende 1668, dus 9.9.0

Rest daerom op de voorsz. drie jaren noch 50.11.0
- Ontfangen van Cornelis Crijnen vellecooper de somme van 45

gulden over ses jaren rente van 150 carolus gulden
cappitael, tegen vijff gulden ten hondert, spesialijcke
verseeckert op sijn huys ende erve, staende ende gelegen in
de Kerckstraet van Alblasserdam, verschenen den 25 January
1663, 1664, 1665, 1666, 1667 ende 1668, noch 7.10.0 over
t'jaer verschenen den 1en January 1669, maeckende t'samen
52.10.0, vermits daer van niets is ontfangen, dient hier
voor115 memorie

/128/
Anderen ontfangh van erfenissen, legaeten, gifften, openen van de
bussen als anders.
- Op den 17en July 1668 ontfangen van Alewijn Phillips tot een

gift off aelmoes 2.2.0
- Den 18en Augusty van denselven 0.18.0
- Den 24en December van denselven 2.19.0
- Van Jan Cornelis aen de Kinderdijck ter saecke voorsz. 6.6.0
- Van de Focker ter saecke alvooren 2.10.0
- Op den 29en April ontfangen van Pieter Huyberts Croon als

diaken over soo veel hij bij het slot van de liquidatie
schuldich bleeff 1.7.8

- Van de 5.10.0 die Cornelis Jacobs Stout over huyshuyr vant
huys van Maritgie Melsen schuldich staet is niet ontfangen116

memorie
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck over soo veel

desen armen competeert van yder block vercochten thient
onder Alblas ende Alblasserdam Anno 1667 4.10.0

/129/
- Van de 136 gulden in voorgaende reeckeningh gestelt die

geseght wert maer 131 gulden te sijn, bij de weduwe van
Wouter Pieters schipper zaliger aen desen armen besproocken,
staende ten laste van Ocker Cornelis ende Jan Huyberts, is
bij de rendanten niettegenstaende gerechtelijcke proceduyren
daeromme gedaen, niet ontfangen117 memorie

- Item van de 50 gulden bij deselve weduwe desen armen
besproocken, staende ten laste van Cornelis Hermans van
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     118 i.m.: Zij in rechten gevordert.

     119 1 oktober.
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Veen, is mede niettegenstaende proceduyren als vooren, niet
ontfangen118 memorie

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 563.8.3

Van verscheyde liberaele gifften ontfangen wiens namen 
niet willen geseyt sijn 4.2.14

567.11.1

/130/
UYTGEEFF jegens den voorsz. ontfangh
Ende eerst van den uytgeeff halff ende halff, bij de rendanten
ende de diaconen gedaen werdende.
- Betaelt aen Willem van Dijck secretaris ende gaermeester tot

Alblasserdam, de somme van 157.19.5 over ongelden vant landt
toecomende desen armen bij declaratie ende quitantie, dus

157.19.5
- Betaelt aen Bastiaen Pieters Bouw de somme van 30.15.0 over

een jaer houwgelt van Neeltgien Aryens, bij quitantie,
verschenen Baemis119 1668, dus 30.15.0

- Betaelt aen Huygh Gijsberts Muyen, chirurgijn, de somme van
37.1.0 over meesterloon ende geleverde medicamenten aen de
arme persoonen gedaen bij declaratie ende quitantie, dus

37.1.0
- Betaelt aen Gillis Anthonis tot Wolfersdijck de somme van 19

gulden over /131/ hougelt van een jaer vant kint van Wouter
Leenderts, vervallen Mey 1668, bij quitantie 19.0.0

- Betaelt aen Gijsbert Aerts lapper de somme van 12.10.0 over
hougelt van de soon van Aryen Maerts, bij quitantie, dus

12.10.0
- Betaelt aen Pieter Aryens over een vierendeel jaers hougelt

van Leendertgie Pleunen bij notitie 7.16.4
- Betaelt aen Teunis Pieters Stolck over leverantie van turff

voor den armen, bij quitantie 12.5.0
- Betaelt aen Leendert Jans over t'maken van den dijck opt

Breeweer, bij quitantie alle jaers eene gulden, over seve
jaren de somme van 7.0.0

- Betaelt aen Cornelis Bastiaens van der Wiel over t'maecken
van de waterkeeringh om het Nieuwelant, bij quitantie 14.0.0

- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout schoolmeester, over
t'leeren van de arme kinderen een jaer, verschenen primo
January 1669, bij quitantie 3.3.0

/132/
- Betaelt aen Claes Cornelis wegens Maritgien Otten over

hougelt van Maerten Pleunen Wildeman een vierendeel jaers
bij notitie 8.10.0

- Betaelt aen Gijsbert Aerts lapper de somme van 12.10.0 over
hougelt van de soon van Aryen Maerts bij quitantie 12.10.0

- Op den 24en Juny gegeven aen Neeltgie Jans Jaen op de
Kinderdijck, dat haer van den boel van Pleun Claes quam 1.3.0
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- Op den 26en December gegeven aen Geertie Foppen over de
helft van een somme van 12 gulden die sij opt huysken van
Pleun Willems zaliger pretendeerde 6.0.0

- Betaelt op den 26en December aen Christijntgie Davits over
huyshuyr voor Frateren 1.5.0

- Betaelt over coop van drie nieuwe schrijffboecken om den
armen dingen in te schrijven 1.14.0

- Betaelt aen Jan Leenderts tot onderstant van haere armoede
ten tijde van de accidenten aen de vrouw haer borsten (onder
conditie soo haest doenlijck is tselve te sullen
restitueren) de somme van120 16.0.0

/133/
- Betaelt den 30en April aen Leendert Cornelis over t'maecken

van een kist voor de dochter van Aryen Willems Deught de
somme van 4.0.0

- Betaelt aen Antonis Gillis op Wolfersdijck over een jaer
hougelt vant joncxste kint van Wouter Leenderts verschenen
Mey 1669 15.0.0

- Betaelt aen denselven in volle voldoeninge van alle
t'hougelt dat het voorsz. kint voortaen sal comen te costen
volgens accort ende quitantie 15.0.0

- Den 7en Mey gegeven aen Janneken Jenten 2.10.0

Anderen uytgeeff van penningen die tegen de diaconen werden
geliquideert.
- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme van 51.9.12 over

leverantie van broot, kaes ende andere winckelwaeren aen de
arme persoonen tijde deser reeckeningh gelevert bij
declaratie ende quitantie121 51.9.12

- Betaelt aen denselven ter saecke als vooren bij als vooren,
de somme van 46.11.0, dus 46.11.0

/134/
- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout, coster alhier, over

t'graff ende luyden van Maerten de Wildeman, bij quitantie
1.10.0

- Betaelt aen Rochus van Wesel over gelevert hout volgens
reeckeningh ende quitantie 8.18.0

- Den rendant heeft gelevert 7 vimmen ¼ deel riet a 2 gulden
de vim om het huysken daer Teunis Gerrits lindewever in
woont te decken 13.10.0

- Betaelt aen Cornelis Cornelis decker over deckloon ende
geleverdt goet aent voorsz. huys, bij declaratie ende
quitantie 9.2.0

- Betaelt aen Marigie Joppen over gelevert linde laken voor de
soon van Aryen Maerts, bij quitantie 3.15.0

- Betaelt aen Tiel Bastiaens over leverantie van groen tot een
schort voor Leendertgie Pleunen, bij quitantie 4.4.0

- Betaelt aen Jacus Ludders smit over verdient arbeytsloon
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ende gelevert ijserwerck aent voorsz. huysken, bij
declaratie ende quitantie 2.6.0

- Betaelt aen Pieter Huyberts Croon over t'maecken ende lappen
van de schoen van de arme kinderen, bij quitantie de somme
van 10.5.0

/135/
- Betaelt aen Leendert Cornelis timmerman over een dootkist

voor Maerten de Wildeman bij notitie de somme van 4.10.0
- Gelevert bij den rendant aen riet aent voorsz. huysken noch

voor 0.4.0
- Den rendant compt over t'haelen vant hout ende t'repareren

vant voorsz. huysken 4.0.0
- Betaelt den 23en November aen Maeycke Joppen over t'maecken

van een schort 0.6.0
- Betaelt op den 23en November aen Leendert Leenderts

metselaer over verdient arbeytsloon aent voorsz. huysken3.12.0
- Betaelt over t'maecken van een kist van een schamele man die

achter de kerck gestorven was 4.4.0
- Op den 6en April 1669 voor Leendertie Pleunen een paer

kousse gecocht van 1.4.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh geheel
554.12.5

Vereffent tegen den ontfangh, bedraegende 567.11.1, compt meer
ontfangen als uytgegeven ende de rendanten schuldich blijven122

12.18.12
/136/
Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ten daege, maent
ende jare, mitsgaders ter presentie ende overstaen als int hooft
van desen genoempt staen, t'oirconde geteeckent,
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Claes Sterrenburch
Pieter Huyghen
Cornelis Aryensse Teeuwen
Aeryen Pleunen Bouw
Bastyaen Aryensen
Aeryen Cornelissen Bouw
Mij present, Willem van Dijck, 1669
/137/
Naer het hooren ende sluyten deser reeckeningh sijn bij de Wel
Edele Vrouwe van Alblasserdam voor den jare 1669 tot H. Geest
armmeesters gestelt,
Jan Gijsbrechts ende Cornelis Cornelis decker

Ten oirconde desen geteeckent op datum alsboven, 
Joseph Coymans
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/138/
Reeckeninge Jan Gijsberts ende Cornelis Cornelis
decker als H. Geest armmeesters van Alblasserdam ende
dat van alsulcken ontfangh ende uytgeeff, mitsgaders
handelingh ende administratie als de voornoemde
armmeesters sedert den 13en May 1669, sijnde den dagh
van de laeste reeckeningh, tot den daege deser
reeckeningh toe, wegen des voorsz. H. Geestarmmens
goederen ende incompsten gehadt hebben, gestelt ende
gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers tstuck, stuyvers
ende penningen naer advenant123

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh over soo veel

Leendert Cornelis timmerman ende Jan Anthonis Focker als
gewesene H. Geestarmmeesters bij sloote van hare reeckeninge
op den 13en Mey 1669 geslooten, aen den voorsz. armen sijn
schuldich gebleven de somme van124 12.18.12

/139/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van de weduwe van Bastiaen Cornelis Bouw off

Cornelis Bastiaens van der Wiel, haer soon, de somme van 46
caroly guldens in minderinge van de somme van 275.1.12 die
deselve per reste van lantpacht d'Anno 1667, 1668 ende 1669
van 4 mergen lants, genaempt t'Nieuwelant schuldich is, dus
deselve125 46.0.0

Rest daerom op den pacht 1667, 1668 ende 1669  229.1.12
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van elff gulden over een

jaer huyre van 425 roeden lants, gelegen in Lijntge Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1669, dus 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyts ende  Aert
Aerts Burgers weduwe de somme van 30 carolus gulden over een
jaer huyre van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het
Papelant, verschenen Anno 1669, dus 30.0.0

/140/
- In voorgaende reeckening fol. 2 recto, staet den schout Jan

van Asperen schuldich over vier jaren lantpacht van 2 mergen
lants gelegen int Kerckelant tot 36 gulden s'jaers d'Anno
1665, 1666, 1667 ende 1668, bedraegende t'samen 144 carolus
gulden, daer van bij denselven schout ten behoeve van
denselven armen notariaele obligatie voor den notaris Willem
van Dijck ende seeckere getuygen tot Alblasserdam
residerende is verleden, met stipulatie van interest tegen 4
ten hondert int jaer, waer van het eerste jaer interest
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ommegecomen sal sijn den 13en Mey 1670 ende geduyrende totte
volle afflossinge toe, soo dat bij de rendanten van den
interest vandien tot noch toe niets is ontfangen, dient hier
maer voor memorie

- Ontfangen van denselven Van Asperen de somme van 36 carolus
gulden over den pacht van de voorsz. twee mergen lants int
Kerckelant Anno 1669, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
van 13 gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt lants
gelegen in Cortlant, verschenen Anno 1669 13.0.0

/141/
- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus

gulden over een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden
lants, gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert,
verschenen Anno 1669, dus 33.00

- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 43 gulden over een
jaer lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1669, dus 43.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburgh de somme van 6.10.0 over
een jaer huyre van twee hont lants gelegen in Vinckepolder
in een weerlants genaemt Craeyesteyn, verschenen Anno 1669,
dus 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants, gelegen in Adriaen
Huygenlant, verschenen Anno 1669, dus 18.0.0

- Willem Dircksz Schit heeft van desen armen in huyre een
grient, gelegen in

/142/ den Boesem ende vermits Mey 1672 den derden termijn van 4 
jaren tot 16.15.0 eerst verschijnen sal, wert desen gestelt
voor memorie

- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met het
getimmerte daer op staende, gelegen achter de kerck, dat bij
de weduwe van Pieter Fredricx tot een aelmoes tot
wederseggens toe bewoont wert memorie

- Theunis Gerrits lindewever, staet schuldich over het 6e 12e
jaer huyre voor desen armen sijn helft van een huysken ende
erve, staende ende gelegen aen Lammekenswael Anno 1669
2.10.0 daer van bij de rendanten niet ontfangen is memorie

- De kinderen van Leendert Jans Smittie staen schuldich 6
carolus gulden over de helft van de huyre van 320 roeden
lants, gelegen in Ottelants cavel in Blockweer Anno 1669,
daer van bij de rendanten mede niets is ontfangen memorie

- Desen armen ende den diacony compt mede gesamentlijck
seecker

/143/ huysken ende erve, staende ende gelegen aen den
Steenplaetsendijck, onder Hendrick Iden Ambacht, dat bij de
Goe Jan tot een aelmoes bewoont wert, hier voor memorie

Anderen ontfangh vant op en affscheepen vant vee.
- Jan Lamberts is schuldich over een jaer pachts vant op ende

affschepen vant vee, verschenen den 27en January 1665,
3.7.0, daer van bij de rendanten niets is ontfangen, hier
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voor126 memorie
/144/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 18 gulden over

een jaer intereste van 400 gulden cappitael, gehypotecqueert
op 5/6 parten van sijn huys ende erve, tegen 4½ ten hondert,
verschenen den 1en January 1667, dus 18.0.0

 Noch over t'jaer, verschenen den 1en January 1668 18.0.0
Rest mitsdien over de jaren verschenen 1669 ende den 1en January
1670 36.0.0
- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 gulden over een

jaer interest van 350 gulden cappitael, spesiael gevesticht
op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder, verschenen op
Mey 1668, dus 14.0.0

Rest over de jare 1669 ende Mey 1670 verschenen 28.0.0
- In voorgaende reeckeningh fol. 4 recto127 staet Johan van

Asperen, schout alhier, schuldich over 5 jaren interest van
350 gulden cappitael die

/145/ denselven aen desen armen schuldich is geweest 65 carolus
gulden, verschenen den 1en January 1664, 1665, 1666, 1667
ende 1668, mitsgaders noch een vierendeel jaers verschenen
den 8 Maert 1668, sijnde 3.5.0, compt tsamen 68.5.0 waervan
bij de rendanten niets ontfangen, maer heeft daer van
notariaele obligatie onder den post van 144 gulden die hij
hier vooren over lantpacht schuldich stont op den 12en July
1669 gepasseert, met stipulatie van interest tegen 4 ten
hondert in t'jaer, in te gaen met den 13en Mey 1669,
verleden, ende geduyrende totte effectuele betalinge toe,
alles breeder blijckende bij de obligatie houdende geheel
212.5.0, gepasseert voor den notaris Willem van Dijck ende
seecke[re] getuygen tot Alblasserdam residerende, van
welcken interest bij de rendanten mede niet ontfangen, dient
daerom alleen voor memorie

- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 20 carolus gulden over
twee jaren interest off rente van 250 carolus gulden
cappitael, spesiael verseeckert op seeckere 375 roeden
lants, sijnde griet ende vlichtlandt128, gelegen in den
Blockweer onder Alblasserdan, in een weerlant genaempt de
Kerrecamp, verschenen den 12en November 1668 ende 1669
vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8 gulden
over /146/ een jaer interest van 200 gulden cappitael,
loopende tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte
helffte van de wooningh ende volcomen eygendom van twee
mergen lants, daer aen gelegen, aen de Langesteech in
Vinckepolder, verschenen den 26en September 1669, vermits
niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 8 gulden
over een jaer interest van 200 gulden cappitael tegen vier
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ten hondert int jaer, gevesticht op twee mergen lants in
Marremonnelant in Vinckepolder, verschenen den 26en
September 1668, dus 8.0.0

Rest over t'jaer verschenen den 28 September 1669 8.0.0
- In voorgaende reeckeningh fol. 4 verso129 staet Jan Lamberts

schuldich over drie jaren interest van 125 gulden cappitael,
verseeckert op sijn huys ende erve op den Dam, verschenen
den 21 en November 1666, 1667 ende 1668, compt nu noch bij
t'jaer verschenen den 21en November 1669, sijnde 4 jaren, de
somme van 20 gulden, daer op bij de rendanten niets is
ontfangen, hier per memorie

- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 40 carolus
gulden over

/147/ reste ende in volle betalingen van een jaer interest van 500
gulden cappitael, rentende tegen vier ten hondert,
verschenen den 7en Juny 1666 daer op reste 10 gulden
intereste ende in voldoeninge vant jaer verschenen den 7en
Juny 1667 20 gulden, ende op reeckeningh vant jaer
verschenen den 7en Juny 1668 9.9.0, maeckende tsamen de
voorsz. 40 gulden, dus 40.0.0

Rest mitsdien opt jaer 1668 10.11.0 en opt jaer 1669 20 gulden,
30.11.0
- Cornelis Crijnen vellecoper staet schuldich over t'cappitael

van een rentebrieff gecomen van den secretaris Van Asperen
zaliger 150 carolus gulden, rentende tegen 5 gulden ten
hondert int jaer, spesialijcke gevesticht op sijn huys ende
erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier, daer op
verloopen is aen interest verschenen den 25en January 1663,
1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669 ende den 25en January
1670 tot 7.10.0 s'jaers de somme van 60 gulden, maeckende
tsamen 210 carolus gulden, daer op aen interest bij de
rendanten van Cornelis Pieters Crijnen (die t'cappitael en
30 gulden aen interest sedert Mey 1668 tot sijnen laste
genomen heeft) in minderingh van den interest ontfangen
hebben de somme van 18.0.0

Rest daerom op den interest noch 42.0.0
/148/
- Van de 131 gulden in voorgaende reeckeningh fol. 6 recto130

gemelt bij de weduwe van Wouter Pieters schipper aen desen
armen besproocken, die aldaer geseyt wert ten laste van Jan
Huyberts ende Ocker Cornelis te staen, is bij de rendanten
niets ontfangen, maer is daer van bij Barent van Asperen,
schout tot Lockhorst namentlijck van de 122 gulden die hij
daeraen schuldich was notariaele obligatie gepasseert met
stipulatie van interest tegen 4 ten hondert int jaer, in te
gaen met den 13en Mey 1669 verleden, ende geduyrende etc.
volgens de voorsz. obligatie gepasseert voor den notaris
Willem van Dijck ende seeckere getuygen alhier residerende
van date den 12en July 1669, soo dat t' 1e jaer interest
verschijnen sal den 13en Mey 1670 ende daeromme bij de
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rendanten niets ontfangen, hier per memorie
- Ende nopende de resterende 9 gulden die geseght wert Ocker

Cornelis schuldich te sijn, is bij de rendanten mede niet
ontfangen memorie

- Item van de 50 gulden bij deselve weduwe desen armen
besproocken staende ten laste van Cornelis Hermans van Veen,
is bij de rendanten mede niet ontfangen memorie

/149/
- Pleun Aryens Commer is schuldich over een interest van een

obligatie van 75 carolus gulden cappitael, verschenen den
13en Maert 1670 tegen 4 ten hondert, drie gulden, daervan
bij de rendanten niets is ontfangen memorie

- Nopende de twee restantceeltgies van de erffhuysies van
Pleun Claes ende Cuyniertgien Aryens is bij de rendanten
niets ontfangen131 memorie

Anderen ontfangh van erffenissen, legaeten, giften, openen van de
bussen als anders
- Op den 26en July 1669 van Pieter den Burger tot een gift off

aelmoes ontfangen 3.0.0
- Den 5en Augusty van Alewijn Phillips 0.14.0
- Noch van denselven 1.10.0
/150/
- Ontfangen over restitutie van de penningen die de dootkist

van de dochter van Aryen Willems Deught gecost hadde ende
bij den armen waren betaelt voor desen armen sijn helft 2.0.0

- Noch ontfangen van de kinderen van Pietertgie Jans over
restitutie van t'gene sij voor desen van desen armen genoten
hadde 12.12.0

- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck over soo veel
desen armen competeert van yder block vercochten thient
onder Alblas en Alblasserdam Anno 1668 4.10.0

- Cornelis Aerts Burger zaliger heeft aen desen armen
besproocken 200 carolus gulden cappitael, onder dese
expresse conditie dat sij t'cappitael selffs sullen
uytstellen ende den brieff daer van aen de armmeesters
overleveren, als oock dat het cappitael moet blijven in sijn
wesen ende niet anders als jaerlijcx den interest offte
rente ontfangen, hier voor memorie

Somma totalis bedraeght den ontfanck deser reeckeningh int geheel
de
/151/ somme van 353.14.12

/152/
UYTGEEFF jegens den voorsz. ontfangh.
Ende eerst van den uytgeeff halff ende halff bij de rendanten ende
de diaconen gedaen werdende
- Betaelt aen Willem van Dijck secretaris ende gaermeester tot

Alblasserdam de somme van 86.13.10 over ongelden vant landt
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van desen armen bij quitantie, dus132 86.13.10
- Betaelt aen Pieter Aryens de somme van 28.10.0 over een jaer

hougelt van Leendertgie Pleunen, dus bij quitantie 28.10.0
- Op den 12en November 1669 betaelt aen Theunis Pieters Stolck

over leverantie van turff voor den armen, de somme van
21.7.0, dus 21.7.0

- Betaelt aen Mr. Boudewijn over t'luyen ende begraven van
Meerten Aryens en sijn vrouw, bij quitantie 3.0.0

/153/
- Den 24en September 1669 gegeven aen Meerten Aryens doen hij

sieck was 1.11.8
- Den 1en October gegeven aen denselven 0.12.0
- Den 26en October betaelt voor denselven, tot coop van een

kinnetge bier doe hij sieck was 1.0.0
- Noch betaelt bij de rendanten doen sij over waren aen reys

costen 0.7.0
- Den 14en November betaelt aen Cornelis Cornelis over

t'deckloon aent huys van Berber Noom Heynen 0.15.0
- Den 15en November betaelt aen Aeltgien Pieters over coop van

linde laecken tot hemden voor de kinderen Meerten Aryens
4.13.8

- Den 26en November gegeven aen Meerten Aryens om een hemtrock
ende paer onderbroecxsen te maecken de somme van 4.8.0

- Betaelt voor de kinderen van Meerten Aryens over coop van
kennippelaeken om broecken en pijgies daer van te maecken

2.10.0
/154/
- Betaelt aen Maeycke Jacobs over t'maecken van hemden 0.18.0
- Den 4en December betaelt aen Joost Bastiaens over t'halen

van een schuyt sant aen Berberen huys 0.8.0
- Den 24 December betaelt voor het kint van Fop Aerts om

schoenen en koussen 2.0.0
- Betaelt voor Meerten Aryens over coop van vors133 vlees doe

hij sieck was 0.8.0
- Den 26en January 1670 gegeven aen Janneken Jenten om brant

te coopen 1.1.0
- Noch aen Meerten Aryens om klompen te coopen 0.4.0
- Betaelt aen Cornelis Bastiaens over dat Meerten Aryens daer

in elff weecken aen boter en melck gehaelt hadde sedert den
1en January 3.17.0

- Betaelt aen Mr. Boudewijn over het leeren van de arme
kinderen een jaer verschenen primo January 1670 3.3.0

/155/
Anderen uytgeeff van penningen die tegen de diaconen werden
geliquideert
- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme van 46.8.0 over

leverantie van broot, kaes ende andere winckelwaeren aen de
arme persoonen tijde deser reeckeningh gelevert bij
declaratie ende quitantie, dus 46.0.0
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- Betaelt aen denselven ter sake voorsz. bij declaratie ende
quitantie de somme van 20.15.12, dus 20.15.12

- Betaelt aen Leendert Andries ter sake voorsz. bij declaratie
ende quitantie de somme van 26.5.0, dus 26.5.0

- Betaelt aen denselven ter saecke voorsz. 6.8.0 bij
declaratie ende quitantie, dus 6.8.0

- Betaelt aen Huygh Gijsberts Muyen, chirurgijn alhier over
meesterloon

/156/ ende geleverde medicamenten aen de arme persoonen volgens 
declaeratie ende quitantie de somme van 56.12.0 dus deselve

56.12.0
- Betaelt aen Jan Blasius de somme van 7.10.0 over t'maecken

van een nieuwe schuyt voor Claes Pleunen gelevert, bij
accort ende quitantie, dus 7.10.0

- Betaelt aen Jacob Pleunen Thoen ende Aryen Huyberts over soo
veel desen armen bij liquidatie aen de diaconie armen moste
uytkeeren 10.0.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 341.15.6

Vereffent tegen den ontfangh, bedraegende 353.14.12, compt meer
ontfangen als uytgegeven ende de rendanten aen den armen schuldich
blijven134 11.19.6

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende gesloten ter presentie ende
ten
/157/ overstaen, mitsgaders dage, maent ende jaere als int hooft
van desen, T'oirconde geteeckent,
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Pieter Huyghen
Aeryen Cornelissen Bouw
Claes Cornelissen
Aeryen Pluenen Bouw
Bastiaen Aryensen
Mij present, Willem van Dijck, 1670

Naer het hooren ende sluyten deser reeckeningh, is bij de Wel
Edele Vrouwe van Alblasserdam de twee armmeesteren int hooft van
de reeckeningh genoempt voor desen aenstaende jare gecontinueert.
Actum ut supra. T'oirconde geteeckent, Joseph Coymans
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     135 I.m.: Overgebracht bij den rendant aen handen van den Wel Edelen Heere Joseph
Coymans, Heere tot Breucum Niwael etc., als soon ende speciael gecommitteerde van de Wel
Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders schout ende gerechten van
denselven dorpe, op den 5en Juny 1671.

     136 I.m.: Volgens tslot van voorgaende reeckeningh hier op gesien ende aldaer gedoot.

     137 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende wert wel gebracht ende
sij de armmeesters gelast de restanten met alle vlijt te vorderen.
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/158/
Reeckeninge Jan Gijsberts ende Cornelis Cornelis
decker als H. Geest armmeesters van Alblasserdam ende
dat van alsulcken ontfangh ende uytgeeff mitsgaders
handelingh ende administratie als de voornoemde
armmeesters sedert den 6en Mey 1670, sijnde den dagh
van de laeste reeckeningh tot den dage deser
reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest armmens
goederen ende incompsten gehadt hebben, geste;t ende
gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers tstuck, stuyvers
ende penningen naer advenant135

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh over soo veel

sij bij sloote van haere reeckeningh laest gedaen ende
gesloten den 6en Mey 1670 aen den voorsz. armen sijn
schuldigh gebleven, bedragende de somme van136 11.19.6

/159/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van de weduwe van Bastiaen Cornelis Bouw off

Cornelis Bastiaens van der Wiel haer soon, de somme van 100
carolus gulden in minderinge van de somme van 229.1.12, die
deselve per reste van lantpacht d'Anno 1668 ende 1669 van 4
mergen lants genaempt t'Nieuwelandt schuldigh is, dus137100.0.0

Rest daerom op den selven pacht 1667, 1668 ende 1669 129.1.12
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 11 gulden over een

jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1670, dus 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyts ende Aert
Aerts Burgers weduwe de somme van 30 carolus gulden over een
jaer huyre van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het
Papelandt verschenen Anno 1670, dus 30.0.0

/160/
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van

72 gulden over de pacht van 2 mergen lants gelegen int
Kerckelandt Anno 1669 ende 1670, vermits niet ontfangen,
dient voor memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
van 13 gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt lants,
gelegen in Cortlandt, verschenen Anno 1670 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
Anno 1670, dus 33.0.0

- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 43 gulden over een
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     138 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende de brieven daer van
sijnde ende sij de rest gevordert.
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jaer lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1670, dus 43.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburgh de somme van 6.10.0 over
een jaer

/161/ huyre van twee hondt lants gelegen in Vinckepolder in een 
weerlants genaempt Craeyesteyn, verschenen Anno 1670, dus

6.10.0
- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een

jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, verschenen Anno 1670, dus 18.0.0

- Willem Dircksz Schit heeft van desen arme in huyre een
grient gelegen in den Boesem ende vermits Mey 1672 den
derden termijn van vier jaren eerst verschijnt, daerom hier
per memorie

- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met het
getimmerte daer op staende, gelegen achter de kerck dat bij
de weduwe van Pieter Fredricx tot een aelmoes tot
wederseggens toe bewoont wert memorie

- Theunis Gerrits lindewever staet schuldigh over het 7e 12e
jaer huyre voor desen armen sijn helft van een huysken ende
erve, staende ende gelegen

/162/ aen Lammekenswael Anno 1669, daer van bij de rendanten is
ontfangen

2.10.0
- De kinderen van Leendert Jans Smittie staen schuldigh 12

carolus gulden over de helft van den huyre van 320 roeden
lants, gelegen in Ottelants cavel in Blockweer Anno 1669 en
1670, daer van bij de rendanten mede niets is ontfangen

memorie
- Desen armen ende den diaconye comt mede gesamentlijck

seecker huysken ende erve, staende ende gelegen aen den
Steenplaetsendijck onder Hendrick Iden Ambacht, dat bij de
Goe Jan tot een aelmoes bewoont wert, dus hier voor memorie

- Vant op ende affscheepen vant vee is bij de rendanten tijde
deser reeckeningh niets ontfangen, hier per memorie

/163/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van36 carolus

gulden over twee jaeren interest van 400 gulden cappitael
gehypotecqueert op 5/6 parten van sijn huys ende erve tegen
4½ ten hondert, verschenen den 1en January 1669 ende 1670,
vermits niet ontfangen voor138 memorie

Rest mitsdien over d'voorsz. jaren 1669 ende 1670 36.0.0
- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 gulden over een

jaer interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevestight op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder,
verschenen op Mey 1669 14.0.0

Rest over de jaren 1670 ende 1671 28.0.0
- Ontfangen van schout Jan van Asperen de somme van 8.10.0

over een
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/164/ jaer interest van 212 gulden cappitael rentend tegen 4 ten
hondert int

jaer, verschenen den 13en Mey 1670, vermits niet ontfangen
memorie

- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 20 gulden over twee
jaren interest offte rente van 250 gulden cappitael,
spesialijcke verseeckert op seeckere 375 roeden lants,
sijnde grient ende vlichtlandt, gelegen in Blockweer onder
Alblasserdam in een weerlants genaempt de Kerrecamp,
verschenen den 12en November 1668 ende 1669, dus 20.0.0

- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 16
gulden over twee jaren interest van 200 gulden cappitael,
loopende tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte
helft van de wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen
lants daer aen gelegen aen de Langesteegh in Vinckepolder,
verschenen den 26en September 1669 ende 1670, dus 16.0.0

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 16 gulden
over twee jaren interest van 200 gulden cappitael tegen vier
ten hondert int jaer,

/165/ gevestight op twee mergen lants in Marremonnelant in
Vinckepolder, 

verschenen den 26en September 1669 ende 1670, vermits niet
ontfangen memorie

- Jan Lamberts staet schuldigh over 4 jaren interest
verschenen den 21en November 1666, 1667, 1668 ende 1669 van
125 gulden cappitael, verseeckert op sijn huys ende erve,
staende ende gelegen op den Dam, daer van bij de rendanten
niets ontfangen, is hier per memorie

- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 31.10.0 in
minderinge van den interest van 500 gulden cappitael vant
restant verschenen den 7en Juny 1668, vant jaer 1669 ende
1670, dus 31.10.0

Rest daerom opt jaer verschenen den 7en Juny 1670 19.1.0
- Ontfangen van Cornelis Pieter Crijnen de somme van 184.10.0

over afflossinge van 150 carolus gulden cappitael met de
verloope renten /166/ vandien tot den 22en July 1670, sijnde
den dagh van sijn afflossing toe gereeckent, van de somme
die hij tot sijnen laste genomen hadde, gehypotecqueert
gestaen hebbende op de huysingh van Cornelis Crijnen
vellecooper ende desen armen aengecomen bij transport uyt
den boedel van den secretaris Van Asperen zaliger, dus hier
deselve 184.10.0

Rest ten laste van Cornelis Crijnen aen interest 22.10.0
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de

somme van 4.18.0 over een jaer interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, vermits niet ontfangen

memorie
- Ontfangen van Ocker Cornelis over soo veel hij schuldigh was

over een restant bij de weduwe van Wouter Pieters schipper
zaliger aen desen armen gelegateert 9.0.0

- Van de 50 gulden bij deselve weduwe desen armen besproocken,
staende ten laste van Cornelis Hermans van Veen is bij de
rendanten niets ontfangen, dient voor memorie
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     139 I.m.: Zij het bewijs van dese erffenis gevordert bij den notaris tot Rotterdam,
Dirck Messen.

     140 Dorothea Berck, ambachtsvrouwe.

     141 I.m.: Bij declaratie ende quitantie dese ende aengetogen posten behalven daer
anders voor hooft staet.
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/167/
- Ontfangen van Pleun Aryens Commer over den interest van 75

gulden cappitael verschenen den 13en Maert 1670 ende 1671
tegen vier ten hondert, 6 gulden, vermits niet ontfangen

memorie
- Van de 8 carolus gulden hercomende ter saecke van een jaer

interest offte rente van 200 gulden cappitael bij Cornelis
Aerts Burger desen armen, gelijck in voorgaende reeckeningh
geseyt is, gelegaeteert ende staende op speciael hypoteecq
onder seeckere restrinctie onder Jan Dircx van Eynthoven tot
Alblas, verschijnende het eerste jaer op den 10en Mey 1671
volgens den brieve daer van sijnde, is bij de rendanten
niets ontfangen, hier daerom voor memorie

- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in
Barendrecht is bij de rendanten, vermits noch geen opening
van den boedel hebben tot noch toe oock niet ontfangen,
dient hier voor139 memorie

/168/
Anderen ontfangh van erffenissen, legaeten, giften, openen van de
bussen als anders
- Ontfangen van Alewijn Phillips tot een aelmoes off gift 1.4.0
- Van Jacob Thoen 0.8.0
- Van Leendert den timmerman 0.4.0
- Van Pieter den Burger 1.5.0
- Van Aryen Wouters Bouw 2.10.0
- Van den secretaris wegens de Vrouw van Alblasserdam140, over 2

stuyvers op yder block thient Anno 1669 4.10.0
- Ontfangen van Pietertgie Jans kinderen in volle betalinge

vant gene sij van desen armen hadden genoten 12.12.0

[Totale ontvangst:566.12.0]
/169/
UYTGEEFF tegens den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Willem van Dijck secretaris ende gaermeester tot

Alblasserdam, de somme van 121.8.0 over ongelden van desen
armens landt, bij quitantie, dus141 121.8.0

- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme 149.17.4 over
leverantie van broot, kaes ende andere eetwaeren tijde deser
reeckeningh aen de arme persoonen volgens drie distincte
deaclaeratien ende quitantien,dus 149.17.4

- Betaelt aen Mr. Huygh Gijsberts Muyen, chirurgijn, voor
meesterloon ende geleverde medicamenten aen de arme
persoonen volgens declaratie ende quitantie 22.14.0

- Betaelt aen Jacob Jans over hougelt ende verschot van
Leendertgie Pleunen bij quitantie 28.11.0

/170/
- Betaelt aen Leendert Cornelis timmerman over t'maecken van
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     142 I.m.: Dit slot is in naestvolgende reeckeningh gebracht etc., ergo hier gedoot.
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de dootkisten van Meerten Aryens en sijn soon, bij quitantie
6.15.0

- Betaelt aen Tielman Bastiaens Cramer over leverantie van
bombasijn volgens quitantie 5.5.0

- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout over t'leeren van de arme
kinderen, bij quitantie 3.3.0

- Betaelt over t'sloten, repareren van dijck ende straet voort
campie achter t'huys van Ariaentgie Kaey, bij notitie van de
rendanten 1.9.0

- Betaelt aen Mr. Johannis Hoffkens over meesterloon ende
geleverde medicamenten van Maerten Aryens, bij notitie11.11.0

- Betaelt tot coop van een halff vat bier, geconsumeert op de
begraeffenis vant kint van Maerten Aryens, bij notitie 3.3.0

/171/
- Betaelt aen Lijsbet Pieters over weefgelt voor Berber Jans

3.10.0
- Betaelt aen Theunis Pieters Stolcq over leverantie van turff

18.8.0
- Gegeven aen Berber Jans den 16en January aen gelt 1.0.0
- Den 28en January aen deselve gegeven 1.12.0
- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout over het luyden ende

graffmaken van Maerten Aryens soon 0.16.0
- Ocker Cornelis heeft ingehouden op de 9 gulden hier vooren

in ontfangh verantwoort over leverantie van boter aen
Pleuntgie Kaey zaliger 4.4.0

- Betaelt aen den secretaris Willem van Dijck over halven 40en
penningh ende verschot van zegel en francijn van den
rentebrieff van Jacob Jans 3.12.8

- Betaelt aen Mr. Hoffkens over meesterloon ende geleverde
medicamenten volgens quitantie 9.18.0

/172/
- Betaelt aen Leendert Andries over leverantie van eetwaren

volgens declaratie ende quitantie 11.18.8
- Betaelt aen de diaconye armmeesters van Alblasserdam, dat

haer bij liquidatie quam volgens quitantie 10.3.0
- Betaelt over oncosten vant begraven van de Goe Jan 4.4.0
- Noch betaelt aen de secretaris over ongelden van den armmens

lant 1670 41.0.0

Somma totalis bedraeght desen uytgeeff int geheel 464.2.4

Vereffent met den ontfangh, bedraegende 566.12.6, compt meer
ontfangen als uytgegeven ende de rendanten aen desen armen
schuldich blijven142 102.10.2

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende gesloten ter presentie ende
ten overstaen mitsgaders dage, maent ende jare als int hooft van
desen. Ten oirconde geteeckent:
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Pieter Huyghen
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     143 Ondertekening ontbreekt.
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Aeryen Pluenen Bouw
Aeryen Cornelissen Bouw
Aryen Crijnnen
Bastyaen Aryensen
Aerien Huybertsen
Mij present, Willem van Dijck, 1671.
/173/
Naer het hooren ende sluyten deser reeckeningh, is bij de Wel
Edele Vrouwe van Alblasserdam voor desen aenstaende jare 1671 tot
H. Geestarmmeesters gestelt ende gecommitteert:
Jan Cornelis Groote Kees
Aryen Pieters Bouw

Ten oirconde desen geteeckent op datum ut supra.143
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     144 I.m.: Overgebracht bij den rendanten aen handen van den Wel Edelen Heere Joseph
Coymans, Heere tot Breucum Niwael etc., als soon ende speciael gecommitteerde van de Wel
Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders aen schout ende gerechten
van denselven dorpe, op den 28en April 1672.

     145 I.m.: Bij sloote van voorgaende reeckeningh hier op gesien ende aldaer gedoot.

     146 Bedrag niet ingevuld.

     147 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende wert wel gebracht ende
sij de armmeesters gelast dit met alle vlijt te vorderen en te innen.
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/174/
Reeckeninge Jan Cornelis Groote Kees ende Aryen
Pieters Bouw als H. Geest armmeesters van Alblasserdam
ende dat van alsulcken ontfangh ende uytgeeff
mitsgaders handelingh ende administratie als de
voornoemde armmeesters sedert den 5en Juny 1671,
sijnde den dagh van de laeste reeckeningh tot den dage
deser reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest
armmens goederen ende incompsten gehadt hebben,
geste;t ende gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers
tstuck, stuyvers ende penningen naer advenant144

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh over soo veel

sij bij sloote van haere reeckeningh laest gewesene
armmeesters gedaen ende gesloten den 5en Juny 1671 aen den
selven armen sijn schuldigh gebleven, bedragende de somme
van145 11.19.6

/175/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van de weduwe van Bastiaen Cornelis Bouw off

Cornelis Bastiaens van der Wiel haer soon, de somme ...146 in
minderinge van de somme van 229.1.12, die deselve per reste
van lantpacht d'Anno 1667, 1668, 1669, 1670 ende 1671 van 4
mergen lants genaempt t'Nieuwelandt schuldigh is, vermits
niet ontfangen147   memorie

- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 11 gulden over een
jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1671, dus 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyts ende Aert
Aerts Burgers weduwe de somme van 30 carolus gulden over een
jaer huyre van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het
Papelandt verschenen Anno 1671, dus 30.0.0

/176/
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van

75.3.0 in voldoeninge van de lantpacht van 2 mergen lants
gelegen int Kerckelandt Anno 1669 ende 1670, ende op
reeckeningh vant jaer 1671, dus 75.3.0

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
van 13 gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt lants,
gelegen in Cortelant, verschenen Anno 1671 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
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     148 I.m.: Zij gevordert het incomen deses.
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Anno 1671, dus 33.0.0
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 43 gulden over een

jaer
/177/ lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1671, dus 43.0.0
- Ontfangen van Claes Sterrenburghs weduwe de somme van 6.10.0

over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn,
verschenen Anno 1671, dus 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, verschenen Anno 1671, dus 18.0.0

- Willem Dircksz Schit heeft van desen arme in huyre een
grient gelegen in den Boesem ende vermits Mey 1672 den
derden termijn van vier jaren eerst verschijnen sal, daerom
hier per memorie

- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met het
getimmerte /178/ daer op staende, gelegen achter de kerck
dat bij de weduwe van Pieter Fredricx tot een aelmoes tot
wederseggens toe bewoont wert memorie

- Theunis Gerrits lindewever staet schuldigh over het 8e 12e
jaer huyre voor desen armen sijn helft van een huysken ende
erve, staende ende gelegen aen Lammekenswael Anno 1670 ende
1671, s'jaers 2.10.0, daer van bij de rendanten niets is
ontfangen memorie

- Ontfangen van Aryen Crijnen Bruygom de somme van 12 carolus
gulden over de helft van de huyre van 320 roeden lants
gelegen in Ottelants cavel in Blockweer Anno 1670 ende 1671,
dus 12.0.0

Rest daerom ten laste van de kinderen van Leendert Jans Smittie
t'jaer 1669, 6.0.0
- Desen armen ende den diaconye heeft gesamentlijck

gecompeteert seecker /179/ huysken ende erve, staende ende
gelegen aen den Steenplaetsendijck onder Hendrick Iden
Ambacht, dat bij de Goe Jan tot een aelmoes bewoont placht
te werden, doch vermits bij seecker contract tusschen
d'armmeesters aldaer ende dese armmeesters van date den 16en
Juny 1671 is beslooten dat t'selve huysken ende erve onder
de conditie aldaer in gemelt, sal sijn ende blijven aen den
armen van Hendrick Iden Ambacht voorsz., sulcx dat deshalven
bij de rendanten niet en staet te verantwoorden, dus hier

memorie
- Vant op ende affscheepen vant vee is bij de rendanten tijde

deser reeckeningh niets ontfangen, hier per148 memorie
/180/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 39.3.0 in

voldoeninge van twee jaeren interest van 400 gulden
cappitael gehypotecqueert op 5/6 parten van sijn huys ende
erve tegen 4½ ten hondert, verschenen den 1en January 1669
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     149 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende de brieven daer van
sijnde ende sij de rest gevordert dese ende aengetogen posten.
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ende 1670, ende op reeckeningh vant jaer 1671, dus149 memorie
- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 28 gulden over twee

jaren interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevestight op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder,
verschenen op Mey 1670 ende 1671, dus 14.0.0

- Ontfangen van schout Jan van Asperen de somme van 17 gulden
over twee jaren interest van 212 gulden cappitael rentende
tegen 4 ten hondert int jaer, verschenen den 13en Mey 1670
ende 1671, dus hier 17.0.0

/181/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 10 gulden over een

jaer interest van 250 gulden cappitael, spesialijck
verseeckert op 375 roeden lants, sijnde grient ende
vlichtlandt, gelegen in Blockweer onder Alblasserdam in een
weerlants genaempt de Kerrecamp, verschenen den 12en
November 1670, dus 10.0.0

- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8
carolus gulden over een jaer interest van 200 gulden
cappitael tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte
helft van de wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen
lants daer aen behoorende, gelegen aen de Langesteegh in
Vinckepolder, verschenen den 26en September 1671, vermits
niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 16 gulden
over twee jaren interest van 200 gulden cappitael tegen vier
ten hondert int jaer, gevesticht op twee mergen lants in
Marremonnelant in Vinckepolder, verschenen den 20en
September 1669 ende 1670, dus memorie

/182/
- Jan Lamberts staet schuldigh over 6 jaren interest van 125

gulden cappitael van 125 gulden cappitael, verseeckert op
sijn huys ende erve, staende ende gelegen op den Dam,
verschenen den 21en November 1666, 1667, 1668, 1669, 1670,
1671, daer van bij de rendanten niets ontfangen, is hier 
per memorie

- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 10.1.0 in
minderinge van den interest van 500 gulden cappitael vant
restant verschenen den 7en Juny 1670, dus 10.1.0

Rest daerom opt jaer 1670 noch 9 gulden en t'jaer 1671 20 gulden,
is 29.0.0
- Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen hercomende van

den achterstalligen interest van 150 gulden cappitael, die
gehypotecqueert gestaen hebben sijne huysinge ende erve
staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier ende bij
Cornelis Pieter Crijnen t'cappitael daer van affgeleght, is
bij de rendanten niet ontfangen, daerom hier voor memorie

/183/
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de

somme van 9.16.0 over twee jaren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
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     150 I.m.: Zij gevordert bij de notaris tot Rotterdam, Dirck Messen.

     151 I.m.: Bij quitantie dese ende aengetogen posten behalven daer anders voor hooft
staet.
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Mey 1670 ende 1671, vermits niet ontfangen, dient voormemorie
- Van de 50 gulden bij weduwe van Wouter Pieters schipper

desen armen besproocken, staende ten laste van Cornelis
Hermans van Veen is bij de rendanten niets ontfangen, dient
daerom voor memorie

- Ontfangen van Pleun Aryens Commer de somme van 3 gulden over
den interest van 75 gulden cappitael verschenen den 13en
Maert 1670 ende tegen vier ten hondert, dus 3.0.0

Rest t'jaer 1671 de somme van 3.0.0
- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthoven de somme van 8 gulden

over een jaer interest van 200 gulden cappitael bij Cornelis
Aerts Burger desen armen gelegateert, verschenen den 10en
Mey 1671, tegen 4 ten hondert, dus 8.0.0

/184/
- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in

Barendrecht is bij de rendanten, vermits noch geen opening
van den boedel hebben tot noch toe oock niet ontfangen, als
alleen de somme van150 memorie

Anderen ontfangh van erffenissen, legaeten, giften, openen van de
bussen als anders
- Ontfangen van den secretaris Van Dijck wegens de Wel Edele

Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
thient Anno 1670 4.14.0

- Ontfangen van Alewijn Phillips aen gelt voor desen armen1.0.0
/185/
Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 512.11.2

/186/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Alewijn Phillips de somme van 68.6.4 over

leverantie van broot, kaes ende andere eetwaeren tijde deser
reeckeningh aen de arme persoonen, volgens declaratie ende
quitantie, dese somme van151 68.6.4

- Betaelt aen Leendert Andries backer ter saecke in de
voorenstaende post verhaelt de somme van 67.10.0 volgens
declaratie ende quitantie, dus deselve 67.10.0

- Betaelt aen den secretaris Van Dijck als gaermeester van
Alblasserdam, de somme van 77.17.0 over d'ongelden Anno 1670
van des voorsz. armens lant 77.17.0

- Betaelt aen Huygh Wouters wagemaecker tot Pietershoeck de
somme van 120 carolus gulden over soo veel desen armen most
dragen voor sijn helft in de uytkeeringe vant accoort
raeckende de kinderen van Jan Davits zaliger aen den
Kinderdijck, volgens het voorsz. accort ende quitantie, dus
deselve 120.0.0

/187/
- Betaelt over arbeytsloon vant slooten vant kampgie lants in

Blockweer in Lijntgie Mr Jannenweer, daer van huyrder is
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     152 I.m.: Dit slot is in naestvolgende reeckeningh voor ontfangh gebracht, ergo hier
quite.
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Aert Jacobs, hier vooren in ontfangh gemelt 4.15.0
- Den 10en September 1671 aen Huymen Bastiaens tot assistentie

in sijn sieckte ende armmoede gegeven 6.6.0
- Betaelt aen Jacob Jans over hougelt van Leendertgie Pleunen

bij quitantie de somme van 28.10.0
- Aen Pieter Huyberts schoenmaker over leverantie van schoenen

ende lappen, betaelt volgens quitantie 2.4.0
- Noch gegeven aen de weduwe van Huymen Bastiaens Coywijck tot

assistentie als vooren 12.12.0
- Den 24en September 1671 aen de selve ter saecke als vooren

betaelt 3.3.0
- Den 20en Maert Anno 1671 aen deselve ter saecke voorsz.

betaelt 2.0.0
- Den 12en November gegeven aen een schamele vrouw de somme

van 9.14.0
/188/
- Betaelt aen den schouttin alhier over teercosten opt sluyten

vant accort met Huygh Wouters wagemaecker tot Pietershoeck
vooren gemelt, bij declaratie ende quitantie 14.6.0

- Den 11en Maert 1672 aen een arme vrouw die tot Jan Cornelis
geweest is, gegeven aen gelt 1.10.0

- Betaelt aen Aryen Crijnen over t'maecken van dijck van des
armmens lant 2.0.0

- Betaelt over huyr vant huys daer de weduwe van Huymen
Bastiaens Coywijck in woont, de somme van 18.0.0

- Betaelt aen Theunis Pieters Stolck over coop van turff28.17.0
- Betaelt aen Wouter Brandewijn tot coop van turff 4.17.0
- Betaelt over coop van een rock voor Berber Noom Heynen 3.10.0
/189/
- Betaelt aen Jan Lamberts over een schuyt sant 1.10.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 477.7.4

Vereffent tegen den ontfangh, bedraegende 512.11.2, compt meer
ontfangen als uytgegeven ende de rendanten schuldigh blijven152

35.3.14

Aldus gedaen ende gehoort, gereeckent ende geslooten, ten dage
ende maent ende jare als int hooft van desen. Ten oirconde
geteeckent:
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Pieter Huyghen
Aryen Pluenen Bouw
Bastyaen Aryensen
Aerien Huybertsen
Aryen Crijnnen
Mij present, Willem van Dijck, 1672
/190/
Naer het hooren ende sluyten deser reeckeningh is bij de Wel Edele
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Vrouwe van Alblasserdam tot H. Geestarmmeester voor desen
aenstaenden jare gestelt:
Jan Cornelis Groote Kees
Aryen Wouters Spruyt
Ten oirconde desen geteeckent op datum ut supra, Joseph Coymans
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     153 I.m.: Overgebracht bij den rendanten aen handen van den Wel Edelen Heere Joseph
Coymans, Heere tot Breucum Niwael etc., als soon ende speciael gecommitteerde van de Wel
Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders schout ende gerechten van
denselven dorpe, op den 3en Juny 1673.

     154 I.m.: Bij sloote van voorgaende hier op gesien ende aldaer gedoot.

     155 I.m.: Wert wel gebracht ende volght wel de voorgaende reeckeningh ende sij de
armmeesters gelast de restanten te vorderen.
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/191/
Reeckeninge Jan Cornelis Groote Kees ende Aryen
Wouters Spruyt als H. Geest armmeesters van
Alblasserdam ende dat van alsulcken ontfangh ende
uytgeeff mitsgaders handelingh ende administratie als
de voornoemde armmeesters sedert den 28en April 1672,
sijnde den dagh van de laeste reeckeningh tot den dage
deser reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest
armmens goederen ende incompsten gehadt hebben,
gestelt ende gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers
tstuck, stuyvers ende penningen naer advenant153

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh over soo veel

sij bij sloote van haere voorgaende reeckeningh geslooten
den 28en April 1672 aen den selven armen sijn schuldigh
gebleven, bedraegende de somme van154 35.3.14

/192/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van

75 gulden  over een jaer lantpacht van 4 mergen lants
genaempt t'Nieuwelandt Anno 1670 de somme van155 75.0.0

Rest ten laste van de weduwe van Bastiaen Cornelis Bouw over rest
vant jaer pacht 1667, 1668 ende 1669 129.1.12 ende ten laste van
den voornoemden Van der Wiel den pacht 1671 ende 1672 150 carolus
gulden, maeckende tsamen 279.1.12
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 11 gulden over een

jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1672, vermits niet ontfangen

memorie
- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts ende Aert den Burgers

weduwe de somme van 30 carolus gulden over een jaer huyre
van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het Papelant
verschenen Anno 1672, 30.0.0

/193/
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van

68.17.0 over rest van de lantpacht 1671 ende de heele pacht
1672 van 2 mergen lants gelegen int Kerckelandt, vermits
niet ontfangen  memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
van 13 gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt lants,
gelegen in Cortelant, verschenen Anno 1672, dus 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden in minderinge van een jaer lantpacht van 1 mergen 400
roeden lants gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert,
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     156 I.m.: Wert in toecomende niet verder desen post geleden dan onder betalinge van
behoorlijkce huyr off pachtpenningen.

     157 I.m.: Volght wel den jare ende voorgaende reeckeningh ende de brieven daer van
sijnde ende sij de rest gevordert van dese ende aengetogen posten.
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verschenen Anno 1672, dus 33.0.0
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 43 gulden over een

jaer
/194/ lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1672, dus 43.0.0
- Ontfangen van Claes Sterrenburghs weduwe de somme van 6.10.0

over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn,
verschenen Anno 1672 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, verschenen Anno 1672, dus 18.0.0

- Ontfangen van Willem Dircksz Schit de somme van 16.5.0 over
den derden termijn van 4 jaren huyre van een grient gelegen
in den Boesem  verschenen Mey 1672, vermits niet ontfangen

memorie
- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met het

getimmerte /195/ daer op staende, gelegen achter de kerck
dat bij de weduwe van Pieter Fredricx tot een aelmoes tot
wederseggens toe bewoont wert156 memorie

- Ontfangen van Theunis Gerrits lindewever de somme van 5
gulden over twee jaeren huyre van een huysken ende erve,
staende ende gelegen op de kant van Lammekenswael Anno 1670
ende 1671, dus

5.0.0
Rest mitsdien over tjaer Anno 1672  2.10.0
- Ontfangen van Aryen Crijnen Bruygom de somme van 6 gulden

over de helft van de huyre van 320 roeden lants gelegen in
Ottelants cavel in Blockweer Anno 1672 6.0.0

Rest over de huyr vant voorsz. landt ten laste van de kinderen van
Leendert Jans Smittie over t'jaer 1669, 6.0.0
- Vant op ende affscheepen vant vee is bij de rendanten tijde

deser reeckeningh niet ontfangen memorie
/196/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 18.0.0 over

rest van een jaer interest van 400 gulden cappitael
gehypotecqueert op 5/6 parten van sijn huys ende erve,
verschenen den 1en January 1671 ende een jaer rente
verschenen den 1e January 1672, dus157 memorie

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 gulden over een
jaer interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevestight op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder,
verschenen op Mey 1672, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van schout Jan van Asperen de somme van 8.10.0
over een jaer interest van 212 gulden cappitael rentende
tegen 4 ten hondert int jaer, verschenen den 13en Mey 1672,
vermits niet ontfangen memorie
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/197/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 20 carolus gulden over

2 jaren interest van 250 gulden cappitael, spesialijck
verseeckert op 375 roeden lants, grient ende vlichtlandt,
gelegen in Blockweer in een weerlants genaempt de Kerrecamp,
verschenen den 12en November 1671 ende 1672, vermits niet
ontfangen memorie

- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8
carolus gulden over een jaer interest van 200 gulden
cappitael tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte
helft ende volcomen eygendom van 2 mergen lants daer aen
behoorende, gelegen aen de Langesteegh in Vinckepolder,
verschenen den 26en September 1671, dus 8.0.0

Rest tjaer Anno 1672 de somme van 8.0.0
- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 16 gulden

over twee jaren interest van 200 gulden cappitael tegen vier
ten hondert int jaer, gevesticht op twee mergen lants in
Marremonnelant in Vinckepolder, verschenen den 20en
September 1671 ende 1672, vermits niet ontfangen memorie

/198/
- Jan Lamberts staet schuldigh over 7 jaren interest van 125

gulden cappitael van 125 gulden cappitael, verseeckert op
sijn huys ende erve, staende ende gelegen op den Dam,
verschenen den 21en November 1666, 1667, 1668, 1669, 1670,
1671, ende 1672 daer van bij de rendanten niets is ontfangen

memorie
- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 49 gulden over

t'restant vant jaer 1670 ende den heelen interest 1671 ende
1672 van 500 carolus gulden cappitael desen armen op hem
spreeckende heeft, verschijnt jaerlijcx den 7en Juny,
vermits bij den rendanten niet is ontfangen memorie

- Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen hercomende ter
saecke van achterstalligen interest van 150 gulden
cappitael, die gehypotecqueert gestaen hebben op sijne
huysinge ende erve staende ende gelegen in de Kerckstraet
alhier ende bij Cornelis Pieter Crijnen t'cappitael daer van
affgeleght, is daer van bij de rendanten niets ontfangen,
hier memorie

- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de
somme van 14.14.0 over drie jaren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, 1671 ende 1672, vermits niet ontfangen, dient voor

memorie
/199/
- Van de 50 gulden bij weduwe van Wouter Pieters schipper

desen armen besproocken, staende ten laste van Cornelis
Hermans van Veen is bij de rendanten niets ontfangen memorie

- Ontfangen van Pleun Aryens Commer de somme van 6 gulden over
den interest van 75 gulden cappitael verschenen den 13en
Maert 1671 ende 1672, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthoven de somme van 8 gulden
over een jaer interest van 200 gulden cappitael bij Cornelis
Aerts Burger desen armen gelegateert, verschenen den 10en
Mey 1672, tegen 4 ten hondert, vermits niet ontfangen memorie
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     158 I.m.: Zij t'blijck gevordert als vooren.

     159 I.m.: Bij quitantie dese ende aengetogene posten, behalven daer anders voor hoofft
staet.
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- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in
Barendrecht is bij de rendanten sedert t'ontfangen van de
31.10.0 in voorgaende reeckeningh gemelt, niets meer
ontfangen, dient voor158 memorie

/200/
Anderen ontfangh van erffenissen, legaeten, giften, openen van de
bussen als anders
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck wegens de Wel

Edele Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
thient 
Anno 1671 4.16.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 295.9.14

/201/
UYTGEEFF tegens den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Willem van Dijck, secretaris ende gaermeester

alhier, de somme van 50.8.0 op reeckeningh van de ongelden
Anno 1671 van den voorsz. armmens landt, bij quitantie, dus159

50.8.0
- Betaelt aen de armmeesters van Hendrick Iden Ambacht over de

helft vant hougelt van de kinderen van Saentgien Hendricx
volgens t'contract van den 16en Juny 1671 ende quitantie, de
somme van 49.10.0

- Betaelt aen Leendert Andries backer en winckelier, over
gelevert broot ende andere winckelwaren aen de arme
persoonen tijde deser reeckeningh gelevert bij declaratie
ende quitantie 31.14.4

- Betaelt aen Mr. Huygh Muyen chirurgijn, de somme van 44.18.0
over geleverde medicamenten ende kuyren aen arme persoonen
tijde deser reeckeningh gedaen volgens declaratie ende
quitantie, dus 44.18.0

/202/
- Betaelt aen Theunis de wever over verschot van reparatie aen

het huysken daer hij in woont 4.14.0
- Noch aen Maeycke Melsen aen gelt 2.0.0
- Noch aen Lijntgie Gerrits aen gelt de somme van 2.10.0
- Betaelt aen Machel Leenderts over weeffgelt 1.16.0
- Betaelt over coop van turff voor de arme luyden, de somme

van 18.17.0
- Betaelt aen Mr. Boudewijn over sijn tractement van t'leeren

van de arme kinderen, bij quitantie 6.6.0
- Betaelt aen Aert Foppen omme daer mede sijn costgelt te

betaelen, in twee reysen 10.0.0
- Noch aen Lijntgie Gerrits aen gelt 0.12.0
- Aen Berber Jans betaelt aen gelt 0.12.0
/203/
- Betaelt aen Pieter Aryens Soetman over t'repareren vant

straetgie voor Berber Noom Heynen huys 1.3.0
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     160 I.m.: Volght dese somme in den post van 4.13.0, ergo hier geroeyeert.

     161 I.m.: Dot slot is in naestvolgende reeckeningh gebracht, ergo hier geroyeert.
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- Betaelt aen Leendert den timmerman over verdient
arbeytsloon, bij quitantie 6.10.0

- Betaelt aen Berber Jans tot onderstant in haer armoede, bij
notitie 0.10.0

- Aen Kuyne Hendricx ter sacke voorsz. 0.5.0
- Aen Berber Jans ter saecke voorsz. 0.10.0
- Aen Bastiaentge Hendricx ter saecke voorsz. 0.6.0
- Aen Kuyne Hendricx ter sake voorsz. 0.6.0
- Aen Berber Jans ter sake voorsz. 0.18.0
- Aen deselve ter saecke alsvooren 0.6.0
- Aen deselve ter saecke voorsz. 0.6.0
/204/
- Aen deselve Berber Jans ter sake alsvooren 0.6.0
- Aen deselve ter voorsz. sake betaelt 0.6.0
- Aen Kuyne Hendricx ter saecke voorsz. betaelt 0.6.0
- Aen Bastiaentge Hendricx ter sake voorsz. 5.0.0
- Aen Berber Jans ter sake voorsz. 0.6.0
- Aen deselve ter sake voorsz. 0.6.0
- Betaelt aen Maeycke Melsen over coop van kaes 5.11.0
- Betaelt aen Aryen Huyberts over leverantie van kaes aen

Pietertgie de weefster 8.2.0
- Aen Aryen Pieters Bouw over huyshuyr vant huys daer Maeycke

Melsen in woont, bij quitantie 18.0.0
- Aen Mr. Boudewijn over een jaer leergelt van de arme

kinderen, bij quitantie160 (3.3.0)
/205/
- Betaelt aen Leendert Andries backer en winckelier alhier,

over leverantie van eetbare waren, bij declaratie ende
quitantie 26.8.0

- Betaelt aen Mr. Boudewijn over leergelt van de arme kinderen
ende ander, bij quitantie 4.13.0

- Betaelt aen Kuyne Hendricx aen gelt 0.9.0
- Aen deselve 0.6.0
- Aen deselve 0.12.0
- Aen deselve 0.6.0
- Aen deselve 0.12.0
- Aen deselve 0.6.0
- Betaelt aen Willem Cornelis van Slooten 3.1.0
- Aen Aryen Crijnen Bruygom van dijcken 1.0.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 310.14.4

Vereffent tegen den ontfangh, bedraegende 295.9.14, compt meer
uytgegeven als ontfangen161 15.4.6

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ter presentie
ende
/206/ overstaen, mitsgaders dage, maent ende jare int hoofft van
desen. Ten oirconde geteeckent:
Joseph Coymans
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Jan van Asperen
Pieter Huyghen
Bastyaen Aryensen
Aerien Huybertsen
Jan Maerynissen
Aryen Pluenen Bouw
Aryen Crijnen
Mij present, Willem van Dijck, 1673

Naer het hooren ende sluyten deser reeckeningh is bij de Wel Edele
Vrouwe van Alblasserdam tot H. Geestarmmeesters van desen jare
gestelt
Aryen Wouters Spruyt ende
Pieter Huyberts Croon
Ten oirconde desen geteeckent op datum als boven,
Joseph Coymans
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     162 I.m.: Overgebracht bij den rendanten aen handen van den Wel Edelen Heere Joseph
Coymans, Heere tot Breucum Niwael etc., als speciael gecommitteerde van de Wel Edele Vrouwe
Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders aen schout ende gerechten van denselven
dorpe, op den 7en April 1674.

     163 I.m.: Nota: Desen post is hierbij abuyselijck gestelt, alsoo in dese reeckeningh in
uytgeeff hier naer wert gevraeght.

     164 Geen bedrag ingevuld.

     165 I.m.: Wert wel gebracht ende volght wel de voorgaende reeckeningh ende sij de
armmeesters gelast de restanten te vorderen.
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/207/
Reeckeninge Aryen Wouters Spruyt ende Pieter Huyberts
Croon als H. Geest armmeesters van Alblasserdam ende
dat van alsulcken ontfangh ende uytgeeff mitsgaders
handelingh ende administratie als de voornoemde
armmeesters sedert den derden Juny 1673, sijnde den
dagh van de laeste reeckeningh tot den dage deser
reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest armmens
goederen ende incompsten gehadt hebben, gestelt ende
gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers tstuck, stuyvers
ende penningen naer advenant162

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh over soo veel

den voornoemden Aryen Wouters Spruyt ende Jan Cornelis
Groote Kees bij hare voorsz. laeste reeckeningh, gesloten
den 3en Juny 1673 aen den selven armen sijn schuldigh
gebleven, de somme van163 164

/208/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van de weduwe van Bastiaen Cornelis Bouw de somme

van 85.15.0 in minderingen van den lantpacht van 4½ mergen
lants genaempt het Nieuwelandt over de jaren 1667, 1668 ende
1669, dus165 85.15.0

- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van
89 gulden  in minderinge van den  pacht van de voorsz. 4
mergen lants genaempt het Nieuwelandt Anno over de jaeren
1671, 1672 ende 1673, dus 89.0.0
Noch ontfangen in minderinge alsvooren 19.0.0

108.0.0
Rest daerom ten laste van de voornoemde Van der Wiel op de voorsz.
drie jaren pachts noch 117.0.0
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 11 gulden over een

jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1672 11.0.0

Rest daerom noch over t'jaer pachts 1673 11.0.0
/209/
- Ontfangen van Cornelis Cornelis Redelijckheyts ende Aert

Aerts Burgers weduwe de somme van 30 carolus gulden over een
jaer huyre van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het
Papelandt verschenen Anno 1673 30.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van
104.17.0 over rest van de lantpacht 1671 ende de heele pacht
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1672 ende 1673 van 2 mergen lants gelegen int Kerckelandt,
in minderinge van den voorsz. pacht ontfangen 32.17.0

Rest daerom op de voorsz. pachter noch 72.0.0
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme

van 13 gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt lants,
gelegen in Cortelant, verschenen Anno 1673, dus 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden van een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
Anno 1673, dus 33.0.0

/210/
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 43 gulden over een

jaer lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen 1673, dus 43.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburghs weduwe de somme van 6.10.0
over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn,
verschenen Anno 1673 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, verschenen Anno 1673, dus 18.0.0

- Ontfangen van Willem Dircksz Schit de somme van 16.5.0 over
den derden termijn van 4 jaren huyre van een grient gelegen
in den Boesem  verschenen Mey 1672, vermits niet ontfangen

memorie
- Staet te letten dat desen armen competeert een erff met het

getimmerte /211/ daer op staende, gelegen achter de kerck
dat bij de weduwe van Pieter Fredricx bewoont wert daer van
niets is ontfangen166 memorie

- Ontfangen van Theunis Gerrits lindewever de somme van 5
gulden over twee jaeren huyre van een huysken ende erve,
staende ende gelegen op de kant van Lammekenswael Anno 1672
ende 1673, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van de kinderen van Leendert Jans Smittie 4.3.0 op
reeckeningh vant jaer 1669 ende van Aryen Crijnen Bruygom
3.0.0 op reeckeningh vant jaer lantpacht 1673 van 320 roeden
lants gelegen in Ottelants cavel in Blockweer, compt t'samen

7.3.0
Rest daerom ten laste van de voorsz. kinderen noch 1.17.0 ende ten
laste van Bruygom 3.0.0, compt t'samen 4.17.0
- Vant op ende affscheepen vant vee is bij de rendanten tijde

deser reeckeningh niet ontfangen memorie
/212/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 6.0.0 in

minderinge van een restant van een jaer interest van 400
gulden cappitael gehypotecqueert op 5/6 parten van sijn huys
ende erve, verschenen den 1en January 1672167 6.0.0
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Rest daerom opt voorsz. jaer interest noch 6.17.0 ende opt heele
jaer 1673 16.0.0, compt t'samen 22.17.0
- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 28 carolus gulden

over twee jaren interest van 350 gulden cappitael,
spesialijck gevestight op 4 mergen lants, gelegen in
Vinckepolder, verschenen Mey 1672 ende 1673 28.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 17
gulden over twee jaren interest van 212 gulden cappitael
rentende tegen 4 ten hondert int jaer, verschenen den 13en
Mey 1672 en 1673, vermits niet ontfangen168 memorie

/213/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 15.15.0 in minderinge

van 3 jaren interest van 250 gulden cappitael, spesialijck
verseeckert op 375 roeden lants, grient en vlichtlandt,
gelegen in Blockweer in de Kerrecamp, verschenen den 12en
November 1671, 1672 ende 1673 15.15.0

Rest daerom op den voorsz. drie jaren rente noch 14.5.0
- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8 gulden

over een jaer interest van 200 gulden cappitael tegen 4 ten
hondert, verseeckert op de gerechte helft van de wooningh
ende volcomen eygendom van 2 mergen lants daer aen
behoorende, gelegen aen de Langesteegh in Vinckepolder,
verschenen den 26en September 1672 8.0.0

Rest mitsdien tjaer rente van 1673 8.0.0
- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 16 gulden

over twee jaren interest van 200 gulden cappitael tegen vier
ten hondert int jaer, gevesticht op twee mergen lants in
Marremonnelant in Vinckepolder, verschenen den 20en
September 1671 ende 1672 16.0.0

Rest daerom t'jaer 1673, de somme van 8.0.0
/214/
- Jan Lamberts staet schuldigh over 8 jaren interest van 125

gulden cappitael, verseeckert op sijn huys ende erve,
staende ende gelegen op den Dam, verschenen den 21en
November 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 ende 1673
daer van bij de rendanten niets is ontfangen memorie

- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 25 carolus
gulden in minderinge vant restant vant jaer 1670 ende den
heelen interest 1671, 1672 ende 1673 van 500 carolus gulden
cappitael desen armen op hem spreeckende heeft, verschijnt
jaerlijcx den 7en Juny, dus 25.0.0

Rest mitsdien op de voorsz. jaren interest noch 44.0.0
- Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen vellecooper

hercomende ter saecke van achterstalligen interest van 150
gulden cappitael, die gestaen hebben op sijne huysinge ende
erve staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier ende bij
Cornelis Pieters Crijnen t'cappitael daer van affgeleght is,
is bij de rendanten niets ontfangen memorie

/215/
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de
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somme van 19.12.0 over vier jaren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, 1671, 1672 ende 1673, vermits niet ontfangen

memorie
- Van de 50 gulden bij weduwe van Wouter Pieters schipper

desen armen besproocken, staende ten laste van Cornelis
Hermans van Veen is bij de rendanten niets ontfangen memorie

- Ontfangen van Pleun Aryensse Commer de somme van 6 gulden
over den interest van 75 gulden cappitael verschenen den
13en Maert 1671 ende 1672 6.0.0

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthove tot Alblas, de somme
van 6.6.0 in minderinge van twee jaren interest van 200
gulden cappitael bij Cornelis Aerts Burger desen armen
gelegateert, tegen 4 ten hondert, verschenen Mey 1672 ende
1673, dus 6.6.0

Rest mitsdien op de voorsz. 2 jaren interest noch 9.14.0
/216/
- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in

Barendrecht is bij de rendanten sedert t'ontfangen van de
31.10.0 in voorgaende reeckeningh gemelt, niets meerder
ontfangen, dient voor169 memorie

/217/
Anderen ontfangh van erffenissen, maeckingen, legaten, openen van
de bussen als anders
- Op den 9en Augusty 1673 de bussen geopent ende daer in

bevonden 4.14.0
- Den 18en January 1674 ontfangen uyt handen van Huygh

Willems, diaken, int slot van reeckeningh 3.6.12
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck wegens de Wel

Edele Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
tient Anno 1672, voor den armen bedongen over 48 bloccken a
2 stuyvers 4.16.0

- Ontfangen van Jan Willems Deught de somme van 4 gulden over
huyr van t'huysken van Jannitgie Pieter Kuyse 4.10.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 516.12.12

/218/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Alewijn Phillips, backer ende winckelier, over

gelevert broot ende andere waren aen de arme persoone tijde
deser reeckeningh gelevert, volgens twee declaratien ende
quitantien t'samen de somme van170 127.7.0

- Betaelt aen Mr. Huygh Muyen, chirirgijn alhier, over
geleverde medicamenten ende verdient meesterloon aen de arme
persoone tijde deser reeckeningh gedaen, bij quitantie de
somme van 36.8.0

- Betaelt aen Mr. Goosen Willems over meesterloon ende
geleverde medicamenten aen Berber Jans, bij accort ende
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quitantie 25.0.0
- Den 20en October 1673 betaelt tot coop van turff voor de

arme luyden, de somme van 23.12.0
- Den 4e Julius 1673 aen Leendert Bastiaens betaelt van aerde

te verwercken 0.6.0
/219/
- Betaelt aen Leendert Jans Smittie over dijckgelt 1.0.0
- Aen Willem Cornelis Spruyt van slooten 0.13.12
- Aen Bastiaen Jasse over pallisade 2.8.0
- Aen Jan Gijsberts over deckloon betaelt 1.0.0
- Den 8en November gegeven aen Pieter Jacobs Stout van dijcken

1.0.0
- Compt noch in uytgeeff over soo veel Jan Cornelis Groote

Kees, gewesene armmeester bij sloote van sijne reeckeningh,
op den 3en Juny 1673 gesloten, te boven is gecomen,
bedraegende 15.4.6

- Betaelt aen den deurwaerder Chatterton om eenige insinuatie 
van restanten 2.0.0

- Betaelt aen Van der Wiel over t'wegen van gebiljetteerde
teughpaerden 3.0.0

- Abraham Pijl cort op sijn interest van cappitaele leeninge
100en ende 200en penningh 1673 8.15.0

- Betaelt aen denselven Pijl over huyshuyr van haer huys voor
Hendrick de wever nae sijn vrous doot 6.0.0

/220/
1673

4en Juny171

- Gegeven aen een vreemde vrouw 0.10.0
- Pietertgie de weeffster ditto 0.17.0
- Ditto Kuyn Hendricx 0.6.0
- 12 ditto Berber Jans 0.12.0
- 20 ditto aen Kuyne 0.6.0
- 20 ditto aen een vremde vrou kaes 0.10.0
- 25 ditto de vremde vrou 0.10.0

3.11.0
July
- Den 1en aen Kuyn 0.6.0
- 12en den vremde man 0.10.0
- Ditto Berber Jans 0.6.0
- 15en ditto de wed. van Aryen Deught 0.4.0
- 21 ditto Berber Jans 0.8.0
- 29en July Saentge Hendricx 0.4.0
- 29 ditto de vremde vrou kaes 0.5.0
- 30en de wed. van Aey de Deught 0.3.0

2.6.0
Augusty
- 4en Berber Jans 0.6.0
- 6en deselve 0.4.0
- 9en Pietertge de weffster 0.6.0
- 12en Berber Jans 0.8.0
- 20en deselve 0.4.0
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- 29en deselve 0.4.0
- 29en aen Machel de weffster betaelt 

doe Pietertge de weffster sieck lach 3.3.0
4.15.0

September
- Den 3en September aen Saentge Hendricx gegeven 0.6.0
- Den 4en aen Kuyn 0.6.0
- Ditto Hendrick de wevers kinderen 2 paer koussen gecocht2.6.0
- 11en ditto Kuyn 0.6.0
- 20 ditto Berber 0.6.0
- 29 ditto Berber 0.4.0

3.14.0
- Den 6en September 1673 betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl

over hougelt van Leendertgie Pleunen, bij quitantie 85.15.0
/221/
October
- 4en october aen Dirck de snijder over arbeytsloon betaelt0.14.0
- 5 ditto aen Berber Jans 0.6.0
- 13 ditto aen deselve 0.6.0
- 16 ditto aen Ary de Deughts weduwe 0.4.0
- 20en ditto aen Berber Jans 0.6.0
- 24 ditto aen Saentge Hendricx 0.4.0
- 24 ditto aen Berber Jans 0.4.0
- 25 ditto aen Lijntge Gerrits 0.4.0
- 27 ditto aen Berber Jans 0.8.0

2.16.0
November
- 3en November gegeven aen Berber Jans 0.4.0
- 8en ditto aen deselve 0.3.0
- 12 ditto aen deselve 0.4.0
- Ditto aen Saenties 0.3.0
- 17en aen deselve 0.7.0
- 18en aen Teunis Gerrits 0.6.0
- 24en aen Berber Jans 0.6.0
- Ditto aen Lijntgie Gerrits 0.4.0
- Ditto aen de weduwe van Ary de Deught 0.4.0
- 25en aen Teunis Gerrits 0.6.0
- Ditto aen Kuyn en Saen 0.12.0
- 28 aen Jan de wever voor weven voor Berber Jans 1.16.0
- 29en gegeven aen Teunis Gerrits 0.6.0
- Ditto gecocht aen vries tot broecken voor 

Hendrick de wevers jongens 3.2.0
8.3.0

December
- 3en December aen Kuyntge Hendricx 0.6.0
- 7en aen Saentgie 0.4.0
- 8en aen Berber Jans 0.4.0
- Ditto aen Teunis Gerrits 0.8.0
- 10en aen Berber Jans 0.6.0
- Ditto aen Saentie 0.4.0
- Ditto aen Teunis Gerrits 0.5.0
- 11en aen Maerigie Pieters over linde laken tot 4 hemden 

voor Hendrick de wevers kinderen 7.0.9
- Ditto aen Cornelis den deckers weduwe voor 2 hemden 
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voor Hendrick de wever 3.10.0
- 13 ditto aen Kuyntgie Gerrits 0.4.0
- 18 ditto Berber Jans 0.6.0
- 27en deselve 0.6.0

13.3.0
/222/

1674
January
- Den 2en January Berber Jans 0.6.0
- 3en aen Cornelis Pijl voor Maerten Hendricx 

in sijn sieckte gegeven 6.6.0
- 4en ditto aen Willem Crijnen op reeckeningh vant 

houwen van Hendrick de wever 8.0.0
- 9en aen Kuyn Hendricx 0.6.0
- 10en ditto betaelt aen Pieter Huyberts over 

schoenen te maken en lappen Anno 1672 ende 1673 10.13.0
- 16 ditto Berber Jans 0.8.0
- 16en ditto aen Dirck de snijer van 2 paer broecke 

te maecken voor Hendrick de wevers kinderen 0.10.0
- Den 19en aen Maerten Hendricx gegeven 0.8.0
- 21en aen Berber Jans 0.6.0
- Ditto aen Willem Crijnen op reeckeningh vant 

houwen van Hendrick de wever 7.0.0
- 29 ditto aen Berber Jans 0.5.0

34.10.0
February
- 12en February aen Berber Jans 0.6.0
- 13en aen Lijntgie Gerrits 0.4.0
- 17en aen Berber Jans 0.6.0
- 17 ditto betaelt aen Cornelis Abrams Pijl over hougelt 

van de soon van Hendrick de wever, op reeckeningh 6.6.0
- 24en ditto gegeven aen Berber Jans 0.6.0
- 28en aen deselve 0.9.0
- Ditto aen Teunis Gerrits 0.6.0

8.3.0
Maert
- 5en Maert aen Berber Jans 0.6.0
- 15 ditto aen deselve 0.6.0
- 18 ditto deselve 0.6.0
- 24en Willem Crijnen op reeckeningh van 

hougelt van Hendrick de wever 2.0.0
- 25en ditto Maerten Hendricx in verscheyde reysen 2.15.0
- 26en ditto Berber Jans 0.7.0
- Betaelt aen Leendert Cornelis timmerman over 

2 dootkisten van Neeltgie Tromp ende 
Pietertgie de weeffster te maecken 8.0.0

14.0.0
- 31en Maert aen Berber Jans 0.6.0
- Ditto aen Aey de Deughts weduwe 0.12.0

14.18.0
/223/
- Betaelt aen Pieter Cornelis Stout over dat hij sustineerde

van den interest int testament van Noomssoon te competeren
3.3.0
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- Aen Berber Noom Heynen gegeven 0.6.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 444.1.2

Vereffent tegen den ontfangh, bedraegende 516.12.12, compt meer
ontfangen als uytgegeven en de rendanten schuldigh blijven72.11.10
- Ontfangen noch van verscheyde persoonen die haer 

namen geswegen willen sijn, tot giffte, de somme van 10.15.0

83.6.10

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende gesloten ter presentie ende
overstaen, mitsgaders dage, maent ende jaere als int hooft van
desen. Ten oirconde geteeckent:
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Bastyaen Aeryensen
Aryen Crijnen
Jan Maerynnesz.
Mij present, Willem van Dijck, 1674
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/224/
Reeckeninge Pieter Huyberts Croon ende Pieter
Gijsberts Pijl als H. Geest armmeesters van
Alblasserdam ende dat van alsulcken ontfangh ende
uytgeeff mitsgaders handelingh ende administratie als
de voornoemde armmeesters sedert den 7e April 1674,
sijnde den dagh van de laeste reeckeningh tot den dage
deser reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest
armmens goederen ende incompsten gehadt hebben,
gestelt ende gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers
tstuck, stuyvers ende penningen naer advenant172

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen alhier eerst in ontfangh over soo veel

de voorgaende armmeesters bij sloote van hare laest gedaene
reeckeningh, geslooten den 7en April 1674 aen den voorsz.
armen sijn schuldigh gebleven, bedraegende de somme van

83.6.10
/225/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van de weduwe van Bastiaen Cornelis Bouw de somme

van 30 carolus gulden over het restant van lantpacht van 4½
mergen lants genaempt het Nieuwelandt over de jaren 1667,
1668 ende 1669, 30.0.0

- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van
81.4.0 in minderinge van lantpacht van de voorsz. 4 mergen
lants genaemt het Nieuwelandt over rest vant jaer 1672 ende
opt jaer 1673, dus 81.4.0

Rest daerom op den pacht Anno 1673 ende 1674 110.16.0
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 11 gulden over een

jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1673 11.0.0

/226/
- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts ende Aert den Burgers

weduwe de somme van 15 carolus gulden over een jaer huyre
van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het Papelandt
verschenen Anno 1674 15.0.0

Rest daerom ten laste van Redelijckheyts weduwe gelijcke 15.0.0
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van

108 carolus gulden over lantpacht van 2 mergen lants gelegen
int Kerckelandt, Anno 1672, 1673 ende 1674, vermits niet
ontfangen memorie

- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
van 13 carolus gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt
lants, gelegen in Cortelant, Anno 1674 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden van een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
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Anno 1674, dus 33.0.0
/227/
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 43 gulden over een

jaer  lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen 1674 43.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburghs weduwe de somme van 6.10.0
over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn, Anno
1674

6.10.0
- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een

jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, verschenen Anno 1674 18.0.0

- Ontfangen van Willem Dircx Schit de somme van 16.5.0 over
den derden termijn van 4 jaren huyre van een grient gelegen
in den Boesem  verschenen Mey 1672 16.5.0

- Ontfangen van Aryen Cornelis Coelhoeck de somme van 300
carolus gulden over coop van 1 erff ende getimmerte daer op
staende, gelegen achter de kerck, dat bij de weduwe van
Pieter Fredricx tot een aelmoes te besitten plagh 300.0.0

/228/
- Ontfangen van Theunis Gerrits wever de somme van 7.10.0 over

drie jaren huyre van een huysken ende erve, staende ende
gelegen op de kant van Lammekenswael Anno 1672, 1673ende
1674, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van de kinderen van Leendert Jans Smittie de somme
van 6 gulden over een jaer lantpacht van 320 roeden lants
gelegen in Ottelants cavel in Blockweer Anno 1674 6.0.0

Rest daerom ten laste van de voorsz. kinderen noch 1.17.0 ende ten
laste van Bruygom 3.0.0, compt t'samen 4.17.0
- Vant op ende affscheepen vant vee is tijde deser reeckeningh

bij de rendanten niet ontfangen memorie
/229/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 38.17.0 over

interest van 400 gulden cappitael gehypotecqueert op 5/6
parten van sijn huys ende erve, over drie jaren, verschenen
den 1en January 1672, 1673 ende 1674 38.17.0

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 gulden over een
jaer interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevestight op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder,
verschenen Mey 1674, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 25.10.0
over drie jaeren interest van 212 gulden cappitael rentende
tegen 4 ten hondert int jaer, verschenen den 13en Mey 1672,
1673 ende 1674 , vermits niet ontfangen memorie

/230/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 24.5.0 over 3 jaeren

interest van 250 gulden cappitael, spesialijck verseeckert
op 375 roeden grient ende vlichtlant, gelegen in Blockweer
in de Kerrecamp, verschenen den 12en November 1672, 1673
ende 1674, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 16
gulden over twee jaren interest van 200 gulden cappitael
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tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte helft van de
wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen lants daer aen
behoorende, gelegen in Vinckepolder aen de Langesteegh,
verschenen den 26en September 1673 ende 1674, vermits niet
ontfangen memorie

- Ontfangen van Adriaen Cornelis Bouw de somme van 16 gulden
over twee jaren interest van 200 gulden cappitael tegen vier
ten hondert int jaer, gevesticht op twee mergen lants in
Marremonnelant in Vinckepolder, verschenen den 26en
September 1673 ende 1674, vermits niet ontfangen memorie

/231/
- Jan Lamberts staet schuldigh over 9 jaren interest van 125

gulden cappitael, verseeckert op sijn huys ende erve,
staende ende gelegen op den Dam, verschenen den 21en
November 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673 ende
1674, daer van bij de rendanten niets is ontfangen memorie

- Ontfangen van Aryen Pleunen Bouw de somme van 115 gulden in
minderinge van het cappitael van 500 gulden cappitael ende
den verloopen interesten van dien, die desen armen op hem
spreeckende heeft, verschijnende den interest jaerlijcx den
7en Juny op t'jaer 1670, 1671, 1672, 1673 ende 1674, dus

115.0.0
Rest mitsdien opt voorsz. cappitael ende interest noch 419.0.0
- Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen vellecooper

hercomende ter saecke van achterstallige interesten van 150
gulden cappitael, die gestaen hebben op sijne huysinge ende
erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier ende bij
Cornelis Pieters Crijnen cappitael daer van affgeleght is,
is bij de rendanten niet ontfangen memorie

/232/
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de

somme van 24.2.0 over vijf jaeren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, 1671, 1672, 1673 ende 1674, vermits niet ontfangen

memorie
- Van de 50 gulden bij weduwe van Wouter Pieters schipper

desen armen besproocken, staende ten laste van Cornelis
Hermans van Veen is bij de rendanten niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Pleun Aryensse Commer de somme van 6 gulden
over den interest van 75 gulden cappitael verschenen den
13en Maert 1673 ende 1674 6.0.0

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthoven tot Alblas, over den
interest van 200 gulden cappitael bij Cornelis Aerts Burger
desen armen gelegateert, tegen 4 ten hondert, verschenen
over rest vant jaer 1672, 1673 ende 1674, in minderinge van
dien, de somme van 8.0.0

Rest daerom opt jaer Anno 1673 ende 1674 noch 9.14.0
/233/
- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in

Barendrecht is bij de rendanten sedert t'ontfangen van de
31.10.0 in voorige reeckeningh gemelt, niets meer ontfangen,
dient daerom hier voor memorie

/234/
Anderen ontfangh van erffenissen, maeckingen, legaten, openen van



HEILGE GEEST ARMEN ALBLASSERDAM 1674-1675

     173 Niet ingevuld.

     174 Kerkeraadsnotulen 15-7-1674: Kerkenraet gehouden sijnde, is binnengestaen schout
Jan van Asperen, geassisteert met twee leden van de gerechte van Alblasserdam, te weten
Bastiaen Arienssen en Jan Marynessen, nevens de twee dorpsarmmeesteren Pieter Huybertsen
Kroon en Pieter Pijl, voordraegende dat nademael de dorparmmeesteren vernoemt verklaerden
de hooge noot en de weynigh subsidien van de armen onder haer administratie behoorende, sij
van raede geworden waeren bij de kerkenraet te versoecken, gelijck sij versochten bij dese,
dat de kerkenraet haer wilde toestaen de helft van de collecte welke ten behoeve van de
diaconysarmen ontfangen wierden. Waer op gemelte persoonen uyt en weder ingestaen sijnde,
tot antwoort bekoomen hebben, dat de kerkenraet dat haer versoek niet konden, noch wilden
toestaen als sijnde een exempel sonder exempel, met de redenen haer daer toe moverende,
doch dat sij haer adviserende aenwesen de halve collecten, welke ten behoeve van de kerck
ingegaert worden, als mede een bosch in de kerk te setten etc. Hier naer is de kerkenraet
gescheyden.
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de bussen als anders
- Op den ....173 de bussen geopent ende daer in bevonden,

vermits niet geopent compt voor memorie
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck wegens de Wel

Edele Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
tient Anno 1673, voor den armen bedongen ende dat over 42
bloccken a 2 stuyvers t'block 4.14.0

- De rendanten hebben noch sedert den 12en Augusty 1674 met
het kerckesacxgie in de kercke onder de respectyve
predicatien tot den 30en December 1674 incluys omgegaen ende
in de voorsz. tijt gecollecteert aen gelt de somme van
107.5.0, die de rendanten alhier in ontfangh brengen, dus174

107.5.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 736.1.10

/235/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen den gaermeester van Alblasserdam over ongelden

van den armmens landt, bij declaratie ende quitantien in
twee reysen de somme van 267.13.0

- Betaelt aen Wouter Willems, H. Geest armmeester tot Hendrick
Iden Ambacht over houwgelt van de vijff kinderen van de Goe
Jan in twee reysen volgens quitantie de somme van 110.15.0

- Betaelt aen den secretaris over ongelden van des armens
landt Anno 1671 en 1672, vervallen bij quitantie 66.14.0

- Betaelt aen Mr. Huygh Muyen over meesterloon en geleverde
medicamenten volgens declaratie ende quitantie 43.10.0

- Betaelt aen denselven ter saecke voorsz., bij quitantie18.2.0
- Betaelt aen Mr. Jan Laetingh ter saecke voorsz. volgens

reeckeningh ende quitantie 12.0.0
/236/
- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl over hougelt van

Leendertgie Pleunen in twee reysen 69.9.0
- Betaelt aen Pieter Willems Biesevelt over hougelt van de

soon van Hendrick de wever voor een halff jaer, bij
quitantie 18.0.0

- Betaelt aen Cornelis Gerrits Cranendoncq, armmeester in
Hendrick Iden Ambacht over verschot voor de kinderen van de
Goe Jan gedaen, volgens reeckeningh ende quitantie 12.16.0

- Betaelt aen Pieter Pleunen over coop van 30 tonnen turff
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voor de arme luyden, bij quitantie 14.5.0
- Betaelt aen Alewijn Phillips over geleverde eetwaeren in

twee reysen, volgens quitantie 11.13.0
- Betaelt aen Leendert Andries backer ter saecke voorsz.,

volgens quitantie
8.15.0

- Betaelt aen Aryen Pieters Bouw over huyshuyr van het huys
daer Maritgie Melsen woont 18.0.0

/237/
- Betaelt over strijckgelt opt erffken daer Anneken Fredricx

gewoont heeft, bij notitie 1.4.0
- Betaelt aen den deurwaerder over executie van verponding van

het huys van Pieter Cornelis Stout 11.0.8
- Betaelt aen Maritgie Jaspers over leverantie van een laecken

voor de soon van Hendrick de wever doen hij het quaet been
hadt 1.4.0

- Betaelt aen Theunis Gerrits doen sijn vrouw sieck was 0.12.0
- Aen denselven ter saecke voorsz. 0.15.0
- Betaelt aen Kuyntgie Hendricx over hougelt van de moeder

voor ses weecken 10.10.0
- Noch gegeven aen Theunis Gerrits 0.16.0
- Noch aen denselven 0.6.0
- Aen Saentgie Hendricx gegeven 0.6.0
/238/
- Noch gegeven aen Theunis Gerrits 0.10.0
- Noch betaelt over een paer koussen van Berber Jans 0.14.0
- Noch betaelt aen Theunis Gerrits 0.8.0
- Betaelt aen de weduwe van Cornelis Jan Cleysse over

leverantie van 2 hemden voor de soon van Hendrick de wever
3.10.0

- Betaelt aen Mr. Boudewijn Manout over het begraven van
dooden ende het leeren van de arme kinderen, bij quitantie,
de somme van 6.3.0

- Noch gegeven aen Saentgie Hendricx 0.5.0
- Noch aen Dirckgien Aryens gegeven 0.10.0
- Aen Theunis Gerrits 0.6.0
- Noch gegeven aen een vremde vrouw die sieck was en aen

Wouter Brandewijn om deselve in Crimpen te brengen, tsamen
1.18.0

- Noch gegeven aen Dirkgien Aryens 0.10.0
/239/
- Noch gegeven aen Kuyntgie Hendricx man voor de slaepbanck

daer Berber in leyt 1.0.0
- Noch gegeven aen Dirckgien Aryens 0.10.0
- Noch gegeven aen de weduwe van Aryen Willems Deught in 13

reysen 1.4.0
- Noch gegeven aen Jan Hendricks Tromp in 20 reysen over

hougelt van sijn moeder tot 2 gulden s'weecks, de somme van
51.14.0

- Noch gegeven aen Dirckgien Aryens in 5 reysen 4.10.0
- Betaelt aen Pieter Goris smit over het maecken van een

sleutel 0.5.0
- Aen Lijntje Gerrits 0.3.0
- Betaelt over stoff en toebehoorten tot een hemtrock ende
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broeck
4.3.0

- Aen Dirck de cleermaecker over t'maecken van de cleeren voor
Hendrick de wevers soon, bij quitantie 3.4.0

/240/
- Betaelt over coop van out linde voor Berber Jans 0.12.0
- Noch gegeven aen Lijntgie Gerrits 0.6.0
- Noch aen Theunis Gerrits 1.0.0
- Aen denselven noch gegeven 0.16.0
- Noch aen Lijntgie Gerrits gegeven 0.6.0
- Noch aen den soon van Hendrick de wever 0.6.0
- Betaelt aen Pieter Jacobs over t'maecken van den dijck 1.0.0
- Noch gegeven aen Lijntgie Gerrits 0.6.0
- Betaelt aen Pieter Pleunen over coop van 2 tonnen turff

0.16.0
- Aryen Pieters Bouw heeft gecort over de cappitaele leeningh

100en ende 200en penningh 1673 12.0.0
/241/
- Noch gegeven aen Lijntgie Gerrits 0.6.0
- Noch aen deselve 0.6.0
- Noch gegeven aen de kinderen van Jan Davits 0.6.0
- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl op reeckeningh vant

houwen van Leendertgie Pleunen 6.6.0
- Betaelt aen Lijsbet Pleunen Bou over t'maecken van 2 hemden

0.16.0
- Geleent aen Jan Leenderts vrouw aen gelt, de somme van

15.14.0
- Betaelt aen Willempgie Pijl over verschot van cleeren voor

Leendertgie Pleunen 2.6.0
- Noch gegeven aen Maeycken Melsen 3.3.0
/242/
- Betaelt aen Pieter Huyberts over arbeytsloon vant lappen van

schoenen
5.0.0

- Betaelt aen Kuyntgie Hendricx in 6 reysen 5.8.0
- Noch gegeven aen de kinderen van Hendrick de wever doen sij

omgingen
0.8.0

- Gegeven aen Pieter Cornelis Stout 1.0.0
- Betaelt over uytrustingh van de soon van Hendrick de wever

doen hij nae zee gingh 5.10.0
- Berber Jans in 10 reysen tot haer onderhout 3.6.0
- Betaelt aen Cornelis Abrams Pijl over hougelt van den

jongsten soon van Hendrick de wever 18.8.0
- Betaelt aen Aryen Wouters over hougelt van den outsten soon

van Hendrick de wever 22.0.0
/243/
- Betaelt aen Aryen Crijnen de Cleyne over leverantie van

branthout voor de arme luyden 9.10.0
- Gegeven aen de weduwe van Aryen Willems Deught 0.7.0
- Betaelt aen Van der Wiel over huyshuyr van deselve weduwe

6.0.0
- Betaelt aen Aeltgie Bastiaens over hougelt en dootkist van

Hendrick de wever 6.10.0
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- Gegeven aen de kinderen van Jan Davits 0.4.0
- Gegeven aen Saentgie Hendricx 0.6.0
- Betaelt aen Pieter Huyberts over schoenlapgelt 1.8.0
/244/
- Noch gegeven aen Jan Davits kinderen 0.4.0
- Betaelt aen Kuyntgie Hendricx over hougelt van haer moeder,

2 weecken 3.10.0
- Betaelt over coop van goet voor Jan Hendricx Tromp doe hij

naer Oostindien gingh 17.0.0
- Betaelt over hougelt van Berber Jans aen Tromp 2.0.0
- Betaelt aen de kinderen van Jan Davits 0.4.0
- Betaelt over hougelt van Berber Jans aen Tromp 2.0.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 951.1.10

Vereffent met den ontfangh, bedraegende 936.1.10, compt meer
/245/ uytgegeven dan ontfangen, de somme van 15.0.0

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ter presentie
ende ten overstaen, mitsgaders maent ende jaer als int hooft van
desen. Ten oirconde desen geteeckent,
Joseph Coymans
Jan van Asperen

Ende waeren van de heemraden verders onderteeckent,
Bastiaen Aryens, Aryen Huyberts, Jacob Lievens, Jan Gijsberts,
Roelant Jespersse, Aryen Crijnen, Jan Marinis
Mij present, Willem van Dijck, 1675

Accordeert naer collatie mette geteeckende minutte bij mij
secretaris tot Alblasserdam, Willem van Dijck, 1675.
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     175 I.m.: Gepresenteert ende overgebracht bij den rendanten aen handen van den Wel
Edelen Heere Joseph Coymans als soon ende speciael gecommitteerde van de Wel Edele Vrouwe
Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders aen schout ende gerechten van denselven
dorpe, op den 17en April 1676.

91

/246/
Reeckeninge Pieter Gijsberts Pijl ende Pieter Jans
Focker als H. Geest armmeesters van Alblasserdam ende
dat van alsulcken ontfangh ende uytgeeff mitsgaders
handelingh ende administratie als de voornoemde
armmeesters sedert den 10en Mey 1675, sijnde den dagh
van de laeste reeckeningh tot den dage deser
reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest armmens
goederen ende incompsten gehadt hebben, gestelt ende
gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers tstuck, stuyvers
ende penningen naer advenant175

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- Alsoo de rendanten bij sloote van hare laeste reeckeningh,

gesloten den 10en Mey 1675 te boven sijn gecomen de somme
van 15 carolus gulden, dewelcke hier naer in uytgeeff deser
reeckeningh werden gebracht, soo dient dit hier alleen voor memorie

/247/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van

47.4.0 in minderinge van lantpacht van de voorsz. 4 mergen
300 roeden lants genaempt het Nieuwelandt Anno 1673, 1674
ende 1675, de somme van 47.4.0

Rest daerom op den pacht van de jaeren 1673, 1674 ende 1675
138.12.0

- Ontfangen van Mr. Huygh Muyen de somme van 11 carolus gulden
over een jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie
Mr. Jannenweer in Blockweer Anno 1674 11.0.0

- Ontfangen van Redelijckheyt over een jaer huyre van 1 mergen
225 roeden lants genaempt het Papelandt Anno 1674 15.0.0

/248/
- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts ende Aert den Burgers

weduwe de somme van 15 carolus gulden over een jaer huyre
van 1 mergen 225 roeden lants, genaempt het Papelandt,
verschenen Anno 1675 15.0.0

Rest daerom ten laste van Redelijckheyts weduwe gelijcke 15.0.0
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van

36 carolus gulden over lantpacht van 2 mergen lants gelegen
int Kerckelandt, verschenen 1672, 1673, 1674 ende 1675,
bedragende over de huyre vant voorsz. lant over alle de
voorsz. jaeren 144 gulden, daerop in minderinge van dien
maer ontfangen is 50.0.0

Rest daerom ter saecke voorsz. over de voorsz. jaeren 94.0.0
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme

van 13 carolus gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt
lants, gelegen in Cortelant, Anno 1675 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
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gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
Anno 1675, dus 33.0.0

/249/
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 37 gulden over een

jaer  lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen 1675 37.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburghs weduwe de somme van 6.10.0
over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn, Anno
1675 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, 
over den jare 1675 18.0.0

- Ontfangen van Willem Dircx Schit de somme van 16.5.0 over
den vierden termijn van 4 jaeren huyre van een grient
gelegen in den Boesem  verschenen Mey 1676 16.5.0

- Ontfangen van Theunis Gerrits lindewever de somme van 10
carolus gulden over vier jaeren huyre van een huysken ende
erve, staende ende gelegen op de kant van Lammekenswael Anno
1672, 1673, 1674 ende 1675, vermits niet ontfangen memorie

/250/
- Ontfangen van de kinderen van Leendert Jans Smittie door

handen van Pieter Jacobs over een jaer lantpacht van 320
roeden lants gelegen in Ottelants cavel in Blockweer Anno
1675 4.10.0

Rest daerom ten laste van de voorsz. kinderen noch 1.17.0 ende ten
laste van Bruygom 3.0.0, compt t'samen 4.17.0

Anderen ontfangh vant op ende affscheepen vant vee
- Alsoo tijde deser reeckeningh vant op ende affscheepen vant

vee bij de rendanten niet en is ontfangen, dient hier voor
memorie

/251/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 16 gulden over

interest van 400 gulden cappitael gehypotecqueert op 5/6
parten van sijn huys ende erve, tegen vier ten hondert int
jaer, over 1 jaeren, verschenen den 1en January 1675,
vermits niet ontfangen dient hier voor memorie

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 14 gulden over een
jaer interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevestight op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder,
verschenen Mey 1674 14.0.0

Rest daerom 1 jaer verschenen op Mey 1675 14.0.0
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 34

caroly guldens over vier jaeren interest van 212 gulden
cappitael rentende tegen 4 ten hondert int jaer, verschenen
den 13en Mey 1672, 1673, 1674 ende 1675, vermits niet
ontfangen memorie

/252/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 34.5.0 over 4 jaeren

interest van 250 gulden cappitael, spesialijck verseeckert
op 375 roeden grient ende vlichtlant, gelegen in Blockweer
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in de Kerrecamp, verschenen den 12en November 1672, 1673,
1674 ende 1675, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 16
gulden over twee jaren interest van 200 gulden cappitael
tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte helft van de
wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen lants daer aen
behoorende, gelegen in Vinckepolder aen de Langesteegh,
verschenen den 26en September 1673 ende 1674 16.0.0

Rest daerom over t'jaer interest 1675 8.0.0
- Ontfangen uyt de prefferentie van den boedel van Adriaen

Cornelis Bouw gehouden voor de Hooge Vierschaer van
Zuythollandt, de somme van 183 carolus gulden, in minderinge
van de somme van 200 carolus gulden cappitael ende de
verloope interesten vandien, die desen armen op seeckere
twee mergen lants gelegen in Marremonnelant in Vinckepolder
onder Alblasserdam te spreecken hadde, dus deselve 183.0.0

/253/
- Jan Lamberts staet schuldigh over 10 jaren interest van 125

gulden cappitael, verseeckert op sijn huys ende erve,
staende ende gelegen op den Dam, verschenen den 21en
November 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673,
1674 ende 1675, daer van bij de rendanten niets is ontfangen

memorie
- Ontfangen uyt de prefferentie van de Hooge Vierschaer van

Zuythollandt, wegens Adriaen Pleunen Bouw de somme van
206.19.0 in minderinge van de somme van 449 caroly gulden
ende de verloopen interesten vandien, die desen armen
volgens seeckere obligatie van date den ....176 op denselven
spreeckende hadde, dus hier deselve 206.19.0

Rest mitsdien opt voorsz. cappitael ende interest noch 242.1.0
- Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen vellecooper

hercomende ter saecke van achterstallige interesten van 150
gulden cappitael, die gestaen hebben op sijn huysinge ende
erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier ende bij
Cornelis Pieters Crijnen t'cappitael daer van affgeleght is,
is bij de rendanten niets ontfangen memorie

/254/
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de

somme van 29.8.0 over ses jaeren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, 1671, 1672, 1673, 1674 ende 1675, vermits niet
ontfangen memorie

- Van de 50 gulden bij weduwe van Wouter Pieters schipper
desen armen besproocken, staende ten laste van Cornelis
Hermans van Veen is bij de rendanten niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Pleun Aryens Commer de somme van 3 gulden over
den interest van 75 gulden cappitael verschenen den 13en
Maert 1675 3.0.0

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthoven tot Alblas, over den
interest van 200 gulden cappitael bij Cornelis Aerts Burger
desen armen gelegateert, tegen 4 ten hondert over t'restant,
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verschenen over rest vant jaer 1673, 1674 ende 1675 de somme
van 17.14.0, daer van bij de rendanten niets is ontfangen

memorie
Rest daerom op deselve jaeren 17.14.0
/255/
- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in

Barendrecht is bij de rendanten sedert t'ontfangen van de
31.10.0 in voorige reeckeningh gemelt, niets verder als in
voorgaende reeckeningh is gemelt ontfangen, 
dient voor memorie

/256/
Anderen ontfangh van erffenissen, maeckingen, legaten, openen van
de bussen als anders
- Vermits deselve bussen tijde deser reeckeningh niet en sijn

geopent, compt hier voor memorie
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck wegens de Wel

Edele Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
thient Anno 1674, voor den armen bedongen ende dat over 42
bloocken 4.4.0

- Ontfangen van de diaconye armmeesters van Alblasserdam over
soo veel de rendanten bij slot van hare liquidatie met
denselven diaconye gedaen, te boven sijn gecomen, de somme
van 9.8.0

- Ontfangen van de generaele collecte door ordre van schout
ende gerechte door het geheele dorp gedaen 86.0.10

- Noch ontfangen van verscheyde persoonen diens naemen willen
verswegen sijn tot een gifte 14.13.0

/257/
- De rendanten brengen noch alhier in ontfangh de somme van

93.1.0 over soo veel bij haer door ordre van schout ende
gerechten is ontfangen uyt den boedel van Aryen Pleunen Bouw
wegens de kercke van Alblasserdam voornoemt, die desen armen
aen de kercke wederom schuldigh soude sijn, volgens notitie
van de rendanten, de somme van 93.1.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 880.9.10

/258/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Alewijn Phillips over geleverde winckelwaren

volgens reeckeningh ende quitantie 14.6.0
- Betaelt aen Leendert van Asperen, gaermeester van

Alblasserdam, over ongelden van den armens landt bij twee
quitantien t'samen 189.2.8

- Betaelt aen Adriaen Haeghoort over verdient salaris in den
boedel van Aryen Cornelis Bouw, bij quitantie 9.17.0

- Betaelt aen Pieter Biesevelt over een halff jaer hougelt van
den soon van Hendrick de wever voor het laeste half jaer,
bij quitantie 18.0.0

- Betaelt aen den gaermeester Leendert van Asperen wegens
ongelden Anno 1673 ende 1674 van het huys van Pieter Stout,
bij quitantie 4.15.0

- Betaelt aen Lijsbet Pleunen Bouw over houwgelt van een kint
van Aryen Wouters, bij quitantie 30.7.0
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/259/
- Betaelt aen Mr. Huygh Muyen over verdient meesterloon ende

geleverde medicamenten aen arme persoonen gedaen, bij
quitantie 44.15.0

- Betaelt aen Hendrick Jans, schout ende armmeester tot
Hendrick Iden Ambacht, off in absentie vanden armmeester
over hougelt van de kinderen van Bastiaentgien Hendricx,
geprocreert bij de Goe Jan, voor haer derde part, volgens
reeckeningh ende quitantie 48.2.0

- Betaelt aen Leendert den backer over geleverde eetwaeren,
bij quitantie 28.7.0

- Betaelt aen Alewijn Phillips over geleverde eetwaeren voor
den armen gelevert, bij quitantie 50.8.0

- Op den 22en October betaelt over coop van turff, bij notitie
7.12.0

- Betaelt aen Tielman de cramer op den 3en November voor 3
ellen blauw laecken om een rock voor Berber Jans van te
maecken, bij quitantie 5.8.0

- Betaelt aen Mr. Bouwen over het leeren van de arme kinderen
en een doode te begraven t'samen bij quitantie 4.13.0

/260/
- Betaelt aen Alewijn Phillips over geleverde winckelwaeren,

bij quitantie 8.7.4
- Betaelt aen Leendert den backer op den 1en January 1676, bij

quitantie 4.19.0
- Betaelt aen de armmeesters van Hendrick Iden Ambachthougelt

van de kinderen van de Goe Jan volgens reeckeningh ende
quitantie 48.11.0

- Betaelt aen Cornelis Pijl gaermeester over ongelden van den
armens landt, bij quitantie 60.1.6

- Betaelt aen Lidewij Bastiaens over hougelt van een kint van
Aryen Wouters de weert, bij quitantie 36.14.0

- Betaelt aen Willempgie Pijl over hougelt van Leendertgie
Pleunen, bij notitie van de rendanten 4.5.0

- Betaelt aen Cornelis Thonis weduwe over t'haelen van sant en
steen aent huysken van Anneken Fredricx, bij notitie 1.8.0

/261/
- Betaelt aen Pieter Huyberts Croon over schoenlappen voor de

arme kinderen 1.1.0
- Betaelt aen Cornelis Zegerts cleyne op den 15en September

over arbeytsloon vant slooten vant lant in Cortelant 11.14.8
- Betaelt over coop van een paer koussen voor het kint van Jan

Jans 0.11.0
- Betaelt aen Lijntgie schuytmakers over het schoonmaecken van

een vremden man op den 27en January 2.10.0
- Op den 9en February betaelt aen Pieter Jacobs over t'maecken

van dijck voor den armen 1.0.0
- Betaelt op den 9en February aen Pieter Kaey over coop van

een schuytgie voor Jan Lamberts 6.10.0
- Betaelt aen Pieter Huyberts Croon in voldoeninge van tslot

van sijne reeckeningh als armmeester Anno 1675 gedaen,
volgens tslot van deselve 15.0.0

- Betaelt aen Jan Hendricx Tromp over hougelt van sijn moeder
Berber Jans yder weeck 2 gulden, compt over 17 weecken 34.0.0
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- Betaelt aen Mr. Huygh ter sake voorsz. van deselve Berber
Jans over 27 weecken tot 3 gulden s'weecks 81.0.0

/262/
- Betaelt over coop van vier oude laeckens voor Berber Jans

5.7.0
- Betaelt over coop van een borsrock voor het kint van Jan

Jans en voor t'maecken van Berber Jans rock ende anders
tsamen 3.10.0

- Betaelt aen de weduwe van Aryen Willems Deught in verscheyde
reysen 1.14.0

- Aen Catalijn de weeffster in verscheyde reysen 1.19.0
- Aen de kinderen van Jan Davits in verscheyde reysen 1.16.0
- Aen Lijntgie Stockroos in verscheyde reysen 1.5.0
- Aen Dirckgien Aryens in verscheyde reysen 2.3.0
- Noch aen vijff arme luyden gegeven 0.8.0
- 22en December en 5en January aen Maritgien Otten 2.16.0
- Noch geleent aen de weduwe van Bastiaen Leenderts op den

24en January 25.4.0
- Compt noch in uytgeeff over soo veel Cornelis Wouters

Langsteegh gecort heeft over de cappitael leeningen 1673
6.0.0

/263/
Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 825.6.4

Vereffent tegen den ontfangh bedraegende 880.9.0, compt meer
ontfangen dan uytgegeven177 55.3.6

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ter presentie
ende ten overstaen, mitsgaders daege, maent ende jaere als int
hooft van desen. Ten oirconde geteeckent,
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Jacob Pleune Thoen
Dit merck heeft Cornelis van der Wiel gestelt
Mij present, Willem van Dijck, 1677
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/264/
Reeckeninge Jacob Adriaens Thoen ende Aert Jacobs als
H. Geest armmeesters van Alblasserdam ende dat van
alsulcken ontfangh ende uytgeeff mitsgaders handelingh
ende administratie als de voornoemde armmeesters
sedert den 17en April 1676, sijnde den dagh van de
laeste reeckeningh tot den dage deser reeckeningh toe,
wegens des voorsz. H. Geest armmens goederen ende
incompsten gehadt hebben, gestelt ende gemaeckt in
guldens tot 20 stuyvers tstuck, stuyvers ende
penningen naer advenant178

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh de somme van

55.3.6 over soo veel Pieter Gijsbert Pijl ende Pieter Jans
Focker als gewesene armmeesters bij sloote van hare
reeckeningh, geslooten den 17en April 1676 aen desen armen
sijn schuldigh gebleven volgens tslot van deselve
reeckeningh werden gebracht, dus deselve 55.3.6

/265/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van

74 carolus gulden in minderinge van lantpacht van 4 mergen
300 roeden lants genaempt het Nieuwelant Anno 1673, 1674,
1675 ende 1676, de 
somme van 74.0.0

Rest daerom op den pachten van de jaeren 1673, 1674, 1675 ende
1676

134.12.0
- Ontfangen van Mr. Huygh Muyen de somme van 11 carolus gulden

over een jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie
Mr. Jannenweer in Blockweer Anno 1675 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts weduwe over een jaer
huyre voor haer helft van 1 mergen 225 roeden lants genaempt
het Papelandt gelegen in Blockweer Anno 1675 15.0.0

/266/
- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts ende Aert den Burgers

weduwe de somme van 30 carolus gulden over een jaer huyre
van 1 mergen 225 roeden lants, genaempt het Papelandt,
verschenen Anno 1676, daer van ontfangen is van Aert den
Burgers weduwe 15.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van
101 gulden over lantpacht van 2 mergen lants gelegen int
Kerckelandt, verschenen Anno 1674, 1675 ende 1676, vermits
niet ontfangen, compt hier voor179 memorie
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     180 I.m.: Volgt wel de voorgaende reeckeningh dese ende aengetogen posten, behalven
daer anders voor staet.

     181 I.m.: Zij gevordert alsvooren.

     182 I.m.: Dit tot een aelmoes bij provisie aen Jan Lamberts vergunt en wert de
rendanten gelast om daer van te disponeren naer behooren off tselve te verpachten.

     183 I.m.: Volgt wel de voorgaende reeckeningh.
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Rest daerom ter saecke voorsz. over de voorsz. jaeren 101.0.0
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme

van 13 carolus gulden over een jaer lantpacht van 4 hondt
lants, gelegen in Cortelant, Anno 1676180 13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
Anno 1676, dus 33.0.0

/267/
- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 37 gulden over een

jaer  lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen 1676 37.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburghs weduwe de somme van 6.10.0
over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn, Anno
1676 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, over den jare 1676 18.0.0

- Ontfangen van Willem Dircx Schit de somme van 16.5.0 over
den vierden termijn van 4 jaeren huyre van een grient
gelegen in den Boesem  verschenen Mey 1676, vermits niet
ontfangen181 memorie

- Ontfangen van Theunis Gerrits lindewever de somme van
12.10.0 over vijff jaeren huyre van een huysken ende erve,
staende ende gelegen op de kant van Lammekenswael Anno 1672,
1673, 1674, 1675 ende 1676, vermits niet ontfangen memorie

/268/
- Vant restant van 4.17.0 in voorgaende reeckeningh ten laste

van Aryen Crijnen Bruygom staende, is bij de rendanten tot
noch toe niet ontfangen memorie

Rest daerom ten laste van de voorsz. kinderen noch 1.17.0 ende ten
laste van de voornoemde Bruygom de somme van 4.17.0

Anderen ontfangh vant op ende affscheepen vant vee
- Alsoo tijde deser reeckeningh vant op ende affscheepen vant

vee bij de rendanten niet ontfangen is, dient hier voor182

memorie
/269/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 32 gulden over

twee jaren interest van 400 gulden cappitael gehypotecqueert
op 5/6 parten van sijn huys ende erve, tegen vier ten
hondert int jaer, verschenen den 1en January 1675 en 1676,
dus hier deselve183 32.0.0

- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 28 gulden over twee
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jaer interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevestight op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder,
verschenen Mey 1675 en 1676, vermits niet ontfangen184 memorie

Rest daerom de voorsz. jaeren verschenen op Mey 1675 en 1676
28.0.0
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 17

caroly guldens over 2 jaeren interest van 212 gulden
cappitael rentende tegen 4 ten hondert int jaer, verschenen
den 13en Mey 1675 en 1676, vermits niet ontfangen memorie

/270/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 44.5.0 over ontrent 4½

jaren interest van 250 gulden cappitael, spesialijck
verseeckert op 375 roeden grient ende vlichtlants, gelegen
in Blockweer in de Kerrecamp, verschenen den 12en November
1672, 1673, 1674, 1675 ende 1676, vermits niet ontfangen

memorie
- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8

carolus gulden over een jaer interest van 200 gulden
cappitael tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte
helft van de wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen
lants daer aen behoorende, gelegen in Vinckepolder aen de
Langesteegh, verschenen den 26en September 1675, dus hier

8.0.0
Rest daerom over t'jaer interest Anno 1676 8.0.0
- Van het restant van 17 gulden cappitael ende vier jaren

interest van 200 gulden cappitael ten laste van Adriaen
Cornelis Bouw verseeckert op twee mergen lants gelegen in
Marremonnelant in Vinckepolder, gestaen hebbende,
bedraegende tsamen de somme van 49 carolus gulden, sijnde
deselve jaeren interesten verschenen Anno 1673, 1674, 1675
ende 1676, is bij de rendanten niets ontfangen, dient hier
voor memorie

/271/
- Jan Lamberts staet schuldigh over 11 jaren interest van 125

gulden cappitael, verseeckert op sijn huys ende erve,
staende ende gelegen op den Dam, verschenen den 21en
November 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673,
1674, 1675 ende 1676, 55 carolus gulden, daer van bij de
rendanten niets is ontfangen

memorie
- Vant restant van 242.1.0 hercomende uyt een notariaele

obligatie die desen armen ten laste van Aryen Pleunen Bouw
volgens voorgaende reeckeningh noch spreeckende heeft,
sijnde t'restant van een obligatie die in cappitael ende
verloope interesten te saemen gemonteert heeft de somme van
449 carolus guldens, is bij de rendanten niet ontfangen, dus
hier voor memorie

Rest mitsdien opt voorsz. cappitael ende interest noch deselve
242.1.0
- Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen vellecooper

hercomende ter saecke van achterstallige interesten van 150
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gulden cappitael, die gestaen hebben op sijn huysinge ende
erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier ende bij
Cornelis Pieters Crijnen t'cappitael affgeleght is, is bij
de rendanten niets ontfangen memorie

/272/
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de

somme van 34.6.0 over seven jaeren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675 ende 1676, vermits
niet ontfangen185 memorie

- Van de 50 gulden bij weduwe van Wouter Pieters schipper
desen armen besproocken, staende ten laste van Cornelis
Hermans van Veen is bij de rendanten niets ontfangen memorie

- Ontfangen van Pleun Aryens Commer de somme van 3 gulden over
den interest van 75 gulden cappitael verschenen den 13en
Maert 1676186 3.0.0

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthoven tot Alblas, de somme
van 8 gulden in minderinge van de somme van 25.14.0 die
denselven over den interest van 200 gulden cappitael bij
Cornelis Aerts Burger desen armen gelegateert, tegen 4 ten
hondert loopende over rest vant jaer 1673, mitsgaders heelen
interest 1674, 1675 ende 1676, dus deselve187 8.0.0

Rest daerom op de voorsz. jaeren interest noch 17.14.0
/273/
- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in

Barendrecht is bij de rendanten niet verder als in de tweede
voorgaende reeckeningh is gemelt ontfangen, dient hier voor

memorie
/274
Anderen ontfangh van erffenissen, maeckingen, legaten, openen van
de busschen, collecte door het dorp, vercochte goederen van desen
armen als anders
- Vermits deselve bussen tijde deser reeckeningh niet en sijn

geopent, compt hier voor memorie
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck wegens de Wel

Edele Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
thient Anno 1675, voor den armen bedongen ende dat over 42
bloocken 4.4.0

- Ontfangen van de generale collecte, door ordre van schout
ende gerechten op den 21en October 1676 door t'geheele dorp
gedaen 61.5.0

- Ontfangen van verscheyde persoonen diens naemen willen
verswegen sijn tot een giffte 4.15.0

- Ontfangen van Aryen Gijsberts Aes over de cooppenningen vant
halve hoffstedeken van Berber Jans de somme van 21.0.0

- Ontfangen van Jan Willems Deught over coop van het
hoffstedeken van Jannitgie Smullen mede voor de helft 35.0.0

/275/
- Op den 12en Augusty 1676 ontfangen uyt het erffhuys van
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staet.
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Berber Jans 35.15.0
- Ontfangen van de gagie van Jan Hendricx Tromp tot restitutie

van de uytrustingh op sijn reys naer Oostindien gedaen
24.0.0

- Op den 6en October 1676 ontfangen van Cornelis Bastiaens van
der Wiel over coop van landt van den armen gecomen uyt den
boedel van Jan Stout 40.0.0

- Den 18en Maert ontfangen van Leendert Andries backer over
een gifft 25.0.0

- Ontfangen van Alewijn Phillips tot een gift voor den armen
5.0.0

- Ontfangen noch tot een gift van een persoon 0.10.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 585.2.6

/276/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Leendert Cornelis timmerman over het maecken van

twee dootkisten van Jannitgie Jenten en haer soon op den 2en
April 1676, de somme van188 8.0.0

- Betaelt op den 4en April over coop van laecken en maecken
van een linde broeck voor de soon van Hendrick de wever 1.3.0

- Betaelt op den 12en April over gehaelde winckelwaeren
volgens reeckeningh 3.16.0

- Betaelt aen Alewijn Phillips over coop van 6 elle linde
laken d'el tot 12 stuyvers ende t'maecken van twee hemden
voor de soon van Hendrick de wever t'samen 4.6.0

- Betaelt aen Aryen Jans Goey over verdient arbeytsloon op de
Papeter 1.0.0

- Betaelt over coop van linde laecken voor Leendertgie Pleunen
de somme van 1.17.0

- Betaelt aen Thielman de cramer over coop van 2½ el karsijde
de elle voor eene gulden, volgens quitantie 2.10.0

/277/
- Betaelt op den 7en Mey aen Bastiaen Adriaens over den

eersten paey van de cavelcedulle vant lant tusschen den
armen ende hem gemaeckt, volgens quitantie 37.10.0

- Betaelt over coop van 2 elle vries d'el tot 1 gulden, voor
de soon van Hendrick de wever 2.0.0

- Betaelt aen Claes Cornelis over hougelt vant kint van Jan
Jans 30.0.0

- Betaelt aen de armmeesters van Hendrick Iden Ambacht over
hougelt ende verschot voor de kinderen van de Goe Jan op den
1en November 1676. volgens haer reeckeningh 51.2.0

- Betaelt over coop van turff voor den armen op den 30en
October 1676 10.8.0

- Betaelt aen Pleun Andries over coop van laken en twijn voor
de soon van Hendrick de wever, volgens reeckeningh 3.2.10

- Betaelt over coop van een hempt voor Leendertgie Pleunen1.19.0
/278/
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- Betaelt over coop van een hempt voor de soon van Hendrick de
wever 2.4.0

- Betaelt aen Mr. Jan Latingh over t'meesteren vant been van
Jan Lamberts, volgens quitantie 1.0.0

- Betaelt aen Pleun Andries over geleverde winckelwaeren, bij
quitantie 1.18.8

- Betaelt aen Leendert Andries op reeckeningh van geleverde
winckelwaeren, volgens quitantie op den 25en February de
somme van 61.5.0, daer in begrepen over huyshuyr vant
huysken van Jan Lamberts gecomen 10 gulden 61.5.0

- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl op reeckeningh van het
houwen van Leendertgie Pleunen 23.0.0

- Betaelt aen Mr. Huygh Muyen over 20 weecken hougelt van
Berber Jans yder weeck tot 3 gulden, compt tsamen 60.0.0

- Betaelt aen denselven ter volder betaelinge toe van
t'hougelt van de voornoemde Berber Jans op den 29en Augusty
1676 10.0.0

- Betaelt over coop van twee laeckens voor Berber Jans 2.10.0
/279/
- Betaelt aen Leendert Zegerts over coop van drievierendeel

riet voor t'huys van Piet de weeffster189 1.13.8
- Betaelt over coop van een halff vat bier doen Berber Jans

begraven wiert 4.0.0
- Betaelt aen Pieter Jacobs over t'maken van den dijck van den

armens landt op den 26en February 1.0.0
- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl op reeckeningh vant

houwen van Leendertgie Pleunen 22.0.0
- Betaelt aen Kuyntgie Hendricx over een bedt en deken dat bij

desen armen voor haer vercoht was 3.0.0
- Betaelt aen Aryen Jacobs Thoen over coop van 300 schooven

riet die verdeckt sijn op het huys van de kinderen van
Maritgien Huygen yder hondert 1.16.0, maeckt tsamen 5.8.0

- Betaelt op den 22en Maert 1677 aen Jan Gijsberts Muyen over
verdient arbeytsloon vant deckken vant voorsz. huys 2.10.0

/280/
- Betaelt aen Cornelis Bastiaens van der Wiel over huyshuyr

voor de weduwe van Aryen Willems Deught op den 18en Maert
1677 12.0.0

- Betaelt aen denselven Van der Wiel over t'weyen van
legerpaerden op den 18en Maert 1677 8.0.0

- Betaelt aen Pieter Cornelis schoenmaker over t'maecken van
een paer nieuwe schoenen ende lappen van oude voor de soon
van Hendrick de wever op den 22en Maert 1677, tsamen 3.16.0

- Gegeven aen Lijntgie Stockroos tot noodig onderhout in
verscheyde reysen 11.0.0

- Aen Maritgien Otthen in verscheyde reysen ter saecke voorsz.
10.11.8

- Aen Catalijn de weeffster in verscheyde reysen ter sake
voorsz. 1.4.0

- Aen Jan Lamberts in twee reysen ter sake voorsz. 1.10.0
- Aen de weduwe van Aryen Willems Deught in verscheyde reysen
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ter saecke voorsz. 0.17.0
/281/
- Gegeven aen Meeus Aryens Wildeman ter saeke voorsz. 0.17.0
- Noch gegeven aen verscheyde lieden die arm waeren 1.12.0
- Betaelt aen Claes Cornelis over hougelt vant kint van Jan

Jansvan het verloope jaer tot de volle betaelinge toe,
volgens sijn quitantie, op den 22en Maert 1677 10.0.0

- Betaelt aen Tobias de cleermaecker over het maecken van
eenige nieuwe cleeren ende het stellen van oude volgens sijn
reeckeningh op den 21en Maert 1677 2.16.0

- Betaelt aen Alewijn Phillips op reeckeningh van geleverde
winckelwaren aen de arme persoonen gelevert, bij quitantie
van date den 25en February 1677, de somme van 41.0.0

- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl op den 25en Maert 1677
over houwgelt van Leendertgie Pleunen van het verloope jaer
tot der voller betaelinge toe, volgens quitantie de somme
van 19.0.0

/282/
- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl over hougelt van

Leendertgie Pleunen op den 25en Maert 1677 16.0.8
- Betaelt aen Cornelis Wouters Thoen over t'haelen van een

schuyt soo bij het huysken van Maritgien Huygen op den 24en
Maert 1677 0.5.0

- Betaelt aen Cornelis Jans over een weeck hougelt van
Lijntgie Stockroos en haer kint, op den 29en Maert 16772.10.0

- Noch betaelt over 4 weecken hougelt van deselve 10.0.0
- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl over verschot bij haer

gedaen vant lappen ende stellen van de cleeren van
Leendertgie Pleunen volgens reeckeningh op den 25en Meert
1677 6.5.8

- Betaelt aen Aryen Pieters Bouw over twee jaeren huyshuyr van
sijn huys voor Maeycken Melsen 18.0.0

/283/
- Betaelt aen Bastiaen Adriaens over verdient arbeytsloon vant

slooten, aerde te voeren ende effenen opt landt van den
armen, op de Papeter, bij notitie van den rendant 19.10.0

- Betaelt aen denselven Bastiaen Adriaens over soo veel desen
armen op sijn cavel opt voorsz. landt moste uytkeeren, op
reeckeningh 15.10.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 572.7.2

Vereffent met den ontfangh, bedraegende 585.2.6, compt meer
ontfangen dan uytgegeven 12.15.4

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten, ten daege, maend
ende jaeren, mitsgaders presentie ende ten overstaen als int
hoofft van desen. Ten oirconde geteeckent,
Joseph Coymans
Jan van Asperen
Jacob Pleune Thoen
Aryen Woutersen Spruyt
Cornelis Cornelis Groot
Pieter Gijsberts
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Pieter de Focker
Dit merck heefft Cornelis van der Wiel gestelt
Mij present, Willem van Dijck, 1677
/284/
Naer het hooren ende sluyten deser reeckeningh is voor desen
aenstaenden jaere 1677 tot H. Geestarmmeesters gestelt bij de Wel
Edele Vrouwe van Alblasserdam
Jacob Aryens Thoen ende Bastiaen Leenderts Pijl
Ten oirconde desen geteeckent op datum als boven, Joseph Coymans
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     190 I.m.: Gepresenteert ende overgebracht bij den rendanten aen handen van Leendert van
Asperen als last ende procuratie hebbende van de Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe
van Alblasserdam, mitsgaders aen schout ende gerechten van denselven dorpe, op den 21en
April 1678.

     191 I.m.: Volgens t'slot van voorgaende reeckeningh, hier op gesien, acoordeet, ende
aldaer gedoot.

     192 I.m.: Volgens voorgaende reeckeningh ende maentcedulle van de rendanten.
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/285/
Reeckeninge Jacob Adriaens Thoen ende Bastiaen
Leenderts Pijl als H. Geest armmeesters van
Alblasserdam ende dat van alsulcken ontfangh ende
uytgeeff mitsgaders handelingh ende administratie als
de voornoemde armmeesters sedert den 10en Juny 1677,
sijnde den dagh van de laeste reeckeningh tot den dage
deser reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest
armmens goederen ende incompsten gehadt hebben,
gestelt ende gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers
tstuck, stuyvers ende penningen naer advenant190

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh de somme van

12.15.4 over soo veel den voornoemden Jacob Aryens Thoen
ende Aert Jacobs als gewesene armmeesters bij sloote van
hare reeckeningh, geslooten den 10en Juny 1677 aen desen
armen sijn schuldigh gebleven volgens tslot van deselve
reeckeningh, dus deselve191 12.15.4

/286/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van

118 carolus gulden in minderinge van lantpacht van 4 mergen
300 roeden lants genaemt het Nieuwelant Anno 1673, 1674,
1675, 1676 ende 1677, de somme van192 118.0.0

Rest daerom op den pachten van de jaeren 1673, 1674, 1675, 1676
ende 1677 86.12.0
- Ontfangen van Mr. Huygh Muyen de somme van 11 guldens over

een jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1676 11.0.0

- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts ende Aert den Burgers
weduwe de somme van 30 carolus gulden over een jaer huyre
van 1 mergen 225 roeden lants, genaempt het Papelant,
gelegen in Blockweer, Anno 1677, hier van ontfangen is van
Aert den Burgers weduwe 15.0.0

- Noch ontfangen van Cornelis Redelijckheyts weduwe over haer
helfft van de huyre vant voorsz. landt Anno 1676 15 gulden 

15.0.0
/287/
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout alhier, de somme van

137 gulden over lantpacht van 2 mergen lants gelegen int
Kerckelandt, verschenen Anno 1674, 1675, 1676 ende 1677,
vermits niet ontfangen memorie

Rest daerom ter saecke voorsz. op de voorsz. jaeren noch 137.0.0
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
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     193 I.m.: Desen post vermits insufficantie in toecomende uyt de reeckeningh te laeten.

     194 I.m.: Desen post alvooren uyt de reeckeningh te laeten.

     195 I.m.: Volgens apostille van voorgaende reeckeningh.

     196 I.m.: Volgt wel de voorgaende reeckeningh.
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van 13 caroly guldens over een jaer lantpacht van 4 hondt
lants, gelegen in Cortelant, Anno 1677, dus hier de voorsz.13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
Anno 1677, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 37 gulden over een
jaer 

/288/ lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen 1677 37.0.0
- Ontfangen van Claes Sterrenburghs weduwe de somme van 6.10.0

over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn, Anno
1677 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, over den jare 1677 18.0.0

- Ontfangen van Willem Dircx Schit de somme van 16.5.0 over
den vierden termijn van 4 jaer huyre van een grient gelegen
in den Boesem  verschenen Mey 1676 16.5.0

- Ontfangen van Theunis Gerrits lindewever de somme van 15
gulden over ses jaeren huyre van een huysken ende erve,
staende ende gelegen op de kant van Lammekenswael Anno 1672,
1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677, vermits niet ontfangen193

memorie
/289/
- Vant restant van 4.17.0 in voorgaende reeckeningh ten laste

van Aryen Crijnen Bruygom staende, is bij de rendanten tot
noch toe niets ontfangen194 memorie

Rest daerom ten laste van de voorsz. Bruygom deselve 4.17.0

Anderen ontfangh vant op ende affscheepen vant vee
- Alsoo tijde deser reeckeningh vant op ende affscheepen vant

vee bij de rendanten niet is ontfangen is, dient hier voor195memorie
/290/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 16 carolus

guldens over een jaer interest van 400 gulden cappitael
gehypotecqueert op 5/6 parten van sijn huys ende erve, tegen
vier ten hondert int jaer, verschenen den 1en January 1677196

16.0.0
- Ontfangen van Abraham Pijl de somme van 20 carolus gulden op

den interest van 350 gulden cappitael, spesialijck
gevestight op 4 mergen lants, gelegen in Vinckepolder,
verschenen Anno 1675 en 1676, dus 20.0.0

Rest daerom op de jaeren verschenen 1675 en 1676 8.0.0
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 25.10.0
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     197 In vorige rekeningen stond steeds als verschijndag: 13 mei. Leesfout van de
secretaris, Willem van Dijck?

     198 I.m.: Wert alsnoch gereserveert alevenwel bij decussie in cas van prefferentie is
geposponeert dese ende volgende posten.
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over 3 jaeren interest van 212 gulden cappitael rentende
tegen 4 ten hondert int jaer, verschenen den 15en Mey 1675,
1676 ende 1677, vermits niet ontfangen197 memorie

/291/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 29.9.0 op den interest

van 250 gulden cappitael, spesialijck verseeckert op 375
roeden grient ende vlichtlants, gelegen in Blockweer in de
Kerrecamp, verschenen Anno 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ende
1677 29.9.0

Rest daerom op de voorsz. jaeren 24.16.0
- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8 caroly

guldens over een jaer interest van 200 gulden cappitael
tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte helft van de
wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen lants daer aen
behoorende, gelegen in Vinckepolder aen de Langesteegh,
verschenen den 26en September Anno 1676, dus hier deselve

8.0.0
Rest daerom over t'jaer interest verschenen Anno 1677 8.0.0
- Van het restant van 17 gulden cappitael ende vijff jaren

interest van 200 gulden cappitael ten laste van Adriaen
Cornelis Bouw verseeckert op twee mergen lants gelegen in
Marremonnelant in Vinckepolder, gestaen hebbende,
bedraegende tsamen de somme van 57 gulden, sijnde deselve
jaeren interesten verschenen den 20en September 1673, 1674,
1675, 1676 ende 1677, is bij de rendanten niets ontfangen

memorie
/292/
- Jan Lamberts staet schuldigh over 12 jaren interest van 125

gulden cappitael, verseeckert op sijn huys ende erve,
staende ende gelegen op den Dam, verschenen den 21en
November 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673,
1674, 1675, 1676 ende 1677, de somme van 60 carolus gulden,
vermits niets ontfangen198 memorie

- Vant restant van 242.1.0 hercomende uyt een notariaele
obligatie die desen armen ten laste van Aryen Pleunen Bouw
volgens voorgaende reeckeningh noch spreeckende heeft,
sijnde t'restant van een obligatie die in cappitael ende
verloope interesten te saemen gemonteert heeft de somme van
449 carolus guldens, is bij de rendanten niet ontfangen 

memorie
- Van de 22.10.0 ten laste van Cornelis Crijnen vellecooper

hercomende ter saecke van achterstallige interesten van 150
gulden cappitael, die gestaen hebben op sijn huysinge ende
erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet alhier daer van
t'cappitael bij Cornelis Pieters Crijnen affgeleght is, is
bij de rendanten niets ontfangen memorie

/293/
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de
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     199 I.m.: Zij gevordert.

     200 I.m.: Wert wel gebracht.

     201 I.m.: Zij gevordert.

     202 I.m.: Wert wel genomen alsoo bij de credietbrieff van de vertrockene alsoo is
gemaeckt.

     203 I.m.: Bij notitie van den rendant en wert geordonneert in toecomende daer op regart
genomen te werden.
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somme van 39.4.0 over acht jaeren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677,
vermits niet ontfangen199 memorie

- Van de 50 guldens bij weduwe van Wouter Pieters schipper
zaliger desen armen besproocken, staende ten laste van
Cornelis Hermans van Veen is bij de rendanten niets
ontfangen memorie

- Ontfangen van Pleun Aryens Commer de somme van 3 gulden over
een jaer interest van 75 gulden cappitael verschenen den
13en Maert 1677, dus 3.0.0

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthoven tot Alblas, de somme
van 17.14.0 over interest van 200 gulden cappitael bij
Cornelis Aerts Burger zaliger desen armen gelegateert, tegen
4 ten hondert, verschenen den 10en Mey 1674, een restant van
1.14.0 ende den 10en Mey 1675 en 1676 twee jaren interest,
makende tsamen200 17.14.0

/294/
- Van de erffenis van de vader van Neeltgien Aryens in

Barendrecht is bij de rendanten niet verder als in de twee
voorgaende reeckeningh is gemelt ontfangen, dient hier voor201

memorie
/295
Anderen ontfangh van erffenissen, maeckingen, legaten, openen van
de busschen, ende anders
- Vermits deselve bussen tijde deser reeckeningh niet geopent

sijn, hier voor memorie
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck wegens de Wel

Edele Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
thient Anno 1676, voor den armen bedongen ende dat over 42
bloocken 4.4.0

- Ontfangen van verscheyde persoonen diens naemen willen
verswegen sijn tot een giffte 7.0.0

- Ontfangen van de gagie van Jan Hendricx Tromp tot restitutie
van de uytrustingh op sijn reys naer Oostindien gedaen20224.0.0

/296/
Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh 585.2.6
/297/
UYTGEEFF tegens den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Cornelis Jans speelman vant houwen van Lijntgie

Stockroos van den 26en April 1677 tot den 28en Maert 1678
toe, tot 2.10.0 yder weeck, bij notitie203 120.0.0

- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl vant houwen van
Leendertgie Pleunen voor het laeste vant jaer 1676, volgens
quitantie 48.0.0
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- Betaelt aen deselve Willempgie Cornelis Pijl over t'houwen
van de selve Leendertgie Pleunen op reeckeningh van het jaer
1677, bij quitantie 27.6.0

- Betaelt voor een rocklijff voor Leendertgie Pleunen 1.15.0
- Betaelt aen Cornelis Pijl gaermeester over verpondingh van

drie huyskens, namentlijck van Aryen Wouters Wildeman ende
Pieter Cornelis Croon ende van Jan Jans in de polder. over
de jaeren 1674, 1675 ende 1676, volgens quitantie 3.12.0

- Betaelt over coop van turff voor de arme persoonen, bij
notitie 11.5.0

/298/
- Betaelt aen Jacob de cramer voor een paer koussen van Jan

Hendricx Tromp 1.0.0
- Betaelt aen Pieter Jacobs over het maecken van den armen

sijn dijck 1.0.0
- Betaelt aen den schout van Hendrick Iden Ambacht als H.

Geest armmeester aldaer, op reeckeningh van hougelt van de
kinderen van de Goe Jan, volgens quitantie van date den 3en
Febreary 1678 33.0.0

- Gegeven aen Jan Lamberts tot onderhout 0.8.0
- Gegeven aen de weduwe van Aryen Willems Deught tot onderhout

0.16.0
- Betaelt aen Maeycken Melsen en Dorotheens over t'kisten van

een arme vrouw 1.4.0
- Gegeven aen Lijn de Geus in verscheyde reysen tot onderhout

5.0.0
- Gegeven aen Wouter Brandewijn in verscheyde reysen tot

onderhout alsvooren 2.4.0
/299/
- Betaelt over coop van branthout voor de arme persoonen 3.0.0
- Betaelt voor een rocklijff voor een dochter van Jan Lamberts

1.19.0
- Betaelt over coop van eenige mutsen voor Leendertgie Pleunen

0.18.0
- Betaelt op den 28en Maert 1678 aen Claes Cornelis op

reeckeningh van hougelt van het kint van Jan Jans 15.15.0
- Betaelt op den 28en Maert 1678 aen Leendert Andries backer

op reeckeningh van geleverde eetwaeren voor de arme
persoonen volgens sijn quitantie 12.12.0

- Betaelt op den 28en Maert 1678 aen Pleun Andries backer over
leverantie van eetwaeren voor de arme persoonen, bij
quitantie 22.0.0

/300/
- Betaelt aen Alewijn Phillips over leverantie van eetwaren

voor de arme persoonen op den 28en Maert 1678, volgens
quitantie 17.15.0

- Betaelt aen Dirck de cleeremaecker over t'maecken van Jan
Lambertssens kinderen hare kleederen, volgens quitantie van
den 30en Maert 1678 2.5.0

- Betaelt aen Jan Dircx van Eynthoven over de cortingh van de
cappitaele leeningh van 200 gulden cappitael, die hij aen
desen armen schuldigh staet 6.0.0

- Betaelt aen de weduwe van Aert den Burger over slootgelt van
den armen sijn lant gelegen int Papelant 2.0.0
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     204 Dit slot is geschreven door Leendert van Asperen.

109

- Betaelt over coop van cleeren ende linde voor de kinderen
van Jan Lamberts 11.19.0

- Betaelt aen Mr. Huygh Muyen chirurgijn, over meesterloon van
eenige arme luyden, bij quitantie van den 5en April 1678

11.0.0
/301/
- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl over t'lappen en

stellen van Leendertgie Pleunens cleeren en een paer koussen
1.4.0

- Betaelt aen eenige arme luyden tot een aelmoes 2.0.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 366.17.0

Vereffent met den ontfangh, bedraegende 391.17.4, compt meer
ontfangen dan uytgegeven 25.0.4

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ten daege, maende
ende jaere, mitsgaders presentie ende ten overstaen, als int hooft
van desen. Ten oirconde geteeckent,
L. van Asperen, als last ende procuratie hebbende van de Wel Edele
Vrouwe van Alblasserdam
Jan van Asperen
Claes Cornelissen
Cornelis Cornelis Groot
Dit merck heeft Cornelis van der Wiel gestelt,
Jacob Pleune Thoen
Aryen Woutersen Spruyt
Pieter de Focker
Pieter Gijsberts
Mij present, Willem van Dijck, 1678

Is voor desen jare bij de Vrouwe van Alblasserdam tot armmeesters
aengestelt Cornelis Janse ende Bastiaen Leendertsz Pijl, actum als
boven.204

L. van Asperen
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     205 I.m.: Gepresenteert ende overgebracht bij den rendanten aen handen van Leendert van
Asperen als last ende procuratie hebbende van de Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe
van Alblasserdam, van den 16en April1678, mitsgaders aen schout ende gerechten van
denselven dorpe, op den 25en Mey 1679.

     206 I.m.: Accordeert met het voorgaende slot.

     207 I.m.: Volgens voorgaende reeckeningh ende maentcedulle van de rendanten.
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/302/
Reeckeninge Cornelis Jansse ende Bastiaen Leenderts
Pijl als H. Geest armmeesters van Alblasserdam ende
dat van alsulcken ontfangh ende uytgeeff mitsgaders
handelingh ende administratie als de voornoemde
armmeesters sedert den 21en April 1678, sijnde den
dagh van de laeste reeckeningh tot den dage deser
reeckeningh toe, wegens des voorsz. H. Geest armmens
goederen ende incompsten gehadt hebben, gestelt ende
gemaeckt in guldens tot 20 stuyvers tstuck, stuyvers
ende penningen naer advenant205

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh de somme van

25.0.4 over soo veel den voornoemden Jacob Adriaens Thoen
ende Bastiaen Leenderts Pijl als gewesene armmeesters bij
sloote van hare reeckeningh, geslooten den 21en April 1678
aen desen armen sijn schuldigh gebleven volgens tslot van
deselve reeckeningh, dus deselve206 12.15.4

/303/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van

68.10.0 in minderinge van lantpacht van 4 mergen 300 roeden
lants genaempt het Nieuwelandt Anno 1676 ende 1677, de somme
van207 68.10.0

Rest daerom op den pacht van de jaren 1677 18.2.0
- Ontfangen van Mr. Huygh Muyen de somme van 11 guldens over

een jaer huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie Mr.
Jannenweer in Blockweer Anno 1677, vermits niet ontfangen

memorie
- Noch ontfangen van Cornelis Redelijckheyts weduwe over haer

helfft van een jaer huyre van 1 mergen 225 roeden lants
genaempt het Papelandt, gelegen in Blockweer, Anno 1677 15.0.0

- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts ende Aert den Burgers
weduwe de somme van 30 carolus guldens over een jaer huyre
van 1 mergen 225 roeden lants, genaempt het Papelant, Anno
1678, dus 30.0.0

/304/
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 101

gulden over lantpacht van 2 mergen lants gelegen int
Kerckelandt, verschenen 29 gulden over restant vant jaer
1674 ende lantpacht van de jaren 1675 ende 1676, dus deselve

101.0.0
Rest daerom de jaren lantpacht 1677 ende 1678 72.0.0
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme
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van 13 caroly guldens over een jaer lantpacht van 4 hondt
lants, gelegen in Cortlandt, Anno 1678, dus hier de voorsz.

13.0.0
- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 66 carolus

gulden over twee jaren lantpacht van 1 mergen 400 roeden
lants gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert,
verschenen Anno 1677 en 1678, dus hier deselve 66.0.0

- Ontfangen van Aert Jacobs de somme van 37 gulden over een
jaer 

/305/ lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int
Breeweer, verschenen Anno 1678 37.0.0
- Ontfangen van Claes Sterrenburgs weduwe de somme van 6.10.0

over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn, Anno
1678 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 guldens over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, over den jare 1678 18.0.0

- Van den grient gelegen in den Boesem te vooren gebruyckt bij
Willem Dircx Schit is, vermits denselven grient niet
verpacht en is, daer van oock niet ontfangen, en sal
denselven grient Anno 1680 eerst houbaer sijn om te pachten,
dus hier voor memorie

- Vant op ende affscheepen vant vee is tijde deser reeckeningh
alsoo het selve Jan Lamberts tot een aelmoes is vergunt, bij
de rendanten niet ontfangen memorie

/306/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 16 carolus

guldens over een jaer interest van 400 gulden cappitael
gehypotecqueert op 5/6 parten van sijn huys ende erve, tegen
vier ten hondert int jaer, verschenen den 1en January 1678208

16.0.0
- Ontfangen van Abraham Pijlle weduwe de somme van 22 carolus

gulden over restant 1676 ende t'jaer 1677 interest van 350
carolus gulden cappitael, spesialijck gevestight op 4 mergen
lants, gelegen in Vinckepolder, dus deselve 22.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 25.10.0
over 3 jaren interest van 212 gulden cappitael rentende
tegen 4 ten hondert, verschenen den 15en Mey 1675, 1676 ende
1677, dus 25.10.0

/307/
- Ontfangen van Jacob Jans de somme van 6.6.0 op den interest

van 250 gulden cappitael, spesialijck verseeckert op 375
roeden grient ende vlichtlants, gelegen in de Kerrecamp in
Blockweer, opt jaer 1674 en 1675, dus 6.6.0

Rest daerom noch op de jaeren 1675 4.14.0, noch op 1676, 1677 en
1678 30 gulden, compt t'samen 34.14.0
- Ontfangen van Wouter Aerts Langesteegh de somme van 8

carolus gulden over een jaer interest van 200 gulden
cappitael tegen 4 ten hondert, verseeckert op de gerechte
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helft van de wooningh ende volcomen eygendom van 2 mergen
lants daer aen behoorende, gelegen in Vinckepolder aen de
Langesteegh, verschenen den 26en September 1677, dus deselve

8.0.0
- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de

somme van 44.2.0 over 9 jaren interest van 122 gulden
cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen den 13en
Mey 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 en 1678,
vermits niet ontfangen memorie

/308/
- Ontfangen van Pleun Aryens Commer de somme van 3 carolus

gulden over een jaer interest van 75 gulden cappitael
verschenen den 13en Maert 1678, vermits niet ontfangenmemorie

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthove tot Alblas, de somme
van 8 carolus gulden over een jaer interest van 200 gulden
cappitael bij Cornelis Aerts Burger desen armen gelegateert,
verschenen den 10en Mey 1677 dus 8.0.0

Anderen ontfangh van erffenissen, maeckingen, legaetten, openen
van de busschen, ende anders
- Vermits de bussen tijde deser reeckeningh niet geopent sijn,

compt hier voor memorie
- Ontfangen van den secretaris Willem van Dijck wegens de Wel

Edele Vrouwe van Alblasserdam over 2 stuyvers van yder block
thient Anno 1677, voor den armen bedongen ende dat over 42
bloocken 4.4.0, vermits niet ontfangen memorie

/309/
- Ontfangen op den 28en November 1678 bij een genaerele

collecte doort geheel dorp gedaen, bij notitie 75.11.0
- Ontfangen van verscheyde persoonen wiens naemen willen

verswegen sijn tot een giffte 4.8.0
- Ontfangen van Cornelis de speelman over geleverde turff6.10.0
- Ontfangen van vercochte huysraet, gecomen van Jan Lamberts

2.17.0
- Ontfangen wegens Jan Hendricx Tromp van sijn gagie den armen

gelegateert 24.0.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh de 
somme van 579.2.4

/310/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh
- Betaelt aen Wouter Brandewijn tot onderhout in verscheyde 

reysen209 2.2.0
- Betaelt over oncosten gevallen op de begraeffenis van

Lijntgie Cornelis van Veen om 3.9.0
- Betaelt aen Cornelis Redelijckheyts weduwe over t'maecken

van de sloot aent Papelandt 2.0.0
- Betaelt aen Willem Boom timmerman over t'maecken van een

schamel kints kistgie 1.4.0
- Betaelt aen Bastiaentgie Hendricx doen sij in de craem soude
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comen tot reysgelt 3.3.0
- Betaelt aen de weduwe van Aryen Willems Deught aen gelt tot

onderhout 0.14.0
- Betaelt aen Bastiaen Adriaens over t'gene desen armen op den

cavel van t'lant genaempt Papeter most uytkeeren, bij
quitantie 22.0.0

- Betaelt aen Maeycke Melsen voor een hemt en laken voor een
soldate vrou die daer sieck lagh 1.10.0

- Betaelt aen deselve Maeycke Melsen over hougelt van deselve
siecke vrou, 4 weecken, yder weeck 2.10.0, compt 10.0.0

/311/
- Betaelt over coop van carnewelck voor Jan Lamberts in de

winters 1678 ende 1679 3.3.0
- Betaelt aen Jan Leenderts vrouw van t'houwen van Theunis de

wevers kint, in haer sieckte 3.0.0
- Betaelt aen Aryen Leenderts Pijl ende Pieter Bastiaens over

t'maecken van de keur op den dijck voor t'huysgie van
Maritgie Davitts ende Teunis de wever 2.18.0

- Betaelt aen Willempgie Cornelis Pijl over t'houwen van
Leendertgie Pleunen dat verschenen is geweest Mey 1678, bij
quitantie 30.14.0

- Betaelt voor deselve Leendertgie Pleunen voor dat sij
gecocht heeft een schort en een hemt, schorteldoeck en
t'maecken van twee hemden, een borsrock off t'gene dat sij
daertoe gecocht heeft t'samen 6.9.6

- Betaelt aen deselve Willempgie Cornelis Pijl over hougelt
van deselve Leendertgie Pleunen op reeckeningh, verschenen
op Mey 1679, bij quitantie 24.0.0

- Betaelt op den 8en ende 19en November 1678 over coop van
turff voor den armen 16.12.0

- Betaelt aen den gaermeester Cornelis Pijl over ongelden van
den armens landt, bij quitantie 137.12.10

- Betaelt aen den schouttin over verteerde costen 1.6.0
- Betaelt aen Hendrick Pieters Jent tot onderhout 1.16.0
/312/
- Betaelt over coop van twee paer bloocken voor de kinderen

van Jan Lamberts en 1 paer koussen 0.18.0
- Betaelt aen Mr. Jan over meesterloon van Jan Lamberts en

Teunis de wever, bij quitantie 12.2.0
- Betaelt aen Pieter Jacob Jans over t'maecken van den dijck

van den armen 1.0.0
- Betaelt aen Claes Cornelis over hougelt van Jan Jans kint,

bij quitantie 16.5.0
- Betaelt aen een siecke vrouw die in de schouts schuyr sieck

hadde gelegen met haer twee kinderen 2.0.0
- Betaelt aen Wouter Bastiaens Bas en Pieter Biesevelt over

deselve vrouw met haer twee kinderen in de  Nieupoort te
brengen 3.0.0

- Noch betaelt over coop van brant aen Willem Wouters Spruyt
voor deselve vrouw 0.10.0

- Betaelt aen Cornelis de schuytmaker over t'schuytgie van
Meeus de Wildeman te lappen 5.4.0

- Betaelt aen Cornelis Jans over coop van riet aen Trompen
huysken verdeckt, bij quitantie 9.10.0



HEILIGE GEEST ARMEN ALBLASSERDAM 1678-1679

     210 Dominee, predikant.

114

- Betaelt aen Alewijn Phillips weduwe over leverantie van
eetwaeren aen de arme persoone gelevert, bij quitantie37.13.0

/313/
- Betaelt tot den schout over strijckgelt ende verteerde

costen doen Jan Lamberts huysken wiert vercocht ende de
kinderen besteedt 0.10.0

- Betaelt op den 7en Febreary 1679 aen Jan Tromp op de
Kinderdijck tot onderhout gegeven 1.10.0

- Betaelt aen Dirckgie Aryens over geleent gelt in twee reysen
3.0.0

- Betaelt aen Cornelis Schoutte over eetwaren bij Tromp
gehaelt 5.13.0

- Betaelt aen een persoon die voor den do.210 omgingh die van
den Turck gevangen was 2.12.0

- Betaelt over coop van een hout aen t'huysken daer Tromp
woont 0.18.0

- Betaelt aen Tobias de cleermaker over t'maecken van Jan
Lamberts kinderen cleeren 0.16.0

- Betaelt aen Wouter Brandewijn tot onderhout 0.8.0
- Betaelt aen Anneken Fredricx over onderhout van een siecke

schamele jongen 0.11.0
- Betaelt aen Aryen Willems Deughts weduwe tot onderhout 0.8.0
- Betaelt aen eenige vremde persoonen tot reysgelt, bij

notitie 1.0.0
- Betaelt aen Cornelis de speelman over hougelt van Lijntgie

Stockroos ingegaen den 28en Maert 1678 tot den 10en
September toe, sijnde 24 weecken, yder weeck 2.10.0, compt
te saemen, bij notitie 60.0.0

/314/
- Betaelt aen denselven Cornelis de speelman over t'houwen van

deselve Lijntgie Stockroos van den 11en September 1678 tot
den 9en April 1679 toe, sijnde 30 weecken, yder weeck 30
stuyvers, bij notitie, compt 45.0.0

- Geleent aen Maritgie Otthen op den 5en April 1679 1.10.0
- Betaelt aen Pleun Andries backer over geleverde eetwaeren

bij quitantie
18.10.0

- Betaelt aen de weduwe van Aryen Willems Deught tot reysgelt
1.0.0

- Betaelt aen een jongen die tot Anneke Fredricx sieck lagh,
in verscheyde reysen 1.2.0

- Gegeven aen Hendrick Jent tot onderhout 1.1.0
- Gegeven aen Aryen Willems Deughts weduwe alse naer Zeelant

ter woon gingh 5.0.0
- Gegeven aen Wouter Willems Spruyttot coop van een hemt en

schorteldoeck voor Jan Lamberts dochter 3.3.0
- Betaelt aen Cornelis de speelman over hougelt van Lijntgie

Stockroos 9.0.0
- Geleent aen Maeycke Melsen aen gelt om haer soon ter zee te

bestellen 2.10.0
/315/
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- Abram Pijle weduwe heeft gecort over den 200en penningh van
de rentebrieff die sij aen desen armen schuldigh is 1.15.0

- Betaelt aen Theunis Abrams Boer over hougelt van t'soontgie
van Jan Lamberts 3.5.0

- Betaelt aen den gaermeester Huysman over ongelden van des
armens landt, bij quitantie 20.19.12

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 552.16.12

Vereffent metten ontfangh, bedraegende 597.2.4, compt meer
ontfangen dan uytgegeven 26.5.8

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ten daege, maende
ende jaere, mitsgaders presentie ende ten overstaen, als int hooft
van desen. Ten oirconde geteeckent,
L. van Asperen
Jan van Asperen
Claas Cornelisse
Jacob Pleune Thoen
Aryen Woutersen Spruyt
Pieter Gijsberts
Dit merck bij Cornelis van der Wiel gestelt
Pieter de Focker, 1679
Mij present Willem van Dijck 1679
Cornelis Cornelis Groot

Is voor desen jare bij de Vrouwe van Alblasserdam aengestelt
Cornelis Janse ende Pleun Andriesz backer. Actum als boven, L. van
Asperen
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/316/
Reeckeninge Cornelis Jans ende Pleun Andries backer
als H. Geest armmeesters van Alblasserdam ende dat van
alsulcken ontfangh ende uytgeeff mitsgaders handelingh
ende administratie als de voornoemde armmeesters
sedert den 25en Mey 1679, sijnde den dagh van de
laeste reeckeningh tot den dage deser reeckeningh toe,
wegens des voorsz. H. Geest armmens goederen ende
incompsten gehadt hebben, gestelt ende gemaeckt in
guldens tot 20 stuyvers tstuck, stuyvers ende
penningen naer advenant211

ONTFANGH
Ende eerst vant slot van de voorgaende reeckeningh
- De rendanten brengen eerst alhier in ontfangh de somme van

26.5.8 over soo veel den voornoemden Cornelis Jans ende
Bastiaen Leenderts Pijl, gewesene armmeesteren bij sloote
van hare reeckeningh, geslooten den 25en Mey 1679 desen
armen sijn schuldigh gebleven, bedraegende volgens tslot van
deselve reeckeningh, deselve212

26.5.8
/317/
Anderen ontfangh van lantpachten ende anders
- Ontfangen van Cornelis Bastiaens van der Wiel, de somme van

73.2.0 in minderinge van lantpacht van 4 mergen 300 roeden
lants genaempt het Nieuwelandt Anno 1677, 1678 ende 1679, de
somme van213 73.2.0

Rest daerom op noch den pacht van 1678 ende 1679 85.0.0
- Ontfangen van Mr. Huygh Muyen de somme van 33 guldens over

drie jaren huyre van 425 roeden lants gelegen in Lijntgie
Mr. Jannenweer in Blockweer Anno 1677, 1678 ende 1679
s'jaers elff gulden, vermits niet ontfangen memorie

- Ontfangen van Cornelis Redelijckheyts weduwe off kinderen de
somme van 15 carolus gulden over de helfft van een jaer
huyre van 1 mergen 225 roeden lants genaempt het Papelandt,
gelegen in Blockweer, Anno 1679, dus 15.0.0

Rest daerom ten laste van Aert den Burgers weduwe de helft van den
lantpacht 1679 15.0.0
/318/
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 108

carolus gulden over de lantpacht van 2 mergen lants gelegen
int Kerckelandt, verschenen Anno 1677, 1678 en 1679, vermits
niet ontfangen memorie

Rest daerom op de voorsz. drie jaren lantpacht noch 108.0.0
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieters metselaer de somme

van 13 carolus gulden over een jaer lantpacht van 4 hont
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lants, gelegen in Cortlandt, Anno 1679, dus hier de voorsz.
13.0.0

- Ontfangen van Bastiaen Adriaens de somme van 33 carolus
gulden over een jaer lantpacht van 1 mergen 400 roeden lants
gelegen in een weerlants genaempt de Sluypert, verschenen
Anno 1679, dus 33.0.0

- Ontfangen van Aert Jacobs weduwe de somme van 37 gulden over
een

/319/ jaer lantpacht van 1 mergen 500 roeden lants, gelegen int 
Breeweer, verschenen Anno 1679 37.0.0

- Ontfangen van Claes Sterrenburgs weduwe de somme van 6.10.0
over een jaer huyre van twee hondt lants gelegen in
Vinckepolder in een weerlants genaempt Craeyesteyn, Anno
1679 6.10.0

- Ontfangen van de Burgers de somme van 18 gulden over een
jaer huyre van eene mergen lants gelegen in Adriaen
Huygenlandt, over den jare 1679

18.0.0
- Van den grient gelegen in den Boesem te vooren gebruyckt bij

Willem Dircx Schit is, vermits denselven grient niet
verpacht en is, daer van oock niet ontfangen, maer is
denselven grient Anno 1680 houbaer geweest en verpacht aen
Crijn Clijssen om 21.0.0

- Vant op ende affscheepen vant vee is tijde deser reeckeningh
alsoo het selve Jan Lamberts tot een aelmoes is vergunt, bij
de rendanten niets ontfangen memorie

/320/
Anderen ontfangh van losrenten ende interesten
- Ontfangen van Aryen Pieters Bouw de somme van 16 carolus

guldens over een jaer interest van 400 gulden cappitael
gehypotecqueert op 5/6 parten van sijn huys ende erve, tegen
vier ten hondert int jaer, verschenen den 1en January 1679214

16.0.0
- Ontfangen wegens de weduwe van Abraham Pijl de somme van 350

carolus gulden over t'cappitael ende noch de somme van 28
carolus gulden over twee jaeren interest vandien, van
seeckeren rentebrieff, staende ten laste van den voornoemden
Abram Pijl sijnde spesialijck gevestight op 4 mergen lants,
gelegen in Vinckepolder onder Alblasserdam ende verschenen
geweest den interest Anno 1678 ende 1679, maeckende tsaemen
de somme van 378.0.0

- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, de somme van 17
gulden over 2 jaren interest van 212 gulden cappitael
rentende tegen 4 ten hondert, verschenen den 15en Mey 1678
en 1679, vermits niet ontfangen memorie

/321/
- Ontfangen van Jacob Jans weduwe over verschenen interest van

250 gulden cappitael, spesialijck verseeckert op 375 roeden
grient ende vlichtlants, gelegen in de Kerrecamp in
Blockweer, verschenen tot den jare 1678 incluys 28.8.0

Rest daerom tjaer Anno 1679 de somme van 10.0.2
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- Ontfangen wegens Wouter Aerts Langesteegh eerst de somme van
200 carolus gulden over t'cappitael ende noch de somme van
18.13.8 over verloopen interest vandien, van seeckeren
rentebrieff, staende ten laste van den voornoemden Wouter
Aerts Langesteegh, sijnde spesialijck gevesticht op de
gerechte helft van de wooningh ende volcomen eygendom van 2
mergen lants daer aen behoorende, gelegen in Vinckepolder
onder Alblasserdam ende den interest, verschenen geweest
Anno 1678 en 1679 en twee maenden daernaer, maeckende
t'samen de somme van 218.13.8

- Ontfangen van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst, de
somme van 49 carolus gulden over 10 jaeren interest van 122
gulden cappitael, loopende tegen 4 ten hondert, verschenen
het 1e jaer den 13en Mey 1670 ende het laeste den 13en Mey
1679, sijnde 10 jaren tot 4 gulden s'jaers, vermits niet
ontfangen memorie

/322/
- Ontfangen van Pleun Aryens Commer de somme van 3 carolus

gulden over een jaer interest van 75 gulden cappitael
verschenen den 13en Maert 1678 3.0.0

- Ontfangen van Jan Dircx van Eynthove over een jaer interest
van 200 carolus gulden cappitael bij Cornelis Aerts Burger
desen armen gelegateert, verschenen den 10en Mey 1678 de
somme van 8.0.0

Rest over den interest van een jaer verschenen den 10en Mey 1679
8.0.0

Anderen ontfangh van erffenissen, maeckingen, legaetten, openen
van de busschen, ende anders
- Ontfangen van Crijn Pieters over den eersten paey van de

cooppenningen van t'huysken, gecomen van Jan Jans in de
polder, bij hem van desen armen gecocht, de somme van 17.8.0

- Ontfangen van Phillips Alewijns tot een gifft 1.0.0
- Ontfangen van de Focker tot een gifft 0.12.0
/323/
- Ontfangen van Crijn Pieters vrou over gecochten huysraet van

Jan Lamberts 0.12.0
- Ontfangen van de Burgerstot een gifft 1.0.0
- Den 30en January 1680 ontfangen van de gagie van Jan

Hendricx Tromp 24.0.0
- Noch ontfangen van Phillips Alewijns tot een gifft 0.18.0
- Ontfangen van Crijn Pieters over den tweeden paey vant

gecochte huysken in de polder 9.0.0
- Ontfangen van Jaecques de smit over gecocht ijser, gecomen

van Jan Lamberts 1.10.0
- Ontfangen van Claes Cornelis over coop van 5 plancken,

gecomen van alsvooren 2.4.0
- Noch ontfangen dat uyt de bossen gecomen is 0.10.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh deser reeckeningh de 
somme van 953.13.0

/324/
UYTGEEFF tegen den voorsz. ontfangh
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- Betaelt aen Willempgie Pijl over hougelt van Leendertgie
Pleunen verschenen Mey 1679, bij quitantie, de somme van215

34.0.0
- Betaelt aen Willempgie Pijl tot coop van een paer koussen

ende anders voor Leendertgie Pleunen 2.2.0
- Betaelt aen Cornelis Leenderts Thoen over houden van Jan

Lamberts dochter, bij quitantie 4.10.0
- Betaelt tot coop van een hoet en linde broeck voor Jan

Lamberts soon 0.18.0
- Betaelt op den 26 July 1678 over hougelt van Jan Lamberts

dochter dat verschenen is geweest Mey 1679, bij quitantie
aen de vrouw van Leendert Jaspers 14.0.0

- Betaelt aen deselve vrouw van Leendert Jaspers ter sake
voorsz. verschenen mey 1680, de somme van 4.5.0

- Betaelt aen Cornelis Jans speelman over het houden van Lijn
Stockroos van den 13en Augusty tot den 8en October, sijnde 8
weecken, de somme van 12.0.0

/325/
- Betaelt aen denselven Cornelis Jans speelman over t'houden

van Lijn Stockroos van den 21en Mey aff tot den 13en
Augustus toe, beloopt 12 weecken, de somme van 18.0.0

- Betaelt aen denselven over t'houden van deselve Lijn
Stockroos van den 8en October aff tot den 17en December toe,
beloopt 10 weecken, de somme van 15.0.0

- Betaelt over coop van turff den 2en November 1679, de somme
van

17.0.0
- Betaelt op den 8en November 1679 aen Beeligen Aryens over

t'houden van Meeus de wildeman voor 4 weecken 2.10.0
- Betaelt voor een block voor denselven Meeuw Aryens om leer

op te kloppen 0.3.0
- Betaelt over coop van turff voor Wouter Brandewijn 2.15.0
- Betaelt aen Wouter Willems Spruyt over huyshuyr van Maeycken

Melsen int huys van Aryen Pleunen Bouw, bij quitantie 20.0.0
- Betaelt tot onderhout vant wijff dat tot Maertie Jan Zegers

in de craem lagh 4.10.0
/326/
- Betaelt aen Jan Willems op reeckeningh van hougelt van Jan

Lamberts soon, dat verschenen sal sijn Mey 1680, de somme
van 10.0.0

- Betaelt aen Jannitgie Jenten Heyndrick in twee reysen 0.9.0
- Betaelt aen Pleun Andries backer over geleverde eetwaeren, 

bij quitantie 26.15.0
- Betaelt aen Pieter Huyberts over schoenen te maecken ende te

lappen, bij quitantie 12.17.8
- Betaelt tot coop van kalck om t'huysken van Theunis de wever

onder de wael mede te repareren 0.13.0
- Betaelt den 20en January 1680 aen Mr. Jan Laetingh over

t'meesteren van de arme persoonen, bij quitantie 18.0.0
- Betaelt aen Pieter Jacobs over t'maecken van den dijck van
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den armen 1.0.0
- Betaelt aen Leendert Jaspers vrouw over hougelt van de

dochter van Jan Lamberts dat verschenen sal sijn Mey 1680,
de somme van 8.10.0

/327/
- Betaelt aen Maritgien Otthen tot onderhout 3.0.0
- Den 17en Febreary betaelt aen Willempgie Pijl op reeckeningh

vant hougelt van Leendertgie Pleunen dat verschenen sal sijn
Mey 1680, bij quitantie 43.10.0

- Betaelt aen Jan Gijsberts over t'decken vant huysken van
Theunis de wever 0.15.0

- Betaelt aen Lijn de Stockroos voor onderhout van den 17
December aff tot den 11en Febreary toe, sijnde 8 weecken
Anno 1680, de somme van 12.0.0

- Betaelt op den 21en Febreary 1680 aen Phillips Alewijns over
geleverde eetwaeren voor de arme persoonen volgens 4
distincte reeckeningen ende quitantien, de somme van 238.0.0

- Betaelt den 22 Febreary 1680 tot strijckgelt opt landt dat
van den armen alsdoen vercocht is 1.10.0

- Betaelt over coop van 4 linde laeckens tot een hempt voor
Jan Jans dochterke met t'maeckgelt tsamen 1.14.0

- Betaelt aen Cornelis Pijl gaermeester tot Alblasserdam over
ongelden van des armmens landt, bij quitantie de somme van

112.8.0
/328/
- Gegeven aen een schamel wijff dat bij Wouter Brandewijn in

de craem lagh 0.8.0
- Betaelt aen een persoon die voor een predicant omgingh die

van den Turck gevangen was 1.10.0
- Betaelt aen Leendert Andries backer over geleverde eetwaeren

voor de arme persoonen tot den 21en Febreary toe, bij
quitantie de somme van 228.2.8

- Betaelt aen een wijff dat bij Wouter Brandewijn in de craem
lagh, de somme van 0.12.0

- Betaelt aen Wouter Brandewijns wijff voor hougelt vant wijff
dat daer in de craem lagh ende voor gehaelde waeren tot
Pleun Andries tsamen 3.14.8

- Betaelt aen Mr. Boudewijn op den 18 Maert op reeckeningh
vantgene den armen over t'leeren van de arme kinderen aen
hem schuldigh was, bij quitantie 6.6.0

- Betaelt aen Jaecques de smit over arbeytsloon aen de bossen
verdient 0.8.0

- Betaelt over coop van 26 schooven riet om Theunis de wevers
huysken onder de wael mede te decken 0.7.8

/329/
- Betaelt aen Claes Cornelis op reeckeninge van het houden van

de dochter van Jan Jans bij quitantie de somme van 21.10.0
- Gegeven aen Jan Leenderts vrouw 1.0.0
- Betaelt aen Lijsbet Pleunen Bouw over coop van 4 elle linde

laken tot hemden ende mutsen voor Leendertge Pleunen 2.8.0
- Betaelt over coop van een kinnitgie bier op de begraeffenis

van Maritgie Davitten 0.18.0
- Betaelt aen Leendert den timmerman op den 27en Meert over

het maecken van dootkisten voor den armen, bij quitantie
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9.2.0
- Betaelt aen Wouter Willems Spruyt over verschot bij hem

gedaen
1.8.0

- Betaelt over coop van out laecken om een dootcleet voor
Maritgien Davitten aff te maecken 1.0.0

- Betaelt aen Wouter Willems Spruyt van t'gelt bij de rendant
van Claes Cornelis over gecochte plancken ontfangen 1.2.0

- Gegeven aen een vremde persoon die omgingh 0.6.0
- Betaelt aen Lijn Stockroos tot onderhout van den 11en

Febreary aff tot den 1en April toe, sijnde 9 weecken de
somme van 13.10.0

/330/
Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeningh 936.7.0

Vereffent met den ontfangh deser reeckeningh, bedraegende
953.13.0, compt meer ontfangen dan uytgegeven 17.6.0

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende geslooten ten daege, maende
ende jaere, mitsgaders presentie ende ten overstaen, als int hooft
van desen. Ten oirconde geteeckent,
L. van Asperen
Claes Cornelissen
Jan Cornelis Groot
Pieter Gijsberts
Cornelis Pijl
Dit merck heeft Cornelis van der Wiel gestelt
Mij present, Willem van Dijck, 1680

Is voor desen jare te dienen tot armmeesters bij de Vrouwe van
Alblasserdam aengestelt Pleun Andriesz Backer en Giel Cornelisz.
Actum als boven, L. van Asperen.
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     216 Vanaf hier zijn de rekeningen met een andere hand geschreven. Alle vorige staan in
het handschrift van Willem van Dijck.

     217 I.m.: Gepresenttert bij de rendanten anhande van Leendert van Asperen als last en
procuratie hebbende van de Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders schout ende
gereghte van den voorsz. dorpe, op den .... 1681.
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/331/216

Reeckeningh Pleun Andriesz Backer ende Michiel
Cornelisz als H. Geest armmeesters van Alblasserdam,
ende dat van alsulcken ontfangh ende uytgaeff
mitsgaders handelinge ende administratie als de
voornoemde armmeesters t'sedert den 2en Mey, sijnde
den dagh van de laeste reeckeninge tot den daege deser
reecekninge toe, wegens des H. Geest armmesn goederen
ende inkomste gehad hebben, gestelt ende gemaeckt in
guldens van 20 stuyvers stuck, stuyvers ende
[penningen] naer advenant217

ONTFANCK
Ende eerst vant sloth van de voorgaende reeckeninge
- De rendanten brengen alhier eerst in reeckeninge off in

ontfanck de /332/ somme van 17.6.0 over soo veel Cornelis
Jansz ende Pleun Andriesz bij sloth van voorgaende
reeckeninge sijn schuldigh gebleven als H. Geest armmeesters
op den 2en Mey 1680, bedraegende volgens sloth van deselve
reeckeninge 17.6.0

Anderen ontfanck van lant paght en anders
- Ontfangen van de weduwe van Aert den Borger over lantpaght

van 1 mergen 225 roeden lants genaempt Papelant ende dat
voor de jaere 1679 ende 1680, de somme van 30.0.0

/333/
- Ontfangen van Cornelis van der Wiel mede over lantpaght van

4 mergen 300 roeden lants genaempt het Nieuwelant Anno 1678
ende 1679, hetwelc het voorlede jaer quam te resteren de
somme van 85.0.0

Rest daerom nogh op den paght van 1680 70.0.0
- Ontfangen van Bastyaen Aerjensz over lantpaght van 1 mergen

400 roeden genaempt de Sluypert  over den jaere 1680 33.0.0
- Nogh ontfangen van Bastyaen Redelijckheyt over de helfte van

een jaer lantpaght genaempt het Papelant voor den jaere 1680
15.0.0

/334/
- Nogh ontfangen van Neeltgen Pauwels over lantpaght van 1

mergen 400 roeden lants gelegen in het Breeweer voor den
jaere 1680 32.0.0

- Nogh van de Borgers ontfangen over lantpaght van eene mergen
lants genaempt Aerjen Huygelant ende dat over den jaere 1680

18.0.0
- Nogh van de weduwe van Claes Sterrenburgh over lantpaght

alsvooren van 2 hont lants genaempt Kraeyesteyn over den
jaere 1680 6.10.0

- Nogh ontfangen over lantpaght van het jaer 1680 van het lant
genaempt Cornelis over Brighs weer, gebruyckt bij de weduwe
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van Jan Pietersz metselaer 13.0.0
/335/
- Nogh van Jan van Asperen over lantpaght van 2 mergen

genaempt Kerckelant over den jaere 1677, 1678, 1679 ende
1680 144.0.0

Anderen ontfanck van losrenten en intressen
- Ontfangen van Aerjen Bouw de somme van 16 carolus gulden

over een jaer intrest van 400 gulden cappitael,
gehypotequeert op vijff seste parte van sijn huys ende erve,
tegen vier ten hondert int jaer, verscheenen den 1en January
1680 16.0.0

/336/
- Ontfangen van Jan van Asperen, schout, over intrest van 200

carolus gulden cappitael over den jaere verscheenen den 15en
Mey 1678, 1679 ende 1680 25.10.0

- Een restant van Jacob Jansz weduwe over intrest van een
rentebrieff, inhoudende 250 gulden cappitael en compt over
intrest voorsz. van den jaere 1679 ende 1680 20 carolus
gulden, waer van bij de rendanten niet ontfangen, dus memorie

- Nogh het restant van Barent van Asperen, schout tot
Lockhorst over intrest van 122 gulden cappitael, verschenen
jaer 13en Mey 1670 ende het laetste van den jaere 1680,
tegens vier ten hondert en bij de rendanten niets ontfangen

memorie
/337/
- Nogh ontfangen van Jan Dircx van Eynthoven over intrest van

200 gulden cappitael bij Cornelis Borger desen armen
gelegateert, verschenen den 1en Mey 1679 ende 1680 8.0.0

Rest nogh over jaere 1680 8 carolus gulden.

Anderen ontfanck van erffenisse, maeckingen, legaeten, openen van
bussen en anders
- Nogh ontfangen tot een gift 1.4.0
- Nogh de bossen in de kercke geopent ende in deselve bevonden

31.1.8
- Nogh tot een gift ontfangen 4.1.0
/338/
- Ontfangen van Jan Hendricx gagie die naer Oost Indien is

gevaeren, de somme van 24.0.0
- Nogh ontfangen tot een gift 6.6.0
- Nogh tot een gift ontfangen 1.6.0
- Nogh ontfangen van Mr. Boudewijn over hetgeene versamelt was

in het sackgie over begraven van verscheyde dooden 34.6.0

Somma totalis bedraeght den ontfanck deser reeckeninge 539.10.8

/339/
UYTGEEFF tegens den voorsz. ontfanck
- Eerstelijck betaelt aen Beela Dircx over het houden van Jan

Lambertsz dochter, bij quitantie 4.9.0
- Nogh betaelt aen Willempje Cornelis over het houden van

Leendertje Pleunen van den Mey 1680, sijnde het laetste
vierendeel jaers, de somme, bij quitantie 15.0.0
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- Nogh gegeven aen Cornelis Willemsz schuytmaecker over het
repareren van het schuytgie van Meuwis Aerjens, de somme,
bij notitie 0.9.0

- Nogh voor Lijn Stockroos van 14en Aprill tot 4en Augustus
toe betaelt, bij notitie 24.0.0

/340/
- Nogh aen riet betaelt, bij notitie 4.16.0
- Aen Jan Gijsbertsz in dryen 4.0.0
- Aen den timmerman betaelt volgens notitie 1.6.0
- Nogh aen latten en aen teen betaelt, bij notitie 0.16.0
- Gegeven aen de kinderen van Jan Lambertsz aen linde laecken,

twijn en knoopen, bij notitie 1.10.0
- Nogh aen de doghter van Jan Jansz betaelt over cleeren,

volgens 
notitie 4.4.0

- Nogh aen den cleermaecker betaelt volgens notitie 0.16.0
- Doen oock nogh betaelt aen Saentgien Hendricx 6.6.0
/341/
- Aen den turfboer betaelt volgens notitie daer van gehouden

11.0.8
- Nogh aen twee arme luyden betaelt 0.10.0
- Nogh is bij de rendant Pleun Andriesz gelevert aen eetwaeren

de somme van 32.16.0
- Nogh voor Lijn Stockroos gegeven van den 4 Augustus tot den

17en November, beloop 15 weecken, de somme van 22.10.0
- Nogh aen Van der Wiell betaelt over kostgelt van de jongen

van Jan Lambertsz bij quitantie 46.3.0
/342/
- Nogh betaelt aen Willempje Cornelis op reeckeninge van het

houden van Leendertge Pleunen volgens quitantie 30.0.0
- Nogh aen Mr. Jan Latingh betaelt volgens quitantie 18.0.0
- Nogh aen den voornoemden Mr. Jan Latingh voor het houden van

den doghter van Jan Jansz volgens quitantie de somme 22.0.0
- Nogh aen verschot van een rock 4 gulden, dus 4.0.0
- Nogh aen Pieter Huyberts Croon betaelt volgens quitantie7.9.0
/343/
- Nogh aen Leendert Andriesz betaelt aen geleverde eetwaeren

volgens quitantie, de somme 25.1.8
- Betaelt aen Pieter Jacobsz over het maecken van den dijck1.0.0
- Nogh aen Philips van Jongeren over gehaelde eetwaeren

volgens quitantie de somme van 11.12.0
- Nogh aen Mr. Boudewijn betaelt over het leeren van de armen

kinderen, voor het begraeven van de dooden ende anders, bij
quitantie 22.13.0

/344/
- Nogh betaelt aen de secretaris Van Dijck zaliger betaelt

over schrijven en zegell van een legaet gemaect bij Neeltgen
Pauwels ten behoeven van den armen 6.5.0

- Nogh aen drie arme luyden betaelt 0.9.0
- Nogh aen Lijn Stockroos betaelt van den 17en November tot

den 23en Maert toe, de somme van 27.0.0
- Gegeven aen Willempje Cornelis voor het houden van

Leendertje Pleunen bij quitantie 6.0.0
- Nogh aen een arme vrouw betaelt 0.10.0
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/345/
- Nogh aen Lijn Stockroos betaelt van den 23en Meert tot den

10en Mey 1681 incluys, de somme van 10.10.0
- Nogh aen den gaermeester Cornelis Pijl over ongelden betaelt

volgens reeckeninge en quitantie de somme van 171.14.0
- Nogh voort maecken van een hempt voor Leendertgie Pleunen

volgens notytie 2.8.0

Somma totalis bedraeght den uytgeeff deser reeckeninge 547.2.8

Vereffent met den ontfanck, bedraegende ter somme van 539.10.8,
compt meer uytgegeven dan ontfangen de somme van 7.12.0

Aldus gedaen, gehoort ende geslooten ten overstaen, mitsgaders ten
daege,
/346/ maende en jaere als int hooft van deses. T'oirconde
geteeckent,
L. van Asperen
Claes Cornelissen
Cornelis Pijl
Jacob Thoen
Aeryen Koelhoeck
Jan Aeryensen
Dit merck is gestelt bij Cornelis van der Wiell

Is bij de Vrouwe van Alblasserdam voor desen jare tot armmeester
aangestelt
Giel Cornelisz
Bastiaen Jaspersz
Ende desen geteeckent den laetsten April 1681, 
L. van Asperen
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     218 I.m.: Gepresenteert bij de rendanten aen handen van Leendert van Asperen als last
en procuratie hebbende van de Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders schout ende
gereghte van den voorsz. dorpe, op den 10 Augusty 1682.

     219 I.m.: Rest desen nevenstaende nogh over den jaere 1681 de somme van 70.0.0.

     220 I.m.: Vervallen kerssemis 1681.

     221 I.m.: Vervalt als vooren.

     222 I.m.: Vervallen 1 January 1681.

     223 I.m.: Is gegeven in betalinge van schulden waermede voorsz. cappitael wert gedoot.
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/347/
Reeckeningh Michiel Cornelisz ende Bastiaen Jaspersz
als H. Geest armmeesters van Alblasserdam, ende dat
van alsulcken ontfangh ende uytgaeff mitsgaders
handelinge ende administratie als de voornoemde
armmeesters t'sedert de laeste reeckeninge tot dato
deser reeckeninge, hebben wegens des H. Geest armen
goederen gehadt, gestelt ende gemaeckt in guldens 20
stuyvers stuck, stuyvers ende [penningen] naer
advenant218

ONTFANCK
Ende eerst vant sloth van de voorgaende reeckeninge
- Eerstelijk brengen de rendanten alhier in ontfanck over soo

veell t'voorleden jaer 1680 is ontfangen van Cornelis van
der Wiell over lantpaght genaempt het Nieuwelant de somme
van219 70.0.0

/348/
- Nogh over lantpaght van 1 mergen 225 roe, gelegen in

Papelant, gebruyckt bij Bastyaen Redelijkcheyt ende de
weduwe van Aert den Burger de somme van220 30.0.0

- Nogh ontfangen van de weduwe van Jan Pietersz metselaer over
paght van 400 roeden lants, gelegen in Cornelis over de
Brighs weer, de somme van221 13.0.0

- Nogh van Bastyaen Adriaensz over 1 mergen 400 roe lantpaght
genaempt de Sluypert, de somme van 33.0.0

- Nogh van Aert Jacobsz over 1 mergen 400 roe lantpaght
genaempt het Breeweer de somme van 27.0.0

/349/
- Nogh van de weduwe van Claes Sterrenburgh over lantpaght van

twee hont lants in Vinckepolder genaempt Craeyesteyn, de
somme van 6.0.0

- Nogh ontfangen van de Burgers over lantpahgt van eene mergen
gelegen in Adriaen Huygenlant de somme van 18.0.0

Anderen ontfanck van rentbrieven en obligaties
- Ontfangen van Aerjen Pietersz Bouw houdende 400 gulden

cappitael, gehypotequeert op vijff seste parte van sijn huys
ende erve, tegen vier ten hondert int jaer, de somme van222

16.0.0
/350/
- Nogh ontfangen over intrest van een rentebrieff ten laste

van Abraham Pijll weduwe, die alsnu is aen Phillips van
Jongeren getransporteert, de somme van223 14.0.0
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     224 I.m.: Vervallen over den jaere 1679, 1680 ende 1681.

     225 I.m.: Waermede het nevenstaende cappitael wert affge...

     226 I.m.: Oock het nogh uytstaende restant met diacony vereffent in de volgende
reeckeninge nader te verantwoorden.
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- Nogh van Jacob Jansz over een rentebrieff, houdende 250
gulden cappitael, gevestight op 375 roeden lants gelegen in
Blockweer de somme van224 30.0.0

- Nogh van Pleun Commer over reste van den intrest van 75
gulden cappitael die nu ten behoeve van Claes Cornelisz sijn
getransporteert, de somme van225 3.0.0

/351/
- Nogh ontfangen voor soo veel tot dato deses toe in de bussen

is gecomen, ofte aen gifte als anders is gegeven, de somme
van

130.15.0
- Nogh van twee maenden gagie van Jan Hendricxe Tromp sijnde

in Oost Indie, de somme van 24.0.0
- Nogh van Crijn Pietersz over coop van sijn huys ontfangen de

somme van 43.2.8
- Nogh ontfangen voor soo veel geprocedeert is van de goederen

van Neeltjen Jan Davitte de somme van226 311.18.0
/352/
Somma totalis bedraeght den ontfanck deser reeckeninge de somme
van 775.15.0

Jegens welcken ontfanck gedaen is off alsnogh gedaen moet werden
den volgende uytgaeff

UYTGAEFF
- Eerstelijck betaelt aen Leendert Cornelisz voor het maecken

van een kist voor Marrijcken Davitte volgens quitantie 4.0.0
- Nogh voor een vierendeell jaers houwgelt van Lijn Stockroos

betaelt 15.0.0
/353/
- Nogh betaelt aen Marry Cornelis doen Neeltjen Davitte sieck

was 1.14.0
- Nogh voor strijckgelt doen Neeltje Davitte goederen vercocht

wierden, betaelt 4.7.0
- Nogh betaelt aen den schout Van Asperen ende den bode op het

vercoopen van Neeltje Davitte goederen 2.7.0
- Nogh betaelt aen de kist van Neeltjen Davitte de somme van 

4.0.0
- Nogh betaelt voor coop van een bedt en deecken aen Cornelis

Jasse de somme van 7.10.0
/354/
- Nogh betaelt aen den schoolmeester in het Ambacht over het

houwen van Saentjen Hendricx kinderen, de somme van 66.9.0
- Nogh betaelt aen den meester Johan Latingh over het

meesteren van de arme lieden, de somme van 18.0.0
- Nogh betaelt aen Wouter Pleunen over het maecken van een

borsrock voor Jan Jansz dochter, de somme van 0.8.0
- Nogh aen Pleun Andriesz betaelt over gehaelde waeren volgens
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     227 Collectebussen.
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quitantie, de somme van 47.13.0
- Nogh aen Dirckjen Aerjens betaelt over het houwen van Lijn

Stockroos 15.0.0
/355/
- Nogh aen Jaecques de smit betaelt over het maecken van een

sloth 0.2.0
- Nogh aen Pieter Huybertsz Kroon betaelt over het maecken van

schoenen 3.16.0
- Nogh aen Jaecques de smit betaelt over het maecken van

bosse227 in de kerck, de somme van 0.4.0
- Nogh betaelt voor Neeltje Davitte aen Pieter Arents voor

arbeytsloon 1.5.0
- Nogh aen Jan Schouten betaelt over het houwen van het kint

van Jan Jansz volgens quitantie 26.7.0
/356/
- Nogh int Ambaght betaelt voor lappen van schoenen 2.0.0
- Voor het kint van Jan Jansz voor schuyt vraght betaelt 0.6.0
- Nogh betaelt aen de onkosten doen Lijn Stockroos was

gestorven, soo aende buyren als anders 4.5.0
- Nogh aen Neeltjen Gerrits betaelt over het maecken van twee

hemden voor Jan Jansz kint 0.8.0
- Nogh aen Pieter Jacobsz voor het dijckgelt betaelt 1.0.0
/357/
- Nogh aen Dirckjen Aerjens betaelt voor het houwen van Lijn

Stockroos 15.0.0
- Nogh aen Cornelis Pijll gadermeester betaelt over ongelden

volgens quitantie 102.5.0
- Nogh aen Willempje Cornelis Pijll voor t'houwen van

Leendertje Pleunen volgens quitantie 58.0.0
- Nogh aen deselve op reeckeninge alsvooren betaelt de somme

van 13.0.0
- Nogh betaelt aen deselve voor laecken, hemden, schoenen,

koussen als anders, volgens quitantie 3.9.0
/358/
- Nogh aen een arme man gegeven 0.3.0
- Nogh aen Jan de lapper 0.10.0
- Nogh een paer kousens voor Lijn Stockroos meysje 0.10.0
- Nogh een paer voor het meysje van Jan Jansz 0.16.0
- Nogh voor lappen van schoenen voor het meysje van Jan Jansz

0.4.0
- Nogh een kist betaelt voor Lijn Stockroos met de somme van

4.0.0
- Nogh een kist betaelt voor een kint van Maeycken Otten 1.6.0
/359/
- Nogh aen Jan de lapper gegeven 0.10.0
- Nogh aen Leendert Andriesz Backer betaelt over gehaelde

waeren, volgens quitantie 26.12.0
- Nogh aen een arme man gegeven 0.6.0
- Nogh aen Meuwis Aerjensz 0.5.0
- Nogh aen Jan de lapper 0.10.0
- Nogh aen Beela voor Jan Lambertsz soon betaelt 2.10.0
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     228 I.m.: Vervallen 10 Arpil 1682.

     229 I.m.: rest over den jare 1680 noch de verpondinge, ommeslagh en dijckrecht 1681,
bedragende volgens de restantceel 92.10.0.
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/360/
Nogh aen den gadermeester Cornelis Pijll over ongelden
betaelt volgens quitantie 104.17.0

- Nogh aen Jan de lapper 0.10.0
- Nogh voor het goet te stellen van Lijn Stockroos meysje, de

somme van
0.6.0

- Nogh aen Jan de lapper 0.10.0
- Nogh aen Willempje Cornelis over houwen van Leendertje

Pleunen 8.10.0
- Nogh aen meester Johan Latingh over het meesteren van de

arme lieden228 18.0.0
/361/
- Nogh op reeckeninge aen Willempje Cornelis betaelt voor

houwen van Leendertje Pleunen de somme van 17.0.0
- Nogh aen Leendert Andriesz Backer voor eetwaeren betaelt

volgens quitantie 2.5.0
- Nogh aen Jan de lapper 0.10.0
- Nogh voor Jan Lambertsz soon betaelt doen denselve was

overleeft 4.2.0
- Nogh aen Willempje Cornelis over houwen van Leendertje

Pleunen volgens quitantie 2.14.0
/362/
- Nogh aen de selve betaelt over alsvooren, volgens quitantie

19.10.0
- Nogh aen Jan de lapper 0.10.0
- Nogh aen den gaedermeester Cornelis Pijll betaelt volgens

quitantie229 31.6.0
- Nogh aen Annetje Aerden betaelt over het houwen van Lijn

Stockroos meysje 34.10.0
- Nogh aen Pieter Huybertsz Croon betaelt over maecken en

repareren van schoenen 8.2.8
/363/
- Nogh aen Wouter Pleunen over het maecken van cleeren betaelt

de somme van 2.0.0
- Nogh aen Jan Lambertsz dochter gegeven 1.0.0
- Nogh aen Saentjen Hendricx 0.3.0
- Nogh aen Cornelis Willemsz betaelt over het maecken van een

schouw voor Meus Ariensz 10.0.0
- Nogh voor een kist van Jan Lambertsz dochter 4.0.0
- Nogh aen Saentje Hendricx betaelt 0.6.0
/364/
- Nogh aen Lambertsz soon betaelt 1.7.0
- Nogh aen een buyteman 0.2.0
- Nogh aen Saentje Hendricx betaelt 3.3.0
- Nogh aen een kist van Maeycken Otte 1.16.0
- Nogh voor een schamele knegt een kist 4.0.0
- Nogh aen Saentje Hendricx 0.4.0
- Nogh aen Meus Ariensz 0.5.0
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- Denselven nogh 0.5.0
- Nogh aen riet voor Mews Arensz huys 1.5.0
/365/
- Aen den decker betaelt 0.15.0
- Aen een arman230 betaelt 0.4.0
- Nogh aen Maeycken Otte 0.10.0
- Aen deselve 0.8.0
- Nogh aen buyteman 0.6.0
- Nogh aen Maeycken Otte 4.0.0
- Nogh aen Saentjen Hendricx 0.3.0
- Nogh aen deselve 0.4.0
- Aen deselve nogh 0.3.0
- Nogh voor Maeycken Otte kint een kist betaelt 2.10.0
/366/
- Nogh aen een buyten man betaelt 0.4.0
- Nogh aen een buyteman betaelt 0.6.0

Somma totalis desen uytgaeff, de somme van 757.8.8

Vereffent met den ontfanck, bedraegende ter somme van 775.15.8

Compt meer ontfangen als uytgegeven de somme van 18.7.0

Aldus gedaen, gehoort ende geslooten ter presentie en overstaen
als int hooft deses op dato alsboven.

Als last ende procuratie hebbende van de Vrouwe van Alblasserdam: 
L. van Asperen

Claes Cornelissen
Pieter de Focker
Jacob Thoen, 1682
Aeryen Koelhoeck
Jan Aeryensen
Leendert Andriese Backer

Is voor desen jare tot armmeesters aengestelt Bastiaen Jaspersz en
Cornelis Thoen.
Actum alsboven, L. van Asperen
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/367/231

Reeckeningh Bastyaen Jasperen ende Cornelis Thoen als
Heylige Geest armmeesters van Alblasserdam ende dat
van alsulcke ontfangh ende uytgaeff mitsgaders
handeling ende administratie als de voornoemde
armmeesters tsedert den 10 Augusty tot dato deses toe
hebbende gehadt, gestelt ende gemaeckt in guldens van
20 stuyvers stuck, stuyvers ende penningen naer
advenant.

ONTFANGH
- Den rendant brengt alhier in reeckeningh over soo veel

voorleden jaer bij Giel Cornelisz ende Bastyaen Jasperen
meer is ontfangen als uytgegeven de somma van 59.17.0

- Ontfangen van 4½ mergen landt genaemt het Nieuwlandt twelcke
in huyre gebruyckt wert bij Cornelis Bastyaense van der
Wiel, verschenen kersmis 1681, de somma van 70.0.0

Rest nogh over den jaere 1682 de somma van 70.0.0
- Ontfangen van Bastyaen Redelijckheyt ende de weduwe van Aert

den Burger over een jaer landtpacht van 1 mergen 225 roeden,
verschenen kerssemis 1682, de somma van 30.0.0

/368/
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieterse metselaer over 400

roeden landts gelegen in Cornelis over de Brigsweer
verschenen kersmis 1682, de somma van 13.0.0

- Compt nogh van Jan van Asperen, schout alhier, over 2 jaere
lanthuyr van 2 mergen gelegen int Kerckelant verschenen
kersmis 1681 ende 1682, yder jaer 36 gulden, dogh alsoo niet
en is ontfangen, dient voor memorie

- Ontfangen van Bastyaen Aeryense over 1 jaer lanthuyr
verschenen kersmis 1682 van 1 mergen 400 roeden genaemt de
Sluypert, de somma van 33.0.0

- Ontfangen van de weduwe van Claes Sterrenburgh over lanthuyr
van 2 hont lants, leggende in Vinckepolder genaemt
Kraeyesteyn, verschenen kersmis 1682, de somma van 6.0.0

- Ontfangen van de Burgers over lantpaght van 1 mergen,
gelegen in Adriaen Huygenlandt verschenen kersmis 1682, de
somma van 18.0.0

/369/
- Comt van Willem Willemse over huyr van een grient gelegen in

den Boesem voor den jaere232

- Ontfangen van Cornelis Hermense Pijl over lanthuyr van 1
mergen 4 hont, leggende int Breeweer in Kortelandt over den
tiendewegh, verschenen t'jaer 1682, de somma van 29.0.0

- Ontfangen van Frederick Cornelisz over een jaer lanthuyr van
een weycamp leggende int voornoemde Breeweer verschenen
kersmis 1682, de somme van233 20.0.0
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Anderen ontfangh van rentebrieven ende obligatie
- Ontfangen van Aryen Pieterse Bouw een jaer intrest over een

rentebrieff van 400 gulden capitael, staende gehypotequeert
op sijn huys ende erve, intrest tegen vier ten hondert,
verschenen 1 January 1682, de somme van 16.0.0

Rest nogh het jaer van 1 january 1683.
/370/
- Comt van Jan van Asperen, schout alhier, over intrest van

een obligatie van 212 gulden capitael, intrest lopende
tegens vier ten hondert ende sulcx het jaer 1681, 1682
verschenen ... de somme van 17 gulden, dogh alsoo hier niet
is van ontfangen, dient voor memorie

- Nogh een jaer intrest van Jacob Jansse van een rentebrieff,
houdende 250 gulden capitael, gevestight op 375 roeden
landt, sijnde grientlandt, gelegen in Blockweer intrest,
lopende tegens vier ten hondert, verschenen ... 1682, de
somme van 10 gulden, dogh niet ontfangen voor memorie

- Comt over intrest van een obligatie tot laste van Barent van
Asperen, schout tot Lockhorst, inhoudende capitael 122
gulden, lopende intrest tegens vier ten hondert, verschenen
13 Mey 1670 ende het laetste 13 Mey 1682 ende sulcx de somme
van 63.14.0 dogh alsoo hier van niet is ontfangen, dient
alhier voor memorie

/371/
- Comt van Jan Dirckse van Eynthove tot Out Alblas over

intrest vant jaer 1680, 1681 ende 1682 van een capitael van
200 gulden bij Cornelis Aerse Burger desen armen
gelegateert, de somme van 24 gulden, niet ontfangen, dient
voor memorie

- Comt over twee maenden gaegie van Jan Henderickse Tromp,
sijnde in Oost Indie, de somme van 24 gulden, dogh niet van
ontfangen voor memorie

- Ontfangen van Pieter Henderickse Cort en Jan Cornelis
Redelijckheyt over coop van een stuck landt, groot ontrent
425 roeden, leggende in Blockweer, belent ten oosten Jan
Huyberse en ten westen de weduwe van Aryen Pieterse Bouw, de
somma van 130.0.0

- Ontfangen van de weduwe van Maerten Jansse over reste van
coop vant huys van Maritgie Davitte, de somme234 83.6.0

/372/
- Ontfangen voor soo veel in de busse is gecomen ofte aen

gifte als anders gegeven, de somme van 88.0.0

Somma totalis bedraeght den geheele ontfangh deses de somme van
596.3.0

Tegens welcke voorenstaende ontfangh gedaen ofte alsnogh gedaen
moet werden den volgenden
UYTGAEFF
- Op den 3 October 1682 betaelt aen Willempje Cornelis Pijl

een vierendeel jaers costgelt van Leendertje Pleunen,
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verschenen ..., bij quitantie de somme van 14.0.0
- Op datum als boven betaelt aen Willempje Pijl over stellen

van kleeren van de voornoemde Leendertje Pleunen, de somme
van 0.13.0

- Betaelt aen Cleys Aeyen van vletten aent huys daer Catelijn
in woont, de somme 2.1.0

- Op den 27 October 1682 betaelt aen Willempje Cornelis Pijl
over houwen van Leendertje Pleunen volgens quitantie de
somme van

15.0.0
/373/
- Betaelt voor turff van armen volgens quitantie de somme van

10.16.0
- Betaelt aen Catelijntje onder de wael voor laecken, de somme

van
1.12.0

- Betaelt voor linde van 2 hemden voort meysje van Jan Jansse;
Leendertje Pleunen een hemt; de dochter van Lijn Stockroos
meyt een hemt en een schorteldoeck en een pey voor Meuwisse,
waer aen drie elle en een vierendeel, is tsamen met
malcandere 6.0.0

- Betaelt aen Jan Cornelisz speelman over het houden van een
halff jaer vant meysje van Lijn Stockroos volgens quitantie,
de somme van 16.0.0

- Betaelt voor een paer couse vant voornoemde meysje de somme
0.11.0

- Betaelt aen den gaermeester Cornelis Pijl over ongelden van
13 mergen 225 roeden lants, volgens declaratie en quitantie

194.1.0
- Betaelt aen Tobias Pieterse over maecken van arme cleere

volgens quitantie, de somme van 3.13.0
/374/
- Den 3 February betaelt aen Jan de lapper de somme 1.0.0
- Betaelt aen Willempje Cornelis Pijl een vierendeel jaers

kostgelt van Leendertje Pleunen volgens quitantie de somme
14.0.0

- Op den 11 january 1683 betaelt aen de vrouw op de Donck over
houden van een jaer costgelt vant meysje van Jan Jansse
verschenen ... de somme 13.0.0

- Noch betaelt aen de voornoemde vrouw voor een schorteldoeck
en maecken van een manteltje vant voorsz. mijsje 2.17.0

- Gegeven aen Saentje Hendericken 0.4.0
- Noch aen Pleun Andriesse voor Meuwis Aeryense en Claes

Pleunen volgens quitantie de somma 3.13.12
- Nogh aen Jan de lapper 1.0.0
- Den 26 February voor een rocklijff voort meysje van Jan

Jansse volgens quitantie 3.10.0
- Betaelt aen Catharyna kelen, volgens reeckeninge en

quitantie 7.12.10
- Betaelt aen Pieter Jacobs voort maecken van den dijck in

Cortelandt van t'weer van Neeltje Pouwels 2.0.0
/375/
- Aen Jan de lapper gegeven 1.19.0
- Nogh aen Liedewij Bastyaens voor een pey van Claes Pleunen
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volgens quitantie 8.15.0
- Betaelt aen Marynis Jansse over gecoght hout voor den armen

2.10.0
- Nogh aen Jan de lapper 1.10.0
- Betaelt aen Tobias Pieterse voort maecken van arme cleeren

0.15.0
- Betaelt aen Mr. Jan Latingh over meesterloon van de arme

lieden voor een jaer, verschenen 10 April 1683 volgens
quitantie 10.0.0

- Nogh aen Saentje Hendericks 0.2.0
- Betaelt aen Pieter Huyberse Croon voort halen van eenigh

teer van Meuwis Jansse en maecke van schoenen voor de armen
volgens quitantie 9.8.0

- Nogh aen Marigje Otte 0.6.0
- Betaelt aen Pleun Andriesse voor eetwaere volgens quitantie

17.18.0
/376/
- Betaelt aen Cornelis Pijl, gaermeester, over ongelden

volgens declaratie ende quitantie 51.11.0
- Betaelt aen Cornelis de cramer van gelevert luyren aen

schamel wijff
2.17.0

- Betaelt aen Cornelis Bastyaense van der Wiel over houwen van
Jan Lambertse ... tot Mey 1683 toe 20.7.0

Somma totalis bedraegt den geheele uytgaeff deser 440.2.0

Vereffent met den voorenstaende ontfangh, bedraegende ter somme
van 596.3.0, comt meerder ontfangen als uytgegeven de somme van235 

156.0.10

Aldus gedaen, gehoort ende geslooten ter presentie als int hooft
deses op datum als vooren.

L. van Asperen
P. de Focker
Jacob Thoen
Leendert Andriese backer
Aeryen Koelhoeck
Jan Aeryensen

Ende is bij de Vrouwe van Alblasserdam voor desen jare tot
armmeesters aengestelt Cornelis Thoen en Willem Abramse
Actum den 3 Mey 1683,
L. van Asperen
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/377/
Reeckeninge die is doende Cornelis Leendertse Thoen
ende Willem Abramse als Heylige Geest armmeesters van
Alblasserdam ende dat van alsulcken ontfangh ende
uytgaeff mitsgaders handelinge ende administratie als
de voornoemde armmeesters tsedert den 3 Mey 1683 tot
dato deser toe hebben gehadt, gestelt ende gemaeckt in
guldens van 20 stuyvers tstuck, stuyvers ende
penningen naer advenant.

ONTFANGH
- De rendanten brengen alhier in reeckeninge over soo veel

t'voorleden jaer bij Bastyaen Jasse ende Cornelis Thoen
voornoemt, meer is ontfangen als uytgegeven de somma van236

156.0.10
- Ontfangen van Cornelis van der Wiel over lanthuyr van 4½

mergen genaempt het Nieuwelant, de somme van 47.9.0,
jaerlijcx bij hem gebruyckt voor de somme van seventigh
carolus gulden, verschenen ... 1682 en 1683, dus comt
deselve237 47.9.0

Rest noch over den jaere 1682 en 1683 de somme van 95.11.0
- Ontfangen van Bastyaen Redelijckheyt over restanthuyr van 1

mergen 225 roeden lant, de somme van 15 gulden, verschenen
kersmis 1683, dus hier 15.0.0

Rest noch over tselffde jaer 15 gulden, sijnde de wederhelft.
/378/
- Ontfangen van de weduwe van Jan Pieterse over lanthuyr van

400 roeden gelegen in Cornelis over de Brigsweer, verschenen
kersmis 1683, de somme van 11.0.0

- Staet te ontfangen van Jan van Asperen lanthuyr van 2 mergen
gelegen int Kerckelant het jaer 1681, 1682 en 1683 ende alle
jaeren 36, compt int geheel de somma van 108 gulden, niet
ontfangen, voor238 memorie

- Ontfangen van Bastyaen Aryense over lanthuyr van den jaere
verschenen kersmis 1683 van 1 mergen 400 roeden genaempt de
Sluypert, de somma van239 33.0.0

- Ontfangen van de weduwe van Claes Sterrenburgh over een jaer
lanthuyr van 2 hont lants, leggende in Vinckepolder,
genaempt Craeyesteyn, verschenen kersmis 1683, de somma van

6.0.0
- Ontfangen van de Burgers over een jaer lantpacht van eene

mergen gelegen in Aryen Huygelant, verschenen kersmis 1683,
de somma van 18.0.0

- Ontfangen van Willem Willemse over vier jaere huyr van den
grient gelegen in den Boesem, ider jaer 5 gulden, compt int
geheel de somme van 20.0.0

/379/
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- Ontfangen van Cornelis Hermense over een jaer lanthuyr van
een mergen vier hont leggende int Breeweer in Cortelant,
verschenen kersmis 1683, de somma van 31.0.0

- Ontfangen van Huygh Bastyaentse Bouw een jaer lanthuyr van
een weycampt leggende voor aen den dijck int voornoemde
Breeweer, verschenen kersmis 1683, de somme van 22.0.0

Anderen ontfangh van rentebrieven en obligatien
- Ontfangen van Aryen Pieterse Bouw over twee jaeren intrest

van een rentebrieff van 400 gulden cappitael, gehypotequeert
op sijn huys, intrest lopende tegens vier ten hondert int
jaer ende sulcx voor jaer 1683 en 1684, de somme van 32
gulden, niet ontfangen, voor240 memorie

- Compt van Johan van Asperen, schout alhier, 3 jaeren intrest
van een obligatie van 212 gulden cappitael, intrest loopende
tegens vier ten hondert int jaer, verschenen .... 1681, 1682
ende 1683, yder jaer 8.9.9 ende sulcx int geheel de somma
van 25.8.11, niet ontfangen, voor memorie

/380/
- Ontfangen van Jacob Janse het jaer intrest van 1682 van een

rentebrieff van 250 gulden, gevestight op 375 roeden lant,
gelegen in Blockweer, intrest loopende tegens vier ten
hondert int jaer, verschenen ... 1682, de somma van 10.0.0

Rest noch het jaer 1683 de somma van 10 gulden.
- Compt van Barent van Asperen, schout tot Lockhorst 14 jaer

intrest van een obligatie, inhoudende capitael de somme van
122 gulden, lopende intrest tegens 4 ten hondert int jaer,
verschenen 13 Mey 1670 ende het laetste 13 Mey 1683, ider
jaer 4.17.9 ende sulcx int geheel 68.5.14, niet ontfangen241

memorie
- Ontfangen van Jan Dirckse van Eynthove tot Out Alblas 2 jaer

intrest van een capitael van 200 gulden, dese armen van
Cornelis Aerse Burger gelegateert, verschenen ... 1680 ende
1681, yder jaer 8 gulden ende sulcx int geheel242 16.0.0

Rest noch het jaer 1682 ende 1683 16.0.0
- Ontfangen over 4 maenden gagie van Jan Henderickse Tromp,

sijnde naer Oost Indie, dese armen alle jaere 2 maende
gemaeckt ende sulcx voor de 4 jaer243 48.0.0

/381/
- Ontfangen voor soo veel in de bussen is gecomen, ofte als

gifte als anders gegeven, de somma van 64.0.0
- Ontfangen volgens accoord van den boedel van Neeltje Aeryens

de somma van  37.10.0
- Ontfangen te Rotterdam over gagie dat Tonis Jansse hadde te

goede, de somma van 24.10.0
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Somma totalis bedraegt den geheele ontfangh deser de somma van
556.9.0

/382/
Jegens welcke voorenstaende ontfanck gedaen ofte als noch gedaen
moet werden den volgende
UYTGEEFF
- Betaelt voor een halff jaer houwens vant kint van Lijn

Stockroos volgens quitantie de somma van 18.0.0
- Betaelt aen Willemptie Cornelis over t'houwen van

Leendertjes volgens quitantie 15.0.0
- 3 Juny gecocht aen sarsij voor t'meysje van Stockroos Lijn 

2.2.12
- Betaelt voor een schortje voor t'selffde meysje bij

quitantie 2.15.0
- Betaelt voor vory244 en maecken van een borstrock 1.7.8
- Betaelt voor hemden vant meysje van Jan Jansse 4.1.0
- Betaelt aen de smith245 voor maecken van de bos 0.6.0
- Betaelt voor linde tot een hemt voor Leendertje Pleunen 1.19.0
- 10 Augusty 1683 betaelt aen Willemptje Cornelis over een

vierendeel jaer houwgelt van Leendertje Pleunen volgens
quitantie 14.0.0

- Betaelt aen Andries van de Korpit voor maecken van een
dootkist voor een schamele vrouw, volgens quitantie 3.10.0

- Betaelt aen een arm man 0.4.0
- Betaelt op den 4 October een paer couse, gecocht voor

Leendertje Pleunen 0.10.0
/383/
- Gegeven aen een arm man en Saen Hendericks 0.14.0
- 13 October betaelt voor een paer kouse vant meysje van Lijn

Stockroos 0.16.0
- Betaelt op den selffde dito voor een paer kouse voor meysje

van Jan Jansse 0.16.0
- Betaelt aen Aeltje Willems voor 2 hemden en maecken vandien

ten behoeve van meysje van Lijn Stockroos 3.2.0
- Ontfangen van Willempje Cornelis over een vierendeel jaers

houwgelt van Leendertje Pleunen volgens quitantie 15.0.0
- Betaelt op den 24 October 1683 een elle geel karsay, bij

quitantie 1.0.0
- Betaelt den 25 dito voor een slooff voor kint van Stockroos

Lijn 0.5.0
- Gegeven aen Saentje Hendericks 0.6.0
- Ontfangen van Leendert Andriesse Backer over leverantie van

broot aen Jan Jansse Compeer, gedaen volgens quitantie 5.19.4
- Betaelt aen Cornelia Muys over gehaelde winckelwaren voor

Jan Janse Compeer, bij quitantie 17.18.0
- Betaelt aen Leendert den backer voor linde als Toon nae zee

soude gaen en maecke van de hemden 3.6.14
- Betaelt aen Cornelis Pijl als gaermeester volgens quitantie

46.0.0
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/384/
- Aen Meuwis Aeryense gegeven 0.5.0
- Betaelt aen Jan Cornelisz Keyser over turff volgens

quitantie 18.4.0
- Den 16 December betaelt aen Jacob Pieterse van dijckgelt2.0.0
- Een paer wanten gecocht voor Tonis Jansse 0.6.0
- Gegeven aen Meuwis Aeryense en Saen Hendericks 0.16.0
- Betaelt aen Tonis de cramer 4 elle witte pijlaecken voor

Meuwis Aeryense volgens quitantie 3.4.0
- Gegeven aen Jan de lapper 0.10.0
- 23 December betaelt voor een schepel sout 1.4.0
- Den selffde dito betaelt aen Pleun Andriesse over gehaelde

winckelwaren van Catalijne volgens quitantie 28.9.0
- Betaelt aen Beeligje Aeryens over houwen van Meuwis Aeryense

volgens quitantie 4.0.0
- 8 January betaelt aen t'wijff van de Donck daer meysje van

Jan Jansse woont 2.16.0
- 11 dito gegeven aen Jan de lapper 1.12.0
- 13 dito betaelt aen de armmeesters van Hendrick Iden Ambacht

voor de kinderen van Saentje Hendericks volgens quitantie
35.5.4

- 23 dito betaelt aen Claes Jacobse over het houwen van een
schamel meysje 3.15.0

- 24 dito betaelt aen Bela voor t'maecken van Meuwis Aryense
cleeren 0.18.0

/385/
- Den 25 dito betaelt aen Marigie Otte 4.0.0
- 26 dito gegeven aen Jan de lapper 0.12.8
- 27 dito betaelt aen Lijsbeth Foppe op affkortingh van de

huyr van Jan Compeerse volgens quitantie ..12.0
- 1 February gegeven aen een arm man en Saen Hendericks 246

- 2 dito betaelt aen Tobias Pieterse linde laecken, twijn ende
arbeytsloon

1.2.8
- Betaelt aen Huybert de schoenmaecker voor een paer schoenen

van Meuwis Aryense volgens quitantie 1.18.0
- Gegeven aen Jan de lapper 0.12.0
- 7 dito betaelt aen Beligje Aeryens voor houwen van Meuwis

Aeryens 4.0.0
- 10 dito betaelt voor rock, broeck, kousen voor Tonis Janse

volgens quitantie 12.8.0
- Betaelt op den selffen dito aen een vrouw die in armoede was

en versocht dat haer naem niet uytgedruckt wiert 6.6.0
- 14 dito gegeven aen Jan de lapper 0.12.0
- 16 dito betaelt aen Willempje Cornelis voor een vierendeel

jaers houwgelt van Leendertje Pleunen 12.12.0
- Betaelt aen Andries van de Korput over maecken van een

dootkist voor een man die bij van der Wile gestorven was,
quitantie 3.14.8

/386/
- 20 dito gegeven aen Jan de lapper 0.14.0
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- 29 dito aen Jan de lapper 1.6.0
- 4 Maert gegeven aen Marigje Otte de somme van 4.0.0
- Gegeven aen Jan de lapper 0.12.0
- 18 dito betaelt aen Pieter Huyberse schoenmaecker volgens

quitantie 5.2.0
- 19 dito gegeven aen Jan de lapper 0.12.0
- 22 dito betaelt voor Tonis Jansse een broeck die gestaen was

met een pey en een paer koussen 3.4.8
- 25 dito betaelt Andries van de Corpit voort maecken van een

kisje 0.13.0
- 26 dito gecocht voor meysje van Stockroos een mutsje 0.10.0
- Gegeven aen Jan de lapper 0.12.0
- Gegeven aen Saen Hendericks 0.4.0
- 27 dito gecocht 3 elle blauw laecken van 2 gulden de ell

voor meysje van Jan Jansse 6.0.0
- 3 April betaelt aen Leendert de backer over gehaelt broot

van Jan Jansse volgens quitantie 17.6.4
- 3 dito betaelt aen Cornelis Muys over gehaelde waere bij Jan

Compeerse gedaen 19.0.0
- 3 dito betaelt aen Van der Wiele voor houwen van Toone

mitsgaders voor een halff vat bier en een kan Jan never die
hij aen de buyren gaff als de schamele man was gestorven,
int geheel 44.9.0

- Gegeven aen Jan de lapper 0.10.0
/387
- 7 dito betaelt aen Beeligje Aeryens voor houwen van Meuwis

Aeryense en maecke van een hemt 247

- 11 dito betaelt aen meester Jan over t'meesteren van de arme
luyden, volgens quitantie ...

- Gegeven aen Jan de lapper ...
- 7 Maey 1684 gecocht een schorteldoeck voor meysje van Jan

Jansse ...
- 8 dito een paer schoen gecoght voor Teunis Jansse ...
- 14 dito gegeven aen Marigje Otte de somme van ...
- 15 dito gecoght 4½ elle linde laecken de el tot 8 stuyvers

voor meysje van Stockroos te samen 1.16.0
- 20 dito gecoght een rouwe linde onderbroeck voor Tonis

Jansse 0.19.0
- 20 dito gegeven aen Lijsbeth Foppen voor begraven en houwen

van Aeryen Teunisse kint 2.13.0
- Aen bier op de begraffenis gebruyckt 1.14.0
- 20 dito gecoght een linde schortje voor meysje van Stockroos

Lijn 1.5.4
- Betaelt aen Willempje Cornelis over houwen van Leendertje

Pleunen volgens quitantie 18.3.0
- Betaelt aen Leendert Andriesse backer over gehaelt linne

volgens quitantie 2.7.0
/388/
Geheel uytgift deser de somma van 466.15.0
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Vereffent met de voorenstaende ontfanck, bedraegende ter somma van
556.9.0, compt meerder ontfangen dan uytgegeven de somma van 89.1.0

Aldus gedaen, opgenomen, gereeckent ende geslooten ten overstaen
van haer Wel Edelheyts gecommitteerde, mitsgaders schout ende
gerechten op den 25 Mey 1684.

B. Coymans voor de Vrouwe van Alblasserdam
Jan van Asperen
Pieter van Asperen
Leendert Andriese backer
Jan Aeryensen
Frederyck Cornelyssen
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/389/
Reeckeninge die is doende Aryen Claesse als Heylige
Geest armmeester van Alblasserdam, ende dat van
alsulcke ontfangh ende uytgeeff, mitsgaders handelinge
ende administratie als de voornoemde armmeester
tsedert den 18 Mey 1685 tot den dage deser reeckeninge
toe [gehad heeft], gestelt ende gemaeckt in guldens
van 20 stuyvers tsuck, stuyvers ende penningen naer
advenant.

[ONTFANGH]
- Den rendant brengt alhier in reeckeninge over soo veel

t'voorleden jaer bij Willem Abramsse meer is ontfangen als
uytgegeven, de somma van 16.0.0

- Ontfangen van Cornelis van der Wiel op reeckeninge, over
lantpacht van 4½ mergen, genaemt het Nieuwelant de somma van
23.13.0, jaerlijcks bij hem gebruyckt voor de somma van 70
carolus gulden, dus comt 23.13.0

Rest noch over den jaere 1683, 1684 ende 1685 de somme van248

128.17.0
- Ontfangen op reeckeninge van Bastyaen Redelijckheyt over

lanthuyr van
/390/ eene mergen en 25 roeden lant de somma van 28 gulden
jaerlijcx bij 

hem gebruyckt voor de somma van 26 gulden, dus comt249

28.0.0
Rest noch op het jaer 1685 14 gulden.
- Ontfangen van Jan Pieterse metselaers weduwe over lanthuyr van

400 roeden lant, verschenen kersmis 1685, de somma van 11.0.0
- Comt van Jan van Asperen over lanthuyr van 2 mergen, gelegen

int Kerckelant, jaerlijcx bij hem gebruyckt voor de somma van
36 carolus gulden, verschenen het ... 1681, 82, 83, 84 ende
1685, maeckende te samen de somme van 180 gulden, niet
ontfangen memorie

- Ontfangen van Bastyaen Aeryense over een jaer lanthuyr van eene
mergen vier hondert roeden, genaemt de Sluypert, de somme van

32.0.0
- Ontfangen van de weduwe van Claes Sterrenburgh over een jaer

lanthuyr van 2 hont genaemt de Sluypert, verschenen kersmis
1685, de somma van 6.0.0

 /391/
- Ontfangen van de Burger over een jaer lantpacht van 1 mergen

gelegen in Aryen Huygelant, verschenen kersmis 1685, de somma
van 18.0.0

- Staet te ontfangen van Willem Willemse van een grient leggende
in de Boesem, jaerlijcx bij hem gebruyckt voor de somme van 5
gulden, ende sulcx verschenen het jaer ...., niet ontfangen,
voor memorie

- Ontfangen van Aryen Leenderse Pijl over lanthuyr van eene
mergen en vierhondert roeden, leggende int Breeweer in
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Kortelant, verschenen kersmis 1685, de somme van 21.10.0
- Ontfangen van Bastyaen Aeryense over lanthuyr van een weycamp

leggende voor aen de dijck int voornoemde Breeweer, verschenen
kersmis 1685, de somma van 20.0.0

Anderen ontfangh van rentebrieven en obligaties
/392/
- Staet te ontfangen van Aryen Pieterse Bouw over een rentebrieff

van vierhondert gulden capitael loopende tegens vier ten
hondert, verschenen het jaer 1684 en 1685 en sulcx int geheel
32 gulden, niet ontfangen, voor memorie

- Comt van Johan van Asperen over 5 jaer intrest van een
obligatie van 212 gulden capitael, intrest loopende tegen vier
ten hondert, verschenen het jaer 1681, 82, 83, 84 en 1685, niet
ontfangen, voor memorie

- Comt van de weduwe van Jacob Jansse over 2 jaer intrest van een
rentebrieff van 250 gulden capitael gevestight op 375 roeden
lant, gelegen in Blockweer, intrest loopende tegens vier ten
hondert, verschenen 3, 4 en 1685, sulcx int geheel de somma van
38 gulden, niet ontfangen, voor memorie

- Comt van Barent Jansse, schout tot Lockhorst, over 16 jaer
intrest van een obligatie van 122 gulden loopende tegens vier
ten hondert int jaer, te weeten het jaer 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, niet ontfangen, voor memorie

/393/
- Ontfangen op reeckeninge van Jan Dirckse van Eynthove over 3

jaer intrest van 200 gulden capitael intrest, loopende tegens
vier ten hondert de somma van 8 gulden, dus deselve 8.0.0

Rest noch het jaer 1684 en 1685, de somma van 16 gulden.
- Ontfangen over 2 maenden gaesie van Jan Hendrickse Tromp dese

armen alle jaere gelegateert, de somme van250 24.0.0
- Ontfangen over soo veel in de bussen is gecomen off aen gifte

gegeven, als anders de somma van 28.10.0
- Ontfangen over coop van een huysje op den hoeck van de

Kinderdijck voor de helft 20.0.0

Somma totalis bedraeght den geheele ontfangh deser reeckeninge de
somme van 256.13.0

/394/
UYTGEEFF jegens den voorenstaende ontfangh
1685

- Op den 25 Juny betaelt voor Maeycke van een hemt Meuwis
Aeryense

0.6.0
- Dito gegeven aen Jan de lapper 2.0.0
- 6 Augusty aen Jan de lapper gegeven 1.0.0
- 4 September aen Jan de lapper gegeven 0.12.0
- Dito aen denselven Jan de lapper gegeven 0.15.0
- Den 6 October gegeven aen Jan de lapper 1.0.0
- 8 November aen Jan de lapper 0.12.0



HEILIGE GEEST ARMEN ALBLASSERDAM 1685-1686

143

- Den 4 Augusty betaelt aen Willemptje Cornelis voor houden van
een vierendeel jaers van Leendertje Pleunen bij quitantie 16.0.0

- 8 October een broeck met wat ander goet gecoft voor Tone 1.7.0
- Gegeven aen een man die sijn naem niet uytgedruckt en woude

hebben 3.13.0
- Den 11 November gegeven aen Willempje Cornelis voor een

vierendeel jaers houwen van Leendertje Pleunen, de somma van,
bij quitantie 16.0.0

- 18 November betaelt aen Huymen Matthijse voor een paer schoenen
van meysje van de Stockroos Lijn 1.2.0

/395/
- Dito betaelt aen Wouter de snijder voor maecken van een

borstrock van Stockroos Lijn kint 1.6.8
- 20 November voor den armen gecoght 2 schepel taruw en 2

scheepel rogh bij Flip van Jongeren daer voor betaelt bij
quitantie 6.16.0

- 25 dito aen Jan de lapper 0.10.0
- Dito gegeven aen Teuntje Willems omme Tone naer oost Indie te

crijgen 1.10.0
- Den 1 December het meysje van Stockroos Lijn gecoght een paer

couse 1.5.0
- 4 December gegeven aen Beeligjes voor wassen en lappen van

Meuwis Aeryens goet 0.8.0
- 8 dito aen Jan de lapper 0.18.0
- 9 dito betaelt aen Van Jongeren voor 4 schepel tarruw bij

quitantie de somma 7.4.0
- 12 dito betaelt aen Huymen Matthijsse voor een paer schoenen te

lappen van het meysje van de Stockroos 0.6.0
- 16 dito t'Dort 15 elle wolle goet gecoght omme cleer voor de

arme luyden te laten maecken, betaelt bij quitantie 8.5.0
- Dito aldaer 4 paer cousse gecoght voor de arme luyden 1.15.0
- Dito gegeven aen Meuwis Aeryense 0.8.0
/396/
- 18 December gegeven aen Jan de lapper 0.14.0
- 26 dito betaelt aen Cornelis Leendertse Thoen voor

winckelwaeren t'gunt Jan Jansse Compeer daer heeft gehaelt, bij
quitantie 13.10.0

1686

- 1 January aen Jan de lapper 0.10.0
- Dito betaelt aen Beligje voor lappen en wassen van Meuwis

Aeryense 0.12.0
- 13 dito gegeven aen Jan de lapper 0.10.0
- 15 dito betaelt aen Pieter Jacobse voor maecken van de dijcken,

de somma 2.0.0
- Dito gegeven aen Van der Wiel over het houden van Tone 23.13.0
- 22 dito gegeven aen moeder Willempje over houden van een

vier[endeel] jaers van Leendertje Pleunen bij quitantie 16.0.0
- Dito geleent aen Huymen Matthijsse door last van schout en

gerechte, de somma van, bij quitantie 6.0.0
- Dito gegeven aen een arme vrouw 0.4.0
- 24 dito betaelt aen Leendert Aeryense cleermaecker over maecken

van cleeren als cooppen van deselve, bij quitantie 10.15.0
- 25 dito gecoght voor Leendertje Pleunen twee hemden, daer voor

betaelt 3.18.0
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/397/
- 27 dito aen Jan de lapper 0.12.0
- Dito voor maecken van 2 hemden en een paer couse voor

Leendertje Pleunen gecoght, daer voor betaelt 1.6.0
- Dito gegeven aen twee soldaten 0.4.0
- 12 February gegeven aen Jan de lapper 0.10.0
- 14 February betaelt aen Maerten Bastyaense over haelen van

winckelwaer door Pieter de lapper, bij quitantie 12.16.0
- Dito gegeven aen Beligje voor wassen van hemden van Meuwisse

0.10.0
- den 25 February betaelt aen Flip van Jongeren over haelen van 6

schepel tarruw, bij quitantie 10.10.0
- 26 dito aen Jan de lapper 0.12.0
- 11 Maert gegeven aen Jannetje Pieters 0.12.0
- 13 dito gegeven aen Huymen Matthijsse door last van schout ende

gerechte 6.0.0
- 20 dito betaelt aen Mr. Jan over meesteren van de arme luyden

bij quitantie 8.0.0
- 31 dito betaelt aen Gerrit Jasse over houden vant meysje van

Stockroos Lijn op reeckeninge, de somma van 13.0.0
- Dito gegeven aen Jannetje Pieters 0.15.0
- 31 dito aen Saentje Hendericks 0.4.0
/398/
- 13 April aen een arme vrouw met 2 kinderen 0.6.0
- 19 dito betaelt aen Aerjen Jasse molenaer voor malen van de

arme luyden de rogge en taruw, bij quitantie 4.0.0
- Dito betaelt aen Pieter Huyberse Croon voor maecken van nieuwe

schoenen oplappen, bij quitantie 5.9.0
- Dito betaelt voor een paer koussen voor meysje van Stockroos

Lijn 0.17.0
- 24 dito over twee hemden te maecken en een neerstick voor

meysje van Stockroos Lijn 0.14.0
- 16 dito twee hemden laten maecken voor Toone 0.12.0
- Dito gegeven aen Jannetje Pieters 0.6.0
- Dito gegeven aen twee arme vrouwen met kinderen 0.4.0
- Betaelt aen Bastyaen Redelijckheyt over slooten 2.10.0

Somma totalis bedraegt den geheele uytgeeff deser reeckeninge de
somma van 222.18.8

Den ontfangh bedraegende ter somme van 246.13.0, vereffent tegens
den voorstaende uytgeeff, bedraegende 222.18.8,
Soo comt meer ontfangen als uytgegegeven de somme van ...251

/399/
Aldus gedaen, opgenomen ende geslooten ten overstaen van schout
ende heemraden. Hebbende geteeckent op den 30 April 1686,
Jan van Asperen
Jacob Pleunen Thoen
Leendert Andriese
t'merck van Cornelis van der Wiel
Aeryen Woutersen Spruyt, Frederyck Cornelyssen


