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Nationaal Archief Den Haag
Archief 3.19.01 Heerlijkheid Alblasserdam
Nummer 8: Blafferd van de aangekavelde patrimoniale goederen van Anna van
Oudheusden, weduwe van Arend Cobel, 1586.

Van dese blaffert is
een doubelt gelevert
aan Gillis Vriesen
jegenwoordige
rentmeester van deese
ambochtsvrouwe,
gecomen in plaetse
van Harman Maertens

Blaffaert jouffroue Anna 
van Outheusden, 
ambochtsvrouwe van 
Alblasserdam

Van haer aengecavelde 
patrimoniale goederen,
beginnende met den jare
XVC ses ende tachtich.

/1/ Copie
Blaffert Jouffrou Anna van
Outheusden, weduwe wijlen d’heer
Arent Cobel, ambachtsvrouwe van
Alblasserdam, van haer aengecaevelde
patrimoniale goederen
haer aengecomen bij doode van
haer vader Joncker Johan van
Outheusden en van Jouffrou
Margaretha Steenwechs haer
saliger moeder, mitsgaders van Jonckr.
Godtschalck van Outheusden,
haar saliger oom, beginnende naerden
overlijden van haer dienaer en rentmeester
Harman Maertens, met den jaere
XVC ses ende tachtich

Ontfanck
Ende eerst van lantpachten Soburch

Van de hofstadt genaemt Soburch, te weten het
huys, bergen etc.

/2a/ Die Ziedewijn
Van een camp lants genaemt die Ziedewijn, groot
ontrent tien hont, leggende bij de Vinkepolder molen
over die hoffstadt van Sobburch, daervan d’ een
helft ofte daer omtrent gelegen is binnen de cadijck
van de Alblas, ende d’ander helft ofte daer omtrent
buyten deselve cade met de voorn. Alblas gemeen,
welke camp gehuyrt heeft Pauwels Adriaens den tijt
van vijff jaren,

paulb
Rechthoek



Van de brieven van
dese uytgifte is copie
autentyck onder de
ambochtsvrouwe
berustende

Sij dit landt t’welck nu is
besomercaet gedaen
meten in d’overmaete
van de selve
uytgegeven en mergens
bij de ambochtsvrouwe
geaenvaert van
gelijcken mede de vijff
hont en een vierendeel

die niet en werden offte
sijn verchinst

/2b/
Ander ontfanck van erfschijsen van seven mergen
lants luttel min ofte meer, t’welck nu genoemt wert
Cortgeen, bij Thomas Beuckelaer den 18e Maerte
1505 in erffpacht uytgegeven en de persoonen
hiernaer verclaert, te weten Hendrick Voppens,
Dirck Pouwels met sijne mede plegers, Andries
Godtschacxs, Hendrik Coenes met sijn consorten,
Ariaen Neel Wittens, Dirck Arts, Cornelis Wouters,
Pieter Damis ende Hendrick Coenes met sijnen
adherenten, gelegen buytendijcx tusschen die vliet
cant aen de een zijde ende den hoogen dijck aen
die andere sijde, elcke mergen des jaers om vijftien
stuyvers tot een erffchijse, alle jaer te betalen tot St.
Pieter in fulle ofte veertien dagen daer naer
onbegrpen, altijt volstaende pant als met recht in sal
winnen, met conditie dat den ambachtsheere den
tienden busch  van grunden hebben sal die daer van
sullen mogen gemaeckt werden, welck voors.
uytgegeven landt volgende de aenteyckening daer
van bij wijlen den ambachtsheere mr. Arent Cobel in
sijn register fol. 40 gedaen, groot soude sijn 42 hont
en een vierendeel maecken seven margen en een
vierendeel honts ende volgende de laeste
reeckeninge die annis 84 en 85 van /3a/ wijlen
Harman Maertensz de voors. ambochtsvrouwe bij de
voochden van sijne kinderen gedaen alleenlijck
betaelt is de chinse van 37 hont sonder meer, ende
dat bij de persoonen hier naer verclaert, te weten
van elck hont 2st 6p.
[hiernaast staat ind e marge:] sij dit landt t’welck nu
is besomercaet gedaen meten in d’overmaete van
de selve uytgegeven en mergens bij de
ambochtswvrouwe geaenvaert van gelijcken mede
de vijff hont en een vierendeel die niet en werden
offte sijn verchinst

Chijnsen
Bastiaen Fransz van tien hont 35st.
Willem Pietersz van vijff hont 12st 6p
Dirck Pouwelsz van zeven hont 17st 6p
Cornelis Jan Damen van vijff hont 12st 6p
Maertgen Pouwels van twee hont 5st
/3b/ Adriane Gijsen van drie hont 7st 6p
Arent Cornelisz van drye hont 7st 6p
Cornelis Jan Damen van twee hont 5st



Ander ontfanck van buyten
dijcxe landen, wesende aenwas
streckende van Lijn Jonck Hannen 
huys tot Cortgienen toe, ofte 
soo verre t’selve noch west waert 
aenwassen mach, tot het diep van 
der Marwen toe

Aenwasse voor Cortgeen

Vant slick ende aenwasch leggende tegens over
t’huys daer nu tijt op woont Mathijs Pietersz,
streckende tot het voors. diepte van der Merwen,
welck gehuyrt heeft Willem Pieters den tijt van vier
jaren, innegaende t’laeste jaer huyr /4a/ Bamisse
1582, s’jaers om 15st, alhier over t’laeste 3e jaer
huyrs verschenen Bamisse 1586 15st

Van gelijck slyck ofte aenwas, leggende tegen over
t’huys daer Pauwels Lenaers plach te wonen, welck
gehuyrt heeft Willem Pietersz voors., gelijcke tijt
ende innegaende als vooren, s’jaers om 9st, dus
hier over t’ 3e laetste jaer huyr verschenen Bamisse
86 voors. 9st

Van gelijk aenwas leggende over t’huys daer
Lenaert Thonis plach te woonen, welck gehuyrt
heeft Gijsbrecht Michielsz gelijcke tijt van vier jaren,
innegaende ende verschijnende als vooren, s’jaers
om 9 st, alhier over t’laeste 4e jaer huyrs verschenen
Bamisse 86 voors. 9st

Van gelijcke aenwas leggende voor t’huys ofte die
hoffstede van Griet Pieren ende bij haer gehuyrt
voor gelijcken tijt /4b/ van vier jaeren alsvoren,
s’jaers om 2st, dus hier over t’laeste 4e jaer huyrs
verschenen Bamisse voors. 2st

Van gelijcke aenwas bij Adriaen Cornelis voor sijn
huys ofte hoffstede, gehuyrt voor gelijkce tijt van vier
jaren alsvooren, s’jaers om 4st, dus hier over t’laeste
4e jaer huyrs verscheenen Bamisse voors. 4st

Van gelijkce aenwas leggende voor t’huys van
Cornelis Huygen ofte nu voor Adriaen Cors, gehuyrt
bij Adriaen Cors voors. voor gelijkce tijt van vier
jaren alsvoren, s’jaers om 2st, alhier voer t’laeste 4e

jaer huyrs verschenen Bamisse voors.



Sij vertaelt na de
brieven van de uytgifte
van dese mergen lants
en daer van genomen
copie autentyck ende

Van gelijkce aenwas leggende voor t’huys van
Michiel Ghijben, bij hem gehuyrt voor gelijcken tijt
van vier jaren alsvoren, s’jaers om 2st, dus hier over
t’laeste 4e jaer huyrs verscheenen Bamisse voors.2st

/6a/ Van gelijcke aenwas leggende voor t’huys van
Adriaen Wouters ende bij hem gehuyrt voor gelijcke
tijt van vier jaren alsvooren, s’jaers om 2st, alhier
over t’laeste 4e jaer huyrs verscheenen Bamisse
voors. 2st

Van gelijcke aenwas leggende voor t’huys ofte die
hoffstede van Ghijsbrecht Michiels, bij hem gehuyrt
voor gelijcke tijt van vier jaren alsvooren, s’jaers om
1st, alhier over t’laeste 4e jaer huyrs verscheenen
Bamisse voors. 1st

Van gelijcke aenwas, leggende voor t’huys van
Adriaen Quirins ende bij hen hehuyrt voor gelijcken
tijt van vier jaren alsvooren, s’jaers om 2st, alhier
over t’laetste 4e jaer huyrs verschenen Bamisse 86
voors. 2st

Van gelijcke aenwas leggende /6b/ tegens over
t’huys van Cornelis Coenen, streckende alsvooren,
welck gehuyrt heeft Cornelis Coenen voors. den tijt
van zeven jaren, innegaende Jacobi 1581, s’jaers
om 12st, alhier over t’5e 7e jaer huyrs verscheenen
Jacobi 1586 12st

Borge als principael 
Gijsbrecht Michiels mits 
dat Cornelis Coenen t'riet 
ofte biesen niet en mach 
affsnijden (soo hij belooft
heeft) sonder consent 
van Gijsbrecht Michiels voorsz. 
welcke Gijsbrecht t'selve 
riet ofte biesen 
sal mogen aff snijden sonder 
t'selve den voorn. Cornelis 
Coenen te vragen, indien 
hij op sijnen gesetten dach niet 
en betaelt.

Van een margen gelijcke aenwas leggende aen den
dijck van /7a/ Cortgeen voorsz., welcke margen
anno [...] bij Claes van Outheusden sonder
procuratie ofte last van de andere erffgenamen van
Jan ende Godstschalck van Outheusden in erfpacht
uytgegeven is, eenen Pieter Cornelisz naer 



geinformeert off geraden
is deselve mergen lants
voor de verlopen jaeren
erfpachts weder aen te
vaerden in sulcken gevalle
souden de eygenaers
vandien daer van voor
schepenen ten behoeve
van de ambochtsvrouwe
moeten transport doen
ofte men sal de selve daer
voor met justicie mogen
uytwinnen. Sij deze
overdrachte gedaen
volgen de minute Gillis
Jansen Vriesen daer van
gelevert.

Volgende t'register van
mr. Aarent Cobel fo. 12
souden dese visschers 20
roeden van de vliet
moeten blijven omme niet
te verhinderen de
visscherije in den Alblas.
Sij vernomen off deze
gerooken salm betaelt is
ende aen wie ende
wanneer.

inhouden van t'register van mr. Arent Cobel fo. 53
s'jaers om 36st., verschijnende jaerlijckx Petri daer
van bij de voorsz. ambochtsvrouwe laest 
ontfangen is t'jaer erfpacht verschenen Petri 76
sulcx dat daer van Petri 86 tijde deser blaffert
verschenen sijn over 16 jaren erffpacht de somme
van 28£ ende alsoo daer van int geheel ofte deel
bij Harman Maertens niet en is verantwoort soo
werden alhier over de voorsz. 16 verlopen jaren
erffpacht verscheenen Petri 86 voorsz. uytgetogen
de voorsz. 28£

Ander ontfanck van
visscherijen

Van de visscherije binnensdijcx ofte sluysen
genaemt die palinck visscherije beginnende in den
boge van dat hout werck van de
Alblasserdamsche sluyse ende streckende
oostwaerts soo verre die stadt bomen staen,
welcke gehuyrt heeft Andries Aelbrechts den tijt
van ses jaren inngegaen mey 1583, s'jaers om
13£ munte voornt. vrij gelt, verschijnende jaerlijcks
prima Meye, dus hier over het 3e 6e jaer huyr,
verscheenen mey 1586. 13£

Borge als voor sijn eygen schult Jan Pieters oude
schout.

Van de salmsteecken neffens den diepen vander
Merwen soo verre die Heerlijckheyt van
Alblasserdam is streckende ende gelijck die naer
ouder hercomen bij d'ambachtsheeren van
Alblasserdam van outs verhuyrt ende bevist sijn
geweest, welcke salmsteecken gehuyrt heeft
Pieter Cornelis, woonende in Slydrecht, den tijt
van vier jaren, innegaende kerst 84, s'jaers om
twaelff ponden munte voornt. vrij gelts, ende het
eerste jaer eenen geroocten salm vande
alderbeste alhier over het 2e vierde jaer huyrs,
verschenen kersmisse 86 12£

Borgen als principael
Hendrick Jacobs, schipper
ende Pieter Adriaensz,
ofte Pier Arien 
Alblasserdam

Sij behendelijck
vernomen off in
dese visscherije wel
gevangen wert
omme in
toecomende tijden
daer naer huyr te
maecken ende
s'jaers palinck toe te
bedingen na ouden
hercomen, 3e 5e
jaer huyrs.

Sij behendelijck
vernomen off de
vissers van dese
salmsteecken
redelijck wel vangen
omme in
toecomende tijt daer
naer huyr te maken,
regardt nemende
dat d'selve
salmsteecken de
laeste huyr voor
dese s'jaers verhuyrt
sijn geweest 28£
met een goeden
salm, ende daer
voor noch meer
ende leverden den
ambochtsheer
goede vissche voor
niet als hij daer was.



Volgende t’register van
mr. Arent Cobel fo. 53
ende inhouden van
seeckere oude
huyrcedullen, soo leggen
tot laste van dese en
andere walen in
nastvolgende art.
verclaert negen roeden
dijcx, te weten acht
roeden voor Lijn Jonck
hannen, daer oostwaert
aen leyt Neel Baerts,
ende die 9 roeden souden
leggen voir in vrien wale
ofte Cattewael, daer
oistwaert aen leyt die
courtelantsche gemeente
ende westwaerts
Ammersgrave lant.

Naer inhouden van de huyrcedulle int nota hierna gestelt
verclaert, soude de 9 roeden dijcx behooren tot die walen
hiernae geroert, gelegen ende belent, sijn immers anno 32
belent sijn geweest te weten acht roeden leggende oostwaert
aen Lijn Jonck Hannen huys daer aen oost zijde naest
gedijckslaecht leyt, toebehorende de huysweer daer Gijs Jans

doe ter tijt op woonde en de aen de west sijden >

Vande visscherije van een wael genaemt
Lammekens wael, gelegen binnen den
Alblasserdamschen dijck metten rietvelden ende
kennip werven after Lijn Jonck Hannen opte wael
aen beyden sijden van haer huys gelegen, ende
oock achter haer huys, welcke gehuyrt hebben
Cornelis Ariaens ende Adriaen Crijnen den tijt van
seven jaren innegaende kerst 1583, s'jaers om
drye ponden munte voornt. vrij gelts van als, ende
een vette gans, mits dat de'selve huyrders tot
heuren laste aengenomen hebben te maecken
negen roeden dijcx, leggende soo tot laste van
dese waele als tot laste van andere walen int
naest volgende artickel verclaert, alhier over het
3e sevende jaer huyrs, verschenen kersmisse 86

3£ en een vette gans
en noch de gans vant voorleden jaer van 1585.

Van de visscherije van alle die walen gelegen
onder ofte binnen de jurisdictie van Alblasserdam
voors. uytgesondert van Lammekens wael /9a/, int
laest voorgaende artickel verclaert, mitten
rietvelden ende kennipwerven daer toe
behoorende, welcke walen gehuyrt hebben
Adriaen Crijnen en Gijsbrecht Michiels den tijt van
vijff jaren, innegaende kersmisse 1581, s'jaers om
vier ponden munte voornt. vrij gelts, alhier voer het
laeste 5e jaer huyr verschenen kersmisse 86 4£

stuck dijcx,
toebehorende Neel
Barents in Slydrecht,
ende een stuck dijcx
leggende in
voornoemden wale,
belent als hier
naer.voor dit artickel
is gestelt.
Nota dat volgende
t'inhouden van
seeckere besegelde
huyrcedulle onder
d'ambochtsvrouwe
berustende,
gepasseert voor
schout ende
heemraden van
Alblasserdam den
3en January 1532,
schrijvend t'Hoff van
Hollant, soo behoren
tot dese ende
andere walen hier
nae verclaert dat
lant binnen die
watererinck tot aen
de hogen dijck op
4½ roeden nae in
die vogelrije vande
Alblasserdamsche
sluys aff tot de
Pelser toe 7 jaer
huyrs 

Sijnde dese walen
metten rietvelden,
kennipwerven
landen ende
gerechtticheden
daer toe
behoorende verhuyrt
voor drye jaren,
innegaaende
kersmisse 86, ende
dat omme net
Lammekenswale
gelijkc uytter huyr te
gaen ende omme
daer nae gelijck na
ouder gewoonte
verhuyrt te worden.
Laeste 5e jaer
huyrs.



Naer inhouden t'register
van mr. Arent cobel fo. 54
soo behooren tot laste
van dese visscherije 16
roeden dijcx, leggende
voor Pieter Cornelisop de
wael, genaemt die Visdijk,
5e 7e jaer huyrs

Volgende t'registervan mr.
Arent Cobel fo. 64 verso
soude tot laste van dese
vogelpoelen staen drye
roeden dijcx.
Sij daeromme naerder
vernomen off daer een
halve roede dijcx meer toe
staet.

Van de visscherije inden Alblas binnendijcx
streckende van Harendam ofte Hardam aff tot het
diepe van de Merwede toe, welcke gehuyrt
hebben Jan Pieters ende Andries Aelbrechts den
tijt van seven jaren, innegaende kersmisse 1581,
s'jaers om 84 ponden munte voornt. vrij gelts van
als, verschijnende jaerlijcks kersmisse offte Ste
Pieter in Sulle, dus hier over het 5e 7e jaar huyrs
verscheenen kersmisse 86 84£

Borge Claes Jans Muyen

/9b/ Ander ontfanck van
t'Nederwaterschap van den
Nederwaert en de sluysen
int Elshout metten aencleven
vandien, d'ambochtsvrouwe
voors. over t'ander jaer
als watergrave ofte water-
gravinne toecomende, alsoo
t'ander jaer volcht d'am-
bochtsheere van Alblas.

Aris Aelbrechts ende Jan Pieters oude schout etc.

Ander ontfanck van
vogelpoelen ende anders

Vogelpoelen

Van drie vogelpoelen gelegen opte polder van
Donckersloot, welcke gehuyrt heeft Cornelis
Cornelisz die Deucht ende Adriaen Cornelis,
woonende in de jurisdictie van Alblasserdam, den
tijt van seven jaren, innegaende Petri inde Lente
1586 ende jaerlijcx verschijnende kersmisse,
s'jaers om drie ponden munte voorn. ende vier
vette vogelen ofte vier talingen voor elcke vogel
ende zijn /10a/ daerenboven gehouden t'heure
laste te maecken drye roeden ende een halve ofte
alsulcken dijck als van outs tot d'voors.
vogelpoelen onderhouden is geweest, gelegen
aent cruys voor Jan Spruyts deur op Donckersloot,
ende daer en boven te maecken caden ende
anders die bij nieuwe keuren tot laste vande voors.
vogelpoelen souden mogen geordonneert werden,
uytgeseyt van hooffden en walen te werpen over
den dijck alhier over het 1e 7e jaer huyrs
verschenen 

Volgende t'inhouden
vande testamente
van Godtschalck
van Outheusden soo
streckt dese
visscherije van
sluysen tot
Bleskensgraeff, qr.
waer Hardam leyt.



Nota dat dese schout
noch schuldich is uyt
saecke van een nacoop
hem anno 85 gegunt twee
vette gansen.
Noch is hij schuldich twee
calcoense hoenderen als
reste van vier calcoense
hoenderen daer van
d'ambochtsvrouwe twee
maer en heeft ontfangen
ter cause van een
calcoense henne met 13
calcoense eyeren hem
anno 84 gelt ende dit al
boven den kalckcoensen
hane ende henne hem
dese somer van 86
gelevert, daer voor hij de
voors. ambochtsvrouwe
Bamisse 86 gelijcke hane
ende henne gehouden is
te leveren.

Sij aen schout vereyscht
wat criminele ende boeten
van tien ponden inden text
geroert desen jare sijn
gevallen.

Tmerck off teecken vande
ambachtsheere van
Alblasserdam is een
rechte snede duer den
beck achter na de veeren
off hals.

kersmisse 86 3£ en vier vette vogelen ofte vier
talingen voor elcke vogel

Andere ontfanck van officien

Schoutambocht

Van t'schoutambacht van Alblasserdam met die
smal /10b/ tienden, te weten lammeren, verkens,
gansen ende diegelijcke, welck in pachte heeft
Lambrecht Pieters den tijt van vijff jaren,
innegaende kersmisse tweentachtich, s'jaers om
seven en twintich ponden munte voorn., te betalen
jaerlijcx op twee termijnen als 25 Junij ende
kersmisse, welverstaende dat d'voorn.
ambachtsvrouwe gereserveert ende daer uyt aen
haer behouden heeft die boeten van thien ponden
ende den derden penning van alle criminele
breucken, dus hier over den 7en en 8en thienden
termijn ofte halff jaren huyrs, verschenen Ste. Jan
ende kersmisse 86 27£

Criminele boeten

Van den derden penning van alle criminele boeten,
mitsgaders van de boeten van tien ponden tot de
voors. ambochtsheerlijckheyt behoorende, ende
die de voors. ambochtsvrouwe /11a/ uyt het
voorsz. schoutambacht aen haer heeft
gereserveert, daer van tijde deser blaffart
volgende de verclaringe der voorsz. schout
gecomen is.

Ander ontfanck van de
swaendrifte binnen d´voorsz.
heerlijkcheyt van Alblasserdam
ende den gehelen Nederwaert
deur, ten welcken fyne 
de ambochtsheer ofte am-
bochtsvrouwe voorsz. een ofte
twee pluymgravem plach
te setten in haer heerlijkcheyt
ende plach die te betalen voor
haerluyder gerechticheyt
ende moeyten, te weten van
elcke swaen van fnuycken
die jonck sijn 2 st. ende van 
elcke swaen te bijt te brengen 
alst vriest 2 st. 
die oudt sijn off die over 
t´jaer blijven

Sij verdacht nieuwe
pacht te maken
mede te reserveren
van alle gepande
goederen die bij den
dijckgraeff souden
mogen werden
gedaen uyt saecke
van uytlegginge die
hij soude mogen
doen op des
ambochtsvrouwe
goederen.



Sij vernomen soo veel
swanen daer noch inde
heerlijcheyt van
Alblasserdam sijn.

Alblasserdam een kerve aen de rechter 
sijde boven aen t'swart

Alblas drye kerven aen elcke sijde
en een snee over den beck

Wijngaerden een bourgons cruys over
den beck ende aen elcke
sijde 2 kerven

Hoffwegen een halve maen aen de
slincker sijde

Den Donck een rechte snee voor over
den beck en een rechte
slim opwaert nae t'hooft

Liesvelt twee schreven over den
beck

Streffkerck aen beyde sijde
gesnebeckt

De Leck een halve maen aen de
rechter zijde ende een
kerve middel in de maen

Van jonge ofte oude swanen daer van
d'ambochtsvrouwe jaerlijcx tot haren behouve
/12a/ plach te doen opnemen om die te eeten
wech schencken ofte vercoopen, soo veel het haer
geliefde, dan overmits het in de voorsz.
heerlijcheyt desen jare maer eem paer swanen zijn
geweest die noch vermits hun joncheyt niet en
hebben voortgeset, daeromme alhier voor dien
tijde deser blaffart nyet

Ander ontfack van hoff-
stede gelt, verschijnende volgende
t'register van mr. Arent Cobel 
jaerlijcx Martiny, ende wert
in de reeckeninge Tomas Beuckelaer
de anno 1503 daer voor
ende nae sijn gedaen genoemt
thijnsen opt huysen van Alblas-
serdam tegens recht ende 
redenen willen sustineren
te hebben van seven de twee.
/12b/ Ende is oversulcx daeromme
proces hangende tusschen t'selve 
dorp ende dese ambochtsvrouwe
ongedecideert voorden Hove
van Hollandt, welck hoffstede
gelt ofte thijnsen te bouck
staen in de regsiteren van 
wijlen Jan van Outheusden



Uyt het register vanJan
van Outheusden de anno
1536 geextraheert uyt
seeckere copie
geschreven bij wijlen
Nicolaes van
Outheusden.

Heer Vop Cornelisz nae
mr. Jacob Cornelisz, daer
nae heer Jan 2st 6p

Ellart Walichsz 1st

Jan Ariaensz, nu Jan
Matten, 2st 6p

Aert de Wit nu Huibert
Jacobsz 4st

Melchtelt Cornelis Cleyns
ende Jan Jan Cornelis
Matten 3st

Jonge Neel, nu sijn
weduwe 5st 6p

Mees Hugensz nu
Cornelis Damasz 10 st

Walich Thoms, nu
Cornelis Walichsz 7st

Lenaert Adriaens nu Ghijs
Pieters 10st 6p

Elant Cornelisz, nu
Adriaen Elants 7st

ende mr. Arent Cobel voornt.,
eertijts ambachtsheeren van
Alblasserdam, die oock van de
selve chijnsen altijt sijn betaelt
geweest, emers de voorn.
mr. Arent Cobel van meestal 
tot sijn overlijden toe 
in der vougen hier naer
volgende.

Volgende het register van mr. Arent Cobel
beginnende anno 60 fo. 61
Debet dicere volgende de oude rekeningen van
Thomas Beuckelaer 2st 6p

Mr. Jacob huys daer heer Jan in woont 1st 6p

Ellaert Walichsz 1st
tot Martini 67

/13a/ D'oude Jan Cornelisz Matten moeder
weduwe Anneken Jansdr. tot Martini 67 2st 6p

Huybrecht Jacobsz tot Martini 67 4st

Jonge Jan Jan Cornelis Matten tot Martini 67 3st

Jonge Neel tot Martini 67 5st 6p

Cornelis Damasz tot Martini 67 10st

Cornelis Walichsz tot Martini 64 7st

Herman Maertens heeft geteyckent op seeckere
memorie van restanten van dit hoffstede gelt
ontfangen te hebben 33st

Ghijs Pietersz tot Martini 64 10st 6p

Adriaen Elants nae Geen Coens, nae Willem
timmerman tot Albas nu de weduwe van Willem
Claes, tot Martini 64 7st



Pieter Adriaensz, nu
Adriaen Pieter Adriaensz
9 st

Jacob Dircx, nu sijn
erfgenaem 5st 6p

Godstschalck Coenensz,
nu Marten Walen, daer na
Arent Cobel, nu Cornelis
Gijsen 8st 6p

Daem Adriaensz, nu
Cleyn Jansz 10st 6p

Adriaen Adriaens Beyers
10 st
nu Wouter Adriaens 6 st
Adriaen Pietersz 6st
Cornelis Cornelisz 6st

Adriaen Gerritsz na Lijn
Joosten, nu Lenaert
Luyten 5st

Leanert Adriaens
timmerman, nu Cornelis
Woutersz 2st

Dirck Claesz, nu Geen
Cornelis 1st 6p

Thonis Adriaensz wever,
nu Aefken de weffster 2st

Joost die Cuyper, nu
Harman Pieters smit 5st

Adriaen Pieter Adriaens nae Dirck Adriaensz, nu
de weduwe van Willem Claesz voorsz. tot Martini
64 9st

Cors Jacobsz, Jacob Dircxs erfgenaem, tot Martini
67 5st 6p

Marten Walen, daer nae Aernt Cobel, daer na Gijs
Jans op t'Hoff, daer na Lambert de Cuyper, daer
na Annetgen Huberden, weduwe van Willem
Claes, tot Martini 67 5st

Ende van t'huys daer naest

Adriaen Adriaens timmerman daerna
Nu Lambert Pieters, schout, nu Cornelis Cornelis
Redelijcheyt, tot Martini 67 4st 6p
maecken 1£ 8st 6p

Claes Jansz 10st 6p
tot laest volgende de rekeninge van Harman
Martens van den jare 82 fo. 2 verso t'jaer chijns
verschenen Martini 83

/14a/ Adriaen Adriaens Beyers 18st
nu
Wouter Adriaens 6st
tot Martini 67
Adriaen Pietersz 6st
tot Martini 67
Cornelis Cornelisz 6st
tot Martini 67

Lijn Joosten, nu Lenaert Luyten 5st
tot bij obligatie geven van 2£, Martini 61 tot Martini
68 incluys

Cornelis Wouters nae Jan Pieters snijder, na Jan
Pieters oude schout, nu Pleun Cornelis schipper
tot Martini 68 2st

Geen Coenen, nu Lambrecht Pieters schout, tot
Martini 68 1st 

Aefken die weffster, nu Lambert Pieters schout, tot
Martini 68 2st 6p

Joost die Cuper, Harman Pieters smit 5st
tot Martini 59



Die vande Nederwaert
ende andre dorpen
hiernae verclaert noemen
de partijen van jaerlijcxe
recognitie hier na achter
elck dorp respective
gestelt renten, dan inde
reeckeningen van
Thomas Beuckelaer alhier
geroert werden d'selve
partijen geintituleert
aertgelt, maer is in effecte
volgende de scheydinge
van de kinderen van
Ghysen een recognitie
van dat sijlieden aerde
mogen halen vande
polder van Donckersloot.

Ander ontfanck van aertgelt van de dorpen hier
nae verclaert tot makens dijcx aerde mogen halen
op de polder leggende tegens over Donckersloot
voor de Kinderdijck, t'welck de dorpen vande
Nederwaert ende den Overwaert gehouden sijn te
betalen aen dese ambochtsvrouwe volgende de
cavelinge vande kinderen van Gysen, mede naer
inhouden van verscheyde reeckeningen die aen
wijlen Thomas Beuckelaer sijn gedaen ende onder
de voorn. ambochtsvrouwe /15a/ berustende,
onder anderen van jaren 1496, 97, 98, 99 1500
ende van 1501, verschijndende jaerlijcx naer
inhouden t'register van mr. Arent Cobel Martiny,
alhier van Martiny 1586 tijde deser blaffart.

Den Nederwaert 10st
Den Overwaert 10st
Ammers Gravelant 2st
Streeflant 5st
Alblas 15st
Alblasserdam ofte Cortlant 4st 6p
Bleskens Grave 5st 6p
Gysen Boven Kerck 9st
/15b/ Ghyssen benden kerck 10st
Ghyssendam 5st

Brantwijck met Gibelant 6st 9p, Nieu Leckerlant
8st, welcke twee dorpen in de reeckeninge van
Thomas Beuceklaer hier vooren geroert nyet en
werden bevonden eenich aert gelt betaelt te
hebben, oock soo schijnt dat wijlen Harman Vinck
van Brandenburch, ambachtsheer was van
Alblasserdam, dezelve twee dorpen van t'voorsz,
aertgelt te betalen gequiteert heeft ende dat naer
inhouden sijne brieven inde heemraden kiste van
Brandwijck voorsz. berustende in date den 15en
Juny 1406 daer van onder de voorsz.
ambochtsvrouwe copie autentyck rustende is,
twelck alhier gestelt wort voor memorie

Recognitie ofte erffelijcke
chijnse

Die dorpen vande Nederwaert /16a/ uytwaterende 
t'Alblasserdam sijn schuldich die voorsz.
ambochtsvrouwe als een eeuwelijcke chijse
t'elcken Martini inde winter eene stuyver ende dat
als recognitie van dat de voorsz. dorpen door het
buyten lant leggende voor de sluysen tot
Alblasserdam voorsz. ende de voorsz.  bij Thomas
Beuckelaer daer van verleden 

[betreft de
Overwaard:]
Te weten vant
aertgelt op de polder
volgende de
scheydinge vande
kinderen van Gysen
10st en 1st voor een
recognitie voor
t'uytwateren vande
sluysen tuschen
Cortgeen en den
Rugen Hil.



Dese acte is berustende
in den proces sack van de
polder.
get. AA.

Sij behendelijck vernomen
aen Sijken Maertens wat
het recht van malen alhier
is omme te weten wat
proffijt met een molen
alhier is te doen, gemerct
den molen van Claes
Jans sal moeten stilstaen
indien d'ambochtsvrouwe
selffs een molen sal
begeeren te stellen.

ambochtsvrouwe competerende, een vliet hebben
gegraven ende daer deur uytwaterende zijn, ende
dat al volgende d'acte van consent ende accorde
bij Thomas Beuckelaer daer van verleden in date
den 15en February 1488 onder de voorsz.
ambochtsvrouwe berustende, dan alsoo den
stuyver verscheenen Martini 85 tijde deser blaffart
begrepen is inde eerste partije van 11st van de
recognitie vant aert gelt van de polder hier voren
fo. .. gestelt, gelijck aldaer geteyckent staet,
daeromme alhier van dyen nyet

/16b/ Ander ontfanck van
molens t'sij ros ofte wint
molens die de voorsz.
ambochtsvrouwe setten
ofte doen setten mach
inde voorsz. hare heer-
lijcheyt als t'recht vande 
wint ende vant gemael
haer competerende

Van de rosmolen bij Godtschalck van Outheusden
gegunt Jacob Dircxsz ende die volgende t'register
van mr. Arent Cobel fo. 55 jaerlijcx voor t'recht
vandien betaelt heeft gehadt 2£, dan alsoo den
selven moolen in de laetste troublen met het
geheele dorp van Alblasserdam verbrant is
geweest ende dat daer t'sedert geen ros noch
oock geen wint molen tot tijde deser blaffart toe en
heeft gestaen, daeromme alhier vandien noch

nyet

/17a/ Ander ontfanck van 
houtwerck tijde deser
blaffart binnen de voorsz.
heerlijcheyt van wege
de voorsz. ambochtsvrouwe
is vercoft.

Van seecker willigen rijs vercoft Ghijsbrecht
Michiels te betalen kersmisse 86 om 18st

Van seeckerer thuyn staecken vercoft d'voorsz.
Gijsbrecht te betalen alsvooren om 8st

Claes Jans
Starrenberch is
gegunt een
rosmolen te
maecken, mits
gereet betalende
twee nieuwe
molckte ofte
cruytcasen ende
s'jaers 2£ 10st dat
inneganede primo
October 86, daer
van t'1e jaer
recognitie ofte pacht
verschenen sal
wesen den lesten
September 87.



Sij mitter tijt behendelijck
vernomen hoeveel
eygenaers mitertijt van
dese hoeve sijn alsoo elck
eygenaer gehouden is
verlij te nemen.

Lambert Pieters schout heeft gecoft 200 hoep
houten te betalen aslvooren om 30st

Jan Aertsz Ockers heeft gecoft seecker elsen hout
staende op beyde die sijden van de Steech, te
betalen alsvooren om 15£

/17b/ Ander ontfanck ofte
verclaringe van ver-
scheyden partijen van
heerlijcke ende andere
goederen tot de voorsz. 
heerlijcheyt behoorende

Leene welcke te leen 
wert gehouden vanden ambochts-
heere van Alblasserdam.

Een halve houve lants met allen sijnen
toebehooren vande oosteren can en gelegen tot
Alblasserdam in Blockweer geheeten Melis Houve,
groot acht mergen, laest verlijdt op [...]

Nacoopen
De nacoopen aengaende ende de voorn.
ambochtsvrouwe van alle vercochte landen binnen
de voorsz. heerlijcheyt /18a/ competerende ofte
den 20en penningh vandien, indien sij de selve
niet en begeert, mits da de coopers der selver
landen gehouden sijn de voorsz. nacoopen aen de
voorsz. ambochtsvrouwe te comen versoucken
binnen den tijt van ses weecken na den dach van
heurluyden coope ende te exhiberen copie
autentyck van heurluyder coopbrieff op verbeurte
der selver gecofte landen, daer van heeft de
voorn. ambochtsvrouwe selver d’onderwint van
dien aen haer behouden, daeromme alhier
vandien nyet

Het veer

Van het veer van Alblasserdam t‘welck volgende
t’inhouden van des voorn. mr. Arents Cobels
register fo. 56 bij Jan ofte Godtschalck van
Outheusden noch oock bij den voorn. Cobel alle
ambochtsheeren van /18b/ Alblasserdam niet en is
verhuyrt geweest, mede niet bij de jegenwoordige
ambochtsvrouwe, maer hebbent selve om niet 



gegunt die schamele schuytvoerders, daeromme
vandien alhier tijde deser blaffart nyet

Aendrift

Van t’recht van aendrifte van hout ende ander goet
de voorn. ambochtsvrouwe binnen de voors.
heerlijcheyt competerende.

Alsoo binnen den jare 86 geen goet bij weten van
die voors. ambochtsvrouwe in haer voors.
heerlijcheyt is aengedreven, daeromme van dien
alhier tijde deser blaffart nyet

Cappellerie binnen de kercke van Alblasserdam
opt autaer van de H. Geest

Van de voors. Capelrye daer toe dat behoort
seeckere vijftalven mergen lants ende seecker
kennipwerven, gelegen voor Joost Nelensz huys
opte wael, ende t’voors. lant soude leggen after de
wael ende dat al volgende t’inhouden van de
testamenten van wijlen Godstschalck van
Outheusden, daer van alsnu als wesende
geestelijck goet den ontfanck apparentelijck heeft
Cornelis van Coolwijck, daeromme van dien hier

nyet

Excijsen van bieren

Van de Zijn Excellentie den Heer Staatsraad
Gouverneur ijsen van bieren daer van volgende
t’register van mr. Arent Cobel noyt yet gecomen
en is, ende alsoo de Staten van Hollandt /19b/
d’‘excijsen alomme ten platten lande aen
heurluyden hebben gehouden, daeromme van
dien tijde deser blaffert nyet

Gecollationeert met den principalen blaffert
geintituleert als vooren mij ter handen gestelt door
mr. Dirck de Jonge, advocaet voor den Hove van
Hollant, die verclaerde geweest te hebben
executeur van den testamente van Jonckvrouwe
Anna Cobel, eenige laest overgeblevene dochter
ende erffgenaem van de voorn. Jonckvrouwe
Anna van Outheusden ende den selven blaffert in
haer sterffhuys gevonden te hebben, en te sijn
geschreven bij die hant vande welkce hij de Jonge
veele andere schriften int selve sterffhuys gesien
heeft, ende in den selven blaffert te wesen
verscheyde marginale ende andere annotatien,
geschreven bij de eygen hem veel bekende hant 



van Jonckheer Jacob van der Wiele, sijn neve, die
gereddet heeft het sterffhuys van de heere Arent
Cobel in sijn leven ontfanger generael van
Holland, vader van de voorn. Jonckvrouwe Anna
Cobel, gesturven den 6en Mey 1568, ende is het
voor geextraheerde daer mede bevonden te
accorderen. Bij mij Michoel van Thol, notaris
publicq in Sgravenhage residerende. des
t’oirconde bij mij geteyckent den 27en Augusty
1653.
wg. Mich. van Tholl, nots. pub.



innegaende kersmisse 1533 ende jaerlijcccx
kersmisse verschijnende s’jaers om veertien
ponden munte voornt. vrij gelts van als, mits dat
den eygenaer hem gehouden is vrij te houden van
niet meer tot molengelt te contribueren dan van
vijff hont lants, leggende binnen de voors. cadijck,
die den huyrder voors. gehouden is te
onderhouden en te maecken tot sijnen costen,
blijvende de vordere lasten als t’maecken van de
hoogen dijck, leggende tot laste van de voorn.
camp ende alle ommeslagen die daer over sullen
werden gedaen tot betalinge van de nieuwe 
wercken, nieuw molens, nieu sluysen ende nieu
dijcken tot laste van de eygenaer voornt., alhier
over het 3e 5e jaer huyr verscheenen kerst XVC

LXXXVI 14£


