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Rekeninghe 
 

van de goederen ende incomen der gemeene armen in Out-Beijerlandt 

 

Doender 

Gerart Anthonisz Pappen 

 diacon off Armmeester in den jaere 

 

 1628 
 

Overgelevert bij de weduwe van voorz. Gerart Anthonisz Pappen als rendant in desen geassistreert met 

Frederijck van Aeswijn aen die van den kerckenraet Gerardus Verstegus dienaer des woords, Jacob 

Pietersz Slijckboer, Gilis Pandelaer rentmeester, Jan Cornelisz Robbe als ouderlingen, Inghen Dercksz 

Vischer ende Hendrick Govertsz Raveswaij diaconen ten overstaen van Hieronijmus Manrique Bailliu 

ende Schout mitsgaeders Frederick van Aeswijn ende Cornelis Willemsz Abbenbroeck schepenen op 

den 4en Julius 1630. 

 

Rekening, bewijs ende reliqua, die bij desen deel ende overgeeft, Gerart Anthonisz Pappen, in qualite 

als diacon van Out-Beierlandt, aen die van den kerckenraet, ten overstaen van de gerechte aldaer van 

sijn administratie, ontang ende uijtgeeff bij hem gehadt ende gedaen over den armen goederen in Out-

Beierlandt ingaende de prima Januarij anno XVI
C
 acht ende twintich, ende expirerende den laetsten 

decembris daeraen volgende int selve jaer. Gestelt bij guldens van XL grote stuck, stuvers ende 

penningen naer advenant. 

 

 [in de marge:] werden dese ende de volgende parthijen in desen ontfang van den kercke aengenomen 

of affirmatie van den rendant. 

Eerst den ontfang off collecte in de kercke 

 

Januarius 

 

In den eersten ontfangen. 
op nieujaersdach den 1

en
 Jan.       iii £ xviii st. 

den 2
en

 Jan. sondach voormiddach ontfangen     v £ iiii st.  

ende nae de middagh        i £ x st. viii d. 

      Lat. x £ xii st. viii d. 
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f. i vs 

 

woensdagh in d´avontpraedicatie ontfanghen     xix st. viii d. 

den 9
en

 Jan. of sondagh voormiddagh ontfangen     v £ iiii st. viii d. 

nae den middagh ontfangen       i £ xvi st. 

woensdagh daeraen volghende in dávontpraedicatie ontfangen   i £ 

den 16
en

 Jan. sondagh voormiddagh ontfangen     v £ vii st. 

nae de middagh         i £ xiiii st. 

den 19
en

 Jan op een biddagh voor de middagh ontfangen    v £ viii d. 

nae de middagh         ii £ xiii st. 

den 23
en

 Jan. sondagh voor den middagh ontfangen    ii £ xvi st. 

nae de middagh         i £ xii st. 

woensdagh daeraen volghende  in d´avontpraedicatie    i £ x st. 

den 29
en

 Jan. sondagh voormiddagh ontfangen     v £ iiii st. 

ende nae de middagh dieselven dagh ontfangen     i £ v st. vi d. 

 

      Lat. xxxvi £ i st. xiiii d. 

f.ii 

 

Februarius 

 

den 2
en

 Februarij sijnde woensdagh in d´avontpraedicatie ontfangen  i £ vii st. viii d. 

den 6
en

 Feb. sondagh voormiddagh ontfangen     iiii £ iiii st. 

ende nae de middagh        i £ iii st. 

Woensdagh daeraen volgende in d´avontpraedicatie ontfangen   xviii st. viii d. 

den 13
en

 Feb.sondagh voormiddagh ontfangen     iiii £ x st. 

nae de middagh         i £ x st. 

den 20
en

 Feb. sondagh voormiddagh ontfangen     vi £ xvii st. 

ende nae de middagh        ii £ v st. xii d. 

noch den 27
en

 Feb. sondagh voormiddagh ontfangen    vi £ 

ende nae de middagh        i £ xvii st. 

 

Martius 

 

den 5
en

 Martij sondagh voormiddagh ontfangen     iii £ xiii st. viii d. 

 

      Lat. xxxv £ viii st. iiii d. 

 

f.ii vs  

 

Nae de middagh ontfangen       ii £ v st. 

Woensdagh daeraen volgende in d`avondpraedicatie ontfangen   i £ i st. 

Den 12
en

 Martij sondagh voor de middagh ontfangen    iiii £ i st. 

Nae de middagh         i £ xi st. 

Woensdagh daeraen volgende in d`avontpraedicatie ontfangen   xiii st. viii d. 

Den 19
en

 Mart. voor middagh ontfangen      v £ 

Nae de middagh        i £ xi st. 

Den 26
en 

Martij sondagh voormiddagh ontfangen     iiii £ x st. 
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Nae de middagh        i £ ix st. xii d. 

 

Aprilis 

 

Den 2
en

 Apri£ sondagh voor de middagh ontfangen    iiii £ iiii st. 

Nae de middagh        i £ viii st. 

Den 9
en 

Apri£ sondagh voor middagh ontfangen     iiii £ vi st. 

Nae de middagh        i £ ii st. 

Sondagh den 16
en 

April voor 

 

      Lat. xxxii £ ii st. iiii d. 

 

f. iii 

 

middagh ontfangen        v £ iii st. viii d. 

Nae de middagh        i £ ix st. viii d. 

Op Paeschavont in de proeffpraedicatie ontfangen    ii £ 

Ende op Paeschdagh, wesende den 23 Apri£ voormiddagh ontfangen  ix £ vii st. viii d. 

noch nae de middagh        iii £ vii st. 

Den 24
en

 Apri£ maensdaeghs nae Paeschen voormiddagh ontfangen  vii £ iii st. 

Den 30
en

 Apri£ sondagh voormiddagh ontfangen    iiii £ xiii st. viii d. 

Nae de middagh ontfangen       ii £ i st. 

 

Maius 

 

Den 7
en

 maij sondagh voormiddagh ontfangen     iiii £ i st. 

Nae de middagh        i £ iiii d. 

Den 14
en

 Maij sondagh voormiddagh      v £ xv st. 

Nae de middagh        i £ xix st. 

Den 21
en

 Maij sondagh voormiddagh ontfangen     iii £ xii st. iiii d. 

Nae de middagh        iii £ viii st. viii d. 

 

      Lat. lv £ i st. 

 

f. iii vs 

 

Den 28
en 

Maij sondagh voormiddagh      v £ iii st. 

Nae de middagh        i £ xix st. 

 

Junius 

 

Den 1
en

 Junij wesende Hemelvaertsdagh ontfangen    iii £ iii st. 

Den 4
en

 Junij voor de middagh op sondagh ontfangen    iiii £ ix st x d. 

Nae de middagh        i £ vi st. 

Den 11
en

 Junij sijnde Pinxterdagh voormiddagh ontfangen   vi £ xvii st.  

Ende nae de middagh        ii £ iii st. xii d. 

Den 12
en

 Junij sijnde Pinxtermaendagh ontfangen     iiii £ iii st. vi d. 

Den 18
en

 Junij sondagh voormiddagh ontfanegn     v £ xiii st. iiii d. 
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Nae de middagh        ii £ vi st. ii d. 

Den 25
en

 Junij sondagh voormiddagh ontfangen     iiii £ xviii st. 

Nae de middagh        i £ xiii st. viii d. 

 

Julius 

 

Den 2
en 

Julij sondagh voormiddagh 

 

      Lat. xliii £ xv st. x d. 

 

f. iiii 

 

ontfangen                   v £ vi st. x d. 

Nae de middagh        i £ ix st. xii d. 

den 9
en

 Julij sondagh voormiddagh ontfangen     vii £ i st. viii d. 

ende nae de middagh        i £ xv st. viii d. 

den 15
en

 Julij wesende saterdagh in de proeffpraedicatie voor ´t avontmael 

ontfangen         i £ x st. 

den 16
en

 Julij sondagh voormiddagh ontfangen 

als ´t H. Avontmael bedient werdt      v £ x st. 

nae de middagh         ii £ ii st. xii d. 

den 23
en

 Julij sondagh voormiddagh ontfangen     iii £ xv st.  

Nae de middagh        viii £ xv st. viii d. 

den 30
en

 Julij sondagh voormiddagh ontfangen     iii £ xiii st. iiii d. 

 

Augustus 

 

den 6 Augusti sondagh voormiddagh ontfangen     v £ iiii st. viii d. 

nae de middagh         i £ iiii st. viii d. 

den 13 Augusti sondagh voormiddagh ontfangen    iii £ x st. 

Nae de  middagh        xvii st. iiii d. 

 

      Lat. lj £ xvi st. ii d. 

 

f. iiii vs 

 

den 20
en

 Augusti sondagh voormiddagh ontfangen    iiii £ ix st. 

ende nae de middagh        i £ ix st. x d. 

den 27
en

 Augusti sondagh voor de middagh ontfangen    iii £ i st. iiii d. 

ende nae de middagh        xv st. viii d. 

 

September 

 

den 3
en

 Septembris sondagh voormiddagh ontfangen    iii £ xiii st. 

ende nae de middagh        ii £ i st. xii d. 

den 10
en

 Septemb. sondagh voormiddagh ontfangen    iii £ i st. vi d. 

ende nae de middagh        i £ i st. vi d. 

den 17
en

 Septemb. sondagh voormiddagh ontfangen    ii £ xiii st 
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nae de middagh         i £ xix st. x d. 

den 24
en

 Septemb. sondagh nae de middagh     ii £ xi st. viii d. 

nae de middagh         xvii st. iiii d. 

 

October 

 

den 1
en

 Octobris sondagh voor 

 

      Lat. xxix £ v st. vi d. 

f. v 

 

middagh ontfangen        vi £ ii st. viii d. 

nae de middagh         i £ x st. vi d. 

den 7
en

 octob. saterdagh in de voorbereijdingspraedicatie voor de  

bediening van ’t Avontmael       ii £ xv st. x d. 

Sondagh daeraen volgende den 8en Oct. voormiddagh ontfangen  viii £ x d. 

nae de middagh         i £ xiii st. ii d. 

den 15
en

 octob. sondagh voor de middagh ontfangen    iii £ xvi st. iiii d. 

nae de middagh         i £ v st. iiii d. 

den 22
en

 octob. sondagh voor de middagh ontfangen    v £ vii st. x d. 

nae de middagh         i £ xv st.  

den 29
en

 octob. sondagh voormiddagh ontfangen    iii £ iii st.  

naemiddagh         i £ xiiii st. iiii d. 

 

November 

 

den 5
en

 sondagh voormiddagh ontfangen     vi £ v st. 

nae de middagh         i £ x st. ii d. 

den 12
en

 Novemb. sondagh voormiddagh     v £ viii st. xii d. 

nae de middagh         ii £ x st. ii d. 

 

      Lat. lii £ xvii st. x d. 

 

f. v vs 

 

den 19
en

 Novemb. Sondagh voormiddagh ontfangen    v £ i st. ii d. 

nae de middagh         ii £ ii st. x d. 

Woensdagh daeraen volghende in de avontpraedicatie ontfangen  i £ iiii st. 

den 26
en

 Novemb. Sondagh voor de middagh ontfangen    iiii £ xiii st. x d. 

nae de middagh         ii £  ix st. x d. 

 

December 

 

den 3
en

 Decemb. Sondagh voormiddagh ontfangen    v £ xiii st. iiii d. 

ende nae de middagh        i £ xix st. ii d. 

Item uijt hanen van Hendrick Govertsz ontfangen tgeene hij op twee 

woensdaghen, te weten den sesten decemb. ende voorgaende, den 

29 novemb. in d´avontpraedicatie hadde gecollecteert tsamen   i £ xii st. x d. 
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den 10
en

 Decemb. Sondagh voormiddagh ontfangen    v £ xiii st. viii d. 

nae de middagh         i £ ii d. 

den 13
en

 decemb. woensdagh in de avontpraedicatie ontfangen   i £ ix st. 

den 17
en 

decemb, Sondagh voor de  

 

      Lat. xxxii £ xix st. x d. 

 

f. vi 

 

middagh ontfangen        v £ viii st. iiii d. 

den 20
en

 decemb, door Hendrick Govertsz in absentie van den Rendant in 

d´avontpraedicatie op woensdagh ontfangen  

 

    vi £ vii st. 

den 24
en

 decemb. Sondagh voor middagh ontfangen    viii £ v st. x d. 

nae de middagh         iii £ ii st. 

Op Christdagh den 25
en

 decemb.  ontfanghen voor de middagh   ix £ xii st. 

nae de middagh         v £ ii st. 

daeghs daeraen volgende den 26
en

 decemb. ontfangen    vi £ xii st. iiii d. 

den 31
en

 december Sondagh voor de middagh     vii £ i st. ii d. 

nae de middagh         ii £ i st. 

 

      Lat. Liii £ xi st. iiii d. 

 

      p. ha.   iiii
C
 xxxiii £ xi st. viii d. 

 

f. vii 

 

Tweeden ontfang.  
de Collecte gedaen op dorp ende te Lande bij de huijsen met consent van de Magistraet. 

 

[In de marge] Bij kennisse van den praedicant ende affirmatie van den Rendant. 

 

In den eersten des 17
en

 Januarij gecollecteert ende ontfangen bij de huijsen 

op dorp de somma van         i
C
 xxi £ xv st. 

den eersten Februari ende volgens op het Landt gecollecteert ende  

ontfangen de somma van        Lv £ v st. 

Item in de selve collecte ontfangen een achtendehl tarwe   memorie 

 

      Lat. i
C 

Lxxvii £ 

 

f. vii vs 

 

Derden ontfang. 
tgeene ingecomen ende ontfangen is van het tonnen van den töerff. 

 

In januario 
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van vijff scheepgens törff door Ariaen de Reus ontfangen   i £ i st. viii d. 

In martio 

In drie reijsen ontfangen tsamen      xi st. 

In aprill 

den 4
en

 Aprill ontfangen       ii st. 

In meij 

van drie scheepgens törff door Adriaen de Reus ontfangen   ix st. viii d. 

In junio 

door Adriaen de Reus ende Jan Sluijmer ontfangen van seven scheepgens i £ viii st. 

In julio 

door deselve ontfangen in vier reijsen      i £ ii st. 

In Augusto 

Ontfangen door Adriaen de Reus ende Jan Sluijmer, oock een tröffman 

selve, tsamen in tweffl reijsen de somma van      ii £ xvii st. 

In September  

door eenselve Ardriaen de Reus ende 

      Lat. vii £ xi st. 

 

f. viii 

 

Jan Sluijmer ontfangen over vijffthien scheepgens töerff de somma van   iii £ xviii st. 

In october 

Ontfangen in elff reijsen door en deselve ende andere de somma van  iii £ 

In november 

Ontfangen in vier reijsen       i £ 

In december 

Ontfangen in twee reijsen       x st. 

 

      Lat. viii £ viii st. 

 

iii
e
 s.  xv £ xix st. 

 

f. viii vs 

 

Vierden Ontfang. 
[in de marge] tranlat als in den text. Ende sij noch voldaen d´afestille in de 

voorgaende op dit heeft gestelt 

 

Overmits den Rendant in sijnen tijt niet en  heeft ontfangen so werdt hier 

daervan gestelt         memorie 

 

iiii
e
 somme  nihil 

 

f. ix 

 

Vijffden ontfang. 
Tgeene den armen vervallen is van de opsettgelden in de erffhuijsen, 
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vercoopinge van thiende, cooren als anders voor ´t jaer 1628. 

 

den 12 Martij uijt handen CornelisWeijer van wegen een erffhuijs ontfangen i £ vii st. 

noch door desselven ontfangen uit het erffhuijs van Arien Thijssen  xx st. 

noch door denselven ontfangen van wegen een houtman    ix st. 

item ontfangen door Pieter Willemsz Boer van ´t erffhuijs 

Christiaen de Menijst        ii £ ii st. 

noch van deselven ontfangen       i £ 

item ontfangen van ´t erffhuijs van Frederick Jacobsz ende sijn huijs 

als ´t verkofft werdt        i £ xvi st. xii d. 

item den 2
en

 meij ontfangen van Lambert de Lapper. dat hij gevonden hadde 

ende niet conde weten wie het toquam      xii st. 

den 11en Meij ontfangen door Michiel van den Ende    xii st. 

door Cornelis Weijer van ´t erffhuijs van Hilleken Aerts 

den 19en Meij ontfangen       iiii £ xii st. viii d. 

 

      Lat. xiii £ vis t. iiii d. 

f. ix vs 

 

Item Frederick van Herwijn heefft den Rendant behandight uijt de bruijlofft  

die Jan Vermoelen met sijn dochter gaff trouwen aen als Gerart Cornelisz 

voor den armen de somma van       v £ xviii st. 

Item door Ingen Deriksz over het vercoffte coorn van Andries Jansz ontfang iii £ x st. 

Item door desselven ontfangen van het erffhuijs van Andries Jansz op den  

8
en

 Julij de somma van          vii £ iiii st. 

Item door Pieter Willemsz Bode ontfangen van het erffhuijs van 

Neeltgen Leendertsz        v £ vii st. 

Ontfangen van Geertgen Deriksz en Ariaentgen Mattheus   vi st. iiii d. 

Item voor Cornelis Willemsz Abbenbroeck ontfangen over het 

vercoffte coorn van Jacob Ariensz Coolbier op den 28
en

 Julij    iii £ iii st. 

Item door Ingen Deriksz ontfangen van het verkoffte coorn van Florij  i £ i st.   

Item Michiel van den Ende heefft 

 

      Lat. xxvi £ ix st. ii d. 

 

f. x 

 

den Rendant behandight den 17
en

 Sept. van sekere boetes   ii £ 

Item ontfangen van Claes Marinus      x st. 

Item van Cornelis Damasz ontfangen op den 6
en

 Octob.    i £ xvi st 

Item door Pieter Willemsz Bode ontfangen op den 8en Octob. over 

de verpachtinge van dorpsbier accijns      i £ viii st. 

Item ontfangen van Cornelis Damasz      iiii st. 

dn 18en Novemb. door Ingen Dercksz uijt het erffhuijs van 

Jan Aertsz ontfangen        ii £ ii st. viii d. 

Item den 16en decemb, ontfangen van den Heere Balieu Manrique  ii £ x st. 

Noch van denselven ontfangen, dat den armen toequam ende bedongen 

was over de Lotherije op Beierlandtse Marck in 1628    xii £ 
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Item van Cornelis Willemsz Abbenbroeck op den 22
en

 decemb. ontfangen 

uijt het erffhuijs van Cornelis Leendertsz     viii £ xv st. 

Item door Cornelis Willemsz Bode uijt het erffhuijs van Celie Pieters 

ontfangen den 22
en

 decemb.       iiii st. x d. 

 

      Lat. xxxi £ x st. ii d. 

 

f. x vs 

 

Item ontfangen van den Here Rentmeester Pandelaer over de verkoffte 

thienden van de Graeffleckheit in den jaere van acht en twintich   xv £ 

Ende comp den armen aver de verpachte Lammerthiende desselven jaeren xv £ 

 

ve somma   Lxxxvi £ v st. x d. 

 

f. xi 

 

Sesten ontfang. 
 van den oortgens op den gulden van de verpachtinge der gemeente  middelen 

onder Outbeijerlandt in 1628 

 

Eerstelick ontfangen uijt handen van Willem van Sijll secretaris ende Armmeester 

off diacon in Strijen van wegen den omfangen van de gemeene middelen over 

´t quartier van Dordrecht de somma van twee ende tachtentich gulden twelff 

stuvers acht penningen ende dat ter saecke van het oortgens gelt van de 

verpachtinge van de gemeene middelen over Oudt ende Nieubeierlandt van 

prima aprilis anno 1628. In welcken gevallen also den armen van 

Nieubeierlandt daervan is competerende een gerechte derde part so blijfft noch 

alhier voor den armen van Outbeierlandt over d´andere twee derde partes, 

de somma van          Liiiii £ xii d.  

Item ontfangen ter seacke als vooren de somma van acht ende tachtentich 

gulden acht stuvers neghen penningen ende dat van de verpachting 

 

f. xi vs 

 

van de gemeene middelen den prima Augusti ende octob  anno 1628 In 

welcke gevallen also den armen van Nieubeierlandt daervan is competerende 

een gerechte derde part so comt den armen van Outbeierlandt over d´ander 

twee derde parten de somma van      Lviii £ xix st. 

 

vi
a 
som  i

c
 xiii £ xix st. xii d. 

 

f. xii 

 

Sevenden ontvang. 
van tgeene den armen bij Testamente is gemaeckt 
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den 3
en

 Januarij ontfangen door Geleijn Ariensz van Weghen seker arbeijder 

die tot sijne huijse gestorven was ende den armen hadde gemaeckt  x £ 

 

vii
a
 s

a
 x £ 

 

f. xii vs 

 

Achsten ontfang. 
van sekere Landtpacht den armen toecomende 

 

Item de armen hebben in Suijd-Beierlandt thien morgen, een hondert ende 

dertich roeden lands welcke sijn verpacht voor den tijt van seven jaeren,  

ingaende het eerste jaer 1626 ende geëxpireert kerstmis anno 1627 aen Johan 

Manrique voor ses ende dertich gulden de marghen vrij gelt, bedraghende 

jaerlix drie hondert acht ende ´t tsestus gulden, blijckende bij de acte van de 

verpachtinge achter de oude huercedulle, van dato de 13
en

 Jun. 1626  hier 

overgelevert Comt hier over ´t eerste sevende jaer pachts verschenen 

Kerstmisse anno 1627 de voorzeide somma van       iii
C 

Lxviii £ 

 

Lat.iii
C
 Lxviii £ 

 

f. xiii 

 

Neghende Ontfang. 
van de jaerlixe renthen, den Armen van Outbeierlandt competerende ende 

versekert op onroerende goederen als hiernaer volght. Ende en sijn in dese 

rekeninge, voor so veel als daervan ontfangen is niet vorder verantwoordt als 

tot ende met den jaere 1627 incluis, volgende d´ordere bij die van den 

kerckenrahdt goet gevonden, ten aensien deselve renthen nimmer praeciselicke 

werden bethaelt 

 

In den eersten ontfangen van Thoenis Jaspersz Glaesmaecker de somma van 

ix gld. munte deser rekeninge ende dat over een jaer renthe verschenen Jacobi 

anno 1627 so de voorzeide Armen jaerlix sprekende hebben op sijn huijsinge 

ende erve eertijts toebehoort hebbende Pieter Jansz Verpoorten, dus alhier de 

somma van          ix £ 

 

Noch een renthe van eenen gulden thien stuivers vijff penningen des jaers op 

de huijsinge ende erve van Cornelis Jansz Wever, eertijtd toegehoort 

hebbende Leenaert Cornelisz Sour over de hoofftsomma van    xxiiii £ v st. 

 

Lat. ix £ 

 

 

f. xiii vs 

 

als reste van affgelosde ende betaelde renthebrieven, als in de voorgaende 
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rekeninge te sien is. Ende is de voorzeide renthe verschenen Baemis anno 

1627 daerom alhier        i £ x st. vi d. 

Item de armen hebben een renthe van ses gulden vijff stuvers des jaers op de 

huijsinge end erve toebehoort hebbende Jan Folpertsz ende Willem Bastiaensz 

maer nu toecomende Thöenis Claesz verschenen de voorzeide renthe den 

i
en

 meij 1627. Dus hier        vi £ v st. 

Noch een renthe van seventhien gulden ende twelff stuvers op de huijsinge 

ende erve van Gerart Woutersz ende Willem Ariensz Blauwesnijder van een 

hoofftsomme van tweehondert twintich gulden waervan de renthe staen tot 

laste van Gerat Woutersz ende d´ander hondert gulden tot laste van Willem 

Ariensz Blauwesnijder. Ende is Gerart Woutersz ten achteren ende schuldich 

van verlopen renthen, eerst een reste van ´t jaer 1618 ende dan noch de 

volgende jaeren tot ende met den jaere 1627 incluis. Ende also den rendant 

niet en heefft ontfangen, comt hier      memorie 

 

Lat. vii £ xv st. vi d. 

 

[Inde marge:] In door naerder calculatie uijt de voorgaende Rekeninghe 

bevonden, dat Gerart Woutersz schuldig is op ´t jaer 1617 vier ende dertich 

stuvers ende dan noch de volghen jaeren van 1618 tot 1627 incluijs des jaers 

neghen gulden twelff stuvers, maeckende tsamen seven ende tnegentich 

gulden veerthien stuvers. 

 

f. xiiii 

 

Item Willem Ariensz Blauwesnijder is schuldich acht gulden jaerlix van de 

hondert gulden int voorgaende art, gementioneert. Comt over ´t jaer 1627 

den ixen Martij verschinende viii £ 

[In de marge:] Is mede door naerder calculatie als int voorgaende art. 

bevonden dat Willem Ariensz heefft bethaelt ock dit jaer van 1627 int geene 

in de voorgaende rekeninghe ontfangen is bij de voorgaende Diaconen, 

Dus hier         memorie 

Noch so hebben de Armen een renthe van acht gulden jaerlix op de huijsinge 

ende erve van Grietgen Wagemakers weduwe van Claes Jansz Cleermaeker 

eertijts toebehoort hebbende Albert Florisz waervan rest op ´t jaer 1608, drie 

ende twintich stuvers, ende de volghende jaren tot ende met den jaere 1627 

teghen acht gulden des jaers, belopen Een hondert drie ende vijfftich gulden 

ende drie stuvers waerop bij den gewesen Armen[meesters] ontfangen is als 

van Cornelis Ariensz Weijer vijff gulden, Frederick van Aeswijn vijff gulden 

vijffthien stuvers ende bij Jan Cornnelis Robbe vier ende twintich gulden, 

Thoenis Jansz IJpelaer vier ende twintich gulden, Adriaen de Vlieger vier ende 

twintich gulden. Ende bij den Rendant is ontfangen vier ende twintich, te samen 

belopende een honderts ses gulden vijffthien stuvers welcke affgetrocken van 

een hondert drie ende vijfftich gulden drie stuvers, Comt den armen noch van 

verlopen renthen het jaer 1627 darin gerekent de somma van    xLvi £ viii st.  

Ende hier ontfangen        xxiiii £  

 

f. xiiii vs 
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Noch een renthe van neghen gulden seven stuvers ses penningen sjaers op de 

huijsinge ende erve van Roelandt Jansz Lathouwer, waervan bij den Rendant 

in ontfang werdt gebracht het jaer verschenen in novemb. 1627 Dus hier  ix £ vii st. vi d. 

Noch een renthe van vijfftien gulden des jaers tot laste van den armen van 

Nieu Beierlandt versekert op een halve cavel land gelegen in Suijdtbeierlandt, 

waer van bij den Rendant werdt verandwort het jaer renthen verschenen in 

Novemb. 1627 Dus hier de somma van       L £  

Noch een renthe van eenen gulden thien stuvers des jaers op de huijsinge van 

Thomas Jansz Metselaer waervan een jaer verschenen is in Febru. 1627  

Dus hier         i £ 

Item de armen hebben een renthe van ses gulden des jaers op de huijsinge 

ende erve van den Heere van Braeckel eertijts toebehoort hebbende Jacob 

Burjartsz daervan bij desen Rendant is ontfangen ende werdt verantwort het 

jaer van 1627. Dus hier        vi £  

Noch so hebben de Armen een renthe 

 

Lat Lxvi £ xvii st. vi d. 

 

f. xv 

 

van seven gulden jaerlex versekert op de huijsinge ende erve toebehoort hebbende 

Jacob Doensz ende nu toecomende Gerardus Verstegus praedicant alhier,  

verschenen Meij 1627, Dus hier       vii £ 

Noch een renthe van ses gulden ses stuvers des jaers op de huijsinge ende erve 

van Ingen Dercksz staende in de Schoolstraet ende nu toecomende Trijntgen 

Wijnants weduwe van Cornelis Hermansz Metselaer waervan een jaer 

verschenen is den laesten April 1627 Dus hier     vi £ vi st. 

Noch een renthe van twelff gulden thien stuvers des jaers op de huijsinge 

ende erve van Cornelis Dercksz ´t Hoen verschenen des 25en Meij 1627 

Dus alhier         xii £ x st. 

Noch een renthe van ses gudlen vijff st. des jaers op de huijsinge ende erve 

van Aert Jansz van Oudewater eertijts toebehoort hebbende den Heere Balieu 

Manrique, waervan een jaer verschenen is Meij 1627, dus hier   vi £ v st. 

Noch een renthe van achtien gulden ende vijffthien stuvers op de  

huijsing ende erve van Bastiaen Meusz eertijts toebehoort hebbende  

Leenart Jacobsz Lechthart 

 

Lat. xxxii £ i st. 

 

f. xv vs 

 

waervan een jaer verschenen is Bamis anno 1627 twelck hier verantwoort 

werdt dus hier         x £ xv st. 

Item de Armen hebben een renthe van ses gulden vijff stuvers des jaers op de 

huijsinge ende erve van Thijs Ariens in de Oosstraet waervan het eerste jaer 

is omgecomen den 26
en

 Jan 1627 maer also den Rendant daervan niet en heeft 

ontfangen also de man van den Armen onderhouden wert so dient dit voor  memorie 



13 
Diaconie Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland 1628 

Noch so hebben de armen een renthe vercreghen van achtien gulden ende 

vijffthien stuvers van drie hondert gulden capitael, welcke Adriaen de Vlieger,  

voorgaend armmeester op gelde hypoteke uijtgestelt ende een brieff daervan 

overgelevert heefft. blijkende in sijn Rekeninge fo£ Lvii waervan het eerste jaer 

verschenen is in April 1628. Maer wort hier verantwoort ende als ontfang 

verrekent werdt het jaer seven en twintich so dient dit voor     memorie 

ende sall daerom in de naevolgende Rekeninge het eerste jaer 

verantwoort werden 

 

Lat. xviii £ xv st. 

 

ix
e 
s

e 
 i

C
Lviii £ viii st. xii d. 

 

f. xvi 

 

Thienden Ontfangh. 
Van de Custinghe des Armen met competerende wert verschenen anno 

1627 ende 1628 

 

In den eersten hebben den armen een restant van een Custingbrieff tot laste van 

Arien Thielen, bedraghende  tselve restant twee hondert vijfftich gulden 

waervan d´armen de actie vercreghen hebben van Marijghen Hendricks des 

voornoemde  Arien Thielen schoenmoeder, door dien sij in ´t arme vrouwen huijs 

opgenomen is ende aldaer onderhouden werdt ende wordt het voord restant 

betaelt met pajen van dertich gulden sijnde bij den Rendant ontfangen de 

derde paje verschenen        xxx £ 

 

Item den armen comen de Custinghen of pajen van de huijsinge van 

Jorden Pietersz gecofft bij Gerardus Verstegus praedicant alhier, ende bij  

Jorden Pietersz aen den armen overgewesen waervan Thoenis Jansz IJpelaer 

diacon int jaer 1626 heefft verantwoort de gereede penningen ende den 

volgende diacon Adriaen de Vlieger heeft verantwoort de eerste paije sijnde 

vijff ende twintich gulden So comt hier te tweede paije van verschenen 

Maij anno 1628          xxv £ 

 

Lat. Lv £ 

 

f. xvi vs. 

 

Item also Gerardus Verstegus praedicant alhier, aen de diaconen off armen 

overgewesen heeft aen Michiel Lijbartsz ´t ontfangen vierhondert twintich gulden, 

die denselven hem schuldich is voor de huijsinge van Gilis van der Weghen, te 

vooren bij Verstegus voornoemd van de diaconen gekofft. Welcke  4oo gulden 

Michiel Lijbartsz bethaelt met hondert gulden, die hij daerop houdt teghen den 

penning sesthien, ende dan met veertich gulden jaerlix, ende Verstegus voornoemd 

overgewesen heeft, de hondert gulden tot minderinge van drie hondert gulden die hij 

van den armen op interest heeft ende de resterende drie hondert twintich gulden tot 
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bethalinge ende voldoeninge van de cooppeningen daervoor hij de voorzijde huijsinge 

gekofft hadde. ´t Welck in de voorgaende Rekeninge fo£ xix verso is aengenomen. 

So hebben de armen hier een custinge van 40 gulden jaerlix, maer also de eerste 

kustinge ende renthe van de hondert gulden vervalt anno 1630 ende  den Rendant 

niet en heeft ontfangen so dient het hier voor      memorie 

 

Item den Armen hebben een custhinge van dertien gulden jaerlix van de verkoffte 

huijsingen van Jan Isbrantsz ende Herman Loeffsz van welcke den rendant de 

gerede penningen brengt in ontfang volgens fo£ xx vers. ende xxi . Ende also 

d´eerste paie verschijnt vastenavont 1629 so dient dit oock voor    memorie 

 

f. xvii 

 

Elffden ontfang. 

van de Obligatien den Armen comperterende als volght 

 

Eerstelick een obligatie sprekende tot laste van de kercke van Outbeierlandt bij de 

gerechten ende kerckmeesters onderteeckent, inhoudende ses hondert gulden 

capitaels. daervan jaerlijx interest bethaelt werdt teghen den penning sesthien, ende 

is bij den Rendant ontfangen een jaer inteest verschenen den 2
en

 Novemb. 1627 

bedraeghende ter somma van         xxxvii £ x st. 

 

Noch een obligatie tot laste van Jacob Doensz inhoudende vijfftich gulden capitael 

van dato den 6en Aug. 1613 daervan interest belooft is teghen den penning sesthien 

ende is verachtert de jaeren  1615, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ende 

1627 incluijs Ende also daervan niet en is ontfangen so dient het hier voor   memorie  

[in de marge] Overmits den debiteur is overleden in souffisant, so sij dit art. voortaen 

uijtgelaten uijt de Rekeninge. 

 

Noch een obligatie tot laste van Claertgen Floris, hoofftsoms twintich guldens  

aerop also Abraham Pijl hadde ontfangen drie gulden ende van die tijt niet meer daerop  

Lat xxxvii £ x st.  

 

f. xvii vs. 

 

bethaelt en was so is op het hooren van de Rekeninge van de Vliegher voorgaende 

diacon, goet gevonden om sekere in sechten, de resterende seventhien gulden in vier 

pajes in te vorderen, waervan d´eerste den voornoemde de Vlieger is aen gerekent, te 

weten vier gulden vijff stuvers ende de andere den volghenden diaconen, als te sien 

is in de voorgaende Rekeninghe fo£ 21. dus moet hier gestelt ende in ontfang 

gerekent werden de tweede paje tot        iiii £ v st. 

 

Noch een obligatie, sprekende tot laste van Gerardus Verstegus praedicant alhier, 

wesende hoofftsomme vijfftich gulden, loopende teghen den penning sesthien, ende 

sijnde de cooppeningen van het erve bij hem van de diaconen gecofft eertijts 

toebehoort hebbende Willem Lambertsz gelegen tuschen Grietgen Wagemakers ende  

Jacob Doensz nu mede den voorzeide Verstegus toecomende, waervan het derde jaer  
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interest verschenen in Augusto 1627 ende alhier verantwoort werd dus hier iii £ ii st. xiii  d. 

 

Lat vii £ vii st. viii d. 

 

f. xviii 

 

Item noch een obligatie sprekende tot laste van het dorp van Outbeierlandt 

wesende hooftsoms vier hondert gulden lopende op interest teghen den 

penning sesthien, waervan een jaer verschenen is in Meij 1628 ende hier  

verantwoort werd als ontfang tot       xxv £ 

 

[in de marge:] Overmits d´andere renthen werden bethaelt niet vorder als 

naer het jaer van 1627, so werdt verstaen dat oock in dese renthe van de  

obligatie tot laste van het dorp also sal werden gegaen ende daervan hier 

uijtgelaten ende dit voor memorie gestelt      memorie 

 

xi
e
 s

e 
xLiii £ xvii st. viii d. 

 

f. xviii vs. 

 

Twelffde Ontfang. 
van sekere huijshuere, den armen van Outbeierlandt toecomende als volght 

 

Item Jan Abrahamsz Cuijper, offte Cornelis Cornelisz Treur sijn schuldich 

van huijshuere van den jaere 1620 de somma van achtien gulden waervan 

also den Rendant glijck oock de voorgaende diaconen, blijkende bij haere 

Rekeningen niet en heeft ontfangen so stelt hij daervan alhier   memorie 

 

Ins glijcks is Pauls Thielen schuldich van huijshuere als in de voorgaende 

Rekeningen mede te sien is. de somma van xxix £ x st. verschenen Meij 

1621. Waervan mede bij desen Rendant als oock de voorgaende diaconen 

niet en is ontfanghen Dus hier mede      memorie 

 

[in de marge:] Om te comen tot bethalinge van dese ende diergelijcke 

parthijen sal men volghen d´ordere op huijden bij de kerckrahet genomen 

 

Item den Armen compt een jaer 

 

f. xix 

 

huijshuere van Lucas Ariensz de somma van achtien gulden verschenen Meij 

1628 van het huijs den armen aengecomen bij accoordt met Joostgen Cuijpers 

gemaeckt, door dien sij int armenhuijs is opgenomen ende aldaer gealimenteert 

werdt dus hier 

 

f. xix vs. 
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Derthienden Ontfang. 
van de penningen gecomen uijt de bussen so uit Armehuijs, op het Rhaethuijs 

als in de herberghen  

 

Uijt de bussen op het Raethuijs gehaelt te weten uijt de bus op de Heeren camer 

ii £ xii st. xii d. Ende uijt de bus die in de beneden Camer hangt vii £ viii st.  

tsamen          x £ xii d. 

 

Uijt de bus tot Hans de  Speelman gehaelt     iiii £ vis t. 

Wederomme tot denselven       i £ i st. 

 

Uijt de bus tot Pieter Willemsz in Den Arent     iiii £ x st. x d. 

Wederomme uijt denselven       i £ x st. 

 

Tot Leendert Jacobsz  Lichthert in de bus bevonden    ii st. iiii d. 

Ende wederomme  tot deselve       i £ xii st. 

 

Tot Bastiaen Meusz in de Swaen bevonden in de bus    v st. viii d. 

Ende wederom tot deselve       i £ i st. 

 

Lat xxiiii £ ix st. ii d. 

 

f. xx 

 

Tot Neeltgen Cornelis uijt de bus ontfangen     ii £ xi st. 

Tot David Grijpo ontfangen       i £ 

 

Item den Rendant heeft aen quaede devits verwisselt de neghen voor 

eenen stuver         i £ xi st 

 

Noch verwisselt de sesthien voor een stuver tot     i £ xvi st. viii d. 

 

Iten de bus int Armehuijs geopent ende daerinne bevonden   iiii £ 

 

Lat. x £ xviii st. viii d. 

 

xiii
e
 s

e 
xxxv £ vii st. x d. 

 

f. xx vs. 

 

Veerthienden Ontfang. 
van vercoffte goederen ende meubelen eeninger affgestorven armen. 

Item van gerestitueerde penningen die geleent off verschoten ende daer nae 

wederom gegheven sijn. Offte oock in praeferentie den armen toegeoordehlt sijn 

 

In den eersten also den kerckenradt geaccoordeerdt is nae ´t overlijden van 

Derck Jansz Timmerman met de weduwe van denselven van wegen sekere 
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penningen si nu so van hem verschoten, datse daervoor restitueeren soude  

veertich gulden, met thien gulden des jaers Ende de weduwe voornoemt  dese 

veertich gulden overgegesen heeft aen Arien Pieters die de huijsinge van Derck 

Jansz gekofft hadde, so heeft den Rendant ontfangen de eerste thien gulden 

ende brengt deselve hier       x £ 

  

Item den Rendant heefft ontfangen van Cornelis Hermansz in de Ooststraet 

de somma van veerthien gulden munte deser Rekeninge ende dat als ge..eende 

penningen, bedoughen  

[in de marge:] werden aengenomen bij provisie 

 

Lat x £ 

 

f. xxi 

 

van de huijsinge van Herman Loeffsz ende Jan Abrahamsz Coeckebacker, 

 bij de Heeren van de Magistraet op het Rhaethuijs verkofft aen den voornoemde 

Cornelis Hermansz alle beijde voor een hondert ende dertich gulden te bethalen 

veertich gulden gereet ende dertich gulden jaerlex  Ende also Herman Loeffsz 

lange jaeren uijt de arme middelen is onderhouden ende deselven huijsinge van 

Jan Isbrantsz, so veel de selffte aengaet, andere actie hebben glijck oock  

Cornelis Jansz  Sijdervelt, dien de wederhelffte toequam, de sijne den armen 

heefft geschoncken, so heefft den Rendant van weghe den armen de voornoemde 

veertich gulden ontfangen, Dus hier       xL £ 

 

Item hier moeten mede in ontfang comen de penningen van de  verkoffte meubelen 

van Celijghen Pieters, gestorven in ´t huijs van Frederick Jacobsz, ende dat  dewijle 

deselve noch aen Ferderick Jacobsz sterffhuijs daervan d´armen actie toecomt, van 

weghen huijs huere achteren is, de somma van vijff gulden In haer sieckte van den 

armen is besorght. Voor kist ende dootschulden uijt d´armen middelen sijn 

verschoten haer dochter mede daeruit heefft genoten  

 

Lat. xL £ 

 

f. xxi vs. 

 

welcke verkoffte meubelen belopen in somma van  

 

Item den Rendant heefft ontfangen van Cornelis Jansz Danster als coper 

 van de huijsinge van Frederick Jaconsz de somma van een hondert gulden 

die den armen  daerop te sprken hadden ende op de voorschreven huijsinge 

waeren versekert met een brieff voor Schepen gepasseert sijnde de gereede 

penningen van de verkoffte huijsinge met noch een jaer renthe van ses 

gulden vijff stuvers verschenen 1
e
 Maij 1629 dewelcke den Rendant hier 

brengt in ontfang ergo        i
C
vi £ v st. 

 

Noch comen den armen niet alleen de verdere pajes van de verkoffte  

huijsinge voornoemd, die bij de volgende diaconen sullen werden  
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verantwoort maer oock de resterende penningen van de verkoffte meubelen 

in het sterffhuijs, den armen in gehouden praeferentie toe geoordehlt, om dat 

de vrienden den boedel verlaetende, de kinderen van Frederick Jacobs uijt 

d´armen middelen onderhouden worden, bedraghende deselve penningen van 

de ver 

 

Lat.  i
C
vi £ v st. 

 

f. xxii  

 

koffte meubelen, alles affgetrocken ter somma van Een hondert ende drie 

ende twintich gulden eenen stuver twelff penningen, volgens de acte van  

praeferentie ende liquidatie met den Heere Rentmeester Pandelaert als  

curateur van den voornoemde boedel gedaen welcke voord. hondert ende drie 

 ende twintich  gulden eenen stuver twelff penningen de Rentmeester voldoet 

met overleveringe van den custingbrieff, noch inhoudende hondert gulden 

te bethalen met dertich gulden jaerlix daervan Maij 1630, de eerste dertich 

gulden vervallen sijn ende de reste te weten drie ende twintich gulden eenen 

stuver twelff penningen aen gulden ergo hier     xxiii £ i st. xii d. 

 

Item also den Rendant besteet hadde tot Jacob Bastiaenszs den sohn  van  

Ermken Lubbrechts genaemt Anthoni Cornelisz, voor den tijt van twee jaeren 

om voorts het wolleweven te leeren, ingaende de voorsz twee jaeren halff Meij 

anno 1628 also dat hij int eerste jaer soude winnen veerthien stuvers ter weke 

ende het tweede jaer achtien stuvers ter weke, so heefft den Rendant 

ontfangen het eerste jaer tot twee ende vijfftich weken ende veerthien stuvers 

ter weken beloopt        xxxvi £ viii st. 

 

Lat. Lix £ ix st. xii d. 

 

xiiii
a
s

e
  ii

C
 xv £ xiiii st. xii d. 

 

f. xxii vs. 

 

Somma sommarum den geheelen ontfangs voor den jaer 1628 

beloopt een duijsent, seven hondert, veerthien gulden, vier stuvers 

acht penningen 

 

i
M

 vii
C
 xiiii £ iiii st. viii d. 

 

f. xxiiii 

 

Uijtgeeff 
teghens den voorzeide ontfang van den jaere xvi

C
 acht ende twintich 

 

Ende eerst den uijtgeeff van ´t ordinaris weeckgelt aen sekere personen 

die tselve toegeleght is 
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In Januario sijn gevallen vier weken off dehldaghen, te weten den 8
en

, 15
en

, 22
en

  

ende 29
en

 Jan. ende bethaelt op de deselve als volght 

 

Jorden Pietersz ter weke vier ende twintich stuvers comt in vier reijsen  iiii £ xvi st. 

[in demarge:] werdt aengenomen als geschiet sijnde met ordere van den 

kerckerahdt 

 

Herman Louffsz ter weke twintich stuvers comt in vier weken   iiii £ 

 

Jacob de Vlaming ter weke vijffthien stuvers comt in vier weken  iii £ 

 

Lijsbet Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Joris Opperman achtien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ xii st. 

 

Sabina Thomas thien stuvers ter weke 

 

Lat. xviii £ viii st. 

 

f. xxiiii vs. 

 

comt in vier weken        ii £  

 

Neel Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Marijghen Moëlemans vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuvers ter weke, comt in vier reijsen   iii £ 

 

Beatrix Ariens vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Marijghen Hendrecks twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  iiii £ 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  iiii £ 

 

Clements kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vier 

weken          vi £ 

 

Cors Ariensz vier en twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  iiii £ xvi st. 

 

Hille Kocks vijffthien stuvers ter weke comt in vier reijsen   iii £ 

 

Bastiaen Simons thien stuvers ter weke comt in vier reijsen   ii £ 

 

Lat. xL £ xvi st. 
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f. xxv 

 

In Februario sijn wederom gevallen vier dehldaghen, te weten den 5
en

, 

12en, 19en ende 26
en

 Feb. ende bethaelt als volght 

 

Jorden Pietersz vier ende twintich stuvers ter weke comt in vier reijsen  iiii £ xvi st. 

 

Herman Louffsz eenen gulden ter weke comt in vier weken   iiii £ 

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter weke comt in vier weken  iii £ 

 

Lijsbet Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Joris Opperman achtien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ xii st. 

 

Sabina Thomas thien stuvers ter weke, comt in vier weken   ii £ 

 

Neel Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Marijghen Moeleman vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuvers ter weke, comt in vier reijsen   iii £ 

 

Lat. xxxii £ viii  

 

f. xxv vs. 

 

Beatrix Ariens vijffthien stuvers ter weke, comt in vier reijsen   iii £ 

 

Marijghen Hendricks twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  iiii £ 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  iiii £ 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vier 

weken          vi £ 

 

Cors Ariensz vier en twintich stuvers ter weken comt in vier weken  iiii £ xvi st. 

 

Hille Cocks vijffthien stuvers ter weke comt in vier weken   iii £ 

 

Bastiaen Simons ter weke thien stuvers, comt in vier weken   ii £ 

 

Sijghen Jans ter weke vijffthien stuvers, comt in de vier reijsen   iii £ 

Ende also deselve glijcke weeckgelt heefft gehadt in de voorgaende maent 

tot vier reijsen, maar door abuijs vergeten is off voorbij gegaen te stellen 
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so werdt tselve hier in gevoeght       iii £ 

 

Ined maent Martio sijn gevallen vier dehldaghen 

 

Lat. xxxii £ xvi st. 

 

f. xxvi 

 

te weten den 4
en

, 11
en

, 18
en

 ende 25
en 

Mart ende bethaelt als volght 

 

Jorden Pietersz ter weke vier ende twintich stuvers, comt in vier weken  iiii £ xvi st. 

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter weke comt in vier weken  iii £ 

 

Lijsbet Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Joris Opperman achtien stuvers ter weke, comt in vier reijsen   iii £ xii st. 

 

Sabina Thomas thien stuvers ter weke, comt in vier weken   ii £ 

 

Neel Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Marijghen Moeleman vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Beatrix Ariens vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Marijghen Hendricks twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  iiii £ 

 

Lat. xxxvi £ xii st. 

 

f. xxvi vs. 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuvers ter weken comt in vier weken  iiii £ 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vier 

weken          vi £ 

 

Cors Ariensz vier en twintich stuvers ter weken comt in vier weken  iiii £ xvi st. 

 

Hille Cocks vijffthien stuvers ter weke comt in vier weken   iii £ 

 

Bastiaen Simons ter weke thien stuvers, comt in vier weken   ii £ 

 

Sijghen Jans twelff stuvers ter weke, comt in de vier reijsen   ii £ viii st. 
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Inde Maent van April sijn gevallen vijff dehldaghen te weten den 1
en

, 

8
en

, 15
en

, 22
en

 ende 29
en 

April ende bethaelt als volght 

 

Jorden Pietersz dertich stuvers ter weke comt in vijff  reijsen   vii £ x st. 

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter weke comt in vijff weken  iii £ xv st. 

 

Lijsbet Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken  iii £ xv st. 

 

Lat. xxxvii £ iiii st. 

 

f. xxvii 

 

Joris Opperman achtien stuvers ter weke, comt in vijff weken   iiii £ x st. 

 

Sabina Thomas thien stuvers ter weke, comt in vijff weken   ii £ x st. 

 

Neel Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken   iii £ xv st. 

 

Marijghen Moeleman vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken  iiii £ v st. 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken  iii £ xv st. 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   iii £ xv st. 

 

Beatrix Ariens vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken   iii £ xv st. 

 

Marijghen Hendricks twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  v £ 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuvers ter weken comt in vier reijsen  v £ 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vijff 

weken          vii £ x st. 

 

Cors Ariensz vier en twintich stuvers ter weken comt in vijff weken  vi £ xvi st. 

 

Hille Cocks vijffthien stuvers ter 

 

Lat. xLix £ xv st. 

 

f. xxvii vs. 

 

weke comt in vijff weken       iii £ xv st. 

 

Bastiaen Simons thien stuvers ter weke, comt in vijff weken   ii £ x st. 

 

Sijghen Jans twelff stuvers ter weke, comt in de vijff reijsen   iii £ 
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In de maent van Meij sijn gevallen vier dehldaghen te weten den 8
en

, 13
en

, 

20
en

 ende 27
en

 bethalt als volght 

 

den uijtgeeff voor de eerst weke door dien het weeckgelt aen sommige 

vermindert was beloopt        xiii £ ix st. 

 

de tweede saterdagh in maij uijtgegeven, door dien het weeckgelt wederom 

vermindert was         xii £ xi st. 

 

de derde reijsen saterdagh den twintichsten maij wederom uijtgegeven  xii £ xi st. 

 

de vierde reijse, saterdagh den seven ende twintichsten meij uijtgegeven 

vermits eenige vermeerderinge       xiii £ xi st. 

 

Lat Lxi £ ii st. 

 

f. xxviii 

 

In Junio sijn gevallen vier dehldaghen, te weten den 3
en

, 10
en

, 17
en

 ende 

24
en

 Ju. en gegheven als volght 

 

Jorden Pietersz dertich stuvers ter weke, comt in vier weken   vi £  

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter weke comt in vier weken  iii £ 

 

Joris Opperman achtien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ xii st. 

 

Sabina Thomas seventhien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £viii st. 

 

Marijghen Moeleman vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuvers ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Lijsbet Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Neel Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Beatrix Ariens acht stuvers ter weke, comt in vier weken   i £ xii st. 

 

Lat xxv £ xvi st. 

 

f. xxviii vs. 

 

Marijghen Hendricks twintich stuvers ter weken comt in vier weken  iiii £ 
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Joostgen Cuijpers twintich stuvers ter weken comt in vier weken  iiii £ 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vier 

weken          vi £ 

 

Cors Ariensz een gulden vier stuver ter weken comt in vier weken  iiii £ xvi st. 

 

Hille Cocks twelff stuvers ter weke comt in vier weken    iii £ 

 

Bastiaen Simons ter weke thien stuvers, comt in vier weken   ii £ 

 

In Julio sijn gevallen vijff dehldaghen, te weten den 1
en

, 8
en

, 15
en

, 22
en

 

ende 29
en

 Ju£ ende uijtgegheven als volght 

 

Jorden Pietersz dertich stuvers ter weke comt in vijff  reijsen   vii £ x st. 

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter weke comt in vijff reijsen  iii £ xv st. 

 

Lat. xxxiii £ xiii st. 

 

f. xxix 

 

Joris Opperman achtien stuvers ter weke, comt in vijff weken   iiii £ x st. 

 

Sabina Thomas ses stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   i £ x st. 

 

Lijsbet Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vijff weken  iii £ xv st. 

 

Neel Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken   iii £ xv st. 

 

Marijghen Moeleman seventhien stuver ter weke, comt in vijff weken  iiii £ v st. 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken  iii £ xv st. 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   iii £ xv st. 

 

Beatrix Ariens acht stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   ii £  

 

Marijghen Hendricks twintich stuvers ter weken comt in vijff reijsen  v £ 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuvers ter weken comt in vijff reijsen  v £ 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt 

 

Lat xxxvii £ v st. 

 

f. xxix vs. 
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vijff reijsen         vii £ x st. 

 

Cors Ariensz vier en twintich stuvers ter weken comt in vijff weken  vi £  

 

Hille Kocks twelff stuvers ter weke, comt in vijff weken   iii £  

 

Bastiaen Simons ses stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   i £ x st. 

 

In Agusto sijn gevallen vier dehldaghen, te weten den 5
en

, 12
en

, 19
en

 

ende 26
en

 Aug. ende uijtgegheven als volght 

 

Jorden Pietersz dertich stuver ter weke, comt in vier reijsen   vi £  

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter weke comt in vier reijsen  iii £ 

 

Joris Opperman achtien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ xii st. 

 

Sabina Thomas ses stuver ter weke, comt in vier weken    i £iiii st. 

 

Lijsbet Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Neel Dronckers vijffthien stuver ter  

 

Lat xxxiiii £ xvi st. 

 

f. xxx 

 

weke, comt in vier weken       iii £ 

 

Marijghen Meulenmans seventhien stuver ter weke, compt in vier weken iii £ viii st. 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Beatrix Ariens acht stuver ter weke, comt in vier weken    i £ xii st. 

 

Marijghen Hendricks twintich stuver ter weken, comt in vier weken  iiii £ 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuver ter weke, comt in vier weken   iiii £ 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vier 

weken          vi £ 

 

Cors Ariensz vier ende twintich stuver ter weken comt in voor twee weken, 

want sic daeraen overleden is       ii £ viii st. 

 

Hille Kocks twelff stuver ter weke, comt in vier weken    ii £ viii st. 



26 
Diaconie Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland 1628 

 

Bastiaen Simons ses stuver ter weke, comt in vier weken   i £ iiii st. 

 

Lat. xxxiiii £ 

 

f. xxxi  

 

Joostgen Cuijpers tweintich stuver ter weke, comt in vijff weken  v £ 

 

Clemen kinderen aen de Sinckwech dertich stuver ter weke, comt in vijff 

weken          vii £ x st. 

 

Hille Kock twelff stuver ter weke, comt in vijff weken    iii £ 

 

Bastuiaentgen Simons ses stuver ter weke, compt in vijff weken   i £ x st. 

 

Neel Droncker vijffthien stuver ter weke, comt ijn vijff weken   iii £ xv st. 

 

Lijsbet Droncker vijffthien stuver ter weke, comt in vijff weken   iii £ xv st. 

 

In de maent van October sijn gevallen vier dehldaghen te weten den 7
en

,  

14
en

, 21
en

 ende 28
en

 octb. ende uijtgegheven als volght 

 

Jorden Pietersz dertich stuver ter weke, comt in vier weken   vi £ 

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Joris Opperman achtien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Lat. xxxvii £ ii st. 

 

f. xxxi vs. 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vier 

weken          vi £  

 

Sabina Thomas ses stuver ter weke, comt in vier weken    i £iiii st. 

 

Marijghen Meulenmans seventhien stuver ter weke, compt in vier weken iii £ viii st. 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Beatrix Ariens acht stuver ter weke, comt in vier weken    i £ xii st. 

 

Marijghen Hendricks twintich stuver ter weken, comt in vier weken  iiii £ 
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Joostgen Cuijpers twintich stuver ter weke, comt in vier weken   iiii £ 

 

Hille Kocks twelff stuver ter weke, comt in vier weken    ii £ viii st. 

 

Lijsbet Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Neel Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Lat. xxxiiii £ xii st. 

 

f. xxxii 

 

Bastiaengen Simons ses stuver ter weke, comt in vier weken   i £ iiii £ 

 

In November sijn gevallen vier dehldaghen te weten den 4
en

, 11
en

, 18
en

 

ende 25
en

 Nov. ende uijtgegheven als volght 

 

Jorden Pietersz dertich stuver ter weke, comt in vier reijsen   vi £  

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter weke comt in vier reijsen  iii £ 

 

Joris Opperman achtien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ xii st. 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt in vier 

weken          vi £ 

 

Sabina Thomas ses stuver ter weke, comt in vier weken    i £iiii st. 

 

Marijghen Meulenmans seventhien stuver ter weke, compt in vier weken iii £ viii st. 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken  iii £ 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Beatrix Ariens acht stuver ter weke, comt in vier weken    i £ xii st. 

 

Lat. xxxii £ 

 

f. xxxii vs. 

 

Marijghen Hendricks twintich stuver ter weken, comt in vier weken  iiii £ 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuver ter weke, comt in vier weken   iiii £ 

 

Hille Kocks twelff stuver ter weke, comt in vier weken    ii £ viii st. 

 

Lijsbet Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 
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Neel Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vier weken   iii £ 

 

Bastiaentgen Simons ses stuver ter weke, comt in vier weken   i £ iiii st. 

 

In December sijn gevallen vijff dehldag Ende gehen te weten den 2
en

, 9
en

, 16
en

, 

23
en

 ende 30
en 

ende gedehlt als voght 

 

Jorden Pietersz dertich stuvers ter weke comt in vijff  reijsen   vii £ x st. 

 

Jacob de Vlaming vijffthien stuvers ter 

 

Lat. xxviii £ xvii st. 

 

f. xxxiii 

 

weke comt in vijff reijsen       iii £ xv st. 

 

Clemens kinderen aen de Sinckwech dertich stuvers ter weke comt voor 

vijff reijsen         vii £ x st. 

 

Sabina Thomas ses stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   i £ x st. 

 

Marijghen Meuleman seventhien stuver ter weke, comt in vijff weken  iiii £ v st. 

 

Janneken Vlaeblom vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken  iii £ xv st. 

 

Josijntgen Jans vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   iii £ xv st. 

 

Beatrix Ariens acht stuvers ter weke, comt in vijff reijsen   ii £  

 

Marijghen Hendricks twintich stuvers ter weken comt in vijff reijsen  v £ 

 

Joostgen Cuijpers twintich stuvers ter weken comt in vijff reijsen  v £ 

 

Hille Kock twelff stuvers ter weke, comt in vijff weken    iii £ 

 

Lijsvet Dronckers vijffthien stuver ter weke, comt in vijff weken  iii £ xv st. 

 

Lat. xLiiii £ 

 

f. xxxiii vs. 

 

Neel Dronckert vijffthien stuvers ter weke, comt in vijff weken   iii £ xv st. 

 

Bastiaentgen Simons ses stuver ter weke, compt in vijff weken   i £ x st. 

 

       Lat v £ v st. 

ia s
a 
 vi

C
 xcvii  £ vii st. 
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f. xxxiiii 

 

Tweede uijtgeeff aen sekere personen die geen ordinaris weeckgelt hebben 

off dat niet ordinaris en is. 

 

Januarius 

den 2
en

 Januarij gegheven Herman Loeffsz in sijn sieckte   xii st. 

 

Item denselven         i st. x d. 

 

den 19
en

 Janua. gegheven Pieter Bastiaensz alias Commijs   vi st. 

 

Ende Joris Opperman om sijn lijnwaet te doen waschen    iiiii st. 

 

den 22
en 

Januar. gegheven Rollaff aen de Sinckwegh    xii st. 

 

Item Maij Capiteijns        viii st. 

 

Ende Cors Ariens        iiii st. 

 

den 28
en

 Janua. gegheven in bijwesen van den praedicant Verstegus aen 

Andries Jansz aen de Sinckwegh daer ´t gantse huijsgesinde sieck lagh   iii £ 

 

Item Maij Capitenis noch       viii st. 

 

Lat. v £ xxi st. viii 

 

f. xxxiiii vs. 

 

den 31
en

 Jan. gegheven Roloff aen den Sinckwegh    i £ 

 

Marijghen Clements        xii st. 

 

Willem Cornelisz aen de Sinckwegh      x st. 

 

Februarius 

 

den 10
en

 Febr. gegheven Griet de weduwe van Jan den Dienaer   i £ 

 

Pieter Bastiaensz alias Commijs in twee diverse reijsen    i £ 

 

den 20
en

 Feb. denselven Pieter Bastiaensz gegheven    x st. 

ende den 26en noch        x st. 

 

den 25
en

  Olennents dochter aen de Sinckwegh in haer noot   ii £ 

 

Martius 
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den 5
en 

Martij gegheven aen Clemens dochter aen de Sinckwech   i £ 

 

Pieter Bastiaensz Commijs       x st. 

 

Joris Opperman van sijn lijnwaet te laeten waschen    v st. 

 

Lat viii £ xvii st. 

 

f. xxxv 

 

Herman Looffsz voor bisquijt       i st. viii d. 

noch denselven aen seep       iii st. 

 

Pieter Bastiaensz Commij       x st. 

 

Herman Loeffsz aen zuijcker       iiii st. 

Ende noch aen seep ende also       iii st. vi d. 

 

Joris Opperman om sijn lijnwaet te waschen     iii st. 

 

Pieter Jaspersz         xii st. 

 

den 25en Martij gegheven aen Maij Capiteins van Herman Loeffsz aff te 

legghen, alle sijn goet te waschen ende te groeve te bidden tsamen   ii £ 

 

Item Jacob de Vlaming gegheven dat hij Herman Loeffsz hadde helpen 

affleggen         x st. 

 

Item Pieter Bastiaensz Commijs       x st. 

 

Item Maij Clemens aen kees        v st. 

 

den 28en Martij 

Item Frederick Jacobsz dochter gedaen een pondt boter ende een 

rogghebroot beloopt te samen       x st. xiiii d. 

Item deselve noch een haff pont boter met een rogghe broot beloopt  vii st. ii d. 

 

Item als Herman Loeffsz begraven was daer ten huijse gedaen een soe 

schellen tot         vi st 

 

Lat. vi £ v st. xiiii d. 

 

f. xxxv vs. 

 

Aprilis 

 

Pieter Bastiaensz Commijs den 10en Apri.     iii st. viii d. 
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Ende noch denselve        i st. vii d. 

 

Maij Jans den 17en april gegheven      iiii st. vii d. 

 

Noch gegheven Pieter Jaspersz in sijn armoede den 24en Apri.    i £ 

noch denselven gegheven       xii st. 

 

Item Josijntgen Jans in ´t armenhuijs in haer sieckte gegheven den 18
en

 april x st. 

 

Item Joris Opperman om sijn lijnwaet te waschen    v st. 

 

Item Willem Cornelisz aen den Sinckwegh door ordere gegheven 

den 24
en

 April         i £ x st. 

 

Item aen Verstegus gerestitueert tgeene hij aen sekere armen hadde 

verschoeten         xix st. 

 

Item een armen man over den dijck wonende bij Schaepsboer gegheven  xiiii st. 

 

Majus 

 

Pieter Jaspersz gegheven den 7
en

 Maij      x11 st. 

 

Lat. vi £ xi st. viiii d. 

 

f. xxxvi 

 

Item Beatrix Ariens int armenhuijs gegheven van weghen haer sieckte  v st. 

 

Item den 13
en

 Maij gegheven aen Pieter Jaspersz    x iiii st. 

 

Item de schamele man bij Schaepsboer den 8
en

 Maij gegheven   viii st. 

 

Noch een handschoenmacker gegheven denselven dito    viii st. 

 

Item de voorzeide arme man bij Schaepsboer aen de dijck wonende gegheven 

den 11
en

 Maij         x st. 

 

Item een meijt met een quaet been gegheven     xii st. 

 

Ende om haer nae Den Briel te brenghen daer se van daen was, om hier 

niet te blijven tot groote coste, gegheven aen Laurens Jansz   i £ x st. 

 

Item Sijghen Jansz gegheven       vi st. 

 

Item den 14
en

 Maij Thijs Ariensz gegheven     i £ 

 

Noch de schamele man bij Schaepsboer den 15
en

 Maij gegheven   vi st. 
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Item Joris Opperman om sijn lijnwaet te waschen    v st. 

 

Item Sijghen Jans wonende in de camer van Jacob Bastiaensz   vis t. 

 

Lat. vi £ x st. 

 

f. xxxvi vs. 

 

Item Thijs Ariensz gegheven op den 21
en

 Maij     i £ 

 

Item Sijghen Jans wonende in de camer van Jacob Bastiaensz   vi st. 

 

Cornelis Housz aen pampier       i st. iiii d. 

 

Junius 

 

den 3
en

 Jun. Sijghen Jans voornoemt       vi st. 

Item deselve den 10en dito       vi st. 

 

Item Joris Opperman om sijn lijnwaet te waschen    v st. 

 

Cors Ariens Jongen een boeck tot       i st. 

 

Julius 

 

Item den 6en Ju£ bethaelt voor Joris Paulsz tot Isaac den Backer aen broot xii st. iiii d. 

 

Noch Joris Opperman den 21en Ju£ gegheven     v st. 

 

Augustus 

 

nihil 

 

September 

 

Joris Opperman den 2
en

 Sept. gegheven      v st. 

 

Item door Verstegus met 

 

Lat. iii £ vii st. viii d. 

 

f. xxxvii 

 

ordere van den Kerckerahdt gegheven aen een Baron die uijt Duijtslandt om 

de Religie verdreven was ende bij alle kerken werde bijgestaen den 3
en

 Sep. iii £ 

 

October 
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Item als de Kerckerahdt aengenomen hadde uijt de Arme middelen Joris 

Paulsz t´onderhouden, die daer voor wederom souden genieten sijn huijs 

ende erve in de Kerckstraet, so heeft hem den Rendant met ordere gegheven 

vier en twintich stuver ter weke, die hij volgens hier stelt in uijtgeeff  

Ende eerst den 7en Oct.         i £ iiii st. 

Item aen denselven den 16en Octob.       i £ iiii st. 

 

Item Joris Opperman  om sijn lijnwaet te waschen    v st. 

 

Noch betaelt op den 16
en

 Octob. aen Isaac den Backer voor broot dat Joris 

Paulsz daer gehaelt hadde eer hij ten vollen van den kerckerahdt 

aengenomen was de somma van       iiii £ xix st. 

 

Item Joris Paulsz den 24
en 

Oct.        i £ iiii st. 

Noch denselven den 28
en

 Octob.      i £ iiii st. 

 

Celij Pieters aen bier ende seep       iiii st. xii d. 

 

November 

 

Gegheven Joris Paulsz den 4
en

 Nov.      i £ iiii st. 

 

Lat. xiiii £ viiii st. xii d. 

 

f. xxxvii vs.  

 

Noch denselven op den 11
en

 Novemb. gegheven    i £ iiii st. 

 

Item Maij Jans denselven dito       iii st. iiii d. 

 

Item Simons Jan den 10
en

 Novemb, gegheven     vi st. 

 

Ende eenen armen Schoolmeester den 12
en

 Novemb, gegheven   xii st. 

 

Item Joris Paulsz den 18
en

 Novemb. gegheven     i £ iiii st. 

 

Beatrix Ariens denselven dito, door dien sij claeghden datse met haer 

weeckgelt niet door en motste, gegheven     ii st. 

   

Item Simon Jan den 16
en

 Novemb. gegheven     iiii st. iiii d. 

 

Item Joris Opperman den 19
en

 Novemb. gegheven    v st. 

 

Item Joris Paulsz den 25
en

 Novemb, gegheven     i £ iiii st. 

 

December 
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den 2
en

 decemb. Joris Paulsz gegheven      i £ iiii st. 

 

Item Maij Capitein gegheven       ii st. xii d. 

 

Lat. vi £ xi st. iiii d. 

 

f. xxxviii  

 

Item Maij Jans den 2
en

 decemb, gegheven     vi st. 

noch deselve den 9
en 

decemb, gegheven      vi st. 

 

Item Joris Paulsz den 9
en 

decemb gegheven     i £ iiii st. 

 

Beatrix Ariens uijt oorsaeke voor verhaelt denselven dito   vi st. 

 

Item Josijntgen Jans gecofft een stove die men als de voeten besieht  

ende daervoor gegheven        vii st. 

 

Item Pieter Jaspersz den 16
en 

decemb. gegheven     iiii st. 

 

Maij Jans denselven sito gegheven      vi st. 

 

Item Joris Paulsz den 16
en

 decemb. gegheven     i £ iiii st. 

 

Beatrix Ariens denselven dito       ii st. 

 

Jelis Jansz wrouwe door groote clachte gegheven    i £ 

 

Joris Opperman den 23en dec.        v st. 

  

Item denselven dito Beatrix Ariens      ii st. 

 

Ende Maij Jans gegheven       vi st. 

 

Item Joris Paulsz den 23 decemb. gegheven     i L iiii st. 

 

Aert Thijssen gegheven den selven  dito      xv st. 

 

Lat. vii £ xvii st. 

 

f. xxxviii vs. 

 

Item Jelis Jansz vrouwe op den 18
en

 decem. gegheven    i £ 

 

Item Aert Thijsz op den 23
en 

decem. gegheven     i £ 

 

Joris Paulsz op den 30
en

 decemb. gegheven     i £ iiii st. 
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Ende Aert Thijs op denselven dito      i £ 

 

Item Amij Jans denselven dagh       vis t. 

 

Ende Beatrix Ariens        ii st. 

 

Item noch Pieter Jaspersz       iiii st. 

 

den 31
en

 decemb een schamele vrou gegheven     i £ 

 

Lat. v £ xvi st. 

 

f. xxxix 

 

Derden uijtgeeff van ´t geene den Rendant gegheven heefft aen vremde 

passanten ende anders als volght 

 

Januarius 

 

In den eersten een armen mensch gegheven     i st. viii d. 

 

Noch een soldaet gegheven       ii st. 

 

noch den 24en Jan. een soldaet gegheven     iii st. 

 

Noch een soldaet gegheven       ii st. 

 

Item een arm mensch die Verstege tot den Rendant sondt gegheven  viii st. 

 

noch twee soldaeten gegheven       ii st. 

 

noch een soldaet        i st. 

 

noch twee soldaeten        iii st. 

 

noch vier soldaten tsamen gegheven      vii st. viiii d. 

 

noch een soldaet        ii st. viii d. 

 

Februarius 

 

den 2en Feb. gegheven in teghenwoordicheit van Verstegus. drie turcken, 

die hier door passeeren        ix st. 

 

Item een arme vrouw gegheven       vi st. 

 

noch een soldaet gegheven       ii st. 
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noch een soldaet        iiii st. 

 

noch een soldaet        i st. 

 

noch vier soldaeten tsamen gegheven      x st. viii d. 

 

noch een soldaet gegheven       i st. 

 

Lat. iii £ vi st. 

 

f. xxxix vs. 

 

Item een armen vrou met drie kinderen gegheven    iii st. iiii d. 

 

noch een person gegheven       i st. viii d. 

 

noch een weduwe den 12
en

 Feb. gegheven     vi st. 

 

noch twee arme menschen       iiii st. 

 

Ende een schaemel jongman die Den Vlieger tot den Rendant sondt  vis t. 

 

Martius 

 

Den 4en April een soldaet gegheven      ii st. 

 

Den 6en April een soldaet gegheven      ii st. 

 

noch een soldaet gegheven       i st. viii d. 

 

noch drie soldaeten gegheven       ix st. 

 

In den eersten een soldaet gegheven      vi st. 

 

noch een soldaet        i st. 

 

noch een arm mensch        ii st. 

 

Ende een soldaet gegheven       i st. viii d. 

 

noch een soldaet        i st. 

 

Item een arme vrou        iii st. 

 

Ende noch twee soldaeten       iiii st. 

 

Item een arme vrou        i st. viii d. 
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Item twee soldaeten        iiii st. 

 

Aprilis 

 

den 4
en

 april een soldaet gegheven      ii st. 

 

Lat. ii £ xii st. xii d. 

 

f. xL 

 

den 6
en

 april een soldaet gegheven      ii st. 

 

noch een soldaet gegheven       i st. viii d. 

 

noch drie soldaeten gegheven       ix st. 

 

den 14en april een arme vrou gegheven      iiii st. 

 

noch een arm mensch        i st. viii d. 

 

noch twee soldaeten        iiii st. 

 

noch een arme vrou        i st. 

 

Ende een soldaet gegheven       i st. 

 

noch een arm kreupel man gegheven      ii st. 

 

noch een arm mensch        i st. 

 

noch den 26
en 

april vijff armen gegheven     vi st. 

 

Item den 30
en 

april een bootsgesell      iiii st. 

 

Majus 

 

den 3
en

 Maij twee soldaeten gegheven      iiii st. viii d. 

 

den 5
en

 Maij een soldaet gegheven      iii st. 

 

den 15
en

 Maij twee soldaeten gegheven      ii st. 

 

den 21
en

 Maij een arme vrou gegheven      i st. viii d. 

 

Junius 

 

den 1
en

 Jun. een arme man gegheven      i st. 
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den 9
en

 Junij twee armen vrouwen met een man geghven   iii st. 

 

den 15
en

 Junij een arm mensch gegheven     i st. viii d. 

 

den 19
en

 Junij een arme vrou gegheven      iii st. 

 

Lat. ii £ xvi st. viii d. 

 

f. xl vs. 

 

denselven dito een arm man gegheven      iiii st. 

 

noch een arm mensch den lesten Junij      i st. 

 

Julius 

 

den 2
en

 Ju£ een dooff en stom man gegheven     ii st. 

 

den 6
en

 Julij een gebreckich soldaet gegheven     iii st. 

 

den 8
en

 Ju£ een arm man gegheven      xii d. 

 

den 12
en

 Juli. een soldaet gegheven      ii st. 

 

den 13
en

 Ju£ een soldaet gegheven      ii st. 

 

Augustus 

 

den 7
en

 Aug. een arm mensch gegheven      ii st. 

 

den 8en Aug. een arm mensch gegheven     ii st. 

 

den 9en Aug. een arm jongman gegheven     ii st. 

 

noch een gebreckich vrouperson den 16en Aug gegheven   iiii st. 

 

noch een arme vrou den 17en Aug. gegheven     ii st. 

 

noch een arm vrou den 19 Aug. gegheven     ii st. 

 

den 23en Aug. een arm mensch met een vrou gegheven    iiii st. 

   

den 28en Aug. een arm vrou gegheven      i st. viii d. 

 

September 

 

den 9en sept. gegheven twee armen mannen     ii st. x d. 
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Lat. i £ xvi st. xiiii d. 

 

f. xli 

 

den 20
en

 Sept. drie arme mannen      ix st. 

den 21
en

 Sept. aen twee armen personen     ii st. 

noch den 29
en

 Sept. een arme vrou gegheven     ii st. 

denselven dito een arm gebreckich man      iii st. 

 

October 

 

den 5
en

 Oct. een arm vrou gegheven      i st. viii d. 

den 15
en

 octob. een arm man gegheven      iii st. 

noch denselven dito een arm man      i st. 

Item Verstege gerestitueert tgeene hij aen verscheijden passanten hadde 

verschoten         i £ v st. 

den 30
en

 oct. een soldaet gegheven      ii st. 

 

Novemb[er]  

 

den 3
en

 Nov. gegheven twee bootgesellen     iii st. 

den 5
en

 Novemb. een arm man gegheven     i st. viii d. 

noch den 6
en

 Nov. een ar soldaet      iii st. 

den 13
en

 novemb. twee soldaten gegheven     iii st. 

den 19
en 

novem. een arm mensch       ii st. 

den 22
en

 Nov. twee soldaten gegheven      iiii st. 

den 26
en

 nov. een arme vrou gegheven      ii st. 

 

December 

 

den 10
en

 dec. gegheven aen een 

 

Lat. iii £ vii st.      

 

f.xLi vs. 

 

Veerman van Beierlandt, door last van den Balieu, voordat hij eenige 

beijens hadde overgevoert       x st. 

noch een soldaet den 26en dec. gegheven     ii st. 

den 23en dec. een soldaet gegheven      i st. viii d. 

noch een soldaet        i st. 

den 31en dec, vier arme menschen gegheven     iiii st, viii d. 

Item Verstegus gerestitueert tgeene hij aen den armen uut hier we hadde 

verschoten          ii £ iii st. 

 

Lat. iii £ ii st. 
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f. xLii 

 

Vierden Uijtgeeff van schoen so van oude te lappen als nieuwe gemaeckt ten behoeve van de 

Armen 

 

In den eersten Bastiaen Vasters kindt dat tot Den Houting is besteel, gerost 

een jaer nieu schoen, den 9en Jan. costen     vii st. 

 

Het meijsgen tot Grietgen Wagemacker wonende sijn schoenen laten lappen ii st. 

 

Cornelis Sousz schoenen laten lappen      ii st. 

 

Item Bastiaen Vasters kindt sijn schoen laeten lappen ende gegheven 

den 9en Feb.          viii st. 

 

Neel Droncker schoen van lappen      iii st. viii d. 

 

Huijgh Cornelisz kindr schoen laeten lappen ende gegheven   iiii st. viii d. 

 

Cornelis Sousz schoen van lappen      ii st. viii d. 

 

Hille Kocks kindt een paer nieuwe schoen off muijlen den 26en Martij  vii st. 

 

noch Neel Droncker den laesten Martij van schoen te lappen    vii st. 

 

noch het kindt tot Govert Beentsz een paer schoen van     vii st. 

 

Ende Bastiaen Vastert kind       viii st. 

 

Lat. ii £ xviii st. viii d. 

 

f. xLii vs. 

 

Item Neel Droncker        iii st. viii d. 

 

Huijgh Cornelisz kinder van lappen      iii st. viii d. 

 

Cornelis Soesz van lappen       ii st. viii d. 

 

Hille Kock kindt een paer muijlen      vi st. 

 

Joris den Opperman van sijn toffelen te lappen den 4
en

 april   vii st. 

 

Cornelis Sousz van lappen       ii st. iiii d. 

 

Cors Ariensz jongen een äer schoen den 22
en

 april voor    vii st. 
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Frederick Jacobs jongen van lappen      v st. viii d. 

 

Item den 2
en

 Maij een paer schoen voor Huijgh Cornelisz kindt voor  vi st. viii d. 

 

den 17en Maij van Anthoni Cornelisz schoen te lappen    v st. 

 

noch het kindt van Grietgen Wagemacker den 20
en

 Maij    ii st. 

 

noch het meijsgen van Adriaengen de Naijster den 1
en 

Jun.   iiii st. 

 

noch den 2
en

 Jun. van Neel Droncker schoen te lappen    iii st. 

 

noch den 3
en

 Jun. Huijgh Cornelisz kindt schoen van lappen   v st. viii d. 

 

Item Maij Capitein gegheven omme een paer oude schoenen te copen  x st. 

 

noch een halve stuver van lappen      viii d. 

 

Lat iii £ xiiii st. xii d. 

 

f. xliii 

 

Item den 28 Ju£ Cornelis Sousz       ii st. 

 

Item het kindt dat tot Ariaentgen de Naijster woont voor een paer nieue 

schoen den 6
en

 Augusti        xvii st. 

 

denselven dito aen lappen van Huijgh Cornelisz kindt schoen gegheven  iii st. 

 

noch een paer nieuwe schoen gekofft voor het meijsgen dat tot Gerrit 

Berntsz Houting woont, den 18
en 

Sep. voor     xii st. 

 

Joris Opperman denselven dito een paer toffelen laeten lappen, gegheven iiii st. 

 

Item den veerthienden october een paer nieuwe schoenen gecofft voor 

Huijgh Cornelisz kindt dat tot Willem de Snijder woont voor   viii st. 

 

den 21
en 

october voor het kindt offte meijsgen dat tot Ariaentgen de Naijster 

woont een paer schoen laten lappen      v st. viii d. 

 

Neel Droncker schoen van lappen      iiii st. 

 

den 2
en

 octob. een paer nieuwe schoen voor het kindt van Frederick Jacobsz 

dat tot Claes Marinusz woont voor       xv st. 

 

Cors Ariensz Jongen den 12
en

 Novemb. van schoen te lappen   iiii st. viii d. 

 

Het meijsgen tot Criet Wagemacker van lappen den 19
en

 Novem.  iiii st. 
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f. xliii vs. 

 

Item Cornelis Sousz denselven dagh      v st. 

 

Anthoni Cornelisz van lappen van schoen den 13en Decemb.   viii st. 

 

Neel Droncker den 24
en

 decemb. over ´t lappen van aher schoen   vii st. 

 

Anthoni voorz. van sijn haer aff te scheeren gegheven den 26
en

 decemb.  i st. 

 

Item bethaelt Ariaen de Vlieger voor neghen paer schoen bij sijnen soone 

voor diverse armen gemaeckt, de somma van      x £ i st. 

 

noch bethaelt voor Cornelis Sousz een paer schoen den 15
en

 Jan. tot  i £ iiii st. 

 

Item Neel Droncker een paer schoen tot Jan Gijsbertsz Stijcker voor   i £ x st. 

 

Item Ariaen de Vlieger bethaelt van schoen ende koussen bij hem gelevert  

aen de weduwe van Willem Gerritsz, ter somma van     ii £ xix st. 

 

noch Cornelis Sous een paer schoen laeten lappen den 20
en

  dec.   v st. 

 

Lat. xvii £ 

 

iiii
a 
s

en 
xxvii £ xii st. iiii d. 

 

f. xliiii 

 

Vijffden Uijtgeeff van linnen, wollen ende tot klederen voor de 

armen ende anderen 

 

In den eersten den 30
en 

Jan. gecofft ende gedaen voor Cornelis Ariensz 

twee slaeplakens, groot de beijde acht ellen ende een halve beloopt  iiii £ v st. 

 

Item gegheven van Frederick Jacobsz meijsgens rock te verstellen 

den 1
en

 april         ix st. 

 

noch van lappen van een vut laecken      i st. viii d. 

 

noch van Cors Ariensz Jongen klederen te verstellen gegheven 

den 20
en

 april         vi st. 

 

Item den 14
en

 Maij gegheven aen Willem de Snijder voor Huijgh 

Cornelisz kindt klederen te maken      vii st. 

 

noch hetselve kindt gegheven een paer koussen den 25
en

 Maij ende 
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daervoor bethaelt        ix st. 

 

den 6
en

 Aug. gegheven aen Frans de Snijder voor Anthoni Cornelisz  

klederen te verstellen        xv st. 

 

Item den 20en Aug. gegheven Clemens kinderen aen de Sinckwegh met  

ordere van den kerckerahdt om het weeffloon van vier ende twintich ellen 

laken te bethaelen        ii £ viii st. 

 

Lat. ix £ viii d. 

 

f. xliiii 

 

Item gelevert ende uijtgedeelt een stuck linne laeken,  lang vijff ende 

tsestich ellen, d´elle thien stuvers, beloopt aen gelt    xxxii £ x st. 

 

Van die laeken gemaeckt twee schorten ende een ende dertich hembden, 

aen verscheijden oude armen ende kinderen als volght 

Marijghen Hendricks twee hembden 

Cors Ariens Jongen twee hembden 

Maij Clement sohn twee hembden 

Frederick Jacobs dochter drie hembden 

Frederick Jacobs soontgen twee hembden 

Anthoni Cornelisz vier hembden 

Neel Droncker twee hembden 

Marijghen Meuleman twee hembden 

Janneken Blaublom twee hemben 

Joostgen Kuijper zes hembden 

Beatrix Ariens een hembt 

Cors Ariensz jongen een hembt 

Huijgh Cornelis Jongen  een hembt 

Cornelis Sousz vier hembden 

Marijghen Hendricks een schort 

Frederick Jacobs dochter een schort 

Somma een ende dertich hembden 

ende twee schorten 

 

Item voor ´t meijsgen tot Grietgen 

 

Lat. xxxii £ x st.  

 

f. xlv 

 

Wagemakers gecofft ende bethaelt voor drie mutsen ende drie kraeghgen xv st. 

 

noch drie mutsen voor het meijsgen dat tot Gerrit den Houting woont  ix st. 

 

Item Joostgen Kuijper twee mutsen      iiii st. xii d. 
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Item Neeltgen Fredericks twee mutsen      iiii st. xii d. 

 

noch Frederick Jacobs soontgen kleden te lappen    ii st. viii d. 

 

noch van Anthoni Cornelis ende Cors Ariens sohns hembrocken te maecken xiii st. 

 

noch van Cornelis Sousz klederen te verstellen     vii st. 

 

Item van Anthoni Cornelisz bocksten te lappen     iiii st. 

 

Item bethaelt aen Cornelis Willemsz Abbenbroeck voor gehaelde linnen 

ende wollem laecken ende anders ten behoeve van den armen bij hem 

gehaelt de somme van         l £ xii st. viii d. 

 

Item also bij ordere van den kerckenrahdt goet gevonden was dat men een 

van de dochters van Frederick Jacobsz, die cloeck genoeght was om haer 

cost te winnen, maer gantz niet versien was van klederen ende soude kleden 

ende daer 

 

Lat. liii £ xii st. viii d. 

 

f. xlv vs. 

 

mede buijten verdere last ende costen van den armen stellen, so heeft den 

Rendant bethaekt tgeene toy haere klederen gehaelt was tot Jan Roelantsz 

a 

 

Lathouder de somma van        xvi £ i st. 

 

Ende tot Arien Hertsz tgeene Verstegus verschoten heeft ende den Rendant 

hem noch moet goet doen       i £ vi st. 

 

Item bethaelt tot Grietgen Goverts voor linne laekeb, tgeene daer gehaelt 

was tot behoeff van den armen de somma van     ix £ iii st. 

 

Item Cornelis Sous een hembrock tot Jacob Bastiaensz voor het laecken 

ende maecken tsamen        iii £ x st. 

 

noch denselven een paer coussens van       xiiii st. 

 

Lat. xxx £ xiiii st. 

 

f. xlvi 

 

Sesten Uijtgeef, gedaen ter saecke van de besteedingen van diverse 

armen ende kinderen ende anders als volght 
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In den eersten bethaelt aen Jan de Seu over montcosten ende ander 

onderhoudt van den sohne van Ermken Lubbrechts genaemt Anthoni 

Cornelisz, den voornoemde Jan de Seu aen bestelt voor ses ende dertich 

gulden int jaer. de somma van derthien gulden thien stuvers ende dat voor 

vier maenden ende een halve uijtgaende halff maij anno 1628 daermede 

twee jaeren ten eijnde waren, dewelcke de voornoemde Anthoni aen Jan 

de Sou besteet waer, dus hier       xiii £ x st. 

 

Den Rendant heefft denselven Anthoni Cornelisz besteet tot Cornelis 

Dercksz ´t Hoen, voor den tijt van een jaer, ingaende halff maij off den 

15
en

 maij anno 1628 ende expirerende densleven tijt ende dach eerjaers 

daeran volgende voor de somma van vijff ende veertich gulden int jaer 

tot sijn montcosten ende huijsvesting. Maer also de voornoemde Cornelis 

Dercksz ´t Hoen geen gelt 

 

Lat. xiii £ x st. 

 

f. xlvi vs. 

 

tot bethaeling van de voorzeide momntcosten wilde ontfangen, also hij den 

armen, glijck hij seijde, een somma van twee hondert gulden schuldich was, 

die hij houdt op renthe, ende daeraen hij de voornoemde montcoste wilde 

laeten corten, so heeft den Rendant hier niet vorder uijtgegheven, maer die 

gestelt per         memorie 

 

Item also Maerten Crijnen voor montcosten ende huijsversting van Derck 

Jansz toequam de somma van twee ende twintich gulden ende hij van 

Abraham Fransen niet meer verdient en hadde als twinticj gulden acht stuver, 

die den voornoemde Abraham Franmsen bethaelde, so heefft den Rendant 

daerbij gedaen ende tot de volle somma gegheven eenen gulden twelff 

stuvers, dus hier        i £ xii st. 

 

Item bethaelt aen Grietgen Wagemaeker aen gelt de somma van vier ende 

twintich gulden, mitsgaders noch bij aarekeninge ende cortinge van tgeene 

deselve den armen van verlopen renthen schuldich was, ende hier voorens 

fo£ xiiii van den Rendant in ontfang is gebracht glijcke  

 

Lat. i £ xii st. 

 

f. xlvii 

 

somma van vier ende twintich gulden makende tsamen acht ende veertich 

gulden. Ende die over een jaer montcosten van het dochterken van Ermken 

Lubbrechts haer aenbesteedt voor deselve somma van acht ende veertich 

gulden des jaers, ingaenden den 1
en

 Jan. 1628 ende espirernede den laesten 

decem. daeraen volgende deselven jaers, dus hier de voorzeide   xlviii £ 
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Item den Rendant heefft bethaelt aen Anna Vrient de somma van derthien 

gulden over montcosten van Cornelis Sousz den Jongen teghen eenen gulden 

ter weke ende beginnende den 1
en

 Jan. 1628 tot maij deselven jaers comen de 

voorzeide derthien weken ende so veel guldens, dus hier    xiii £ 

 

Item de huijsvrou van Pieter Webbegert bethaelt voor montcosten van het 

oudst kindt van Huijgh Cornelisz van den 1
en

 Jan. 1628 tot den vijffthiende 

maij daeraen volgende de somma van       xv £ 

 

Item also denselven outsten sohne van Huijgh Cornelisz is besteet geweest 

bij den Rendant aen Jacob Bastiaensz 

 

Lat. lxxvi £ 

 

f. xlvii vs. 

 

off deselven schoenvader tot Dordrecht voor den tijt van twee jaeren teghen ses 

ende dertich gulden int jaer, ingaende ’t eerste jaer den 15
en

 Maij 1628, voor 

montcosten ende klederen, ende dat hij daerbenevens soude leeren woll 

spinnen ende weven. Ende den Rendant van Jacob Bastiaen hadde bedongen 

veerthien stuvers ter weke van weghen Anthoni Cornelisz, die hij bij Jacob 

Bastiaensz soude int eerste jaer verdienen ende den Rendant hiervorens fo£ 

xxii int ontfang heeft gebracht belopende de twee ende vijffthich weken 

beginnende van den 15
en 

maij 1628 tot den 15
en

 maij 1629 teghen 14 stuver 

ter weeke de somma van xxxvi £ viii st. So heefft den Rendant daermede 

bethaelt de bovengeschreven ses ende dertich gulden van het eerste jaer 

montcosten van den outsten sohne van Huijgh Cornelisz, dus hier  xxxvi £  

 

Item bethaelt aen Willem Ariensz Blauwesnijder voor montcosten ende 

ondeerhoudt van het jongste kindt van Huijgh Cornelisz van primo Januarij 

anno 1628 tot den laesten decemb, daeraen volgende tot 40 g£ int jaer,  

ergo hier         xl £ 

 

Lat. lxxvi £ 

 

f. xlviii 

 

Item als Ariaentgen de Wollenaijster overleden was bij dewelcke de outste 

dochter van Bastiaen Vasters besteet was so heefft den Rendant betahlt aen  

Gerrit den Houting off sijn huijsvrou voor datse tselve maijsgen eer het 

opnieu bestelt wierde, vier dagheb hadde gehouden de somma van   xii st. 

 

Item hetselve Maijsgen besteet tot Jan Thoenisz Kleermaeker om voorts 

te leeren wolle naijen den tijt van twee jaeren, voor drie ende dertich gulden 

int jaer, beginnende den 10
en

 decemb. 1628. Ende hem bethaelt tot uijtgang 

van dien maent ende jaer, teghen drie weken, de somma van    i £ xviii st. 

 

Item Gerart Berntsz Houting bethaelt over een jaer montcosten van het 
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jongste dochterken van Bastiaen Vasters, hem bij den voorgaende diacon 

aenbesteet voor acht ende dertich gulden ende is van den eersten Jan.  

1628 tot den laesten der desselven jaer een volle jaer, dus hier   xxxviii £ 

 

Item also de Kerckerahdt eenen Cornelis Bloser wonende aen de Sink 

 

Lat. xl £ x st. 

 

f. xlviii vs. 

 

wech toegelecht hadde sesthien stuver ter weke tot onderhoudt van sijn 

jonge kindt, daervan de moeder in de kraem was gestorven, so heefft den 

Rendant aen denselven Bloser bethaelt verthien weken teghen sesthien 

stuver ter weke, beloopt tsamen       xi £ iiii st. 

 

Item also Claes Marinus aengenomen heefft het jongste kindt off 

dochterken van Frederick Jacobsz twee jaer in cost ’t onderhouden 

ingaende het eerste jaer den 25
en

 Martij 1628. Des jaers voor dertich 

gulden, so heeft den Rendant aen den voornoemde Claes Marinus bethaelt 

drie dehlen van het jaer, belopende twee ende twintich gulden thien stuver 

dus hier          xxii £ x st. 

 

Item van het soontgen van Frederick Jacobsz sijnde besteet tot Michiel 

Lijbarts in de cost den tijt van twee jaeren ingaende het eerste jaer primo 

Maij 1628 voor ses ende dertich gulden int jaer, bethaelt aen denselven 

Michiel de somma van         xxxii £ x st. 

 

Item van het selven soontgen gegheven aen Jacob Bastiaensz eer het Michiel 

Lijbars besteelt was 

 

Lat lvi £ iiii st. 

 

[in de marge:] Bij quitantie in houdende mede vier ende twintich stuver tot 

van een halfft vat bier 

 

f. xlix 

 

voor vijff weken houdens nae de doot van sijn vader, de somma van   iii £ x st. 

 

Item als Cors Ariensz overleden was ende de vrienden het kindt off soontgen 

datter over gebleven was, desert lieten loopen, si is hetselve eijndelick besteet 

aen Pieter Herrij om te leeren woll spinnen ende weven voor den tijt van drie 

jaeren teghen veertich gulden int jaer, ingaende het eerste jaer den 30
en

 octob. 

mits dat hem Pieter Herrij het laeste jaer sal gheven een nieu pak klederen nae 

sijn gelegenheit. Ende heeft den Rendant aen Pieter Herrij voor de twee 

maenden van ´t eerste jaer bethaelt de somma van     vi £ v st. 

 

Lat. x £ xv st. 
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vi
a
 s

a
 ii

C
 lxxiiii £ xi st. 

 

f. l 

 

Sevenden uijtgeeff  

van sekere tarwe, bieren ende oncosten daerop gevallen voor de Armen 

 

In den eersten bethaelt aen Jan van Dievoort voor tarwe bij hen gelevert ende 

gedaen aen Aert Thijsz met consent ende ordere van den kerckerahdt die den 

voornoemde Aert Thijsz vergunt ende toegeleght hebben, benevens sijn 

ordinare weeckgelt, een halff achtendeel ter maent, daerover bethaelt   xx £ ii st. 

 

Item den Rendant heefft in de collecte ontfangen eenachtendehl tarwe ende 

tselve uijtgedeelt d´een helffte aen Floris Lambrechtsz, d´ander aen 

Aert Thijsz 

 

Item betahlt tot Pieter Dercksz een halff vat ihract [?] voor Clemens volck 

aen de Sinckwegh in haer sieckte, comt      i £ xvi st. 

 

Item van accijs daervan gegheven      xvii st. 

 

noch tot denselven een tonneken voor Herman Loeffsz tot    i £ x st.  

 

Item bethaelt tot Lijsbet Laurens twee tonnekens voor Joris Opperman  i £ xii st. 

 

Lat. xxv £ xvii st. 

 

f. l vs. 

 

Item Jacob Bastiaensz gegheven vier ende twintich stuver voor een halff vat 

bier dat gedroncken was in de sieckte ende overlijden van Frederick Jacobsz, 

dus hier          i £ iiii st. 

 

Item Pieter Dercksz bethaelt voor bieren tot sijnent gehaelt voor de armen, 

den 1en Jan.         iiii £ vi st. 

 

Noch tot Ariaen de Vlieger bethaelt voor glijcke bieren    ii £ xviii st. 

 

Lat. viii £ viii st. 

 

vii
a
 s

a
 xxxiiii £ v st. 

 

f. li  

 

Achsten uijtgeeff  

van coop van türff mitsgaders het draeghgelt so uijt als in het armhuijs 
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ende tot verscheijden armen 

 

In den eersten den 29en Jan. gecofft negenthien tonnen türf, de tonne voor 

vijff stuver ende een halve, beloopt samen     v £ iiii st. viii d. 

 

desen türff uijtgedeelt ende aen verscheijden armen laeten brengen, 

van draghen         xi st. x d. 

 

Item noch eens van draghen gegheven      iiii st. xii d. 

 

noch van draghen        iii st. iiii d. 

 

Item voor Herman Loeffsz twee tonnen törff tot ses stuver de tonn ende 

van draghen twee blancken, is tsamen      xiii st. viii d. 

 

noch eens van draghen        v st. iiii d. 

 

den 22
en 

Martij van Leenart Ariensz gecofft ende int armhuijs laeten draghen 

ses ende veertich tonnes türff de tonne vier stuver min een deuijt, 

beloopt van coop        viii £ xviii st. 

 

ende van draghen gegheven        i £ xv st. iiii d. 

 

En twee tonnen tot Herman Loeffsz 

 

Lat. xvii £ xvi st. ii d. 

 

f. li vs. 

 

van draghen         iii st. 

 

den 1
en

 April Floris Lambertsz van draghen gegheven    vi st. iiii d. 

 

noch eens van draghen gegheven      v st. 

 

noch eens van draghen        i st. viii d. 

 

noch eens van draghen        ii st. 

 

noch den 1
en

 Maij van draghen       iii st. 

 

noch den 15
en

 Maij van draghen       i st. viii d. 

 

noch den 10
en

 Jun. van draghen       i st. viii d. 

 

noch den 8
en

 Ju£ van draghen       i st. viii d. 

 

Item den 20
en

 Ju£ int armhuijs laeten draghen ende gekofft neghen ende 
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vijfftich tonne türff, de ton voor vier stuvers, beloopt    xi £ xvi st. 

 

daervan van draghen gegheven seven deuits van de tonn, beloopt  ii £ xi st. xii d. 

 

noch van draghen den 31
en

 Ju£       i st. viii d. 

 

Noch opgedaen den vijffden Augusti vijfftich tonnen törff de tonn voor 

vier stuver, beloopt        x £ 

 

Ende van draghen gegheven seven deuijt van de ton, beloopt   ii £ iii st. xii d. 

 

Noch int Armhuijs laeten draghen 

 

Lat. xxvii £ xviii st. iiii d. 

 

f. lii 

 

ende gecofft den 8en Aug. tseventich tonnen türff de tonne vier stuver 

beloopt          xiiii £ 

 

Van draghen gegheven de tonnes even deuijts, beloopt    iii £ i st. iiii d. 

 

Item den 3
en

 Sept van draghen       i st. viii d. 

 

noch van draghen den 23
en

 Sept.       i st. viii d. 

 

Item den 17
en

 octob. van Leendart Ariensz gecofft ende bethaelt vier ende 

dertich tonnen törff, de tonne voor vier stuver twelff penningen, beloopt 

tsamen          viii £ i st. viii d. 

 

desen törff uijtgedeelt aen diverse armen op ´t Landt ende dorp te weten 

aen de Sinckwegh twelff tonnen ende van daer te brengen 

tot vracht gegheven        xii st. 

 

Tot Lijsbet Dronckers ses tonnen  

Jacob de Vlaming vier tonnen 

Jorden Pietersz vier tonnen 

Joris Opperman twee tonnen 

Hille Kocks twee tonnen 

Joris Paulsz twee tonnen 

Pieter Jaspersz twee tonnen 

Ende van desen törff te draghen op het dorp gegheven, tsamen   i £ vi st. 

 

Noch laeten brenghen ende gecofft tot den armen man die daer woont aen 

den dijck bij Schaepsboer, vier tonnen, beloopt tsamen    xix st. 

 

Lat. xxviii £ ii st. xii d. 
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f. lii vs. 

 

den 15
en

 novemb. van draghen gegheven     i st. viii d. 

 

den 18
en

 novemb. van draghen gegheven     xii d. 

 

den 28
en

 novemb. van draghen gegheven     i st. viii d. 

 

den 9
en

 decemb. van draghen gegheven      iii st. iiii d. 

  

den 16
en

 decemb. van draghen gegheven     ii st. iiii d. 

 

den 21
en

 decemb. van draghen gegheven     vi st. 

 

den 23
en

 decemb. van draghen gegheven     iii st. iiii d. 

 

den 30
en

 decemb. van draghen gegheven     iii st. viii d. 

 

Lat. i £ ii st. 

 

viii
a
 s

a
 lxxxiiii £ xix st. ii d. 

 

f. liii 

 

Neghende uijtgeef 
van oncosten gevallen over ´t arme vrouwenhuijs mitsgaders andere 

huijsen den armen toecomende so van gagies, als reparatien 

ende anders als volght        

 

Anneken Hendricks, mkoeder uit armenhuijs heefft gehaelt den 4
en 

Jan een halve kanne olij tot       iii st. viii d. 

 

noch den 16
en

 Jan. een kan olij tot      vii st. 

 

Item den 26
en

 febru. een halve kan olij tot     iii st. viii d. 

 

Item noch een maetgen olij       xiiii d. 

 

Item gegheven van Herman Loeffsz huijs van decken gegheven   ii £ 

 

Item van Lijbart Ariens gekofft een vieren bedde stede voor 

Herman Loeffsz daervoor bethaelt      ii £ x st. 

 

Noch gegheven van deselve beddestede te setten ende dicht te maken ende 

twee plancken daertoe gelevert       xii st. 

 

Item bethaelt aen Thomas de metselaer voor vijff ende tsestich pannen 
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die aent armenhuijs verbezight sijn      xvi st. 

 

Item bethaelt aen spijkers in twee reisen      iii st. x d. 

 

Lat. vi £ xvi st. viii d. 

 

f. liii vs. 

 

Noch gegheven om de straet bij de houten brugghe te verhogen nevens 

ander bueren         iiii st. 

 

Item den 10
en

 april gegheven van een bos sonder beslagh   xv st. 

 

Ende van die met ijser te beslaen gegheven     i £ xvi st. 

 

Item gegeven om den tuijn te besaien tot halt     vii st. 

 

den 22
en

 april gegheven voor een nieuwen emmer ende een oude te verstellen, 

tsamen          viii st. 

 

Item Anneken Hendricks bethaelt voor een vierendehj jaers gagie vanweghen 

haeren dienst int armenhuijs teghen ses ende tsestich gulden int jaer, is het 

vierendehl jaers ingegaen den 1en Jan. 1628 tot den 1en April daeraen  

volgende          xvi £ x st. 

 

noch deselven gegheven van veerthien daghen nae te dienen also sij uijt het 

armehuijs ging, met noch drie stuvers die sij seijde te cort ontfangen te 

hebben op haer gagie, tsamen       ii £ xiii st. 

 

Item Maij Rijscken gegheven om Fredricks Jacobs huijs ende gelt 

 

Lat. xxii £ xviii st. 

 

f. liiii 

 

te bewaren als deselve gestorven ende begraven was    i £ ix st. 

 

Ende Pieter Bastiaensz gegheven om den broeder van Frederick Jacobsz 

op de Maes wonende te haelen       vi st. 

 

Item tot een ijseren hoep van een emmer gegleden    iii st. 

 

Noch Jacob de Vlaming gegheven van de sloot achter het armenhuijs teghen 

de schow te laijcken        vi st. 

  

Item een nieuwe törff ton laeten ende boven de oude daeraen gegheven 

noch bethaelt         i £ x st. 
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noch seven hoepen om een ander törff ton laeten leggen ende daervoor 

bethaelt          iii st. viii d. 

 

noch gegheven van een bos te verstellen tot de Speelman   iii st. 

 

Item aen kalck ende een besem voor het armhuijs    iiii st. iiii d. 

 

Item aen een wittstock gegheven      iii st. 

 

Ende noch voor een dweijl       iii st. viii d. 

 

Noch door Verstegen bethaelt nevens andere bueren om de sloot van het 

kerkchoff op te haelen, ls de Vliet werde gediept, voor de quota van het 

armehuijs         xii st. 

 

noch van Josijntgens camer op te steken      i st. 

 

Lat. v £ iiii st. iiii d. 

 

f. liiii vs. 

 

noch voor besemen die  so nu en dan gehaelt sijn voor ´t armehuijs  vi st. 

 

Item Jan Walraven gegheven van een emmer met de törff ton te verstellen 

tsamen          iii st. xii d. 

 

Item Thomas Jansz metselaer gegheven vijffthien stuver van het Armhuijs 

te versien         xv st. 

 

Item als Anneken Hendricks uijt het armhuijs ging, so heeft den Rendant 

in haer plaetse aengenomen om de arme oude vrouwen int Armehuijs te 

dienen Trijn Thomas voor de somma van acht ende veertich gulden int jaer 

beginnende in April anno 1628 Ende heefft den Rendant haer bethaelt tot 

uijtgang van ´t selve jaers, de somma van      xxxvi £ 

 

Item deselve heefft gehaelt so nu endan bij kleine parceelen drij cannen olij  

de cas 6 stuver, comt        xviii st. 

 

Item bethaelt aen Gerardus Verstegus een jaer huijshuere van weghen 

Jorden Pietersz ter somma van vijffthien gulden verschenen Maij 1628 

dus alhier de voorzeide        15 £ 

 

Lat. liii £ ii st. xii d. 

 

f. lv 

 

Item bethaelt aen den Schoolmeester over het eerste vierdehl jaers gagie als hij 

hier gecoomen ende aengenomen was een maent tot eenen gulden daervan 
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Adriaen de Vlieger de ande twee maenden tot twee gulden betahlt heefft, als in 

sijn rekening te sien is fo£ lvi. Ende voorts noch een heel jaer tot twelff gulden 

int jaer, hem toegeleght om dat hij de kinderen, die van de arme middelen 

onderhouden werden om niet off sonder schoolgelt t´ ontfangen moet leeren, 

is tsamen dertien gulden       xiii £ 

 

Item bethaelt aen Jan van Dievoort over de verpondinge van sommige huijsen 

den armen toecomende        v £ xix st. iiii d. 

 

Lat. xviii £ xix st. iiii d. 

 

ix
a
 s

a     
 i

C
 vii £ xii d. 

 

f. lv vs. 

 

Item bethaelt aen Arien Cornelisz Wagemaker voor dootkisten als volght 

Herman Loeffsz een kist voor       iii £ 

Cors Ariens een kist voor       iii £ 

Frederick Jacob een kist van       iii £ 

Een arme vrou gestroven tot Ott Cornelisz een kist tot    iii £ 

noch Celijghen Pieters een kist tot       iii £ 

 

Item Marten Ariensz coster gegheven van de graven te maken ende van luijen 

over de voornoemde personen       v £ vii st. 

 

Item bethaelt  Ariensz Brauwesnijder, dat hij over Herman 

Loeffsz quade beenen hadde gemeestert met consent van den kerckenrahdt viii £ 

 

Item meester Lambert gegheven voor dat hij Maij Jans heefft gemneestert aen 

een quade arm         i £ x st. 

 

Lat. xxix £ xvii st. 

 

x
a
 s

a
   xxxviii £ xix st. iiii d. 

 

f. lvii 

 

Elffden uijtgeeff 
gedaen ter saecke van bethaelinge van eenige extraordinare dinghen ende 

schulden als volght 

 

In den eersten rekent den Rendant aen sijn selven voor uijtgeef ende 

bethalinge, hondert gulden, die hij den armen hadde geleent sonder interest, 

tot bethalinge van tgeene Michiel van den Eijnde bij ´t slott van sijn 

rekeninge ten achteren quam. Dewelcke hondert gulden Anthonis Jansz 

IJpelaer in sijn  rekening fo£ 22 verso in ontfang gebracht ende den 

Rendant hier bekent ontfangen ende daervan voldaen te sijn, ergo  i
C
 £ 
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Item den Rendant heefft bethaelt aen Jan Cornelisz Robbe de helffte van 

tgeene hij ten achteren quam aen de cedul van Jorden Pietersz erffhuijs, 

waervan de wedehelffte op de Tekening van Ingen Dercksz, volghende 

diacon voor uijtgeeff sall comen, bedraeght de helffte    xi £ xviii st. 

 

Item als de twee huijskens in de Oostraet te weten Herman Loeffsz ende den 

Koeckenbackers huijs opgehangen, maer niet gelevert werden 

 

Lat i
C
 xi £ xviii st. 

 

f. lvii vs. 

 

so heefft den Rendant tot strijckgelt opgesteken ende aen oncosten gehadt van 

het eene een daelder van acht ende twintich stuver, ende van het ander een 

daelder van vijff ende twintich stuver, doet tsamen    ii £ xiii st. 

 

Item als Frederick Jacobsz huijs verkofft werde opgeteken een daelder van 

dertich stuver         i £ x st. 

 

Item bethaelt aen Jan van Dievoort ses gulden vijff stuvers die de heeren 

van de Magistraet hem aengewesen hadden van den armmeester tot 

verlichtinge van den intrest te ontfangen, die deselve bathaelt mosten van de 

opgelichte penningen, tot voldoening van het hoofftgelt int welcke veel 

onvermogende niet en hadden bethaelt, dus hier     vi £ v st. 

 

Item gegheven Frederick Jacobsz om den brieff van hondert gulden, die hij 

op sijn huijsinge soude passeren, voll te maken, met ordere van den 

kerckenrahdt         x £ 

 

Ende Fredericxk van Aeswijn gerestitueert tgeene hij voor den Renthe 

 

Lat. xx £ viii st. 

 

f. lviii 

 

brieff te maken hadde verschoeten      iii £ xv st. 

 

Noch bethaelt aen den Rentmeester Pandelaert de somma van ses ende dertich 

gulden thien stuvers twelff penningen over verlopen schafftgulden van de 

huijsinge van Gerart Engelbrechthen Knoop off Jan Isbrantsz, ende Herman 

Loeffsz, bij de diaconen verkofft. Het eerste verlopen sijnde van het jaer 1606 

tot den jaere 1627 incluis wesende 22 jaeren. Ende het tweede het tweede van 

den jaere 1613 tot 1627 incluis elckz tot achtien stuvers des jaers, mitsgaders 

´t schafftgelt van ´t armenhuijs twee jaeren te weten 1628 ende 1629 tot 2 

gulden 8 st. sjaers, blijcken bij de rekeninge van den Rentmeester voornoemt 

gestelt op d´acte van praesentie gehouden op ´t sterffhuijs van Frederick 

Jacobsz, hiervornes gementionnert fo£ xxii dus hier    xxxvi £ x st. xii d. 
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Noch werdt voor uijtgeeff gebracht ende dat voor het stellen ende schrijven 

van het dobbel deser rekeninge om de extraordinare moijten daerin gedaen, 

de somma van acht gulden, als in de Rekeninge van Thonis Jansz IJpelaer,  

dus hier          viii £ 

 

Lat. xlviii £ v st. xii d. 

 

i
C
 lxxx £ xi st. xii d. 

 

f. lviii vs. 

 

Somma totalis van den geheelen uijtgeeff bedraeght een duijsent, ses hondert ende tsetich gulden, vijff 

stuvers thien penningen 

 

i
M

 vi
C
 lx £ v st. x d. 

 

Die evereffent teghen den voorzeide ontfang bedraghende ter somme van een duijsent seven hondert 

veerthien gulden, vier stuvers acht penningen, is alhier meer ontfangen als uijtgegeven ende den 

Rendant schuldich blijfft de somma van drie ende vijfftich gulden, achthien stuvbers veerthien 

penningen, dus hier 

 

liii £ xviii st. xiiii d. 

 

Aldus gehoort ende geslooten op dach ende datum bij ende ten overstaen de geenen als int hoofft van 

de Rekeningen geschreven staen ende bij deselve ondertekent 

 

Gerardus Verstegus 

dienaer des H. Evang. in Outbeierlanden 

 

G. Pandelaert, ouderling 

Engel Dircksz Visser 

Hendrijck van Raveswai 
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