
stichting Oudheidkamer Reeuwék

REEUWIJKSE
BRONNEN

deel 6
Q
s

szuqfwyk

Kerkeraadsarchief

1 64 7 - 1662



Oudheidkamer Reeuwijk
http://www.st1‘eekmuseumreeuwijk,nl/genealogie_O lvalgemeenhtml

Gevestigd in het
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Zoek digitaal of snuffel in onze genealogische gegevens
Wij bezitten een verzameling gegevens om in uw verleden te duiken:

» Computerbestand
De personen in de database zijn vooral Reeuwijkse families. Dat wil zeggen,

families die NU in Reeuwijk of omgeving wonen. Deze families komen echter

oorspronkelijk uit twee richtingen. Enerzijds zijn dit families, die oorspronkelijk uit

de omgeving Rotterdam, Zevenhuizen, Moordrecht komen en in Reeuwijk zijn

neergestreken om te helpen met het turf baggeren. Anderzijds zijn het families, die

oorspronkelijk uit het westen van Duitsland komen en naar hier zijn gekomen om
als seizoenarbeiders (zogenaamde “Bovenlanders”) te gaan werken.

» Brondocumenten
Betreft voornamelijk de wijde
omgeving van Reeuwijk: o.a. Rijnland,
Schieland en de Krimpener- en de
Alblasserwaard.

» Naslagwerken een groot aantal
periodieke genealogische uitgaven.

» Familieadvertenties en bidprentjes
zowel papier als digitaal.

» Reeuwijkse bronnen
Door eigen medewerkers
getranscribeerde archiefstukken.

Streekarchief
Onze verzameling dankt haar omvang mede aan de innige samenwerking met het
Streekarchief "Rijnstreek en de Lopilgerwaard te Woerden, bewaarplaats van onder

andere het archief van de gemeente Reeuwijk.
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Kerkeraadsarchief Sluipwijk

bladzijde 1

Ontfangen door Bastiaan Warbouts den 20 Janu(ari) 1647:

Het slot van de rekening van onse schout 6-7-?

Den 10 Marty het slot Van rekening van Jan Pieters 1- 7 -?
7-15 -

Janu en Febr 5-17-
Maert 1-19-
Apr 3- 4-

18- 5-

In de Kerck int sackgen sijn ???

1647 Janu O- 8 O

Febr 0-18 O Jan Dirck Aer
-17 0 idem
-11 0

1- 2- O Aeltgen Janse begraven

5- 7 0

Martius Maj
- 5 - 0 5

- 14 - 0 5
- 6 - O 8 - 0 6

- 6 - O 12 - 1
19 - O

---------- 26 - o 4

1 - 11 - 0 30 - O

8 - 0

1 - 19 - O

Na datu 2 begraeffenissen 't kint van Claes Ary Dirxcz en
....meulen ---- wyff 16 -



2

bladzijde 2

(links op pagina)
De thien st voor een verdreven predik(ant), daervan voor desen
een brieffgen geleijt is bij tgelt dat Bastiaen neffens tgelt
soude moeten nemen uyt de kerck als hij daarom quam.
Sijn den 2 July 1647 int classis overgegeven ende in een somme

van 16 gld die int classis wierden uytgemaeckt op den selffden
dito overgegeven aen den sollicitant door de predikant van
Wourden in de Kerck van Wourden.
De 10 st wierden affgenomen met consent van die int huysgen
waren. Van de 30 st na mijn onthoudt den inde Pinksterdagen den
9e ende 10e Juny ontfangen wierden.

July Novemb Decb(ris)
10 begravenis van Leendert
Gerritsz moeder 1-6-0
12 van de oortgens 14-4-10

(Rechts op copie)
eerst nog enige opsommingen van ontvangsten over de maanden Juli
t/m december. Totaal 32-6-0

Het slot van pag 1 24-4-4
(schuin geschreven) : 7t 18-8-0 en 1-18- 7t = september

Wtgift tot den 26 Dec 1647 als blijct in sijn register
18- 8-Obeloopt

Ontfangen Anno 1647 31-16-4
noch 4 de oorgens daerin
begrepen sijnde ) 18-17-? 18-17-12

50-14-0

Anno 1648 sonder oortgens 30- 9- -
1649 27- O- -

Van de Oortgens Anno 48 13-18- -
2 Dec 1649 14- 5- -

136-7- -

Den 20 Nov 1647 is het glas van Dr Martinus Blonck in de kerkck
geset, daervoir sijne E. is bedankt ? geworden op het mael dat
hij daerboven tot de Schout van Rewijck hadde laten bereijden.

Den 17e Dec. heeft de stadt van der Goude opgeleijt 96 gld capi-
tael ende 42 gld aen renten voor de K(erck) van Slupick en dat
aen onse Sch(out) op sijn ende d’ Kerckmrs ondertey(kening) en
daeronder de handt(ekening) van de predikant, dat de rentenbrieff
ge... trouwen wierd ingebr(acht).
den 22 Dec de .... ontf(angen) van de Schout, die ... de 3 gld
bet(aelt).
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3e blad
anno 1648

(Heel veel financiele verantwoordingen per maand, daar tussen
door het volgende)

(linkse bladzijde) (begraven)
5. Van 't kint van Gerrit Jansz van de Houff O-11-1 (vermoede

lijk behorend bij februari)

Martins
1-O-11
3-1- 2 Gijs Boon begraven
8°0- 6

noch .2
5-O- 6

1O-9- 0 Haesgen* begraven * Dirck Harmensz

Maj 1-4-O Begraeff Neeltge Jac. aen de Re(e)

Octob 22? begraven 't kint van Leen Jan Dircksen

(rechter bladzijde) 1648 Jan tot Iunius incl. tsamen 16-12-0
Jul tot Dec lncluys 13-17-

30- 9-o
47 32- 6-
49 27- O-

a) vacavit, omdat ick na Langeraer ... ende waren de lieden dien
2 g ? o, op een ..... te mogen gaen.

b) CORN GEESDORP ..._ omdat ick t(oen) op Edam moest blijven om

met noch een Breeder te pesoigneren in de sake onser ouderen

Neeltje Dirx begraven

D. CORN. GEESDORP heeft den 26 gepredict soo ick naderhandt
verstont van de worstelinge Jacobss uyt Genes(is).
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4e blad

(linker bladzijde)

Dec begraven een kint van Geert Koene bij der Gou

ontfangen

anno 1647 50 - 6 -
anno 1648 33 ° 1 - 6

anno 1649 in de kerck 27 - 0 - 0

oortgens in Dec 1649 14 -15 - 14
van Cent de meulenaer 5 -

46 -15 - 14
etcetera
rest 11 - 0 - 12

(rechter bladzijde, tussen de Vele financiele verantwoordingen)

Marty 21 en 28 ut refert Isaacus ex ipsius over 5 April 1)
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Se blad

(linker kant) (vele financiele verantwoordingen)

Febr ,

6 10 st 1

9 10
13 vacavit ut 9e iudicavera propter necessariu iter

Leydenssem noot 2)
20 10
23 hegr 20 Daen Daensz
27 5

Martis
6 35 St

13 10
den soldaet heeft daervan 8 st door mij en de schout

20 10
27 5

April (onder andere)
9 45 st Jacob Blonck begraven

May 1 25 st Aert Poolen begraven

(op de

8 15 1 kint begr van Gl]S (Bonen) dochter
kint van Lijsb Huygen

rechterzijde staan ook nog een paar getallen)

totaal 17 gld
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6e blad Wtqift

(rechterkant)
anno 1647 20 6-0

1648 51 10-8
1649 21 14-
1650 tot 26 Maj 8 2-

101 12-8
2 quitancien van broot
tot Jan Jansz 34 10

136 2-8

De ontfangst was 147 3-4
136 2-8

rest ll 0-12

Aldus gerekent door Bastiaen Warboutsz ln presentle van de
Schout den 26 Maj 1650

Van de tot(aa1) 11- 0-12
gaet aff van gaergelt 1-17-

9 -3-12
daer bij is gecomen den 25
Sept het overschot vant
quaet gelt_ 18- 2

10 -1-14

Den 2 Oc(tob)er is de gemelde somme a 9 3 12 ende 18 2 1n de
koffer in de kerck gedaen door den coster
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7e blad
(rechterkant)

Ontfang in de kerck anno 1650

Juny : 1 kind begraven van EWOUT KAT

(in de rechterkolom op deze kant staat)
Den ontfangh tot den 25 Sept incluys is op dito geeffent gelijk?
onder? staen.
De 18 st 2p sijn gedaen bij 't guaet gelt van Bastiaen.

(links op pagina staan bovenaan een aantal getaalen over de
periode Juni - Sept , daaronder staat)

totaal 8 -5 -

D&€I'Va1'1 WaI'€l'1
aen olijke duyten O-10-10
aen oortgens O- 7- 8

--------+
O-18- 2

den schout ontfingh
daervan 7- 6-14

--------+
8- 5- O

noch ontfingh de Schout
van Bastiaen 1-17- O

en hadde 2 Jaren ontf.
van Mijtgen (? Martijntje)
Maertens 6

7-6-14--_-_--;-+
sa(men) 15- 3-14

a) pag pra .... ?
den 25 Sept om te geven aen Martijntgen
voor Machtelt. Haer rest dan noch

2 ° 6 - 2

(linker helft) : 2 - 6 - 2 op de
a) op de volgende sijde vermelt heeft de Schout voir wegen

Martijntgen ontf(angen) den 2 Oct X stv vant armengelt. De
resterende 36 st 2 p heeft de Schout voor Martijntgen
ontfangen in de kerck den 4 Dec 1650
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8e blad (linkerzijde)

Octob

(Het eerste gedeelte links bevat financiele verantwoordingen t/m
dec 1650)

(Er staat als NB dat dit volgende van onderen opwaerts gelesen
moet worden)

1651 28 en 29 Maj 35 stv daer in begrepen 12 stv van het begr.
van Leentgen Pieters

18 Maj CORN. CORN. van de Karrem(melk)sloot begraven 15 stv
is begrepen in de 25 stv.

1651 7 Maj 25 stv daerin beqrepen 13 stv Van de begraeffenis
van CORN CORN. JAENTGES op den 5 dito

22 Janua d(aer) in begrepen de begr. van een vrou van de
Reewijckse brugh.

15 Janu in de 10 st begrepen de begr. van KOEN Pt
( Pieters) vrou den 12.

Volgens het brieffgen van de Schout heeft Thomas Maertensz
14-15-0 ingegeven tot onderhout van Machtelt.

11 Dec is de 20 st begrepen 't gelt van de begraeffenis van
Marr. Meertens

1 Dec 'tgelt Van de begraeffenis van KOEN Pr ARIENSZ ? is
begrepen in de 15 st van de 4 Decemb.

6 Nov in de 10 stuiyers begrepen 't gelt van de begraeffe-
nis van AEGIEN BOONEN den 4 gest(o)rven.

23 Oct JAN COY van de Plattewegh begraven op 't kerkhoff
niet ontf.

19 ende 21 tsamen 25 st begr. LEENDERT WOUTERSZ ende GIJS
BOONEN wijff is int block

16 Oct 1650 was d(aer) bij 't gelt van de begr. van MARR.

PR. ende 1 kint van PAULUS JASPENSOON ( dit laatste
doorgestreept)

? Oct 1650 't gelt van 2 nieugeboren kn (kinderen), den 1

begraven, wat daer in begrepen (is) van JAN JANSZ DE

BRUIJN

(rechterzijde, bovenste gedeelte schuin geschreven ):

29 Janu door de Schout aen HENDRICK den Backer laten behandigen
ses gld voor TRIJN HERMANS ende 2 stv 6-2-0 per
quitancie

9 Febr voor een ( ?? MAHUMETREN ? ) 1-11-8 per quitancie

(daarna volgt een financieel overzicht van febr. - sept

Sept 3 20 st daer in begrepen 5 st van de begr. eens kints.
De Schout is oock betaelt van 6 st d1e hlj verschooten
hadde aen een passant
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17 Sept of 18 Maj - 25 (st) met de begr. van EVERT J. van de
Karrem-s1oot,te vooren geschieten.

Junius of 1 Oct 30 st (=ws)
11 - 10 met de begr. van manke ARIJ JANSZ
15 Oct 25 st met de begr. van een vrou van de Plattewegh.
29 Oct van 't begr. van 1 k(int) uyt de weeshuijs

9e blad

(linkerkant)
Nov van Oct 1650

5 vacavit (afwezig) tot Janu 1651 excluys
is tsamen 40-10- O

1651 1 Janu 5
---------+
4O-15- 0

Gaet aff Van de oortgens op
duyten getelt 2-10-12

38- 4- 4

op 't volgende blad staet meer 1 -1-10

31 Dec 15 st. Daerin begrepen de begr. van 't kint van de smede

THOMAS MAERTENSZ sal terstont ontfangen van de oortgens uyt
handen van de Schoudt de somme van 14-18- den 31 Dec 1651

't gelt dat in de kerck is §en 1 Janua 1652
op 't volgende bladt noch 18-14- 4

't quaet gelt van BASTIAEN 10- 1-14

(hierna volgen gegevens over Januari - Aug )

8 7ber (September) overschot ontr(ent) - 5- meest aen qua duyten.

Den 8 7t heeft THOMAS MAERTENSZ in presentie van mij en van de
Schout van 't Armengelt uyt de kerck gelangt. 18- O -

Ende ontf van HERMEN CORNELISS als kerckmr 1-16 -
om Jan de Backer te betalen 19-16 - 0

Ende van BARBER ARIAENS 2-10-0 sijnde die 4 gld op rekening van
8 Jaren renten die de kerck schuldig is tegens 4 ten c (=4%)

Den 31 decemb 1651 heeft THOMAS MEERTENSZ ontfangen in de kerck
ten overstaen van Schout, predikant ende coster de somme van elff

11- 2- 0ende 2 st
ende sal noch ontfangen van de oortgens ten huyse
van de Schout 14-18-

---------+
sijnde tsamen 26 gulden 26- 0-
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In betalinge van een jaer onderhouts voor Machteltgen Meertens
verschenen 't Alderheyligen XVIc een en vijftich

't merck van THOMAS MEERTENSZ CAMERICK

Den lt Janua 1652 bevonden te sijn in de kerck aen
Witgelt 3-11-
goe duyten 10- 8- 8

oortgens voor duyten getelt 2-10-12
qua duyten 2- 4-

18-14- 4

Te voren was wtgegeven
27 Janu 1651 6- 2-

9 febr aen een arm student met recommandatie 1-1-18
31 decemb door Thomas Maertensz uytgegeven

tot behouff van Machtelt 11-2-

sulx dat de som als alles wel getelt is, soude verschillen 1-4-8
dat Martijntgen Meertensz noch quam in Sept 1650 2-6-2
sulcx dat hier mee is

Van wegen ? het openen van de bus 1-1-10
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10e blad
(linkerkant)

1652 Januarius

7 metter begr. van THEUNIS ALB. op den 3 25 st.
14 met de begraefenisse van MARTYNTGEN MAERTENSZ op

den 11 deser 35 st
(hieronder nog opsommingen van ontvangsten t/m juni

(aan de rechterzijde van de linkerkant staat)
Wtgift

4 Febr. aen JANNETGEN LEENDERTS 2-10-0
2 Maert voor een slot 7 stv

24 April een arm man 1 st ende daerbij 5 duyten die op
tafel ? ongerekent lagen
Den 28 2 geltbackgens ses st

9 Maj aen den backer per quitancie Vyffthien gld

Martins
17
24 Daer onder begrepen de begraeffenis vant kint van

MAERTEN LEENDERTS voor eenige dagen geschiet

Den 9 Maj 1652 affgerekent met JAN HENDERICKSZ backer en
comt hem noch negenthien gld sesthien st 19-16-

(dit staat in linkergedeelte)
Wtgift 14 Aug aen JANN LEEND 2-10-
naderhant tot den 13 Oct aen JAN DIRCK AERDEN LEEN 3 gld 10 st
Maj
8 begraeffenis van de dochter van WILL GERR.

(dit staat in het linkergedeelte)

27 Okt seijde THOMAS M(aertensz) in de kerck dat hij gegeven
hadde aen de voornoemde LEEN ontrent het sterven ? sijns
dochters dry gld , 3-O- welcke 3 gld hij verschoten
hadde ende soude noch vandage verschieten 9 st ende aen
Leen voornoemt geven een gls 1-0-
De 3-7-0 heeft Thom. wederom ontf van de oortgens belopende
den 2 Nov. 1652 14-17-4 sodatt overschieten 11-10-O

(rechterkant) 1652

Ontfangen
Julius A den 8 7t(september) van HARMEN als kerkckmr 1-16-0

tot voldoeninge van de rekening van de Backer tot
19-16-0

B Van GERRIT CORNELISZ ende sijn vrou BARBER 2-10

27 Juli een begr 15 stv een kint van MAJ JASPENDOCHTER
14 Aug een dochterken van CORN d’ ASCHMAN op de Karnemelk

sloot
Wtgift staende op de vorige en op dese sijde 1652
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(hierna volgen een aantal getallen en overzichten van uitgaven
van febr. - dec 1652)

12 November Aen JAN D(IRCK) A(ERDEN) 1- O -
Aen backer per quitancie 6- 2 - 8
Voor Machtelt 11-10 - 4
Aengedient ? 1 Dec 14- 9 -12

26- 0 - O

Na datu ende voor den 4 Dec aan Leen 2- 0 -
om dat in 2 reysen te geven
22 Dec een arm man O- 3 -

Van de 50 gld van ARY DIRCX,die de Schout den 15 Dec noch onder
hem had, is uytgegeven voor HAGE JANSZ 5 gld, soodat er over-
schiet 45 gld.
Ende van de 22 gld renten is bij THOM. MEERTENSZ noch 1-9-12p
Deze 29 st 12 p sijn LEEN JAN D.A. toegeleyt den 19 Janu 1653.
Aen JA(nnetje) LEENDERTS door T. Maertens die dat geven soude aen
JAN DIRKSEN haer oom een gld 1-O-O
na datum Aen Leen voornt door de Schout 1-O-O

1652 ontf(angen)
JANNETGEN LEENDERTS heeft in Febr, Aug ende
Dec 1652 tsamen gehadt in dry reysen ses gld
Datum Sl den 21 7t 1653
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lle pagina Ontf. 1653

( rechtergedeelte : opgave van ontvangsten van Januari - juni)

(In Mei) : Van de koster 't geen hij noch aen de armen schuldig
was 8 - 0 -

0ntf(ang) 1653

Van de collecten in de kerck 39-1-14
van de oortgens 14-5- 0
Van de coster de 8 gld die hij eenigen tijt schuldigh was, daer
mede hij alles betaelt heeft 8-O- 0

d; uytgift moet daer aff vide infra zie noot 3)
61-6-14

Daerbij comt dan Anno 54

A. de 45 gld van de 50 gld van ARIJ DIRXCS onder de Schout 45-0-0
4 gld tot de breuckbandt 4 gld
10 jaeren rente1(asten?) Van 200 gld te verschijnen Anno 54
tegen 4 ten c affgaende

4 gld 6 stv die HARMEN CORNELISZ betaelt heeft rest 75-14

Dat mijtgen Meertens die 2 jaren anno 50 betaelt heeft tot 6 gld
tsamen noch rest
Overschot vant voorgaende 1-15-14
en aen quae duyten 10- 1-14

Qua schult daer weynich off niet van te Verwachten is
DIRCK HARMENSZ
GERRIT MELLEN
Sus de Schoutin
MEERTEN DE BACKER , die al eenige tijt overleden is

datu Slup 1654 3 Maj

A. Dese som is wederom gemaeckt tot 50 gld den 3 Maj 1654. Ende
sal die tgemeene landt Voor een jaer op renten hebb(en)

Qua duyten van BASTIAEN de anno 1650 int koffer, daervan 6 bladen
te vooren 10-1-14

Wtgift Anno 53
Voor Machtelt 26-0-
Aen verschy de anderen 24-14-

50-14-

61 - 6 -14
50 - 14-

10 - 12 -14 dit soude 't overschot sijn
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ld d' de Schout van de 50 gld van ARYdaervan wtgegeven negen g le
DIRXSZ gelangt hadde, hem gerestitueert uyt het kerckgelt ds??

Wtgift Maj 1654 in presentie van HARMEN CORN
(aan de linker zijkant) Ergo rest hiervan 1-12-14

(Linkerkant) Utgift 10-12-14

1-12-14 ende noch voor JAN DIRCK A. Leen aen de backer ----
De Schout den 7 juny in presentie van GIJS STOFFELSZ 7 - 7 - 4

9 glg
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12e blad

(linkerzijde bovenaan)

d’ Wtgift van de 10-12-14 staende pag voorsa
en van 'tgene naderhant ingecomen is

25 Januari 1654 aen turff voor JAN DIRCK AERDEN LEEN 1-10-0
te vooren 1/2 vat bier ooc voor item 2-2

1 Febr. voor item een ijsere bandt
uyt de kerck daertoe 1 gld
Doe de vrou in de craem lach 2-... -
voor haer graff te maken 1- 4-

7 Juny voor den selven aen broot door
de Schout 9 gld betaelt GIJS STOFF(ELS) pra?? 9-0-0
Vant gelt van 't verlopen jaer schoot over een bladt na voren

1-12-14
soo dat de rest 7-7-2 van 't gelt van dit jaer soude sijn

14 ? dat te korte quam aende 9 gld -0-4-0
Aen BARBERS kinderen

13 Aug 1654 Dond.d 1/2 vat bier 1-12-0

(rechterkant bovenzijde)

(links) (rechts)
Ontfang anno 54 Wtgift van dit gelt

7 Juny 7-7-2
21 dito van de kercke van LESNO* in Polen

door recommandatie des Syn(ode) 2-0-0
* dit is het tegenwoordige Leszno
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pagina 13

Namen der qestorvenen tot Sluypwijck anno 1662

den 11 Januarius is begraven FIJCHGEN JANS dochter van JAN
PIETERSEN BLONCK , sij was seer haestich gestorven.

Is op dese begravenisse ontfangen voor de armen 2-5-0

Den 1 st februarius is begraven een kint van de Karremelcksloot
is ontfangen voor de armen 0-7-0

daer is oock begraven een kint van die lieden die van 7 huysen
alhier sijn coomen woonen

den 31 meert is begraven MERRICHGEN JAN COENEN en hebben doen tertijt geleert acto 7-15
en is gecomen in het saeckgen voor de armen 2-4-0

1-l3'Ovoor de kerck

den 4 Meert is begraven een kint uyt Oucoop en is in het saeckgen
voor de armen gecomeH O-14-0

de 5 maert is begraven Merrichen Dircx en is in het saeckgen voor
de armen gecomen 0-14-0

Ontfangen voor de kerck

den 17 September is begraven de Huysvrou van GERRIT MELLEN
uyt Gravecoop en is sondachs middags ??

(rechterkant)

Ontfangen voor de armen van de jare 1662

(bovenin een aantal verantwoordingen over de maanden Mei - Juli)
(rechterkant halverwege)

Den 10 October is begraven MEERTEN CORNELISSEN BLONCK
in sijn leven Schout tot Sluypwijck sijnde den 4 October
1662 op smiddagh qestorven, hebbende geweest W? litmaet
der~gemeente, is op dese tijt in het sackgen gecomen voor de
aI'IIl€I`I 2'l0'O

Ontrent dese begravinge des ouden Schout is mede begraven een
manspersoon van de Plattewegh tot Haestrecht.

Den 5 November 1662 is begraven een kint van de Plattewegh dat
verdronken was. Is gecomen in het saeckgen voor de armen 15 stuy-
V€I°S
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pagina 14

Ontfanq voor de armen van den iare 1662

(aah de linkerzijde staan de ontvangsten voor Januari - April)

(onderaan staat als totaal) 33-10-0

Ontfanq voor de kerck van de jare 1662

(aan de rechterzijde staan de ontvangen van Januari - April)

( onderaan staat als totaal ) 15-15-O
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pagina 15

Begraven Anno 1652

N.B. Deze lijst geeft de gestorvenen van 1652 t/m 1654

P.S (7 t is een persoonlijke afkorting van de schrijver
(= september)

12 7t een kint van EWOUT CAT
17 OCt0(ber) de dochter van LEEN JAN DIRCK AERDEN

N.B. den 26 ten op Saterd is het bort Van PIETERTGEN DIRCKS
volcomentlijck vast gemaeckt in de kerck

17 Nov is Jan de Backers dochter van Oucoop
de backers vrou ontr de Queldijck b(egraven)

4 Dec 1 kraemkint van ERCKGEN ROELEN
6 1 jongman van de Karnemelksloot gen. DIRCK

26 Marty (1653) 't kint van Ewoufr CAT
11 Aug 1 kint van HANS KEES JAENTGES
14 7t de weduwe van PAULY JAS
23 Pt CLAESSEN begraven
24 Oct - Vrijdag, de vrou van JAN DIRCK HILLEN

7 Dec TRIJN BRANDEN begr.

21 February 1654 de Vrouw Van LEENDERT CATTENSOON
25 woensdag ERCKGEN de vrouw Van LEENDERT JANSZ
12 Maj Dinsdag 1 kint van de Karnem.sloot
21 (Mei) Dond. 1 man van de Houff SYMEN
23 Saterd het ij ? kintvan de Karnem.s1oot uyt 1 huys
27 dito 't kint van der Gou PIETER
12 Junij CLAES JONGEJAN op_’tkoor
19 LEENDERT GERRITS Opt COOI
23 MARRITGE WILLEMS , KEES NATGENS Vrou
24 De waert in Oucoop int een Hoornen Hooft LEENDERT

PAULUSZ
26 TRIJN HERMENSZ
17 July KEES NATGEN
28 BARBER ARYAENS
31 een kint van KEES NATGEN
13 Aug GERRIT CORNELISS
30 dito Sond JAN KEESSEN achter KEES NATGEN
20 7 t Sond JANNETGEN JAN K(eessen) opt koor

(rechterkant pagina)

Wtqift van 't Armengelt anno 1653

Aen LEEN JAN D.A.
19 Janu van de qua duyten een gulden 4 penn 1- 0 - 4
12 Febr een gld daervan weder gebracht 10 stv ? naer men my

geseijt heeft
Aen den selfden goet gelt

2 Febr 30 st 1-10-O
12 voor de qua duyten 1-10-0
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16 een gl 1- 0-0
23 Marty aengebracht 1-12-0

Na datu voor 't begraven van haer kint 0-10-
11 Juny 0-10-

December 3-
26 dito 1-10-

Aen BARBER
12 Febr 1-5-0

7 April een notabel passant met seer goede attestatie getoont
aen de Schout 30 st 1-10-

11 Juny 2 arme Vrouwen 0- 2-
22 THOMAS brengt aen 2 passanten 0- 5-0

(een paar tussenliggende getallen)

Voor Machtelt 26 (of 6) -...-
Betaelt voor LIJSBETH HUIJGEN aen JAN HENDR. BACKER een rekeningh
die de coster overgegeven is om te betalen 8-5-0

Aen JANN(ETGE) LEENDERTS 21 7t 0-15-

14 ? Novemb 1653 aen HAGE JANSZ 2-10-
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pagina 16

(Tekst op de linkerzijde )

GIJS STOFFELSZ heeft geabsenteert sedert anno 1634. Dat
D. wierden voor een tijt gesuspendeert van sijn dienst.
ARIAENTGEN BRANDEN is anno 1644 off daer ontrent off gehouden van
de tafel omdat haer communiceren niet en wierde stichtelijck
geoordeelt bij de gemeijnte. Datu 24 Decemb 1651

AEFFGE MELLE is aengecomen te Kerstijt anno 1637 met de Huysvrou
van WOUTER secretaris ende met ARIAENTGEN de huysvrou van CLAES
MOL MEERTENSZ Datu Slup den 27 Aug 1652

(rechts op de pagina)

DE PERSOONEN DIE ORDINARELIJCK TEN AVONTMAEL GAEN TOT SLUYPWIJCK

1. ABRAHAM PIETERSZ HERTOGH
2. JANNETGEN HERTOGHS sijn huysvrou, communiceert oock ter Goude
3. MEERTEN CORNELIZ Schout
4. ARIAENTGEN JACOBS sijn huysvrou
5. PIETERTGEN MEERTENS
6 MARRITGEN MEERTENS is op een ander vertrokken datu 24 Decemb

1651
(NB nr 5 en 6 zijn dochters van 3 en 4)

7. SARA MEERTENS
8 PIETER CORNELISZ schoolmeester
9. SARA VAN BAMBEEK sijn huysvrou

10. MARTIJNTGE MEERTENS is overleden Januarius 1652
11. THOMAS MEERTENSZ
12. AEFGE MELLE sijn huysvrou, heeft eenige tijt geabsenteert ?

gehoor als wederom helléndt na 't pausdom datu 27 Aug 1652
13 WILLEMPJE LEENDERS, haer dochter

Anno 1647
21 April, daerbij is aengecoomen op Paesdach als sij acht dagen

te voren haer belijdenisse hadde gedaen voor Mr Gabriel in
tegenwoordichh(eit) van anderen.

14. ELISABETH HERTOGS, communiceert oock ter Goude
15 NEELTGEN KOENE : den 1 Sept 1647 aengecoomen op de belij-

denisse haeren geloofs over 8 dagen gedaen

Den 25e Decemb 1647 in goeden vrede gehouden het Nachtmael
THOMAS MAERTENSZ absenterende gelijck hem te vooren door de
broeders sulcx was geraden om redenen ende dat alleen voor
die tijd

16 ISACUS HERTOGHIUS anno 1650 in Decemb sijn belijdenisse
gedaen hebbende ter Goude, heeft gecommuniceert in Sept tot
Slup(ick) ende is met attestatie van der Goude gegaen op de
Academie tot Leijden in Martio 1651, overleden den 31 July,
sepultus (begraven) 3 Aug

17 en 18 . In Decemb 1651 den 24 sijn tot litmaten aengenomen
op de verklaringe die sij deden van te persisteren bij de
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gedane satisfactie voor de Kerckemr van Waddinxveen CORNELIS
GERRITS ende BELITGE AERTS SIJN HUYSVROU
In decemb. sijn bevonden getrocken te sijn tot ter Gou
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pagina 17
(linkerkant)

19 ende 20 Voor de 2 laetsten waren aengecoomen PIETER WILLEMSZ
en sijn huysvrou AEGIEN WILLEMS met attestatie van
Moordrecht, namelijk ter Kerstijt 1650 en te Kerstijt 1653 te
Rew(ijck).

21 en 22 Op een nieu aengecomen den 31 Marty 1652 CORNELIS
ROELEN en sijn huysvrou AERTGEN AERTS

23 noch op een nieu aengecomen FREDERICK MEESSEN , wever ten
huyse van de Coster
De 2 voorgaende hadden haer belijdenisse gedaen den 29 in
presentie van de Schout ende Schoolmr.
De derde op den 31 Marty voor de predicatie mede in de kerck

_ter presentie van Pieter Willemsz, daer van num. 19 ende ooc
onse schoolmr. Ende dat opt goet getuygenisse van 3 ledematen
van der Goude, nopens sijn comportement den 30e mij behand-

icht
De wever FREDERICK MEESSEN is van Slupick vertrocken niet
lang nadat de visitatores mijn kerck hadden gevisiteert, 't
welck was den XI Junij 1652 na mijn onthoudt.
datu 27 Aug 1652.
In Decemb heeft hij versocht ter Gou te communiceren 't welck
bij monde van D Sceperus hem is toegelaten

24 In 7t aengecomen AELTGEN CORNELIS

25 met attestatie is op 1 7t 1652 aengecomen TRIJNTGEN ARIJAENS
jd woonende in Gravecoop, gecomen van Moordrecht

gaende van 25 blijvende 18 ledematen.

den 7 sept 1653 aengenomen op haer belijdenisse in presentie
van Thomas Maertensz ende Pieter Willemsz

26. LEENDERT JANSZ ende
27. MARRITGEN PIETERS sijn huysvrou
28. BELICHGEN CORNELIS Van Camerick

CLAES BASTIAENSZ Biersteker over de Rewijckse Weteringh met
AELTGEN CORNELIS sijn huysvrou hebben enigen tijt gecommuniceert
te Rewijck, vermits de predikant Gabriel meende dat sij onder
Rewijck hoorden, moeten haer attestatie brengen van Waddinxveen.

NEELTJE JANS huijsvrou van CORN JANSZ

(verder op de rechterzijde van deze pagina)

Dese voorgaende 3 hebben op Paesdach den 5 April 1654 mede gecom-
municeert. Ende wij hebben dan het H. Avontmael in goeden vrede
gehouden soodat niemant van de gewoonlijcke communicanten geab-
senteert heeft. tesamen geweest sijnde 22.



(uitsplitsing)
Als aen de Wetering
neffens de Schout
tot de Schout
tot de predikant
tot de coster
tot sijn swager
in de buert na de 4
aen de Rhe
te Gravecoop

Eschgens
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Qagina 18

16 vertrocken na Koudekerck met attestatie CORNELIS ROELEN met
sijn huysvrou

Sijn dese personen als nieuwe ledematen aengenomen

1. ARIEN JANSEN VERDELF
2. JAN PIETERSEN BLONCK
3. THOMAS MEERTENSZ op de Ree, eenigen tijt hebbende

geabsenteert
4. CORNELIS JANSZ COSTER
5. JAN COENEN op de Ree
6. HAESGEN CORSEN sijn huysvrou
7. WILLEM JANSEN in Gravecoop
8. WEIJNTGEN CORNELIS sijn huysvrou
9. MERRICHGEN COENEN Op de Ree
10. ANNICHGEN ARIENS in Gravecoop

Dese alle sijn aengenomen Vrijdaegs voor Paesschen anno 1656
doende haer belijdenisse voor den predicant, Schout,
schoolmeester en andere ledematen

11. op het volgende avontmael is aangecomen HUYBERT PIETERS op de
Ree 1656

12 op Donderdach voor Kerstijt 1656 is weder aengecomen
GHIJSBERT STOFFELEN nadat hij eenige jaeren te voren hadde
geabsenteert.

13. Den Vrijdach daer aen is aengecomen op voorgaende belijde-
nisse voor mij, de schoolmeester en anderen MERRICHGEN

ARIENS in Gravecoop

PIETER WILLEMSZ en AEGHIEN WILLEMS ledematen hebben het geheele
jaer 1656 geabsenteert en sijn daer over aengemaent en bestraft.
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Qagina 19

Namen der personen die ordinaris qaen ten avontmale

1. in Gravecoop

1. ARIEN JANSEN COSTER
2.
3.
4. WILLEM JANSEN VERWIJ

WEIJNTGE CORNELIS sijn huysvrou5.
6.

MERRICHGEN JANS sijn huysvrou
OOTGEN (verm WILLEMS) huysvrouwe van AERT THIJSSEN

JAN WOUTERSEN HOFLANT is aengecomen met attestatle van Rewljck
7. BELICHGEN WILLEMS VERWEIJ sijn huysvrou
8. ARIAENTGEN ARIENS

ANNICHGEN ARIENS9.
1O.MERRIGEN ARIENS

Summa in Gravecoop 10

2. op de Ree

HUIJBERT PIETERSEN1.
2. WILLEMPGEN LEENDERS sijn huysvrou
3. CORNELIS

blanco
AERT PIETERSEN HOFLAND

4.
5.
6 en 7 blanco

BELICHGEN CORNELIS
JAN CORNELISSEN BUYS

8.
9.
10.INGETIE PIETERS sijn huysvrou sijn van 7 huysen gecomen met

attestatie  _

3. in de huert aen de 4 Esschens beglnnende

1. JAN PIETERSEN BLONCK
ZARA MEERTENS sijn huysvrou2.

3. GHIJSBERT STOFFELS
4. ARIEN JANSEN BLONCK
5. AELTGEN CORNELIS sijn huysvrou
6. CORNELIS JANSEN COSTER
7. NEELTGEN JANS sijn huysvrou

HENDRICK JANSEN (wever) zie
GEERTGEN JANS sijn huysvrou

1O.HERMEN de snijder
1l.ZARA VAN BAMBERGEN

8.
9.

l2.LEENDERT JANSEN RAVENSBERGEN
13.MERRICHGEN PIETERS sijn huysvrou
14.JAN ?? ARESSEN ?? schoolmeester

blanco15.
l6.MARTINUS COSTERUS predicant
17.CATRINA PRINS sijn huysvrou
18.MERRICHGEN GERRITS
19.NEELTGEN COENE
20.BASTIAEN RAVENSBERGEN Schout
21.MERRICHGEN sijn huysvrou

noot 6)
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22.JAN COENEN
23.BELICHGEN CORRSEN sijn huysvrou
24.MAERTEN CORNELIS oude Schout is gestorven den 4 October en den

10 begraven 1662
25.ARIAENTGEN JACOBS sijn huysvrou
26.PIETERTGEN MEERTENS haer dochter

summa in de buert 26

(Hierna volgen op ander bladzijden het trouw- en doopregister
Deze zijn separaat vastgelegd)

Noten

1) ut refert ISAACUS ex ipsuis ore 5 April = zoals Isaac 5
April zelf meedeelt

2) Vacavit ut 9e iudicavera(t) propter necessariu(m) iter
Leydensseus.
Hij was vanaf de 9e (vrij, afwezig), omdat hij had besloten
tot een noodzakelijke reis naar Leiden
vide infra = zie beneden3)

4) 7 t = September
5) 1 gulden = 20 stuivers

1 stuiver = 16 penningen
1 duyt = 1/8 stuver = 2 penningen

6) 1Bij 3. nr 8 op blz 25
Lidmaten St Jan Gouda
Hendrick Jansz van Leeuwen met sijn huysvrou Geertgen Jans,
wocnende in de Lange Groenendaal, gecoomen van Sluypwijck
met attestatie 09.07.1662 `
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De stiehting Oudheidkamer Reeuwyk
beheert niet alleen het streekmuseum aan de
Oudeweg te Reezm/U/Q maar wil ook een
Centrum zyn voor de gesehiedenis van het
Reeuwykse land.

In deze streekgesehiedenis neemt de
genealogie een belangryke plants in.

Medewerkers van de werkgroep
Thonnenonisluiting’ ontsluiten hiervoor
originele bronnen die veelal moeilyk
toegankelyk zyn.

De resultaten werden in eigen beheer
uitgegeven in de serie Reeuwykse Bronnen'
die legen kosqyrys verkrygbaar Worden
gestelaf
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Oudeweg te Reeuwy

Centrum zyn voor de geschiedenis van het

ReeuwUkSe land.


