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RECHTDAGEN VAN SCHOUT EN SCHEPENEN VAN
ALBLASSERDAM  1664-1810

Dit is een transcriptie van het Rechterlijk archief van Alblasserdam over de jaren 1664-
1810. 
De originelen zijn te vinden in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, toegangsnummer
3.03.08.006, inventarisnummers 14 en 15. Het zijn de verslagen van rechtszittingen van
schout en schepenen. De heerlijkheid Alblasserdam bezat het zogenaamde middelbaar en
laag rechtsgebied, hetgeen inhield dat ter plaatse door de schepenrechtbank de
eenvoudige rechtszaken, die niet met misdaad te maken hadden, konden worden
afgehandeld.
In hoofdzaak gaat het om zaken als: vorderingen, echtscheiding, belediging, testamentaire
kwesties etc.
De teksten zijn doorgaans in moeilijke taal gesteld en doorspekt van juridische termen.
Daarom heb ik een verklarende woordenlijst opgenomen.
Om namen gemakkelijk terug te kunnen vinden zijn namenindexen toegevoegd.

Inhoud:

Transcriptie van de originele teksten pag.     1
Verklarende woordenlijst pag. 146
Namenindex op voornamen pag. 152
Namenindex op achternamen en patroniemen pag. 157
Index op topografische namen pag. 162

De samensteller,
G. Ouweneel
Ieplaan 21
2951 CB Alblasserdam
maart 1999
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RECHTERLIJK ARCHIEF ALBLASSERDAM

Rechtdagen 1664-1810

Toegang: 3.03.08.006
Inventarisnummer 14.
Transcriptie

Ordinaris rechtdach gehouden op Woensdach den 2en April 1664.
Present den schout van Asperen, Cornelis Ariensz Bouw, Gijsbert Jans, Jasper Crijnen, Claes
Sterrenburch, Cornelis Cornelisz Redelijckheyt ende Cornelis Ariensz Teeuwen, heemraden tot
Alblasserdam.
1. Pieter Cornelis Rooseboom, woonende tot Papendrecht, requirant
contra:
Abraham Pijl, woonende tot Alblasserdam, gerequireerde
Den requirant versoeckt dat bij vonnisse van heemraden alhier sal werden geordonneert datter bij
den gesworen lantmeter in presentie van den schout en eenige uyt de gerechten op heden sal
werden getrocken seeckere reede tusschen t'erff van den requirant  ende t'erf van den gerequireerde,
gelegen beyde in Vinckepolder onder Alblasserdam voornoemt, ende dat uyt  soodanige slooten en
op sulcke wijse ende maniere als hier van outs is gepractiseert ende voorts partijen ten wedersijden
gecondemneert daer op ten eenigen dage hare heyningen ende lemytscheydinge te maecken ende
onderhouden, ende haer daer naer te reguleren ende dat alles op costen van den genen die met de
tegenwoordige heyninge ongelijck sal hebben, off te tot anderen fijne.
Den gerequireerd sustineert de jegenwoordige affheyninge wel en behoorli jck te staen ende indien
den requirant vermeynt van neen, versoeckt dat hij hetselve sal hebben te doceren.
Den requirant persisteert voor replycq als bij eysch.
De gerequireerde voor duplycq als bij antwoordt.
Heemraden ordonneren partijen ten wedersijden hare bewijsen ende getuygen te produceren ende
de saecke voorts naer haer begeerte bij monde te deduceren.
Den requirant produceert seeckere coopcedul gepasseert voor schout ende heemraden alhier van
date den 1 January 1641.
Den gerequireerde produceert oock seeckere coopcedul gepasseert als vooren van date den 1en
Juny 1646.
Heemraden ordonneren partijen te compareren op hope van accoort.
Welcken v olgende partijen gecompareert  sijn, ende de saecken clax alingh ende uutterhandt
gesubmitteert hebben aen de uutspraecke van schout ende gerechten, dewelcke naer verhooringe
van partijen ten wedersijden hebben in loco gestelt seeckere paelen ende baeckens ende
geordonneert partijen ten wedersijden hare heyningen daer naer te stellen ende maecken ende
t'selve alsoo te onderhouden ende voor soo veel yder daerin gerechticht is, hare erv en ende
uutpaeden alsoo te gebruycken, mitsgaders verstaen dat een requirant de costen van den eersten
dach, in de verlede weeck gevallen alleen sal dragen ende de costen op heden gevallen elcx halff
ende halff, doch heef t den voornoemde requirant uut hemselven de geheele costen op hem
genomen, waermede partijen ten wedersijden verclaren te nemen contentement ende genoegen
ende deselve uutspraeck in allen deelen te approberen ende acquiesseren, gelijck sij doen bij desen,
onder den verbande van hare persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, present ende
toecomende, stellende deselve ten bedwange van allen rechten ende rechteren ende spesialijck den
Hove van Hollandt, cum expensis, renuntieren dienvolgende van alle exceptien, reductien,
relivementen ende andere gratie van rechten, die partijen eenichsints soude connen in desen
patrocineren ende te baeten comen. In oirconde desen bij schout ende heemraden voornoemt
geteykent op den 2en April 1664.
wg. Jan van Asperen

Gijsbert Jansse
Cornelis Ariensen Bou
Jasper Crijnen
Claes Aryensen Sterrenburch
Cornelis Cornelisz Redelijckheidt
Cornelis Ariensse Teeuwen
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Mij present, secretaris Wm. van Di jck, 1664.

Ordinaris rechtdagh, gehouden tot Alblasserdam, op Woensdach den 4en Juny 1664. Present t'volle
collegie exempt Redelijckheyt.
2. Marigje Crijnen,  jonge dochter, woonende tot Alblas, eysseresse
contra:
Cornelis Jacobs Stout, gedaegde
Eyscht betaelinge van de somme van acht gulden 12 stuyvers over dienstboodenloon ende
verschoten gelt , concluydeert tot condemnatie ende bij  prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde segt, dat sij hare huyre niet naer behooren heefft uutgedient, sustineert derhalven dat
den eyseresse haren eys ende conclusie sal werden ontseyt cum expensis.
De eyseresse voor replicq, persisteert.
Den gedaegde voor duplicq, persisteert idem.
Welcke questie clax alingh ende uutterhandt gesubmitteert sijnde aen schout en gerechten, welcke
naer verhooring van partijen hebben verclaert gelijck sij doen bij  desen, dat den voornoemde Stout
aen voornoemde Marige Crijnen sal betaelen eens de somme van vijf f guldens, waermede de
geheele questie sal sijn gecesseert, mitsgaders de costen ter saecke voorseyt gevallen, welcke
uutspraecke bij partijen is geacquiesseert, actum datum ut supra.

3. Susanna Hendricks, weduwe van Abraham Meerman, eyseresse
contra:
Aert Cornelis Molenaar, alhier, gedaegde
Eyscht betalinge eerst de somme van een gulden thien stuyvers over gelt haer bij liquidatie
competerende, noch de somme van thien gulden over vergoedinge van een trijpe taeffelcleet, bij
hem ter leene ontfangen ende langen ti jt gebruyckt, sulcx dat  het daer door seer is beschadicht ende
laest reparatie van seecker scheldinge en injurien de eyseresse aengedaen, bestaende daer in dat
den gedaegde de eyseresse heeft gescholden van diverije, als namelijck dat doen des gedaegdes
suster over eenigen tijt bi j de eyseresse een nacht was slaepende, vermiste eenige gelt ende goet
uut haren sack, twelck den gedaegde eyseresse int comen aenmaenen vant cleet rondelijck uut,
volgens des eyseresses seggen, heeft gesecht bij haer eyseresse gedaen te sijn, concludeert tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Heemraden verleenen vermits de noncomparitie van de gedaegde het deffault ende voort proffijt
vandien als naer rechten.

Ordinaris rechtdach, gehouden op Donderdach den 19e Juny 1664, present t'volle collegie, exempt
den schout ende Redelijckheyt
4. Susanna Hendricx,  weduwe van Abraham Meerman, eyseresse
contra:
Aert Cornelisz Molenaer, alhier, gedaegde.
De eyseresse versoeckt dat den gedaegde alvoorens te antwoorden sal hebben te purgeren het
deffault tegen hem op woensdach den 4en Juny 1664 verleent met prof fijt vandien als naer rechten.
Den gedaegde seght op de sitatie offte rechtdach niet thuys geweest te sijn ende versoeckt
derhalven purge vant deffault.
Heemraden admitteeren den gedaegde te antwoorden.
De gedaegde antwoordende, seght haer soo veel gelt van broodt niet  te competeren, dat hij  eene
gulden 10 stuyvers schuldich soude sijn, maer bekent wel broot gehadt te hebben, presenteert het
cleet tot taxatie van 2 mannen of fte vrouwen te vergoeden, maer geensints 10 gulden doch ten
uytersten 3 gulden ende aengaende de reparatie van injurien van diverije bij eyseresse geroert,
ontkent tselve expresselijck bij denegatie en inpertinentie, concluydeert tot absolutie van de instantie
mette costen.
De eyseresse secht met hem alsoo affgereeckent te hebben ende dat sij daer alsdoen mede te
vreden is geweest ende haer diversche maelen tselve eene gulden 10 stuyvers gepresenteert ende
voorgeleyt heef t, aengaende tweede, seght nadien dat sij eyseresse niet en weet wie het te vooren
voor de 2 jaren van de leeningh gesien offte gekent heef t ende derhalven niet can werden ge-
estimeert, maer is te vreden dat hij  een nieuw in plaats coopt van deselve stoffe ende prijs ende
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aengaende t'derde seght, indien de getuygen thuys hadden geweest, t'selve soude hebben bewesen
ende neempt aen thuys comende te sullen doen, persisteert derhalven als bi j eys cum expensis.
Den gedaegde secht dat sij gehouden is met eeden te verclaeren dat sij soo veel broot aen hem
gelevert heef t, presenteert alsdan te betaelen, aengaende t'tweede persisteert als bij antwoorde ende
slaet aff de presentatie bij haer gedaen ende aengaende t'derde en verdere persisteeert voor replicq
als bi j antwoorde, cum expensis.
Heemraden ordonneren partijen naer de middach naer de schouwe te compareren voor schout ende
heemraden alhier, op hoope van accoort ende indien niet voorts gedisponeert te werden als naer
behooren.
Welcke questie clacx alingh ende uutterhandt gesubmitteert ende verbleven sijnde, aen de
heemraden van Alblasserdam, dewelcke naer verhooringe van partijen hebben verclaert, gelijck sij
doen bij desen, dat den voornoemde Aert Cornelisz Molenaer aen voornoemde Susanna Hendricx
ter saecke van den eys van den daelder ende vergoedinck vant gebruyck v ant trijpe taeff elcleet eens
sal uutkeeren de somme van ses gulden, ende dat sij hetselve wederom sal nemen, te betaelen op
staende voet ende int regart van de scheldinge sal tusschen partijen t'eenemael doot ende te niet te
sijn, met compensatie van de costen, welcke uutspraecke bij partijen ten wedersijden is
geacquiesseert ende aengenomen, renuncieren tot dien eynde van alle exceptien, reductien,
relivementen en andere gratie die partijen in desen eenichsints soude connen patrocineren ende te
bate comen, onder den verbande als naer rechten welcke somme van ses gulden op heden is
voldaen. In oirconden desen geteykent den 19en July 1664.
wg. Claes Sterrenburch

Pieter Huyghen
Cornel is Aryensse Teuwe
Jan Arienssen Focker
Aeryen Cornelissen Bou
Claes Cornelissen

Mij present, secretaris, Wm. van Di jck, 1664

Ordinaris rechtdagh, gehouden den 3en January 1665. Present t'volle collegie van schout ende
heemraden.
5. Pieter Gijsen ende Jan Roocken, eysers ende arrestanten
contra:
de gesamentlijcke erffgenamen ab intestato van Wouter Pietersz zaliger, gedaegden in
voorsz. cas.
Eysschen betalinge van de somme van yder 200 gulden over t'gunt haer bij testamente v an Wouter
Pieters zaliger is gelegateert,  met den interest vandien naer de ses weecken vant overlijden van den
voornoemden Wouter Pieters, tot heden date deses toe, tot 5 gulden ten hondert int jaer,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis ende dat het arrest
sal werden verclaert wel ende t'recht gedaen ende den boedel daer vooren verbonden ende
executabel.
Leenaert Muys voor de gedaegdens versoeckt copie uyt den eys ende tijt om te antwoorden offte
excipieren, volgens de politicque ordonnantie.
De eyssers consenteren int versoeck ende copie volgens de ordonnantie.

6. Deselve gedaechdens [Pieter Gijsen en Jan Roocken]
contra:
Gijsbert Jansse eyser
De gedaechdens vermits de noncomparitie van den eyser versochte comparitie ende uyt crachte van
den absolutie van die instantie.
Den eyser judictio present eyscht betaelinge van de somme van 4 roose nobelen bij  den
voornoemde W outer Pietersz zaliger ontrent den t ijt van ses a 7 jaren geleden aen hem eyser op
conditie die eerst quam te overlijden aen den langstlevende bij de erffgenaemen van denselven is
voldaen, was gemaeckt of fte besproocken, concluydeert tot condemnatie bij prov isie tot
namptissement cum expensis.
Leenardt Muys voor de gedaechdens versoeckt copie uyt den eys ende de wijsen op dewelcke
denselven eys ende provisie wert gefondeert.
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Den eyser consenteert int voorszeyde versoeck.

Ordinaris rechtdach gehouden op woensdach den 18e february 1665, present t'volle collegie van
schout ende heemraden van Alblasserdam.
7. Pieter Gijsbrechtsz ende Jan Roocken eyssers ende arrestanten
contra:
de gesamentlijcke erffgenamen van Wouter Pietersz schipper, gedaegdens int voorszeyde
cas.
Omme te antwoorden.
Muys voor de gedaegdens alsoo sij de versochte copien niet eerder hebben becomen als nu in
judicio ende oversulcx sijne meesters niet heef ft connen communiceren, versochte derhalv en
alsnoch tijt ten naesten omme te antwoorden off te excipieren.
Gijsbert Jansz voor de eyssers versoeckt dat  den gedaegdens het versoeck sal werden ontsijt ende
concluyderen tot condemnatie.
Muys voor de gedaegdens voor replycq persisteert bij sijn voorschreven versoeck.
Gijsbert Jans voor duplicq.
Ende sijn partijen verdragen dat den gedaegdens heden en veerthien dagen sal ten principaelen
antwoorden offte excipieren op pene van versteecken.

8. Gijsbert Jans eysser ende arrestant
contra: 
de selve erffgenamen van Wouter Pieters zaliger gedachtenis
Omme te antwoorden.
Partijen sijn verdragen dat den gedaegdens heden en veerthien dagen ten principalen sal
antwoorden offte excipieren op ene van versteecken alsboven.

Ordinaris rechtdagh gehouden op Woensdach den 4e maert 1665, present t'volle collegie
9. Hendrick Aerts woonende onder de Clundert
contra:
Crijn Jansz Craey woonende alhier, gedaegde
Eyscht betalinge van de somme van 37 gulden 2 stuyvers 8 penningen over soo veel hi j als voocht
van sijn huysvrouw aen sijn vrous broeder ende suster uyt haer gesamentlijcke goederen te veel hadt
betaelt ende hem eysser compt, concludeert tot condemnatie ende bij  provisie tot namptissement
cum expensis.
Den gedaegde seght door dreygen van Kuyntge ende andere genootsaeckt te sijn geweest ende dat
den eyssers vrouw volgende opt doen van de leste reeckeningh bedanckt ende dienvolgens dat hij
eysser sijn eys ende pretens aen de persoonen selffs moet soecken, als hij voocht eens hebbende
voldaen sijn reeckeningh ende t'slodt vandien, daer mede behoort t'volstaen, concludeert dat sijn
eysch ende conclusie hem sal  werden ontseyt cum expensis.
Den eysser persisteert voor replycq als bij eysch.
Den gedaegde voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden verclaeren vermits den eysser de laeste reeckeningh ende verdeelingh heefft
geconsenteert, ende sijnen voocht bedanckt v an de voochdije, den voornoemde sijnen voocht  daer
vooren niet aenspreeckelijck te sijn, maer dat hij sijn recht behout op Jan en Crijntge Cornelis, gelijck
bij hem opt doen van de reeckeningh is aengenomen, omme te institueren daer ende soo sij te rade
werden sal.

10. Pieter Gijsbertsz ende Jan Roocken eyssers in cas van arrest
contra:
de gesamentlijcke erffgenamen van Wouter Pietersz zaliger, gedaegdens
Omme te antwoorden, uytspraeck v an de heeren, sententie ende gelt te hebben.
Muys voor de gedaegdens seyt dat deselve in voegen ende maniere als de presentatie ende den eys
is te boeck gestelt, niet te wesen gedachvaert ende dienvolgende ongehouden op deselve yets te
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antwoorden, maer te vreden sijnde indien de saecke ter rolle werde gepresenteert conform de acte
van citatie ende de costen soo van desen als voorgaende rechtdach gevallen, bij partijen afgedaen
sijnde, alsdan te antwoorden.
Gijsbert Jansz persisteert voor replycq als bij sijn versoeck.
Muys voor duplycq, als bij sijn geproponeerde exceptie.
Heemraden ordonneeren den gedaegde op den eys ende concluysie wegen Gijsbert Jansz voor sijn
soon Pieter Gijssen voor sijn particulier gedaen ende genomen, heden te antwoorden ende op den
eys ende concluysie bij Jan Roocken gedaen ende genomen verclaerden den gedaegde ongehouden
te sijn voor ende aleer hi j de gedaegde wettelijck daertoe heeft  gedachvaert, reserveren niettemin de
costen ten uyt eynde van de saecke.

11. Gijsbert Jansz woonende alhier eysser in cas van arrest
contra:
de erffgenamen ab intestato van Wouter Pietersz saliger, gedaegdens
Den eysser versoeckt alsnoch condemnatie van de 4 roosenobels bij eysch geroert cum expensis.
Muys voor de gedaegdens antwoordende seyt wel expresselijck te ontkennen ende dat denselven
den rechten genoegh sijnde in der eeuwicheyt niet en sal werden bewesen offte geverifieert,
concluydeert derhalven om die ende andere redenen ist noot naerder te deduceren ende allegeren
dat den eysser sijnen eysch ende concluysie sal werden ontseyt ende sij gedaegdens daer van
geabsolveert cum expensis ende datter voorden eyser geen provisie en valt.
Den eysser persisteert voor replycq als bij v ersoeck.
Muys versoeckt tij t te duplyceren, te 14 dagen.
Heemraden vergunnen den gedaegde de versochte 14 dagen ende ordonneren hem omme alsdan
op beyde de saecken ten principalen te antwoorden offte pleyten, bewijssen te produceeren ende
alsdan gedisponeert te werden als heemraden voornoemt sullen bevinden te behooren.

Ordinaris rechtdagh gehouden woensdach den 25en maert 1665, present t'volle collegie exempt
Sterrenburch ende Claes Cornelisz.
12. Pieter Gijsbrechtsz eysser ende arrestant
contra:
de gesamentlijcke erffgenaemen ab intestato van Wouter Pietersz zaliger,  gedaegdens
Omme te antwoorden.
Muys voor de gedaegdens antwoordende seyde te vreeden te sijn ende oock al overlange te vreeden
geweest te hebben te voldoen de 200 gulden met een [..] off brieff volgens den testamente bij eysch
geroert, doch dat  echter den eysser deselve presentatie niet heefft willen accepteren ten sij hij
hadde becomen de 200 gulden in contant gelt, t 'welck nochtans niet en heefft connen wesen nadien
der geene contante bij de erffgenamen en sijn uyt den boedel getrocken, af fslaende voort gel t vorder
bij eysch geroert, bij denegatie ende inpertinentie, sustineerde datter in desen geen prov isie en can
vallen ende dat het ov er est? als qualijck ende t'onrechte gedaen costeloos ende schadeloos sal
werden af fgedaen, cum expensis.
Gijsbert Jansz voor de gedaegdens [moet zijn eisers?] ontkennende wel expresselijck de presentatie
bij de gedaegdens oyt aen hem te sijn gedaen, sustineert ongehouden te sijn eenige brieven off
anders aen te nemen, persisteert voorders voor replycq als bij eysch.
Muys voor de gedaegdens persisteert voor duplycq als bij antwoort.
Gijsbert Jansz produceert seecker testament v an voornoemde Wouter Pietersz, gepasseert voor de
notaris Martinus Clirius? ende seeckere getuygen tot Dordrecht residerende in date den 6en Octobris
1655.
Heemraden condemneren de gedaegdens de geeyschte tweehondert gulden aen den eysser te
voldoen met  den intrest vandien tegen 4 ten hondert, sedert de ses weecken naert overl ijden van
den voornoemde W outer Pietersz zaliger, te betaelen in gelde op meydach 1665 toecomende,
verclaeren daer vooren alle de goederen van den voorszeyde boedel daer voor verbonden ende
executabel, condemneren de gedaegdens wijder in de somme van 3 gulden van de boete van de
ongefondeerde processen ende int regart van de andere costen, compenseren deselve omme
redenen heemraden daer toe moverende.



-8-

13. Gijsbert Jansz, eysser, in cas van arrest
contra:
de erffgenamen van Wouter Pietersz zaliger, gedaegdens, int voorseyde cas
Omme te duplyceren.
Muys voor de gedaegdens persisteert voor duplycq als bij sijne antwoorde.
Gijsbert Jansz produceert seeckere verc laringe gepasseert voor den notaris Willem v an Dijck ende
seeckere getuygen tot Alblasserdam residerende in date den 13e february 1665, daer deposanten in
sijn Cornelis Tonisz ende Jan Gijsbertsz.
Muys versochte dat de voorseyde attestatie alhier voor heemraden mochte werden gerecolleert.
Heemraden ordonneren partijen elcx uiteleggen 5 gulden omme daer vooren op dese saeck te
haelen advys van twee onpartijdige rechtsgeleerden, omme alsdan op de voorseyde sake
gedisponeert te werden als naer behooren.

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdach den 21 Mey 1665, present t'volle collegie exempt
Redelijkcheyt
14. Het dorp van Alblasserdam, eysser
contra:
Abraham Pijl, pachter van den dorpsimpost, gedaegde
Eyscht betael inge v an de somme van 665 gulden ov er seven jaren pacht van den dorpsimpost
volgens t'register der verpachtinge daer van sijnde, af fslaende 326 gulden 1 stuyver bij  haer daer op
betaelt, blijf ft noch 338 gulden 19 stuyvers, t 'laeste jaer vervallen met het laest v an Maert van desen
jare 1665, concluyderen tot condemnatie end bij  provisie tot namptissement cum expensis.
De huysvrouw van de gedaegde in judicio present, bekent de schult, doch seght dat sij niet gehouden
en is offte can betaelen voor ende aleer schout ende gerechten haer tot vercrijgingh van haere
restanten van de tappers assisteren ende t'selve gedaen sijnde is te vreden de volle penningen bij
eysch geroert te voldoen, sustineert met deselve meer als deughdelijcke presentatie te mogen
volstaen.
De eyssers sustineren dat sij voor haer restanten moet sorghdragen ende met parate executie haer
daer toe moet constringeren, persisteren verders voor replycq als bij eysch.
De gedaegde voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden verlenen den gedaegde uytstel den tijt van 14 dagen, omme middelerwijle off aenstonts
naer t'expireren van de voorszeyde 14 dagen de gebreeckige daer toe te connen bewegen off
constringeren, alles soo sij te rade werden sal.

15. De H. Geest ende diacony armmeesters van Alblasserdam, eyssers
contra:
Claes Pleunen als principael, ende Claes Cornelisz ende Jasper Leendertsz als borgen, mits
d'een voldoende d'ander gevrijt sal sijn, gedaegdens
Eysschen betaelinge van de somme van vierhondert 7 gulden 10 stuyvers over t'gereede gelt
bedraegende 300 gulden ende den 1en paey verschenen op Mey 1665, bedraegende 107 gulden 10
stuyvers, maeckende t'samen den voorseyde 407 gulden 10 stuyvers van de cooppenningen van
seecker huysken ende erve staende  ende gelegen aen de Kinderdijck bij den v oornoemde Claes
Pleunen uyt den boedel van Pleun Claesz, sijnen vader zaliger, gecocht ende waer vooren de
voorszeyde Claes Cornelisz ende Jasper Leendertsz haer borge onder behoorlijcke renunciatie
hebben geconstitueert, affslaende alle t'gunt daer op deughdelijck sal bewesen werden affslach te
strecken, concluderen tot condemnatie ende bij  provisie tot namptissement cum expensis.
Claes Cornelisz ende de huysvrouw van Jasper Leendertsz present, sijn te vreeden te betaelen, mits
dat daer aen affslach sal moeten strecken t'gunt den voornoemden Claes Pleunen uyt den boedel
soo van sijn vaderl ijck bewijs als anders competeert, mitsgaders t'gunt den voornoemde Claes
Pleunen over houwgelt van de kinderen alsnoch competeert, versoeckt echter dat d'armmeesters
tegen den principalen eerst wilden procederen, ende t'huys doen vercoopen, te vreden sijnde de
penningen die bij t'vercoopen vant huys te cort sullen comen daer bij te leggen.
Heemraden verclaeren de saecke soo lange te supercederen ter tijt ende wijle met den kerckenrade
ende H. Geest ende diacony armmeesters sal werden de saecke gecommuniceert, off sij  te vreden
sijn, int versoeck int laeste van den antwoorde geroert te willen consenteren dan niet , ende alsdan
verders gedisponeert te werden als naer behooren.
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Ordinaris rechtdach gehouden op woensdach den derden Juny 1665, present de schout,
Sterrenburch, Pieter Huygen, Teeuwen ende Aryen Cornelisz Bouw, heemraden in Alblasserdam.
16. Cleys Crijnen als voocht van Anneken Crijnen, eysser
contra:
Jan Pietersz Boom, gedaegde
Eyscht betaelinge van de somme van 32 gulden over twee jaren huyr van 1 hondt lants in
Vinckepolder over de jaren innondatie van 1659 ende 1663 gevallen, concluydeert tot condemnatie
ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde seght de huyr van den acker opgeseght heefft te laeten drijven ende denselven
echter naderhant noch aen hem door ymants tusschenspreecken gebruyckt heefft ende het eerste
jaer daer van maer getrocken te hebben 8 gulden ende t'laeste 11 gulden, des dat hij alle de
ongelden ende oncosten vant behavenen ende gebruycken daer boven noch betaelt heeft, sustineert
deselve somme daer v an geprocedeert voor sijn oncosten ende arbeyt hem wel te competeren ende
dat daeromme hem sijnen eysch ende concluysie int geheel behoort te werden ontseyt ende datter
geen provisie en valt.
Den eysser persisteert voor replycq als bij eysch.
Den gedaegde voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden ordonneren partijen te compareren op hoope van accoort.
Heemraden condemneren den gedaegde volgens sijn eygen presentatie met de somme van vijff
gulden bij accoort gemel t te mogen volstaen, te betaelen binnen den tijt van 14 dagen, condemneren
den eysser in de costen ter saecke deses gevallen.

17. Den selven eysser [Cleys Crijnen, als voocht van Anneke Crijnen]
contra:
Hendrick Ariensz Cortgie, gedaegde
Eyscht betalinge van de somme van 17 gulden ov er een jaer huyr van 7 hondt lants in Vinckepolder
over t'jaer innondatie 1663, concluydeert tot betal inge ende bij provisie tot namptissement cum
expensis.
Ende sijn partijen alsdoen onder den anderen verdragen dat den voornoemde Cortgie ter saecke hij
alsdoen weynich offte niet getrockken heeft, eens betaelen sal v ier carolus gulden.

18. Het dorp van Alblasserdam, eysser
contra:
Abraham Pijl, pachter van den dorpsimpost, gedaegde
Eyscht betalinge van de somme bij voorgaende rechtdach bij eysser geroert, alsnoch te voldoen.
De gedaegde seght alsnoch niet te connen voldoen voor ende aleer heemraden haer tot haer
gerechticheyt helpen, sustineert met deselve presentatie te mogen volstaen.
De secretaris als gelast van de Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam persisteert voor replycq.
De gedaegde voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden verleenen de gedaegde alsnoch uytstel den tijt van 14 dagen, omme onderentusschen
het gelt van hare parti jen te sien becomen.

19. Johan van Asperen, schout tot Alblasserdam
contra:
Cornelis Aryensz Romeyn gedaegde
Eyscht leverantie van staet ende inventaris van den boedel ende goederen bij hem ende sijn
huysvrouw zaliger in gemeenschap beseten offte exhibit ie van het testament ende acte van
uytsluytingh, concluydeert dat  den gedaegde daerinne sal werden gecondemneert binnen den tijt van
14 dagen te leveren, op pene dat den schout ende gerechte met den secretaris denselven wettelijck
sullen comen nemen, cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versochte deffault ende voort proffi jt vandien,
condemneert op de versochte eys van binnen 14 dagen te moeten doen.
Heemraden verleenen deffault ende voort proffi jt vandien den tweede citat ie over 14 dagen.
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20. Denselven eysser [Johan van Asperen]
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde
Eyscht betal inge v an de somme van 84 gulden, als borge voort buytelant? van Theunis Abrahamsz
Boer, t'welck op Mey ver leden al most betaelt sijn, volgend de acte van borghtocht daer van voor
heemraden van Alblasserdam verleden, concluydeert tot condemnatie ende bij  provisie tot
namptissement cum expensis.
Vermits de noncomparitie versocht deffault ende voort proffijt vandien namptissement.
Heemraden verlenen tegen den gedaegde deffault ende voort proffi jt vandien namptissement onder
cautie de restituendi indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te behooren, mette costen.

Ordinaris rechtdach gehouden tot Alblasserdam op woensdach den 16en Juny 1665, present t'volle
collegie van schout ende heemraden, excluys Redelijckheyt.
21. Johan van Asperen, schout tot Alblasserdam, ex officio eysser
contra:
Cornelis Aryensz Romeyn, gedaegde
Den eysser houdende het deffault voor gepurgeert versochte alsnoch dat den gedaegde soude
antwoorden op den eys ende concluysie opden voorgaende rechtdach bij den eysser gedaen ende
genomen cum expensis.
Den gedaegde antwoordende levert over seecker extract uyt den testamente bij hem en sijn
huysvrouw zaliger op den 28en September 1645 voor den notaris Eelbo ende seeckere getuygen
binnen de stadt Dordrecht residerende opgericht, sustineerende daer mede te mogen volstaen ende
bij refuys concluydeert tot anders offte verders ten fyne van niet ontfanckel ijck cum expensis.
Den eysser seght niet te vreden te sijn met  dat extract uyt het testament, maer begeert te hebben
copie van het geheel testament met sijn vrouw gemaeckt, persisteert verders voor replycq als bij
eysch.
De gedaegde seght t'selve niet te willen leveren, persisteert voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden ordonneren den gedaegde te leveren copie van het geheele testament bij hem met sijn
gedaegdesn huysvrouw gemaeckt binnen den tijt v an 14 dagen, mette costen.

22. Denselven [Johan van Asperen] in qualite als rentmeester van de Vrouw van
Alblasserdam, eysser
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, als borge van Theunis Abrahamsz Boer, gedaegde
Alhoewel den gedaegde den voorgaende rechtdach wel is gecondemneert bij provisie de somme
aldaer bij eysch geroert te namptisseren, heeft den eysser echter omme alle gevoegs wille nadien hij
seyde de dachvaerdich niet persoonelijck off door die het aen sijn huys hadt aengenomen te sijn
gedaen, hem nochmaels doen dachvaerden en te concluyderen dat den gedaegde alsnoch sal
hebben te antwoorden op denselven eysch ende concluysie aldaer gedaen ende genomen.
Den gedaegde antwoordende secht ongehouden te sijn voor ende aleer den eysser Theunis
Abrahamsz Boer principael niet en heeft ten uuttersten ge-executeert te betalen, concluydeert
derhalve alsnoch ten fyne van niet ontfanckel ijck cum expensis.
Den eysser sustineert volgens de acte van borchtocht daer v an sijnde t'selve ongehouden te sijn,
persisteert voor replycq als bij eysch.
Den gedaegde voor duplicq als bij  antwoorde.
Heemraden persisteren bij haer voorgaende interlocutoire vonnis offte namptissement, ordonneren
daeromme hem de v oorszeyde 84 gulden aen den eysser te namptisseren, onder cautie de
restituendo indien naermaels bevonden wert sulcx te behooren, mette costen.

23. Het dorp van Alblasserdam, eysser
contra:
Abraham Pijl, pachter van den dorpsimpost, gedaegde
Eyschen alsnoch betaelinge van de somme ten eersten rechtdage bij eysch geroert, affslaende 60
carolus gulden daer op bij den secretaris Willem van Dijck ontfangen, concluydeert tot condemnatie
ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
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Den gedaegde versochte alsnoch uytstel soo lange dat hij soude connen sien dat hij het met
gemoede offte door middel van executie daer hij sustineerde schout ende heemraden hem in mosten
helpen, van de gebreeckige alsnoch soude connen becomen.
Den secretaris sustineert hem dat versoeck behoort te werden ontseyt ende hij den deurwaerder
behoorde te werck te stellen om de parate executie op de gebreeckige te beginnen, doch dat schout
ende gerechten den deurwaerden int executeren moeten assisteren staet hij den gedaegde
volcomentlijck toe, sustineert hem geen meer uytstel te competeren, persisteert verders voor
replycq, als bij eysch.
Den gedaegde voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden verleenen den gedaegde alsnoch den tijt van 14 dagen uytstel, omme te sien off  hij het
alnoch met de beste gemoede van de gebreeckige sal connen becomen.

24. Willem van Dijck, secretaris to Alblasserdam, als gaermeester van de erffhuyscedulle van
Neeltge Stout in de qualite eysser
contra:
Cornelis Leendertsz woonende tot Alblasserdam, gedaegde
Eyscht betaelinge van de somme van twaelff gulden alsnoch resten van gecocht goet  int erffhuys
van Neeltgie Stout, concluydeert  tot betalinge ende bij provisie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versochte deffault ende voort proffi jt vandien
namptissement cum expensis.
Heemraden verleenen het 1e deffault ende voort proffij t vandien als naer rechten.

25. Denselven secretaris Van Dijck als last en procuratie hebbende van Bastiaen Loymans,
backer in Strijen, eysser
contra:
denselven Cornelis Leendertsz, gedaegde
Eyscht betaelinge eerst van de somme van veertich gulden 12 stuyvers als reste van 21 gulden 3
stuyvers die den voornoemde Cornelis Leendertsz over geleverde eetbaere waren ten tijden hij
aldaer onder Strijen kennip hadde is verschult ende noch de somme van 10 gulden 3 stuyvers als
reste van 17 gulden 3 stuyvers die W illem Claes Craensteecker daer vooren den voornoemde
Cornelis Leendertsz heeft gesecht te betaelen, sulcx dat de geheele somme t'samen is geweest 38
gulden 6 stuyvers, daer op bij haer beyden is betaelt  13 gulden 6 stuyvers, rest noch de voorszeyde
25 gulden tesamen, concluydeert tot betael inge ende bij  prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versochte deffault ende voort proffi jt vandien
namptissement cum expensis.
Heemraden verleenen het 1e deffault en voort proffij t vandien als naer rechten.

Ordinaris rechtdach gehouden op Woensdach den 8en Mey 1665, present t'volle collegie exempt
Redelijckheyt ende Claes Cornelisz.
26. Gilles Cornelisz Bode van den Nederwaert, requirant
contra:
Anneken Fredericx ende Pouwelsien Aryens, gedaegden
Is bij den voornoemden Gillis Cornelisz Bode van den Nederwaert aent collegie van heemraden
voornoemt versocht dat sij gelieffden het request bij hem aen alle de dorpen van den Nederwaert
gepresenteert, tot het gebruyck van de corte kade gelegen onder Alblasserdam, neffens de ander
dorpen te teeckenen ende hem te verleenen t'gebruyck van de kade voor soo veel haer dorp daer in
gerechticht is.
Heemraden verclaeren geensints te willen consenteren offte haer dorpsgoet wechgeven, oock niet te
willen lijden datter  eenich heyn op de kade soude gestelt werden.

27. Willem van Dijck, secretaris tot Alblasserdam, qualitate qua, eysser
contra:
Cornelis Leendertsz, woonende aldaer, gedaegde
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Omme alsnoch te antwoorden op den eys ende concluysie bij hem eyser ten voorgaende rechtdage
gedaen ende genomen, cum expensis.
Vermits de noncomparitie versocht deffault ende uyt crachte vandien namptissement.
Heemraden vermits den hoey oogst surgeren de saecke ter naester rechtdagh.

28. Het dorp van Alblasserdam, eysser
contra:
Abraham Pijl, pachter van den dorpsimpost
Eyschen alsnoch betaelinge van de somme van 348 gulden 19 stuyvers, af fslach 85 gulden daer op
aen den secretaris Van Dijck betaelt, bl ijft noch 253 gulden 19 stuyvers, concluyderen tot
condemnatie ende bi j prov isie namptissement cum expensis.
Den gedaegdens huysvrouw seght alsnoch niet te connen betaelen voor ende aleer sij v an
gebreeckige tappers selffs wert betaelt ende seght indien het dorp haer paraetel ijck doet executeren,
sij denselven deurwaerder oock acte van authorisatie sal geven tot het executeren van gebreeckige,
mits schout ende gerechten haer daer in assisteren.
Heemraden stateren de sake tot St. Jacob om alsdan met den Heere daer over te spreecken, ende
alsdan te sien, resolveren tot het beginnen van parate executie, injugeren de gedaegde middelertijt
haer devoiren te doen tot recouv reren van de resterende penningen.

Ordinaris rechtdach, gehouden tot Alblasserdam op Woensdach den 16en october 1665, present
t'volle collegie exempt Redelijckheyt ende Claes Cornelisz.
29. Pieter Cornelisz de Muyver ende Cornelis Lucas de Muyver, grutters in den dorpe van
Nieu Leckerlandt, eyssers
contra:
Jan Lambertsz veerman alhier, gedaegde
Eysschen betaelinge van de somme van 14 gulden 9 stuyvers over reste van geleverde grutten ende
gruttemerte volgens des eysschers register waerneffens copie wert gepresenteert, concluydeert tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
De gedaegdens huysvrouwe ontkent eenen sack bedragende 4 gulden 16 stuyvers, niet gehadt te
hebben,  maer wel de andere bedraegende t'samen 9 gulden 13 stuyv ers.
Den eyscher presenteert met solemnele eeden sijn boeck te v erifieren, concluydeert daerom tot
condemnatie ende bij prov isie tot namptissement cum expensis, persiteert voor replycq.
De gedaegde persisteert voor duplycq.
Heemraden mits den eysser sijn register met eeden verclaerende niet anders te weten dan oprecht te
sijn gehouden, condemneren den gedaegde de ge-eyschte somme aen den eysser te voldoen,
condemneren den gedaegde mede in de costen van desen processe.
Op heden heeft den selven Pieter Cornelisz den behoorlijcken eedt in juditio aen handen van den
schout Van Asperen gedaen.

30. De Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam etc, arrestant ende
eysscheresse
contra:
Baerent van Asperen, sluysmeester int Elshout ende Dirck Cornelisz Romeyn, woonende tot
Alblasserdam, soo voor hem selven ende  als erffgenaemn ende besitter van den boedel van
sijn vader zaliger Cornelis Cornelisz Romeyn, in qualite als mede voochden over de kinderen
van zaliger Adriaen van Asperen, in sijn leven secretaris tot Alblasserdam, gearresteerde ende
gedaegde respectyve.
Ten eynde de voorseyde gedaechdens bij vonnisse van heemraden van den dorpe van
Alblasserdam sullen werden gecondemneert aen opgemelte Vrouwe eysscheresse op te leggen ende
betaelt en namentli jck den voorszeyde Baerent van Asperen, gearresteerde ende eersten gedaegde
in desen, een gerecht derde part in de eene helff te ende den voorszeyde Dirck Cornelisz Romeyn,
laesten gedaegde, alleen de geheele wederhelffte van een somme van driesuysent negenhondert
negen gulden negen stuyvers ende eene penning, die de respectyve v oochden over de kinderen van
den voorszeyde overleden secretaris Van Asperen zaliger bij slot van hare reeckening aen
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opgemelte Vrouwe gedaen ende gesloten op den 25e April 1664 schuldich gebleven sijn, mits daer
aen affslach strecken sal t'gunt de Vrouwe eysscheresse bevonden sal werden in minderinge vandien
genoten te hebben, gereserveert deselve Vrouwe haer verder achterwesen aengaende t'voorseyde
slot omme t'selv e te vervoegen daer ende sulcx sij te rade werden sal, concluydeert daer omme dat
het gerecht op den voorseyde  Barent van Asperen als wel ende te rechte gedaen, stadtgrijpen ende
sijn volcomen effect sorteren sal, wijders int  regart van beyde de gedaegdens tot condemnatie v ant
voorszeyde ge-eyschte mette costen ende bij provisie tot  namptissement off te tot anderen.
De gearresteerden ende gedaegdens beyde in juditio present, bekennen achtervolgens hare
hantteeckeninge achter de reeckening gestelt de voorszeyde ge-eyschte somme affslach solutuum
schuldich te sijn, seggende met die woorden niet tegen den eysch te hebben.
Willem van Dijck voor de eysscheresse accepteert de bekentenis van de gedaegdens, versoeckt
daer op condemnatie cum expensis, persisteert voor replycq.
De gedaegdens persisteren voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden van den dorpe ende landen van Alblasserdam condemneren de gedaegdens ende
gearresteerde volgens haer eygen confessie de voorseyde somme aen de eysscheresse te betaelen
ende voldoen affslach t'gunt daer op bewesen sal werden affslach te moeten strecken, verclaerden
daeromme t'arrest op den voornoemden Barent van Asperen gedaen wel ende te rechte gedaen te
sijn, ende int regart van beyde de gedaegdens verclaeren daer vooren alle hare goederen verbonden
ende executabel, condemneren deselve in de costen van den processe tot taxatie ende moderatie
van heemraden voornoemt.

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdach den 7en January 1666, present t'volle collegie
40. Claes Cornelisz ende Pieter van Asperen, eysser
contra:
Jacob Lievens ende Cornelis Jansz, mitsgaders Cornelis Cornelisz Decker ende Bastiaen
Adriaensz als H. geest ende diacony armmeesters, alhier, gedaegdens
Den eyssers seggen ende de waerheyt is sulcx dat de gedaegdens in haren tijt als armmeesters
dienende aen eyssers hebben beloofft ende absoluyt ingestaen, voor soodanigen part als eenen
Bastiaen Adriaensz Bas met haer eyssers van een grient van de Vrouwe van Alblasserdam gelegen
int Nieuwelant van Alblasserdam, in huyre heeft  genomen, ende belooff t t'elckens te betaelen de
pachtpenningen ende behoort neffens haer te hacken ende gebruycken, t'is nu sulcx dat de
gedaegdens geen van beyde t'selven hebben naer gecomen, concluyderen daer omme dat de
gedaegdens sullen werden gecondemneert desleve huyre alsnoch alle den aenstaende tijt te
continueren ende behoorlijck volgens de verhuyringe te gebruycken en te betaelen t'elckens neffens
haer de pachtpenningen bij haerluden gesamentlijck geloofft, concluydeert tot condemnatie mette
costen, daeromme alreede gehadt ende gedaen off te alsnoch te hebben ende doen.
De gedaegdens alle present waer van de genoemde drie ontkennen expresselijck yetwets
dienaengaende te hebben gedaen ende geloofft, doch Jacob Lievens bekent t'selve in qualite als
armmeester ende niet in sijn particulier gedaen te hebben.
D'eyssers seggen dat alle de gedaegdens t'selve wel expresslijck hebben gelooft, persisteert  voor
replycq als bij eysch.
Den gedaegdens voor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden ordonneren de eyssers te brengen behoorlijck bewijs van haer gesustineerde, omme
t'selve ten naesten rechtdagh gesien ende Pouwelsie Cornelis daer op gehoort sijnde, voorts
gedisponeert te werden als naer rechten.

41. Willem van Dijck, secretaris tot Alblasserdam
contra:
Pieter Cornelisz Stout, alias Croon, gedaegde
Versoeckt uytlegginge van seeckere 12 gulden over gecochten houw van de kinderen v an Jan
Aerden gecondemneert cum expensis.
Heemraden verleenen hem uytstel tot den naesten rechtdach.

Ordinaris rechtdagh, gehouden op Woensdach den 13en January 1666, present t'volle collegie.
42. Claes Cornelisz en Pieter van Asperen eyssers
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contra:
Jacob Lievens ende Cornelis Jansz Cleys, mitsgaders Cornelis Cornelisz Decker ende
Bastiaen Adriaensz, als gewesene diacony ende H. Geest meesters van Alblasserdam,
gedaegdens.
Omme te produceren bewijs ende te hooren de weduwe van Bastiaen Adriaensz Bas zaliger.
De eyssers produceren seeckere verclaringe gepasseert voor den notaris Willem v an Dijck ende
seeckere getuygen tot Alblasserdam residerende daer deponens in sijn Leendert Thoen ende Thijs
Pietersz, van date den 11 Jan. 1666.
De weduwe seght noeyt ymant tot borge versocht te hebben.
Alle de voorszeyde armmeesters in juditio present, persisteren als bij  hare antwoorde ten
voorgaende rechtdage is gedaen ende aldaer staet uytgedruckt.
De eyssers persisteren voor replicq.
De gedaegdens voor duplicq.
Heemraden ordonneren de drie gedaegdens die elcke de saecken gantsch ontkennen, voor heden
ende 14 dagen, sijnde de nasesten rechtdagh, te brengen behoorlijcke ende sufficant bewijs van haer
gesustineerde, offte dat anders recht gedaen sal werden, op de bewijsen alrede bij de eyssers ge-
exhibeert.

43. Jan Hendricksz Cortge, woonende alhier, eysser,
contra:
de erffgenamen van Jan Jansz Dam, gedaegdens.
Eysscht betaelinge van de somme van 53 gulden 5 stuyvers over geleent gelt ende speelgelt, met
den overleden affgereeckent op St. Jacob verleden een jaer, concluydeert tot condemnatie en de
prov isie tot namptissement cum expensis.
De gedaegdens in juditio present, seggen van de geheele saeck niet te weten, versoecken
daeromme dat den eysser behoorlijck bewijs sal moeten brengen.
Den eysser neempt aen t'selve te doen, persisteert voor replicq.
De gedaegdens persisteren voor duplicq.
Den eysser heeft geproduceert in persoon tot getuygen mr. Huygh Gi jsberts Muyen ende Aryen
Cornelisz Crijnen, dewelcke hebben verclaert hier in juditio dat den overleden deselve ge-eysste
somme aen eyssers effectyvelijck schuldich is.
Heemraden stateren de sake over 14 dagen, ten naesten rechtdage.

Ordinaris rechtdach gehouden den 27en January 1666, present t'volle collegie.
44. Claes Cornelisz ende Pieter van Asperen
contra:
Jacob Lievens ende Bastiaen Adriaensz als H. Geest, ende Cornelis Jan Cleysz ende Cornelis
Cornelisz Decker als gewesene diacony armmeesters van Alblasserdam, gedaegdens.
Ten eynde de gedaegdens volgens t'laeste appoinctement sullen hebben te exhiberen behoorlijck
bewijs van haer gesustineerde.
De drie gedaegdens eysschen copie autenticq uyt de attestatie bij de gedaegdens verleden
rechtdage ge-exhibeert ende dachten [..]  omme daer op te antwoorden.
De eyssers sustineren ongehouden te sijn aen haer copie te leveren, alsoo haer geordonneert hare
bewijsen op heden te exhiberen, sustineerende dat deselve gehouden sijn op heden t'selve te doen,
persisteert voor replicq.
De gedaegdens persisteren voor duplicq, als bij haer versoeck.

45. Willem Dircksz Schit ende Jan Cornelis Bode, eyssers
contra:
Pieter Ariensz Backer, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 17 gulden 7 stuyvers over t'cappitael v an een obligatie,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie versochten def fault ende voort proffi jt vandien als naer rechten.
Heemraden verleenen het 1e deffault met proffij t van dien als naer rechten, v ergunnen een tweede
citatie.
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46. Jan Hendricksz Cortgie,  eysser
contra: 
d'erffgenamen van Jan Jansz Dam, gedaegdens.
Den eysser eyscht alsnoch betaelinge van de somme ten voorgaende rechtdage bij eysch geroert,
cum expensis.
De gedaegdens in juditio present, seggen niet van meeningen te sijn yetwets daer van te geven alsoo
sij geen tij t noch somme noch plaetse te wijsen waer het geschiet is.
Den eysser seght hem van de ge-eyschte somme een merckelijcke partije uyt sijn beurs geleent te
hebben, persisteert voor replicq, ende presenteert behalven sijn getuygen oock t'selve te verclaren.
De gedaegdens persisteren voor replicq.
Heemraden ordonneren den eysser ten naesten rechtdagh pertinent te seggen hoe veel gelt hi j hem
geleent heeft ende niet te weten waer toe hij het besteet heeft.

Ordinaris rechtdach gehouden op Woensdach den 10e february 1666, present t'volle collegie,
exempt Claes Cornelisz.
47. Pieter Cornelisz Muys ende desselffs kinderen, eyssers
contra:
de gemeene bloetvoochden van de onmondige naergelaete weeskinderen van Adriaen van
Asperen zaliger, in sijn leven secretaris alhier tot Alblasserdam, gedaegdens.
D'eyssers eysschen betaelinge van de somme van seven hondert tweeendertich gulden over t'geen
den voornoemden secretaris over gehaelde bieren als anders sedert den jare 1657 aen eyssers is
verschult volgens de geteeckende reeckeningh schultregister ende liquidatie, daer van sijnde affslach
t'geen denselven secretaris voor d'eyssers aen ongelden als anders heeft verschoten ende oock
eenige betaelinge daer op gedaen, concluydeert tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement
cum expensis.
Vermits de bloetvooght van s'moeders sijde in gebreecken blijft te antwoorden versochte deffault
ende uyt crachte vandien dat hi j in qualite bij  provisie als vooght sal werden gecondemneert in de
helfte van de voorgeroerden eys, in voegen die is leggende.
Schout Jan, als vooght v an s'vaders sijde, seght te vreden te sijn dat de heemraden ordonneren
partijen te compareren omme te liquideren.
Muys accepteert die presentie mits geschiedende binnen 8 dagen ende dengenen die bij sloote van
reeckening te cort sal comen daerinne alsnu werde gecondemneert, persisteert voor replicq.
Den schout voor duplicq.
Heemraden ordonneren partijen van s'vaders sijde binnen den tijt van 14 dagen met den anderen te
liquideren ende den genen die bij sloote van reeckeningh te cort sullen comen condemneren
denselven in deselve halve somme mette costen ende int regart van de vooght van s'moeders sijde
verlenen deffault ende uyt crachte vandien condemneren hem de ge-eyste halve somme affslach
solutum bij provisie te namptiseren onder cautie de restituendo indien naermaels bevonden wert te
behoren, mette costen.

48. Sr. Cornelis Berendrecht, notaris ende procureur binnen de stadt Leyden, eysser
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, woonende tot Alblasserdam, soo voor sijn selven ende als besitter
van den boedel van sijn vader Cornelis Aryensz Romeyn zaliger, gedaegde.
Eyscht betaelinge van somme van 300 gulden over twee jaren costgelt van Leendert van Asperen,
verschenen in de jaren 1664 ende 1665, tot 150 gulden s'jaers, waer voor bi j den voornoemden
Romeyn ende sijnen vader zaliger is geseyt, volgens de bewijsen daervan sijnde, daer van copie
wert geproduceert, concluydeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde versoeckt uytstel 14 dagen.
Van Dijck consenteert in t'selve.

49. Willem Dicksz Schit ende Jan Cornelisz Bode, eyssers
contra:
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Pieter Aryensz Backer, gedaegde.
Als ten voorgaende rechtdage.
Vermits de noncomparitie versochte eysser deffault ende voort proffijt vandien condemneert.
Heemraden f iat 2e deffault ende voort proff ijt  vandien condemneert cum expensis.

50. Jan Hendricksz Cortge, eysser
contra:
d'erffgenamen van Jan Jansz Dam, gedaegdens.
Omme te seggen hoeveel daer aen geleent gelt geweest is ende waer toe besteedt.
Den eysser seght dat pertinent niet te weten, maer wel gesamentli jck als ge-eyscht is, ende
presenteert sijn gesustineerde met eeden te stercken.
De gedaegdens, present, seggen indien hij pertinent kon seggen hoeveel t'geleent gelt ende
speelgelt, op wat tijt en plaets t'selve is geschiet souden sien, ende sustineren daeromme
ongehouden te sijn yets dienaengaende te betaelen.
Den eysser voor replicq.
Den gedaegdens voor duplicq.
Heemraden, vermits den eysser sijn verschoten gelt niet en weet te begrooten en men op speelgelt
geen rechten can off mach doen, ontseggen den eysser sijnen eys ende concluysie op ende jegens
de gedaegdens gedaen ende genomen, condemneren hem in de costen van de processe.

Ordinaris rechtdach gehouden op Woensdach den 24en february 1666, present Sterrenburgh, Pieter
Huygen, Teeuwe, Bouw, Focker, ende Claes Cornelisz, heemraden in Alblasserdam.
51. Sr. Cornelis van Berendrecht, notaris ende procureur binnen de stadt Leyden, eysser
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, woonende tot Alblasserdam, soo voor sijn selven ende als besitter
van de boedel van sijnen vader Cornelis Aryensz Romeyn zaliger, gedaechden.
Omme te antwoorden.
Den gedaegde in juditio present, seght dat sijn vader te vreden is geweest dat de penningen uyt den
boedel souden betaelt werden, sustineert daer omme dat deselve uyt den boedel moeten comen.
Van Dijck seght wel expresselijck te ontkennen dat den voornoemden Cornelis Aryensz Romeyn, des
gedaegdens vader, daer simpelij ck mede te vreden is geweest, maer dat den gedaegde ende sijnen
vader zaliger beyde haer in haer prive ende in geenderhande qualiteyt daer vooren bij m issive ende
hantteeckeninge hebben verbonden, persisteert v erders voor replicq als bij  eysch.
Den gedaegde seght dat den schout ende den penningmeester Van Asperen hem hebben besteet
ende de penningen geloofft ende daeromme sustineert dat uyt den boedel moet comen, ende bekent
mede wel dat de geseyde missyve bij  sijnen vader om de besteedingh simpelijck te approbeeren
ende anders niet is geteeckent, maer off bij hem geteeckent is, seght dat niet te weten, persisteert
verder voor duplycq als bij antwoort.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyschte somme bij  provisie te namptiseren, onder
cautie de restituendo indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te behoren, condemneren
hem mede in de boete van de ongefondeerde processen ende in de costen van denselven processe,
gerserveert sijn actie tegen den boedel van den voornoemden secretaris Van Asperen zaliger omme
te institueren daer en soo hij te raden werden sal.

Extra-ordinaris rechtdagh gehouden op dynsdach den 1en Juny 1666, present den schout,
Sterrenburgh, Pieter Huygen, Teeuwen ende Claes Cornelisz.
52. Jasper Leendertsz, woonende tot Giessendam, soo voor sijn selven ende voor Maritge
Melsen, sijn schoonmoeder, in die qualiteyt eysser
contra:
Aryen Cornelisz Vletter, woonende alhier, gedaegde.
Eyscht betalinge eerst van de somme van 80 gulden over t'gunt Maritge Melsen ende noch de
somme van 126 gulden 13 stuyvers 5 penningen, over soo veel hem per reste van de cooppenningen
van seecker huys ende erve, staende ende gelegen aen den Kinderdijck, competeert, makende
t'samen 206 gulden 13 stuyvers 5 penningen, wegens den custingh brieff  daer van sijnde, met den
intrest van den geheelen brieff, naer de respectyve verschijndagen daer op verloopen, concluydeert
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tot condemnatie ende bi j prov isie namptissement cum expensis.
De gedaegdens huysvrouw in juditio present presenteert den intrest aenstonts te betaelen, maer tot
het capitael geen raet te weten, versochte derhalven atterminatie.
Den eysser persisteert voor replicq.
Den gedaeegde voor duplicq.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyschte somme van 206 gulden 13 stuyvers 5
penningen, met den geheelen intrest van de somme van 460 gulden, sijnde den inhout van den
custingh brieff die de eyssers weduwe als lijfftochtenaresse competeert als eys te betaelen, verclare
daer vooren alle sijne goederen verbonden ende executabel.

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdagh den 2en September 1666, present t'volle collegie
exempt Redelijckheyt ende Focker.
53. Leentge Jansdr, weduwe van Jacob Theunisz, in sijn leven molenaer tot Amsterdam,
eysseresse
contra: de gesamentlijcke erffgenamen van Maritge Pleunen Muys zaliger, gedaegdens.
Eyscht betaelinge eerst van de somme van 100 gulden over soo veel haer van de vertichtingh van
haer vaders goet ende susters besterffenis is competerende, af fslaende dat daer op bewesen sal
werden betaelt te sijn, met den interest vandien na den tijt volgend de vertichtingh, noch de somme
van 50 gulden als bij Leentge Jans aen haer moeder tot betaelinge van haer gecocht huys de eerste
reys ge-employeert  heeft op interest verschoten, met den interest vandien naer v erloop des ti jts,
noch een somme van 100 gulden bi j haer tweede coopingh vant huys aen haer moeder verschoten,
mede met den interest naer den ti jt als vooren, maeckende t'samen 250 carolus gulden, met de
interesten vandien, concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Niesgie Pieters, in absentie van haer man, gedaegde voor soo veel haer aengaet, Aert Cornelisz
mitsgaders v oor sijn portie ende voor de andere mede gedaegdens, sustineren vermi ts de eyseresse
de gedaegdens geen behoorlijcke eys ende copie autentycq waer op de eysseresse haer eys fondeert
en heeft toegehouden, ongehouden te sijn omme te antwoorden, concluyderen ten dien fyne van niet
ontfanckel ijck ende tot absolutie v an de instantie cum expensis.
De eyseresse seght aen den secretaris ordre heeft gegeven omme behoorlij cke citatie nef fens de
copien vandien te leveren, sustinerende derhalven ongehouden te sijn te betaelen de costen.
Heemraden vergunnen aen de gedaegdens de versochte copie uyt  den eysch tegen den naesten
rechtdagh, reserveren de costen ten uyteynde van de saecke.

54. Deselve Leentge Jans, eyseresse
contra;
Leentgen Aerts, gedaegde.
Eyscht betael inge v an de somme van vijf fentseventich carolus gulden met 7 a 8 jaren interest
vandien, bij deselve gedaegde van haer eyseresse op interest gelicht, concluydeert tot condemnatie
ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Aert Cornelisz wegens sijn moeder, gedaegde, vermits de eysseresse aen de gedaegde geen
behoorlijcke eys offte copie waer op sij deselve fondeert heeft gesonden, sustineert ongehouden te
sijn te antwoorden, concludeert ten dien eynde van niet ontfanckelijck en absolutie van de instantie
cum expensis.
De eyseresse seght aen den secretaris ordre heeft gegeven omme behoorlij cke citatien nef fens de
copien vandien te leveren, sustinerende derhalven ongehouden te sijn te betaelen de costen.
Heemraden vergunnen aen de gedaegde de versochte copie uyt den eysch tegen den naesten
rechtdach, reserveren de costen ten uyteynde van de saecke.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam, op woensdach den 15en September 1666, present
t'volle collegie exempt den schout, Redelijckheyt, Bouw ende Focker.
55. Leentge Jansdr., weduwe van Jacob Thonisz, in sijn leven molenaer tot Amsterdam,
eysscheresse
contra:
de gesamentlijcke erffgenamen van Martige Pleunen Muys zaliger, gedaegdens.
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Heemraden, partijen gehoort hebbende, houden de saecke in state.

56. Eodem eyscheresse [Leentge Jansdr.]
contra:
Leentgen Aerts, gedaegde.
Heemraden, partijen gehoort,  houden de seacke in state, ende ordonneren partijen te compareren
huyden over 14 dagen s'morgens ten 10 uyren precys, waer toe uyt den haeren sijn ge-eligeert
[namen ontbreken] omme partijen indient doenli jck is te vereenigen, onvermindert yder sijn goet
techt.

Ordinaris rechtdach gehouden op Woensdach den 29en September 1666, present t'volle collegie,
exempt Redelijckheyt ende Focker
57. Cornelis Hermansz van Veen,  schuytmaecker alhier, eysscher
contra:
de weduwe van Huygh Aryensz, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 54 stuyvers over soo veel Cornelis Willemsz Frater over
reparatie van een schuyt aen hem eysscher was geschiet, daer voor bij haer gedaegde is geseght,
concludeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie van de gedaegde versoeckt deffault met proffij t vandien als naer rechten.

58. Idem eysscher [Cornelis Hermansz van Veen]
contra:
Cornelis Roocken, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 6 gulden 4 stuyvers over reparatie van een schuyt ende paer
riemen, concludeert tot condemnatie ende bij prov isie tot nampitssement cum expensis.
Vermits noncompari tie van de gedaegde versocht deffault met proffij t vandien naer rechten.
Heemraden fiat.

59. Leentgen Jansdr., weduwe van Jacob Thonisz, in sijn leven molenaer tot Amsterdam,
eyscheresse
contra: de gesamentlijcke erffgenamen van Maritge Pleunen Muys zaliger ende Leentgen
Aerts in haer particulier gedaegde.
Achtervolgens den voorgaende appoinctement verleent bij heemraden alhier ten fyne omme te
compareren voor heemraden commissarissen op hoope van accoort, soo sijn op heden voor Jan van
Asperen, schouth, Claes Sterrenburgh, Pieter Huygen, Aryen Cornelisz Bouw ende Claes Cornelisz,
heemraden in Alblasserdam, gecompareert de voornoemde Leentge Jans als eysscheresse,
geassisteert met Engelbrecht van der Grijp, secretaris tot Rydderkerck ter eenre, Wouter Jansz
Muys, Niesge Pieters, huysvrouw van Cornelis Jansz Muys ende Aert Cornelisz, soo voor hem
selven  als wegens sijnen broeder Aryen Cornelisz, kinderen van Cornelis Cornelisz, alle
erffgenamen van Maritge Pleunen Muys zaliger, mitsgaders Leentgen Aerts als haer particul ier
raeckende ter andere sijde, alle geassisteert met W illem Carl incx, schout ende secretaris tot
Heerjansdam, sustinerende de voornoemde eysscheresse haer te competeren alsnoch seeckere
somme tot suplement van hare legitt ime portie in het testament van haer moeder zaliger voor den
notaris Eelbo gemaeckt alsmede dat de gedaegdens haer behoorde te leveren staet ende inventaris
van den boedel omme deselve te begrooten, item noch 100 gulden die haer uyt de vertichtingh van
haer vaders goet, affslaende solutum noch waren competerende alsmede noch een derde part van
de successie van haer overleden suster Annitgie Jansdr., item noch seeckere 150 gulden die sij haer
moeder in twee reysen tot coopingh van haer huys op interest hadde verschoten, ende laest van
Leentge Aerts particulierli jck 75 gulden die sij aen de selve op interest mede hadde gedaen, alles
ende yder partije met de respectyv e interesten vandien a tempore more, daer op aen de sijde vande
gedaegden voor het meerendeel t'contrarie gesustineert sijnde, offte eeniche debatten ende affslach
tegen deselve posten geallegeert, sijn deselve partije omme verdere moeilijckheden te ontgaan ende
processen voor te comen, door intercessie van de voorszeyde schouth ende gerechten ende hare
assistenten geaccordeert ende verdragen dat deselve Leentge Jans, eysscheresse, eens en voor al
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haer gesutineerde sal hebben ende genieten, de somme van hondert en tsestich carolus gulden tot
20 stuyvers t'stuck, te betalen met een obligatie ten laste van Damas Wil lemsz Deught als principael
ende Huygh Aryens ende Jan Willemsz Deught als borge ende mede principael,  houdende 117
gulden cappitael ende aen interest 8 gulden 12 stuyvers 8 penningen ende de resterende 3 gulden 7
stuyvers 8 penningen aen gelt, dewelcke sij oock op heden ontfangen ende genoten heeft. Waer
mede sij eysscheresse dan ten vollen neempt contentement ende genoegen, beloovende verders  off
int regart van de 75 gulden v an Leentgen Aerts die door den bailju van Zuythollant in den boedel
vande voorszeyde Maritge Pleunen Muys daer sij Leentgen Aerts die in gebracht hadde, waren
gearresteert, eenige moeieli jckheyt quam te ontslaen, haer daer van te indemneren, waer mede
partije alle hare questien af f, doot ende te niette sullen sijn, met compensatie v an costen.
Beloovende daeromme ter wedersijden malcanderen ter saecke voorszeyt  niet meerder te sullen
moeyen, maenen of fte molesteren, di rectelijck of fte indirectel ijck, in rechten of fte daer buyten,
renuntierende derhalven v an alle reductien, gratien, relivementen ende anders die haer in desen
soude mogen patrocineren, beloovende haer daer mede noeyt te sullen beroepen onder verbande
van hare persoonen ende goederen, stellende deselve ter bedwange van allen rechteren ende
rechteren, ende specialijck der Hov e van Hollant cum expensis. In oirconde desen gestelt op den 9
October 1666.
wg: dit merck is gestelt bi j Leentge Jans

Nyesghen Pyeters
dit ist merck van Leentgen Aerts
Wouter Janssen Muys
Dit merck is gestel t bij  Aert Cornel isz

Mij present Willem v an Dijck 1666

Ordinaris rechtdach gehouden op donderdach den 28 December 1666, present den schout,
Sterrenburch, Pieter Huygen, Aryen Pleunen Bouw ende Claes Cornelisz.
60. De H. Geest armmeesters van Alblasserdam
contra:
Ocker Cornelisz sluysmeester alhier, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 130 carolus gulden, off soo veel min off meer als bij liquidatie
bevonden sal werden te behooren, over soo veel den selven over geleent gelt aen den weduwe van
Wouter Pietersz schipper zaliger schuldich was ende bij deselve aen desen armen gelegateert,
concluydeert tot betael inge ende bij prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde bekent voor sijn helft de schult ende secht dat Jan Huybertsz de wederhelft schuldich
is, versoeckt atterm inatie den tijt v an 2 maenden.
Heemraden verleenen den gedaegde atterminatie den tij t van 6 weecken mits stellende cautie ende
refonderen de costen.
Compareerde in juditio de schout Van Asperen ende verclaerde hem te stellen cautie voort
voorszeyde interlocutoir vonnis, actum ut supra.

61. Abraham Pijl, als pachter van den dorpsimpost tot Alblasserdam, eysscher
contra:
de voochden van de kinderen van de secretaris Van Asperen zaliger, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 50 gulden over een jaer dorpsimpost verschenen den 1en
September 1661, concluydeert tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement.
Den schout ende Dirck Cornelisz Romeyn in juditio present seggen ongehouden te sijn te antwoorden
voordat de andere mede voochden oock sijn gedachvaert.
Heemraden ordonneren den eysscher de andere mede voochden tegen den 1en rechtdach over 14
dagen mede te dagvaerden.

62. Ad idem, eysscher [Abraham Pijl]
contra:
Aryen Joppen, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 50 gulden over 2 jaren dorpsimpost 1665 ende 1666 tot 25
gulden s'jaers ende noch 3 gulden op t'jaer 1664 te cort betaelt, concluydeert tot condemnatie ende
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bij provisie tot namptissement cum expensis.
Vermits hij v oor de dachvaerdinge al van huys is geweest ende noch niet thuys is en sijn vrou in de
craem leyt, heef ft niet connen compareren.

63. Idem eysscher [Abraham Pijl]
contra:
Ockter Cornelisz, gedaegde
Eyscht betaelinge van de somme van 30 gulden over 4 jaren dorpsimpost tot 7 gulden 10 stuyvers
s'jaers over de jaren 1663, 1664, 1665 ende 1666, concluydeert tot condemnatie en bij prov isie tot
namptissement cum expensis.
Den gedaegde secht niet gesint te sijn soo veel voor dese jaren te geven, als sustinerende niet meer
als 5 gulden s'jaers schuldich te sijn, presenterende die te betaelen.
Den eysscher persisteert voor replicq als bij  eysch.
Den gedaegde voor duplicq als bij  antwoorde.
Heemraden condemneren hem gedaegde de ge-eyschte somme van 30 gulden aen den eysscher te
betaelen, verclaren daer vooren alle sijne goederen verbonden ende executabel mette costen.

64. Ad idem eysscher [Abraham Pijl]
contra:
de weduwe van Huych Aryensz, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 10 gulden over een jaer dorpsimpost Anno 1666, concluydeert
tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement.
Vermits de noncompari tie vande gedaegde versocht deffault ende voort proffi jt vandien als naer
rechten.
Heemraden verleenen het eerste deffault met proffij t vandien als naer rechten.

65. Ad idem [Abraham Pijl]
contra:
Jan Lambertsz, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 12 gulden over 2 jaren dorpsimpost Anno 1665 ende 1666,
concludeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Des gedaegdens huysvrouw bekent schuldich te sijn in als 6 gulden, is te vreden te betalen.
Den eyssers persisteert voor replicq als bij eysch.
Den gedaegde voor duplicq als bij  antwoord.
Heemraden condemneren den gedaegde aen de eysscher te betaelen de somme van 8 gulden,
verclare daervoor alle sijne goederen verbonden ende executabel, mette costen.

66. Denselven eysscher [Abraham Pijl]
contra:
de weduwe van Jacques Corstiaensz, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 25 gulden over 1 jaer dorpsimpost, verschenen den jare 1666,
concludeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
De gedaegde sustineert dat het geen heel jaer beloop, ende alsnoch niet en can betalen, versoeckt
daerom verminderinck ende uytstel.
Heemraden hebben opt verbli jff v an schout ende gerechten de gedaegde gecondemneert in de
somme van vijff gulden, verclaren daervooren hare goederen verbonden ende executabel.

67. Abraham Pijl, pachter van de voorszeyde impost, eysscher
contra:
Jan Huybertsz, gedaegde.
Eyscht betael inge v an de somme van 100 carolus gulden over 4 jaren impost, tot 25 gulden s' jaers,
anno 1663, 1664, 1665 ende 1666, concluydeert tot condemnatie ende bi j provisie tot namptissement
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cum expensis.
De schout voor den gedaegde bekent de schult, is te vreden te betalen.
Den eysscher versocht daerop condemnatie.
Heemraden condemneren den gedaegde volgens sijn eygen confessie, de ge-eyschte somme te
betaelen, verclaren daer vooren si jne goederen verbonden ende executabel cum expensis.

68. Ad idem, eysscher [Abraham Pijl]
contra;
Den schout Van Asperen, gedaegde.
Eyscht betael inge v an de somme van 96 gulden over 8 jaren dorpsimpost tot 12 gulden s'jaers,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den schout sustineert met 6 gulden 'sjaers, sijnde 48 gulden te mogen volstaen.
Compareerde in juditio Pieter Huygen, heemraet alhier ende verclaerde hem selven gestelt ende
geconstitueert te hebben als borge ende principael voor soodanige somme van penningen als
Abraham Pijl ter saecke van ontfangen dorpsimpost aent dorp van Alblasserdam is verschult, omme
bij mancquement van betaeling deselve penningen selve te betaelen, onder behoorlijcke renunciatie
ende verbande van rechten daer toe staende ende specialijck de parate executie t'Hoff van Hollant.
t'Oirconde geteeckent datum alsboven.
wg. Pieter Huyghen

69. Abraham Pijl als pachter van den dorpsimpost,  eysscher
contra;
de kinderen van den secretaris Van Asperen zaliger, gedaegden.
[Verder geen tekst]

70. Ad idem eysser [Abraham Pijl]
contra:
Aryen Joppen, gedaegde
[verder geen tekst]

71. Eodem eysser [Abraham Pijl]
contra:
de weduwe van Huych Aryensz, gedaegde
[verder geen tekst]

72. Claes Jansz Winter, eysser,
contra
Jan Jansz Compeer, soo voor hemselven als voor sijn kint geprocreert bij Jacomijntge Jans
Winter, gedaegde.
Eyscht betaelinge van elcx veert ich gulden 13 stuyvers, maeckt tsamen 81 gulden 6 stuyvers over
soo veel hen uyt den boedel van Jan Aertsz Winter zaliger volgens de liquidatie daer van sijnde, van
de voorszeyde Jan Jansz en sijn kint elcx voor de helft compt, concluydeert tot condemnatie ende bij
prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde seght eerst de oncosten in de proceduyren gevallen wederomme te wil len hebben, eer
hij de somme wil bekennen ende betaelen,  ende dat hij Claes Jansz Winter hem tot dien eynde de
declaratien ende papieren daer van moet opleveren.
Heemraden ordonneren partijen ten naesten rechtdage te exhiberen de scheydinge ende deylinge
van des vaders Jan Aertsz W inters boedel, om tselve gedaen sijnde voorts gedisponeert te werden
naer behooren.

Ordinaris rechtdach gehouden tot Alblasserdam den 29en december 1666, present den schout,
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Pieter Huygen, Aryen Cornelisz Bouw, Claes Cornelisz ende Adriaen Pleunen Bouw, heemraden.
73. Abraham Pijl als pachter van den dorpsimpost tot Alblasserdam eysser,
contra: de voochden van de kinderen van de secretaris van Asperen zaliger, gedaegden.
Omme te antwoorden.
Den schout ende den penningmeester van Asperen in juditio present, seggen niet anders te weten als
off den overledene is mede pachter geweest ende ... dat de eysser gehouden is te bewijsen wie
eysser de 50 gulden s'jaers geloofft heeft, sustinerende ongehouden te sijn, soo veel te betaelen,
ende dat oock 6 weecken ende de marct 1661 minder is als de drie jaren, sustinerende daeromme
ongehouden te sijn in den eys ende concluysie hier vooren gedaen en genomen.
De eysser seght wel expresselijck te ontkennen den secretaris oyt pachter is geweest ende dat den
selven secretaris haer de 50 gulden s'jaers heeft gelooft, presenterende t'selve met eeden te
bevestigen, persisteert  verders voor replicq als bi j eys.
De gedaegden voor duplicq als bij  antwoorde.

74. Ad idem, eysser [Abraham Pijl]
contra:
Aryen Joppen, gedaegde.
Omme te antwoorden.
Den gedaegde seght als de eysser bewijsen can dat hij de somme schuldich is, met advys van
rechtsgeleerden, seght alsdan te vreden te sijn te betaelen.
De eysser secht dat sij de volle 8 jaren moet betaelen, dat sij alsdan de vol le 8 jaren oock van hem
gedaegde moet hebben, ende tegen de 7 maenden off m inder betaelende, is te vreden dat den
gedaegde  oock daer tegen sal betaelen.
Heemraeden ordonneren partijen ten naesten rechtdage over 14 dagen andermael te compareren,
ende dan elcx haer bewijsen te exhiberen.

75. Eodem Eysser [Abraham Pijl]
contra:
de weduwe van Huygh Aryensz, gedaegde.
Vermits de noncomparit ie het 2e deffaul t ende condemnatie cum expensis.
Heemraden het 2e deffaul t ende verleenen den derde citatie.

76. Claes Jansz Winter, eysser
contra:
Jan Jansz Compeer, gedaegde.
Omme te exhiberen den staet ende scheydinge van den boedel van Jan Aertsz Winters boedel,
seght den eysser daer noeyt geen van geweest is en daerom niet can exhiberen.
Heemraden ordonneren partijen alsnoch nader bewijs van geschrift off  persoonen te brengen ende
alsdan tselve gedaen sijnde verders gedisponeert te werden als naer behooren.

Ordinaris rechtdach gehouden op woensdach den 26en January 1667, present den schout,
Sterrenburch, Pieter Huygen, Aryen Cornelisz Bouw, Claes Cornelisz ende Aryen Pleunen Bouw.
77. Abraham Pijl, pachter van den dorpsimpost tot Alblasserdam, eysser,
contra:
de voochden van de kinderen van den secretaris Adriaen van Asperen zaliger, gedaegden.
Versoeckt alsnoch condemnatie op den voorgaenden eys ende concluysie cum expensis.
Den schout, vermi ts de andere voochden niet en sijn gecompareert , versoeckt atterm inatie ten
naesten.

78. Ad idem, eysser [Abraham Pijl]
contra:
Aryen Joppen, gedaegde.



-23-

Versoeckt als boven condemnatie cum expensis.
Den gedaegde antwoordende secht alsnoch te vreden te sijn te betaelen tegen den 7 maenden,
sustineert daermede te mogen volstaen.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste somme tegen de een jaer en 7 maenden met
gunt van outs rest te betaelen, verclaeren daer vooren alle sijne goederen verbonden ende
executabel.

79. Eodem eysser [Abraham Pijl]
contra:
de weduwe van Huych Aryens, gedaegde.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde, versoeckt deffault ende voort proffi jt vandien
condemnatie cum expensis.
Heemraden condemneren de gedaegde de ge-eyschte somme te betaelen, verclaerende daer vooren
alle hare goederen verbonden ende executabel cum expensis.

Ordinaris rechtdach, gehouden op Woensdach den 9en Maert 1667, present t'volle collegie exempt
Cornelis Aryensz Teeuwen ende Aryen Pleunen Bouw.
80. Jan Abrahamsz woonende alhier, eysser,
contra:
Pieter Aryensz Backer, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 25 gulden over ontfangen arbeytsloon vant maecken van dijck
ontrent de Scherluynder Stoep, van den penningmeester Van der Kolck in den jare 1666 ontfangen,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde bekent absolutelijck den voorenstaenden eys ende conclusie, maer levert  over een
specificatie van verschot ende verlet int ontfangen vant v oorszeyde gelt, houdende voorders eyssers
helft 23 gulden 12 penningen, presenteert t'resterende te voldoen.
Den eysser persisteert voor replicq.
Den gedaegde voor duplicq.
Heemraden ordonneren den eysser te haelen bewijs van de penningmeester Van der Kolck tot
Gorcum, dat den gedaegde de ge-eyste penningen voor hem eysser ontfangen heeft ende t'selve
gedaen sijnde voorts gedisponeert te werden als naer behooren.

Alsoo op date bovengenoemt, voor schout ende gerechten van Alblasserdam gecompareert sijn
Cornelis Cornelisz Pijl, woonende in Slydrecht ter eenre, ende Jan Jansz Lapper, woonende
alhier, ter andere sijden, tusschen welcke partijen eenich geschil was ontstaen, sustinerende ende
pretendeerende den voornoemde Cornelis Pijl van den voornoemden Jan Jansz, over huyshuyr 10
jaren tot 28 gulden s'jaers, maeckende 280 gulden verschenen met het jaer 1666, daer tegen den
voornoemden Jan Jansz als sijnde een persoon die van den armen alhier wert ondersteunt,
verclaerde t'selv e niet te connen betaelen, sijn derhalven met den anderen in minne ov ercomen ende
geacoordeert dat den voornoemden Pi jl sal hebben seecker erffken gelegen nef fens t'huys van den
voornoemden Pi jl daer denselven Jan Jansz woont, sijnde vooraen den dijck, breet 2 roeden,
streckende tot achter aen de sloot, sijnde achter breet een halven roede op de sloot, mits dat den
voornoemden Jan Jansz tot heden over een jaer toe, noch int voorszeyde huys sonder langer sal
vermogen te blijven woonen, sonder dat den voornoemden Pijl gehouden sal sijn eenige reparatie
daer aen te doen, waermede alsdan alle hare questien doot ende niet sijn ende den voornoemden
Jan Jansz geen het minste recht van eygendom off huyr naer het v oorszeyde jaer op het voorszeyde
huysken offte gantsche erve en heeft te pretenderen, ende den voornoemden Pijl oock van Jan
Jansz geene coop offte huyrpenningen meerder, verbindende tot naercominge vandien beyde hare
peroonen ende goederen, stellende deselve ten bedwange van allen rechten ende rechteren ende
specialijck den Hove van Hollant. Actum ende aldus gepasseert op datum ende ten overstaen als
boven.
Mij present,
Wm. van Dijck, 1667
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Ordinaris rechtdach gehouden op Dynsdach den 5e Maert 1667, present t'volle collegie exempt
Sterrenburch ende Claes Cornelisz.
81. Cornelis Cornelisz Boer, woonende in Blesgraeff, eysser,
contra:
Jan Cornelisz Groote Kees, Claes Jansz Muyen, Maritge Jans, weduwe van Cornelis Aryensz
Koelhoeck, gedaegden.
Den Eysser seght ende de waerheyt is sulcx dat hij met de gedaegden is overgecomen nopende de
belastingen offte renten die op seecker huys ende erve ende weerlants genaempt Jan Cleys weer
stonden, te betaelen, in voegen, dat hij eysser most betaelen aen den erffgenaemen van den
brouwer Roos zal iger tot Rotterdam gel ijck hij gedaen heeft,  133 gulden cappitael ende aen interest
42 gulden, makende t'samen 175 gulden, daer de gedaegden tegen mosten betaelen aen t'gasthuys
tot Dordrecht 100 gulden cappitael ende t'v erloop vandien, daer nochtans sij in gebreecken blijven
t'selve te doen, ende alsoo sijn eyssers vercochte huysing ende erven laeten blijven daermede
belast, concluydeert derhalven dat sij bij desen E. gerechten sullen werden gecondemneert in
gevolge vant voorszeyde bespreck t'selve alsnoch  binnen 8 dagen te doen ende hem eysser daer
van te indemneren, costeloos ende schadeloos te houden, met de costen daeromme alrede gehadt
ende geleden, offte alsnoch te hebben ende te lijden.
De vrouw van Jan Cornelisz, ende Maritge Jans, in juditio present, bekent  de voornoemde Jan
Cornelissens vrouw dat dat accoort met Cornelis Cornelisz is gemaeckt ende Maritge Jans seght bij
t'accoort niet geweest te sijn, doch sustineren alle genoegh off te veel betaelt  te hebben, voor haer
part.
Heemraden condemneren de gedaegden elcx v oor een vierde part, de ge-eyschte somme volgens
het voorszeyde accoort ende als erff genamen van Jan Cleysz harer vader, binnen den tijt van 14
dagen aff te doen, ende den voornoemden Cornelis Cornelisz Boer daer van te indemneren,
costeloos ende schadeloos te houden, behoudens het recht dat d'een off d'ander op malcanderen van
genoech offte te veel betaelt te hebben heeft, omme t'selve te verinstitueren daer ende soo sij te
raden sullen werden, mette costen, daeromme alreede gehadt ende geleden, offte alsnoch te hebben
ende lijden.

82. Jan Abrahamsz, woonende alhier, eysser,
contra: Pieter Aryensz Backer, gedaegde.
Omme te exhiberen nader bewijs van de penningmeester Van der Kolck.
Den eysser leyt over een attestatie v an de 14en Maert deshalven bij den selven penningmeester
gegeven.
Den gedaegde sustineert alsnoch ende specificatie ten voorgaende rechtdag overgeleyt daer op
affslach te moeten strecken.
Den eysser en kent de specificatie niet v oor goet, persisteert voor replicq.
De gedaegde voor duplicq.
Partijen sijn verdragen dat den eysser eens voor sijn pretensis sal hebben 8 gulden 15 stuyvers, te
betaelen voor den 1en Mey 1667, op pene van executie ende consentatie van yder sijn costen.

Extraordinaris rechtdach gehouden op Saterdach den 25en Juny 1667, present t'volle collegie.
83. Jan Leendertsz voor sijn selven, Pieter Aryensz, soon van Marigie Leenderts, Cornelis
ende Pieter Stout, als kinderen van Pleuntge Leenderts, Madaleentgie Leenderts ende
d'armmeesters van Alblasserdam wegens de kinderen van Wouter Leendertsz, eyssers,
contra:
Cornelis Leendertsz,  gedaegde.
Eysschen betaelinge elcx van de somme van v ijff tich carolus gulden 10 stuyvers, maeckende
t'samen 252 gulden, spruytende over verschoten penningen als borge uyt de erffenis van haer vader
zaliger, gemist met den interest vandien tegen 4 ten hondert sedert het jaer 1658, concluyderen tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versoeckt deffault ende voort proffi jt van dien als naer
rechten.
Heemraden verleenen tegen den gedaegde het 1e deffault versteeckt hem dienvolgens vande
exceptie declinatoir ende vergunnen hem een 2e citatie.



-25-

Extraordinaris rechtdagh gehouden op Vrijdach den 1en July 1667, present t'volle collegie exempt
den schout ende Pieter Huygen.
84. Jan Leendertsz cum suis, soo hij procedeert eysser ende arrestant op de penningen
Cornelis Leendertsz aengecomen bij erffenis van den boedel van Wouter Pietersz Schipper
zaliger ende onder Lijsbet Jans, weduwe van Gijsbert Croestom, ende Pieter Muys berustende
ende daer onder gearresteert,
contra:
denselven Cornelis Leendertsz, gedaegde, om het 2e deffault te begeren ende decretatie vant
arrest.
Vermits de noncomparitie van den gedaegde versoecken het tweede deffault ende voor het proffijt
vandien decretatie vant arrest ende dat de gearresteerde penningen daervooren v erclaert sullen
werden verbonden ende executabel cum expensis.
Heemrdaen verleenen het tweede deaffault ende voort proffij t vandien decreteren t'arrest ende
versteecken hem van de exceptie dilatoi r ende vergunnen hem een 3e citatie.

Dese bovenstaende questie ende differenten bij partijen neder geleght sijnde, sijn partijen met den
anderen door intercessie van schout ende gerechten van desen dorpe metter minne bijde presente in
de qualiteyt hier om genomineert soo voor haer selven als haer selven sterck makende ende de rato
caverende voor de absente, overcomen ende geacoordeert in v oegen als volght, te weeten dat den
voornoemde Cornelis Leendertsz in voldoeninge van de pretense van de eysschers eens sal
betaelen een somme van eenhondert en vijfftich carolus gulden, onder haer vieren, des dat de actie
van de armmeesters blijft gereserveert, met compensatie van costen, des is expresselijck
geconditioneert dat de voorszeyde vier eysschers de voorszeyde eenhondert en v ijff tich carolus
gulden sullen ontfangen ende genieten van seeckere obligatie die Lijsbet Jans, weduwe van Gijsbert
Croustom aen den boedel van W outer Pietersz Schipper zaliger is verschult, ende waer aen den
voornoemden Cornelis Leendertsz is gedeelt, waer mede partijen alle hare questie ende dif ferenten
nopende den boedel van hare ouders off doot ende te niette sullen sijn, met renunciatie van alle
reductien, relivementen, gratien ende anders die partijen in desen eenichsints soude connen
patrocineren ende te baete comen, onder den verbande als naer rechten. T'oirconde deses bij schout
ende gerechten voornoemt,  getekent op den 9en July 1667.
wg. Jan van Asperen

Pieter Huyghen
Aeryen Pleunen Bouw
Aeryen Cornelissen Bouw

Mij present,
Wm. van Dijck, 1667
[in de marge bij het begin van deze passage staat:]
Solvit de boete van de ongefondeerde processen 3.0.0
Gerestitueert om datter geen contrarie conclusie off  litis contestatie is gevallen.

Extraordinaris rechtdach gehouden op donderdach den 30en Augusty 1668, present t'volle collegie
exempt Claes Cornelisz.
85. Aryen Aryensz Jonge, Wouter Jacobsz, Aert Aryensz, Pieter Aryensz, Jan Gerritsz Speck,
Wouter Woutersse, Cornelis Jansz Caremelck, Aryen Aryensz Multum ende Theuntgien
Aryensdr, alle woonende op Papendrecht, eyssers in cas van injurien,
contra:
Maritgien Willems, alias Cleyn Sus, weduwe van Huygh Aryens, woonende tot Alblasserdam,
gedaegden int selve cas.
Alsoo de gedaegde haer vervordert ende niet ontsien en heeft op den 8en augusty 1668 in presentie
ende ten aenhooren van verscheyde persoonen openbaer te seggen ende verscheyde maelen uyt te
roepen, dat de eyssers op den 2en derselver maent tot haer gedaegdens huyse ende uyt haer kamer
eenen lepel genomen hadde, verstoutende haer verder te seggen ende meermaelen te repeteren dat
de eyssers lepeldieven waeren ende off wel jegens haer gedaegde geseyt wierde dat sij niet te v eel
seggen soude voer sij gedaegde echter met hev igen gemoede daer op voort,  seggende: ick salt de
lepeldieven tot allen tijden wel waer maecken, alle welcke injurien de eyssers ter herten gaende haer
geensints en staen te lijden, soo concludeeren de eyssers dat de gedaegde sal  werden
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gecondemneert de voorseyde injurien, eerlijcken ende proffitelijck te repareren, eerlijcke mits
comparerende voor desen E. gerechte het collegie collegali ter vergadert sijnde,  ende aldaer Godt
ende de justitie mitsgaders d'eyssers indien sij elffs present begeeren te sijn te bidden om
vergiffenisse, met verclaringe dat sij de voorszeyde injurien onbedachtelijck ende jegens de waerheyt
uytgesproocken heeft ende dat sij d'eyssers ende yder van hen erkent voor eerlijcke luyden op
dewelcke sij niet en weet te seggen als eere, trouwe ende vromicheyt, proffi telijcken mits betaelende
aen de eyssers tot haren gelieve ge-employeert  te werden, de somme van  v ijffhondert carolus
gulden, offte soo veel min off te meer als bij de gerechten sal werden gearbitreert,  maeckende mede
eys van costen offte tot anderen.
Cornelis van de Grijp, als procureur van de gedaegde ende met deselve in juditio present, versoeckt
alsoo de eyssers respectivelijck sijn woonende buyten dese jurisdictie, dat sij sullen stellen sufficante
cautie de judicatem solvende ende domicilium citandi et executandi.
Wil lem Evenblij als procureur van de eyssers met deselve in juditio present, versoeckt dat gedaegde
haer versoeck in desen gedaen sal werden ontseyt ende geordonneert ten twee fynen te antwoorden.
Van de Grijp persisteert voor replicq bij sijn versoeck.
Evenblij  persisteert voor duplicq.
Heemraden ontseggen de gedaegde haer versoeck in desen gedaen ende ordonneren deselve
staende Vierschaer te antwoorden.
Van de Grijp als procureur van de gedaegde stelt hem van wegen dit bovenstaende appoinctement
appellant offte reformant, aen soodanigen hoff als hij in qualite voorseyt te rade werden sal.

Rechtdach gehouden op donderdach den 20en September 1668, present t'volle collegie exempt
Pieter Huygen.
86. Christijntje Davits,  weduwe van Cent Blasius ende Lijsbet Aerts, jongedochter,
dienstmaeght van deselve, eyseressen in cas van injurien,
contra:
Bastiaentien Aryens, huysvrouw van Cornelis Roocken, gedaegde int selve cas.
Eysseressen seggen ende de waerheyt is sulcx dat de gedaegde haer vervordert heeft op woensdach
verleden van de St. Jansschouw vant dijckrecht v an den Alblasserwaert Anno 1668 te comen ten
huyse van de eysseressen ende aldaer met volle monde ende ronde woorden te seggen ende uyt te
bersten (sonder dat haer eenige de minste offensie of fte redenen ter weerelt daer toe wiert gegeven)
dat de eysseressen haer gedaegdens man ophielden ende hem tot drincken aenhielden ende alsoo
t'gelt hem uyt de beurs troonden, daer nochtans bij denselven over sijn drinckgeklach, alsdoen niet
eenen duyt is betaelt, wijders voortvarende met lasteren ende schelden seyde tegen beyde de
requiranten datse beyde openbare hoeren waeren ende hoerhuys ophielden ende dat de voornoemde
Christijnge Davits was een sluyphoer ende datse de knechts offte luyden aenlockten met v is ende
eyeren te koocken, ende andere verscheyde injurieuse woorden van die ende diergelijcke substantie,
alle welcke schandelijcke ende infame lasteringen ende openbare leugenen d'eysseressen ter herten
gaende ende in een lant van justit ie int minsten niet  connen geleden werden, is daerom
genootsaeckt gewerden haer te keeren aen desen E. gerechte ende te concluyderen dat de
gedaegde sal werden gecondemneert de voorszeyde injurien honnorabel ende profitabel te
repareren, honnorabel mits comparerende in gespannen vierschaer in presentie van de eyseressen,
ende aldaer Godt ende de jusititie om vergif fenis te bidden met v erclaringe dat sij d'eysseressen
beyde ende elcx int bijsonder erkent voor eerlijcke ende vrome persoonen daer sij met waerheyt int
minste niet op can seggen, dan eer en deught ende dat derhalven de voorszeyde injurien sijn
onbedachtelijck ende tegen de waerheyt uytgesproocken, proff itabel mits betaelende aen
eysseressen om t'haren gelieve gebruyckt te werden een somme v an 500 gulden met verc laringe dat
d'eysseressen om eens soo veel somme soodanige lasteringen niet meer souden willen lijden, offte
soodanige somme als bij desen E. gerechten sal werden gearbitreert, maeckende eys van costen
offte tot anderen etc.
De gedaegde in juditio present ontkent wel expresselijck alle t'gepasseerde van de eyseressen
gedaen.
De eysseressen persisteren voor replicq bij eysch.
De gedaegde voor duplicq bij  antwoorde.
De eysseressen produceren twee attestatien daer deposanten in sijn Annitgie Leenderts ende
Ariaentge Jacobs ende Leendert Jaspersz, gepasseert voor den notaris Wi llem van Dijck ende
seeckere getuygen alhier residerende van date den 1en ende 2en September 1668.
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Heemraden ordonneren de gedaegde heden over 14 dagen ten naesten rechtdach in te brengen alle
t'gunt sij tegen desen eys ende verder op de eysseressen te seggen heeft, om alsdan verder
gedisponeert te werden naer behooren.

87. Willem van Dijck, secretaris alhier, eysser,
contra: 
Gerrit Cornelis Schuytmaker, gedaegde.
Eyscht  betaelinge van de somme van 105 gulden 18 stuyvers 8 penningen over rantsoen, nacoop
40en en 80en penning van sijn  gecocht huys ende erve,  mitsgaders een gevestichde rentebrieff op
t'selve,  concludeert  tot condemnatie ende bi j prof fij t prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompartie van de gedaegde versoeckt het 1e def fault met  proffij t vandien als naer
rechten.
Heemraden verlenen jegens den gedaegde het 1e deffault met prof fijt vandien als naer rechten,
vergunnen hem een 2e citatie ten naesten rechtdach.

88. Jacob Cornelisz, eysser,
contra:
Jan Marinusz, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 5 gulden ov er tien jaren rente tot 10 stuyvers s'jaers, staende
opt huys ende erve van de weduwe van Cornelis Cornelisz Redelijkcheyt zaliger, bij den gedaegde
(daerse nochtans hem eysser sijn toecomende) ontfangen, offte soo veel minder offte meerder als
hem eysser volgens de bescheyden daer van sijnde sijn competerende, item off soo veel  minder
offte meerder jaren alst aen hem eysser niet is betaelt, offte alreede verschenen sijn, offte alsnoch
soude mogen verschijnen, concluydeert tot condemnatie ende bij  provisie tot namptissement cum
expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versoeckt deffault met proffij t vandien als naer rechten.
Heemraden verleenen jegens den gedaegde het 1e deffault met prof fijt vandien als naer rechten,
vergunnen hem niet temin een tweede citatie ten naesten rechtdach.

Rechtdach gehouden op donderdach den 4e october 1668, present t'volle collegie exempt Aryen
Cornelisz ende Aryen Pleunen Bouw.
89. Willem van Dijck, secretaris alhier, eysser,
contra:
Gerrit Cornelisz Schuytmaker, gedaegde.
Vermits de noncomparitie vande gedaegde versoeckt het 2e deffault ende condemnatie op den eys
ende conclusie ten voorgaende rechtdach gedaen ende genomen.
Heemraden verleenen het 2e deffault met proffij t vandien als naer rechten, condemneren hem de ge-
eyste somme aen den eysser te voldoen, verclaerende daer vooren alle sijne goederen verbonden
ende executabel, condemneren hem mede in de costen van den processe.

90. Jacob Cornelisz, eysser,
contra:
Jan Marinusz, gedaegde.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versoeckt het 2e deffault,  met proff ijt vandien als naer
rechten.
Heemraden verleenen het 2e deffault met proffij t vandien als naer rechten ende vergunnen hem een
3e citatie.

91. De kerkcmeesters van Alblasserdam, eyssers,
contra: 
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde.
Eysschen betaelinge, eerst van de somme van 400 carolus gulden over t'cappitael van een obligatie
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ten laste van Adriaen v an Asperen als principael ende Cornelis Aryensz Romeyn als borge ende
mede principael, de kercke becomen bij coop van de weduwe van Maerten Jansz zaliger ende aen
verloop 4½ jaren tot 20 gulden s'jaers off 5 ten hondert t'laest verschenen den 23en September 1668,
sijnde 90 gulden, makende t'samen 490 gulden, ende al le t'gunt naer den voorszeyde tij t alreede
verschene is off te alsnoch soude mogen verschjnen tot de ef fectuele voldoeninge toe, concluderen
tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompartie van den gedaegde versoecken het 1e deffault met prof fijt vandien als naer
rechten ende condemnatie op den voorenstaende eys ende conclusie.
Heemraden verleenen het 1e deffault met proffij t vandien als naer rechten, v ergunnen hem een 2e
citatie.
Den gedaegde in juditio present versoeckt copie autentycq uyt de obligatie waer uyt wert geageert.
Heemraden vergunnen hem de versochte copie.

92. Christijntgien Davits, weduwe van Cent Blasius, ende Li jsbet Aerts, jongedochter,
dienstmaeght van de selve, eysseressen in cas van injurien,
contra:
Bastiaentgien Aryens, huysvrouw van Cornelis Roocken, gedaegde int selve cas.
Vermits de noncomparitie van de gedaegde versoecken de eysseressen deffault ende condemnatie
op den eys ende conclusie ten voorgaende rechtdach gedaen ende genomen, mette costen.
Heemraden verleenen het 1e deffault met proffijt vandien als naer rechten, vergunnen een 2e citatie
ten naesten rechtdach.

Ordinaris rechtdach gehouden op Maendach 22en October 1668, present t'volle collegie exempt
Sterrenburgh ende Claes Cornelisz.
93. Christijntgie Davits, weduwe van Cent Blasius ende Lijsbet Aerts, jongedochter,
dienstmaeght van deselve, eysseressen in cas van injurien,
contra: 
Bastiaentgien Aryens, huysvrouw van Cornelis Roocken, gedaegde int selve cas.
Dese questie ende differenten sijn bi j partijen clacx  alingh ende uytterhant gesubmitteert ende
verbleven aen t'collegie van schout ende gerechten, offte dengenen die uyt haer col legie daertoe
soude werden gecommiteert, dewelcke hebben gestelt tot arbi ters den schout, Sterrenburgh ende
Aryen Pleunen Bouw ende den secretaris, met renunciatie van partijen ter wedersijden van alle
appel, reductie, reformatie ende t'gunt haer in desen eenichsints soude connen patrocineren,
dewelcke voor uytspraecke hebben verclaert dat deselve Bastiaentgien Aryens de voornoemde
Christijntge Davits ende Lijsbet Aerts moet houden ende erkennen voor eerl ijcke luyden, daer sij ter
weerelt van hoererije of f hoerhuys op te houden niet met waerheyt can seggen, ende dat dienvolgens
de injurien sijn onbedachteli jck door haestigheyt ende tegen den waerheyt sijn uytgesproocken,
gelijck deselve ten laesten rechtdage voor het gantsche collegie die bekentenis in volle vierschaer
heeft gedaen, mitsgaders is vorders voor uytspraecke gedaen dat deselve Bastiaentgien Aryens
binnen den tijt van drie dagen aen handen vande arbiters omme de gevalle  oncosten ende anders
mede te betaelen in contante penningen sal betaelen de somme van v ijffende twintich carolus
gulden, mitsgaders drie gulden voor de boete van de ongefondeerde processen, ende dat bij
gebreecke vandien sij ten uytterste tot betaelinge toe aenstonts sal werden ge-executeeert,
waermede alle de voorszeyde questien ende dif ferenten van injurien tusschen partijen aff  doot ende
te niette sullen sijn, ende dat sij  malcanderen deshalven nooyt meer sullen molesteren, onder den
verbande als naer rechten. Aldus gearbitreert ende uytgesproocken bij de voornoemde arbiters op
den laesten October 1668. Uyt den naem van de voornoemden arbiters, W m. van Di jck, 1668.

94. Jacob Cornelisz, eysser,
contra: 
Jan Marinusz, gedaegde.
Omme de 2 def faulten te purgeren. Hij  purgerende de deffaulten antwoordende seght in cas den
eysser met sijn bewijsen behoorlijck can doceren, hij daertoe gerechticht te sijn, is te vreden dat hij
eysser t 'selve treckt voor soo v eel hi j daer in gerechtigt is.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste 5 stuyvers s'jaers aen den eysser te restitueren
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ende soolange ontfangen heeft hem voortaen deselve helft  van de rente van 5 stuyvers te laeten
ontfangen, condemneren hem mede in de costen van den processe.

95. De kerckmeesters van Alblasserdam,
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde.
De eyssers versoecken alsnoch te antwoorden.
De gedaegde versoeckt alsnoch ten naesten te antwoorden.
Heemraden vergunnen hem den versochten tijt.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdach den 17en January 1669, present den
schout en t'volle collegie.
96. De kerckmeesters van Alblasserdam, eyssers,
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde.
Omme te antwoorden.
Den gedaegde in juditio present versoeckt uytstel ter tijt ende wijle toe recht gedaen sal sijn ende hij
becomen heeft de penningen van den obligatie onder de handt ten laste van Adriaen van Asperen als
principael ende Barent ende Jan van Asperen  als borgen ende mede principael onder behoorlijcke
renuntiatie, houdende cappitael 714 gulden, met verloop vandien, Cornelis Aryensz Romeyn sijn
gedaegdens vader zaliger competerende.
De eyssers seggen haer die saecke niet aen te gaen ende dienvolgens versoecken op haren eys
ende genomen conclusie recht ende expedit ie van jusiti tie, persisteren voor repl icq als bij eysch.
De gedaegde voor duplicq bij sijn versocht uytstel.
Heemraden ontseggen hem sijn versocht uytstel, condemneren hem de ge-eyste somme met den
interest vandien naer verloop des tijts aen handen van de eyssers te voldoen, v erclaeren daer vooren
alle zijne goederen verbonden ende executabel, condemneren hem mede in de costen van de
processe, gereserveert sijn recht ende actie die hij tegen de bovengenoemde persoonen ende allen
anderen soude mogen hebben, omme t'selve te  institueeren daer ende soo hij te rade werden sal.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op woensdach den 27en febraery 1669, present
t'volle collegie exempt Bastiaen Adriaensz.
97. De Heylige Geest armmeesters van Alblasserdam, eyssers,
contra:
Pleun Aryens Commer, gedaegde.
Eysschen betaelinge van de somme van vierentachtentigh gulden over 14 jaren huyr van een grient
in den boesem tot 6 gulden s'jaers, conluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement
cum expensis.
Den gedaegde antwoordende seght de schult te bekennen ende deselve soo sij daer recht toe
hebben te sullen betaelen, maer alvoorens daeromme eerst aen de Giessen te moeten gaen, omme
daeromme met de gerechten aldaer van die saeck te spreecken.
De armmeesters seggen haer die saeck niet aen te gaen, persisteren voor repl icq.
De gedaegde voor duplicq.
Heemraden vergunnen hem, gedaegde, daer toe uytstel tot heden en 14 dagen ende ten selven
dagen alhier te compareren voor t'gerecht, omme alsdan de saeck t'eenenmael affgedaen te werden.

98. Ad idem, eyssers [H.G. meesters]
contra:
Ocker Cornelisz ende Jan Huyberts, gedaegden.
Eysschen betaelinge van de somme van 136 gulden ov er soo veel de weduwe van Wouter Pietersz
desen armen gemaeckt heeft,  off behoorlij ck schrift daer de eyssers mede bewaert sijn, ende
behoorlijck connen verantwoorden, concluydeert tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement
cum expensis.
De gedaegden seggen t'samen, volgens de cedulle van de vercochte beesten, van twee beesten
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noch aen boedel schuldich te sijn een van 68 ende een van 54 gulden, maeckende t'samen 122
gulden, die aen de voorszeyde armen sijn gelegateert ende rakende de 14 gulden seggen dat men
aen de oude armmeesters sal onderstaen waer van daer compt ende sijn dan te v reden de
penningen te voldoen, of fte behoorlijcke verseeckeringh aen den armen te gev en.

99. deselve eyssers [H.G. meesters]
contra:
Cornelis Crijnen Vellecooper
Eysschen betaelinge van de somme van twee-en-vi jfft igh gulden 10 stuyvers over 7 jaren verloop
vandien sedert den 25e January 1662 tot den 25en january 1669, van 150 gulden cappitael,
concludeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde seght de 30 gulden Cornelis Pietersz Crijnen moet betaelen ende van de resterende
22 gulden 10 stuyvers versoeckt hij uytstel den tijt van 1 maent.
Heemraden vergunnen hem den versochten tijt van uytstel.

100. deselve eyssers [H.G. meesters]
contra:
Jan Lamberts, gedaegde.
Eyssen betaelinge, eerst van de somme van 15 gulden over 3 jaren interest van 125 gulden
cappitael, verschenen den 21en november anno 1661, 1667 ende 1668, ende noch 3 gulden 7
stuyvers over t 'op en affschepen vant vee 1665, maekende t'samen 18 gulden 12 stuyvers, behalven
de volgende jaren dat hij  daer nae buyten t'accoort, off  huyr gebruyckt heeft conludeert  tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde bekent de schult, versoeckt uytstel ter  tijt ende wijle  toe, dat  hij eenigh gelt gewonnen
heeft, presenteert alsdan t'selve te betaelen.
Heemraden v ergunnen hem uytstel tot Mey toe ende te betalen aen termi jntgies.

101. denselve eyssers [H.G. meesters]
contra:
Cornelis Hermansz van Veen, gedaegde.
Eysschen betaelinge van de somme van 50 gulden over soo veel de weduwe van Wouter Pietersz
Schipper zaliger, den armen hadde gelegateert ende hij daer aen verschult  is, concluydeert tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde levert over een cedulletgie van 75 gulden 19 stuyvers die hem ten laste van
persoonen van den armen levende over geleverde schuyten ende anders competeren, sustinerende
hem die affslach op sijnen eys te moeten strecken.
Heemraden houden dese saeck in surgeantie tot het doen van de reeckening van de armmeesters
anno 1668.
Ende wert de armmeesters gelast pertinente specif icatie met dagh ende datum uyt des gedaegdens
boeck te halen, omme alsdan verders gedisponeert te werden als naer behooren, actum den 13en
Maert 1669.

Ordinaris rechtdagh gehouden op woensdach den 13en Maert 1669, present t'volle collegie, exempt
Pieter Huygen.
102. de kinderen van Theuntgien Teunis zaliger, eyssers,
contra:
Marigie Wouters, weduwe van Pleun Jansz Muys, gedaegde.
Eysschen betaelinge van de somme van tweehondertachtentachentigh gulden 16 stuyvers 8
penningen over geleverde winckelwaeren volgens aff reeckeningh op den 25en November 1668, met
de overlede gedaen, concludeert tot  condemnatie ende bi j prov isie to namptissement cum expensis.
De ge-eyste in juditio present, bekent de schult,  presenteert in betaelinge te geven twee brieven,
d'een ten laste van Aryen Crijnen ende de andere ten laste van Cornelis Hermansz van Veen.
De eysser seght met geen brieven te vreden te sijn.
De gedaegde seght hem voor ende aleer hij de penningen daer van ge-innet ende ontfangen heeft
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niet te connen betaelen.
Heemraden vergunnen de ge-eyste tijt tot den naesten rechtdach omme alsdan deselve persoonen te
daghvaerden tot inningh v an de penningen van de voorszeyde briev en.

103. de H. Geest armmeesters van Alblasserdam, eyssers,
contra:
Pleun Aryensz Commer, gedaegde.
Omme alsnoch te antwoorden.
Den gedaegde bekent de schult, versoeckt uytstel om de betaelinge te doen, off presenteert te
verlijden een obligatie met den interest tegen 4 ten hondert in te gaen heden date dese ende
geduyrende totte volle betaelinge toe, versoeckt een weynig affslach van de voorszeyde somme.
Op heden is bi j den gedaegde v erleden voor t'gerecht een obligatie van 75 gulden met den interest
vandien van heden date dese aff, tegen 4 ten hondert, onder t'verbant van sijn persoon ende
goederen ende waermede de eyssers te vreden sijn ende des saeck aff, doot ende te niette sullen
sullen sijn.
[in de marge staat: hiervan is obligatie gepasseert].

104. d'armmeesters van Alblasserdam,
contra:
Ocker Cornelisz ende Jan Huybertsz, gedaegden.
Omme alsnoch betaelinge off suf ficante verseeckeringh te doen van de somme ten voorgaende
rechtdage ge-eyst.
De gedaegden sijn te vreden binnen den tij t van 14 dagen te leveren voor de somme v an
honderteenendertigh gulden soodanige schrif teli jcke v erseeckeringh met de stipulatie van interest
daermede de armmeesters te v reden sullen sijn, off te deselve somme haer in gelt te betaelen.

Ordinaris rechtdagh gehouden op Woensdach den 4en April 1669, present t'volle collegie.
105. de kinderen van Theuntgien Teunis zaliger, eyssers,
contra:
Maritgie Wouters, weduwe van Pleun Jansz Muys, gedaegde.
Omme condemnatie te hebben op den eysch ende concluysie ten laesten rechtdagh gedaen met de
costen.
Degedaegde in juditio present, presenteeert alsnoch als ten laesten rechtdach is gedaen.
Op date voorszeyt sijn part ijen verdragen, dat  den voornoemde kinderen werden geassigneert aen
een obl igatie ten laste van Neel tgien Aryen Crijnen, houdende cappitael 100 gulden, met den interest
vandien van desen dach aff, tot de volle betaelinge toe, ende noch aen een derde part van een
rentebrieff van 500 gulden, sijnde 166 gulden 6 stuyvers 6 penningen, tot laste van Cornelis
Hermansz van Veen, mede met den interest van dien sedert desen dach aff tot de volle betaelinge
toe, ende dan noch aen gelt te betaelen binnen twee maenden 22 gulden 9 stuyvers 8 penningen,
makende tsamen de voorsz. 288 gulden 16 stuyvers 8 penningen, sijnde de somme bi j den eysser
ge-eyscht, onder dit expresse bespreck dat den eysser sijn volle recht  in cas hij vant cappitael off  den
interest vandien niet voldaen wert, behout op de voorszeyde Maritgie Wouters, die hij tot allen tijden
daer vooren sal  mogen aenspreecken op soodanigen manier als hem gelieven sal.

106. Maritgie Wouters, eysseress,
contra:
Aryen Soetman, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van eenhondert gulden over t'cappitael van een obligatie, met den
verloopen interest v andien, concluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement cum
expensis.
Den gedaegde bekent de schult, versoeckt een v ierendeel jaers uytstel ende de helft aen gel t ende
de helft aen waer te haelen.
Heemraden condemneren de gedaegde de ge-eyste somme te betaelen ende vergunnen haer daer
toe uytstel , een v ierendeel jaers.
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107. deselve eysseresse [Maritgie Wouters]
contra:
Cornelis Hermansz van Veen, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van 33 gulden 6 stuyvers 6 penningen over een derde part van 100
gulden in minderinge v ant cappitael van den rentebrief van 500 gulden met den v erlooppen interest
van haer geheel derde part van den voorszeyde brieff, concluydeert tot condemnatie ende bij
prov isie tot namptissement cum expensis.
Des gedaegdens huysvrouw in juditio present bekent de schult,  versoeckt uytstel tot naer Dortse
beestemarct ende dan op paeygies tot discretie van de gerechten te betaelen.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste somme te betaelen ende v ergunnen haer
daertoe den t ijt  van een vierendeel jaers.

Ordinaris rechtdach gehouden op Woensdach den 2en October 1669. present t'volle collegie, exempt
Claes Cornelisz.
108. de voochden van de kinderen van Adriaen van Asperen in dier qualite, eyssers,
contra:
de weduwe van Bastiaen Cornelisz Bouw, gedaegde.
Omme betael inge te hebben van een somme van 27 gulden 18 stuyvers 4 penningen, als reste van
haere verpondingen ende andere ongelden van haer huys ende landen alhier tot Alblasserdam
gelegen, tot den jare 1660 toe incluys, concluydeert tot condmenatie cum expensis ende bij provisie
tot namptissement.
De ge-eyste seght haer van den overleden noch te competeren 6 gulden van Pieter Maertsz
ingehouden ende van t'rijden v an de soldaten ende amonitie goet op Giessendam acht carolus
gulden.
Van Asperen ontkent wel expresselijck yetwets aen de gedaegde schuldich te sijn, af fslaende over
sulcx t'gedicteerde van deselve als captieus ende insuff icant, persisteert voor replycq soo ten
principaele als bij sijne versochte provisie.
De gedaegde bij duplycq bij hare antwoorde.
Partijen versoecken recht ende expeditie van justitie ten minsten op de versochte provisie.
Heemraden condemneren de gedaegde de ge-eyste somme aen handen van de eyssers te voldoen,
verclaeren daer vooren hare goederen verbonden ende executabel, gereserveert haer pretens van
de 8 stuyvers 6 gulden, omme t'selve connende doceren haer te competeren, te institueren daer
ende soo sij te rade werden sal, condemneren haer in de costen van dese instantie.

109. deselve eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger]
contra:
Huymen Bastiaensz, gedaegde.
Leyt over eys pro ut in scriptis ende concluydeert als int eynde van deselve.
Den gedaegde in juditio present bekent de schult, sijnde te vreden te betaelen, mits daer aen affslach
moet strecken over t 'houden van de  vrouw ende kinderen van de secretaris in haer sieckte 20
gulden ende noch 57 stuyvers die de secretaris bij reeckeningh hem was schuldich gebleven.
Van Asperen refereert hem ter discretie van heemraden, wat die hem ter saecke van t'houden van
sijn moeder sullen toeleggen ende int regart van de 57 stuyvers sustineert daerin niet gehouden te
sijn.
Den gedaegde slaet aff de contrarie presentatie bij den eysser gedaen.
Van Asperen persisteert bij sijn geteeckende.
Parti jen concluyderen in rechten ende v ersoecken vonnis.
Heemrdaen leggen den gedaegde toe voort houden van de siecke persoonen ende andere bij
antwoorde geroert 20 carolus gulden, mits oock daermede doot sijnde de 57 stuyvers tussen den
anderen in questie staende ende condemneren hem gedaegde de resterende 28 gulden 16 stuyvers
aen de eysser te voldoen, verclaeren daer vooren alle sijne goederen verbonden ende executabel,
compenseren de costen omme redenen.

110. idem eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger]



-33-

contra:
Aryen Jacobsz Soetman, gedaegde.
Omme betael inge te hebben van de somme van 10 gulden 12 stuyvers over gedaene verteeringen
ten huyse van den overledene gedaen, concluydeert tot condemnatie vandien mette costen off tot
anderen etc.

111. idem eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger]
contra:
Claes Jansz Muyen, gedaegde.
Leyt over eys pro ut scriptis ende concluydeert tot condemnatie etc.
Van Asperen, vermits de noncomparitie van de gedaegde, versoeckt deffault met proffijt vandien als
naer rechten.
Heemraden fiat def fault, metten effecte v andien als naer rechten.

112. ad idem, eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger]
contra:
Bastiaen Jansz Coywijck, gedaegde.
Van Asperen leyt over eys pro ut scriptis ende concluydeert als int eynde van de selve.
Den gedaegde seght de geheele somme, uytgesondert 5 gulden, betaelt te hebben.
Van Asperen, affslaende de middelen van antwoort bij partijen geposeert, persisteert voor replycq bij
sijne respectyve eyssen ende conlcuysien.
Den gedaegde persisteert voor duplycq bij antwoorde.

113. deselve eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger]
contra:
Berbera Aryens, weduwe van Jaecques Corstiaensz, gedaegde.
Van Asperen leyt over eys pro ut scriptis ende concluydeert als int eynde van deselve.
De gedaegde in juditio present, antwoort volgens de notitie op elcken post vande eys gedaen ende
levert over 2 declaratien houdende t'samen 151 gulden 5 stuyvers die sij sustineert op den eys ende
concluysie te moeten affslach strecken ende noch 14 ducatons daer op betaelt.
Van Asperen, affslaende de middelen van antwoort bij de gedaegde geposeert als naementl ijck op de
4 eerste posten ende int regart van de 3 laetste accepteert t'sijnen voordeele de confessie aldaer
gedaen, ende int regart van de eerste declaratie seyt geen kennisse te hebben dat d'eyssers in hare
voorszeyde qualiteyt yetwets van speelloon ende anders aldaer uytgedruckt schuldich sijn, als
alleenlijck dat  affslach sal strecken de 3 gulden 4 stuyvers bij de voogden verteert ende int regart van
de 2e ende laeste declaratie seght dat wel soude connen sijn, dat haer dienaengaende over naeyloon
yetwets soude connen competeren ende persisteert voor replycq ende int regart  van de 14 ducatons
is te vreden dat die af fslach strecken.
De gedaegde persisteert voor duplycq.
Welcke saecke ende dif ferent bij parti jen huicinde [huccine] ten wedersijden clacx alingh ende
uytterhant gesubmitteert ende verbleven sijnde aen t'volle collegie van heemraden alhier, dewelcke
naer verhooringh van partijen ende examinatie van de documenten ten dese saecke reackende voor
uytspraeck verclaert  hebben, dat de voorszeyde weduwe eens aende eyssers in desen sal betaelen
een somme van eenhondert en vijftich carolus gulden, tot 20 stuyvers t'stuck, te betaelen in vijff
termijnen, te weten op St. Jacob den 25en July 1670, uytterlijcke binnen twee maenden daer naer
dertigh gulden ende soo voorts t'elcke St . Jacobsdagen daer aen volgende mede uytterl ijck binnen
twee maenden daer naer als vooren gelijcke dertigh gulden, met den interest vandien tegen v ier ten
hondert van de onbetaelde termijnen naer verloop des tijts ende in cas sij binnen twee maenden
t'elckens de verschene termijnen niet en betaelt, daer vooren t'geheele resterende cappitael te
mogen opeyssen, ende eyntelijck is deselve weduwe gehouden voor de voldoeninge vandien te
stellen sufficante borgen, waermede dan alle de voorszeyde questie sal sijn aff, doot ende te niet,
met compensatie van costen, actum den 22en January 1670.
Op heden den 7en february 1670 compareerden ter secretarie alhier Tonis Cornelisz ende Symon
Cornelisz, beyde inwoonders alhier, ende verclaerden haer selven gesamentli jck ende elcx int
bijsonder, voor de naercominge ende voldoeninge van de bovenstaende uytspraeck gestelt en
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geconstitueert te hebben als borgen ende principaele schuldenaers, renuntieren derhalv en de
benefytien ordinis dev isionis et excussionis, den effecte ende crachten vandien onderrecht
houdende, onder den verbande als naer rechten ende spesialijcke den Hove van Hollant.  T'oirconde
bij deselve nef fens mij secretaris geteykent op datum ut supra.
wg. Tuenis Cornel isz

Symen Cornelissen
Mij present secretaris Wm. van Dijck

Ordianris rechtdach gehouden op woensdach den 13en november 1669, present t'volle collegie.
114. de voochden over de kinderen van zaliger Adriaen van Asperen, in dier qual iteyt, eyssers,
contra:
Jan Jansz op Alblasserdam, gedaegde.
Eysschen betaelinge eerst van een somme v an 51 gulden 7 stuyvers wegens affreeckeningh van
date den 2en Maert 1656 ende noch van een somme van 12 gulden 3 stuyvers over gedaene
verteeringen ten huyse van den gemelten van Asperen, volgens t'register, concluydeert tot
condemnatie vandien mette costen ende bij provisie tot namptissement, off tot anderen etc.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde wert versocht def fault ende voort proffi jt vandien
adjudicatie van de versochte provisie.
Heemraden fiat het eerste def fault, vergunnen hem een 2e citatie.

115. deselve eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger]
contra:
Aryen Jacobsz Soetman, gedaegde.
Om betaelinge te hebben van vijf fthien gulden 12 stuyvers over verteeringen, affslaende 5 gulden 10
stuyvers daer op betaelt.
Den gedaegde bekent de schult, versoeckt uytstel.
Van Asperen versoeckt volgens bekentenis condemnatie mette costen, sustineert datter geen
atterminatie en valt.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste somme te voldoen, verclaren daer vooren alle
sijne goederen verbonden ende executabel,  vergunnen hem uytstel 4 weecken, compenseren de
costen.

Ordinaris rechtdach gehouden op Woensdach den 27en november 1669, present Sterrenburgh,
Pieter Huygen, Aryen Pleunen Bouw ende Bastiaen Adriaensz, heemrdaen.
116. de weduwe van Bastiaen Cornelisz Bouw, opposante van executie,
contra:
de voochden van de kinderen van Adriaen van Asperen, zaliger.
De opposante fondeerende hare redenen van oppositie, seggende ende presenterende met eeden te
verclaeren de voorszeyde quitantie van Leendert v an Asperen van de 80 gulden, waer op soude
resten soo onder staet 12 gulden 18 stuyvers deugdelijck ende oprecht te sijn ende bij  voornoemde
Leendert van Asperen selffs gegeven ende geteyckent te sijn, concluydeert dien volgende dat de
opposante verclaert sal werden goet opposante ende de geopposeerdens geinterdiceert met hare
begoste proceduyren van executie voort te gaen etc.
Van Asperen concluydeert dat de opposante verclaert sal werden quaet opposante ende dat de
geopposserdens geadmitteert sullen werden met haere begoste proceduyren voortegaen, cum
expensis.
De opposante versoeckt uytstel tot den naesten rechtdach om alsdan een procedure te stellen.
Van Asperen versoeckt dat de opposante sal hebben te repliceren ende voorts de sake in cas van
oppositie te bepleyten ende aff  te doen.
Heemraden accorderen de opposante haer versoeck van uytstel over 14 dagen, omme alsdan
behoorlijck geprepareert te comen ende alsdan de saecke te bepleyten ende aff te doen.
De opposante concluydeert dat den geopposseerde sijn versoeck van dat de dopposante quaet
opposante soude sijn werden ontseyt.
Partijen persisteren voor replycq ende duplycq respectyve.
Heemraden houden de saecke in advys ende ordonneren partijen in te leggen elcx de somme van
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etc. omme te haelen advys van neuterale rechtsgeleerden ende t'selve gesien hebbende daer op
verders gedisponeert te werden als naer behooren.

117. deselve eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger],
contra:
Jan Jansz, gedaegde.
Van Asperen versoeckt vermits gedaegde in gebreecken blij ft, die in juditio present is, t'voorgaende
deffault te purgeren en te antwoorden, versoeckt versteck v an antwoort ende voort proff ijt vandien
provisie van namptissement ende ten principalen admissie om te dienen van jutendit.
Heemraden verleenen jegens gedaegde het 2e deffault, metten effecte v andien als naer rechten,
vergunnen hem ti jt van 14 dagen, omme alsdan (alvoorens de deff aulte gepurgeert ende costen
gerefondeert sijnde) ten principalen te antwoorden end sijn bewijs te brengen, omme alsdan de
saecke ten selven dage affgedaen te mogen werden.

Ordinaris rechtdagh gehouden op woensdach den 22en January 1670, present t'volle collegie.
118. de voogden over de kinderen van Adriaen van Asperen, geopposeerdens,
contra:
de weduwe van Bastiaen Cornelisz Bouw, opposante.
Omme de saecke op huyden in gevolge van den voorgaende appoinctement aff  te pleyten.
Van Asperen voor de geopposeerdens, alsoo de opposante in gebreecken blijft de saecke in cas van
oppositie aff te pleyten, versoeckt versteck vant pleydoey ende voort proffi jt vandien dat de
opposante verclaert sal werden quaet opposant ende de geopposserdens geadmitteert met haer
begoste proceduren van executie te mogen voortgaen cum expensis.
Heemraden vergunnen de opposante den tijt  van 14 dagen omme alsdan bequaem ende open weer
sijnde de saecke te bepleyten ende aff te doen.
Van Asperen protesteeert van costen.

119. idem eyssers [voogden van de kinderen van Adriaen van Asperen zaliger]
contra:
Jan Jansz, gedaegde.
Alsoo den gedaegde in gebreecken blijft te furneren de costen van sijne continuatie ende de saecke
op huyden aff te doen, versoeckt versteck ende voort proffij t vandien adjudicatie van sijn gedaenen
eys ende genomen conlusie, mette costen.
Heemraden verleenen vermits de noncomparitie van den gedaegde het 3e deffault ende voort proffijt
vandien versteecken hem van de exceptie declamatoi r dilatoir ende peremtoir van alle defensie ende
weere van rechten, condemneren hem volgens sijn eygen bekentenis de ge-eyste somme aen de
eyssers te voldoen, verclaeren daer vooren alle sijne goederen verbonden ende executabel,
behoudens sijn actie die hij vermeynt te hebben op den boedel van Jan Pouwelsz off die somme in
den rentebrief is gecomen presendeert off niet, off die door denselven Jan Pouwelsz betaelt omme
t'selve te insti tueren ende bewijsen, daer en soo hij te rade sal werden, condemneren hem in de
costen van de processe.

Extra-ordinaris rechtdach gehouden op Saterdach den 25en January 1679, present t'volle collegie
exemt Claes Cornelisz.
120. Pleun Jansz Stam, Claes Cornelisz, Zeger Jansz ende Crijn Jansz Craey, soo voor haer
selven, ende als last ende procuratie hebbende van de verdere erffgenamen van Pieter Jansz
Spruyt zaliger, eyssers,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
De voorszeyde eyssers deden seggen ende is waer dat tusschen Jacob Cornelisz Schoutte, Anneken
Leenderts, des voorszeydes Jacob Cornelisz Schouttens huysvrouw en Pieter Jansz Spruyt is
gemaeckt seeckere dispositie ende in deselve geconditioneert dat den langstlevende van haer drien
soude hebben ende genieten alle de goederen die de eerststervende van haer soude comen naer te
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laeten tot der lester doot toe, ende alsdan weder comen aen den rechten erf fgename, dewelcke in de
voorszeyde dispositie van den voornoemden Jacob Cornelisz Schoutte wert genoempt te sijn
Cornelis Cornelisz Schoutte sijnen broeder, soo dat bij  de voorszeyde Anneken Leenderts off Pieter
Jansz Spruyt aldaer den rechten erffgenaem op wien sij willen dat haer goederen soude gaen, naer
der lester doot mede wert genoempt. En alsoo eerst van de voorszeyde drie persoonen is comen te
overlijden Pieter Jansz Spruyt ende naderhandt Jacob Cornelisz Schoutte en nu eyndeli jck mede de
voorszeyde Anneken Leenderts, hebbende uyt cracht van de voorszeyde dispositie tot noch toe de
goederen van Pieter Jansz Spruyt in lijff tocht ende vruchtgebruyck v andien beseten ende genoten,
soo sijn des voorszeydes Spruyts goederen met haer overl ijden gesuccedeert op de erffgenamen
indesen, als sijnde de voorszeyde Spruyts rechte erffgenamen en alhoewel om redenen voornoemt
den gedaegde wel hadt behooren aen haer erffgenamen de voornoemde goederen te laeten volgen,
soo is hij tot noch toe daer van gebleven in gebreecken, waer omme soo concluyderen deselve
omme dese ende andere redene in tijt ende wij le naerder te deduceren, dat den gedaegde sal werden
gecondemneert aen de eyssers als wesende de rechte erffgenaemen van Pieter Jansz Spruyt te
leveren pertinenten staet ende inventaris van desselffs naergelaeten goederen die bevonden sullen
werden bij den voorszeyden Spruyt metter doot  ontruympt ende naergelaeten te sijn, omme met
deselve gedaen te werden als met haer andere vrije goederen, ten minsten bij  provisie, maeckende
in cas van oppositie eys van costen offte tot anderen etc.
Van der Grijp, met den gedaegde in juditio present, versoeckt copie autentycq van de procuratie die
dese genomineerde eyssers ende erffgenamen vanteeren te hebben van de verdere erf fgenamen
ende pertinetne expressie van derselver qualityten, mitsgaders copie autentycq waer op de eyssers
hare versochte provisie fonderen ende voorts dach van beraet omme te doen pro ut concilium.
Van Asperen voor de eyssers, consenteert de versochte copien ende dach onvermindert sijne
versochte provisie, mits dat den gedaegde deselve copien tot sijnen costen sal hebben te becomen
onder den secretaris alhier, sustineert dat de versochte expressie alsnoch sal werden ontseyt.

Ordinaris rechtdagh gehouden op woensdach den 26en february 1670, present t'volle collegie,
exempt Claes Cornelisz.
121. Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde in conventie ende eysser in reconventie,
contra:
Pleun Jansz Stam, Claes Cornelisz, Zeger Jansz ende Crijn Jansz Craey, soo voor haer selven
ende als last ende procuratie hebbende van de verdere pretense erffgenamen van Pieter
Jansz Spruyt, eyssers in conventie ende verweerders in reconventie.
Van der Grijp antwoordende in conventie, doende eys in reconventie alles pro ut in scriptis.
Van Asperen copie ende dagh.
Van der Grijp consenteert.
Van Asperen voor de gedaegdens in conventie ende verweerders in reconventie, persisteert voor
replycq in conventie als bij eys ende versochte provisie ende antwoordende in reconventie
concluydeert ten fyne van niet ontfanckeli jck ende bij ordine dat de eyssers haren eys ende
concluysie m itsgaders versochte prov isie sal werden ontseyt cum expensis.
Den gedaegdens in conventie persisteert voor duplycq in conventie ende voor replycq in reconventie
als bij eys ende versochte prov isie.
Van Asperen persisteert voor duplycq in reconv entie.

122. Jan Jansz, woonende tot Alblasserdam, eysser,
contra:
Aeriaentgie Jacobsdr, weduwe van zaliger Jan Pouwelsz, mede aldaer woonachtich,
gedaegde.
Ten eynde sij gedaegde bij desen gerechte sal werden gecondemneert, den eysser te indemneren,
costeloos ende schadeloos te houden van soodanich vonnisse mette costen daeromme gedaen als
ten voordeele van de kinderen van zaliger Adriaen van Asperen als eyssers ende hem eysser als
gedaegde bij heemraden alhier op den 22en february 1670 is gepronuncieert, maeckende in cas van
proces eys van costen offte tot anderen etc.
Van Asperen versoeckt vermits de noncomparitie van de gedaegde het eerste deffault met proffijt
vandien als naer rechten.
Heemraden fiat het 1e def fault met ten effecte v andien als naer rechten.
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Ordinaris rechtdagh gehouden tot  Alblasserdam, present t 'volle collegie, exempt Bastiaen Adriaensz,
heemrdaen aldaer, op den 12en Maert 1670.
123. Pleun Jansz Stam, Claes Cornelisz, Zeger Jansz ende Crijn Jansz Craey, soo voor haer
selven ende als last ende procuratie hebbende van de verdere erffgenamen van Pieter Jansz
Spruyt zaliger, eyssers in conventie ende verweerders in reconventie,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde ende eysser in cas respectyve.
Parti jen huicinde dienden van bewijs als onder inventaris.
Partijen renuntieren van verdere productie, v ersoecken recollement van yders geproduceerde
verclaringhen, amployeren behoorlijcke reprocie ende salvatien van rechten, nemen voorts aen de
saecke op den 1en rechtdach naer Paessen aff te pleyten, op pene dat recht sal werden gedaen op
de stucken die van d'een off  andere sijde sal werden geproduceert. Actum den 26en Maert 1670.

124. Jan Jansz, woonende tot Alblasserdam, eysser,
contra:
Aeriaentgie Jacobsdr, weduwe van Jacob Pouwelsz zaliger, gedaegde.
De gedaegde purgierende het gedecerneerde deffault ende antwoordende, seyt de schult in questie
bij den overledene wel aengenomen te sijn, doch vermeynen te sijn betaelt.
Van Asperen persisteert voor replycq als bij  eysch.
De gedaegde persisteert voor duplycq als bij antwoorde.
Partijen huicinde v ersoecken recht ende expeditie van justitie.
Heemraden, alvoorens te disponeeren, ordonneren partijen ten wedersijden ten naesten rechtdage te
brengen alle haere bewijsen die sij vermeynen te hebben, omme alsdan daer op gedisponeert te
werden als naer rechten.
welcke saecke naderhant absolutelijck uytterhant verbleven sijnde aen heemraden alhier, dewelcke
verclaert hebben voor uytspraecke, dat de gedaegde aende de eysser in desen een somme sal
betaelen van 44 carolus gulden ende de oncosten van de twee laeste rechtdagen in desen gevallen,
acht gulden 19 stuyvers, waermede dan alle de questien ende dif ferenten desen aengaende aff, doot
ende te niette sullen sijn.

125. Theunis Abrahamsz Boer, woonende tot Alblasserdam,
contra:
Pieter Cornelisz Warmnat, woonende tot Alblasserdam.
Van Asperen doet eys pro ut inscript is.
Den gedaegde in juditio present seght de rijdinge bij eys geroert gedaen te sijn bij hem door ordre
van Melis Jansz ende nopende het rijden van sijn soon t'selve geschiet te sijn ter ordre van Cornelis
Adriaensz de Haen, beyde woonende in Leckerlant, concluydeert ten fyne van niet ontfanckelijck
ende bi j ordine dat den eysser sijnen eys ende concluysie sal werden ontseyt cum expensis.
Van Asperen accepteert de consessie voor soo veel deselve bij de gedaegde is gedaen, persisteert
voor replycq als bij eys, gereserveert de gedaegdens haer actie van indemniteyt soo deselve eenige
vermeynen te hebben tot laste van de persoonen in des gedaegdens antwoort vermelt.
Pieter Cornelisz Warmnat persisteert voor duplycq, onvermindert sijn actie van indemniteyt.

126. De heer Adriaen van de Graeff, schepen ende licentmeester der stadt Dordrecht, als
getrout hebbende juffr. Beljaerts, in dier qualite, eysser,
contra:
Willempgie Cornelis Pijl, weduwe van Bastiaen Cornelisz Bouw, woonende tot Alblasserdam,
gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van drieendertich gulden 8 stuyvers 12 penningen over waren tot
Cornelis Beljaerts gehaalt, concluydeeert tot condemnatie vandien mette costen ende bij prov isie tot
namptissement.
Ende noch van een somme v an tweeentwintich gulden over geleent gel t mette verloopen interesten
vandien, sedert date van de leeninge aff tot  de effectuele betael inge toe, bij juf fr. Oudemans aende
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de gedaegde geleent.
Heemraden verleenen tegens de gedaegde, vermits hare noncomparitie het 1e deffault met proffijt
vandien als naer rechten, vergunnen deselve enden tweede citatie.

127. Berber Aryens, weduwe van Jaecques Corstiaens, eysseresse,
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde.
Eyscht betaelinge van de somme van eenendertich gulden 10 stuyvers over thien weecken huyshuyr
van des gedaegdens ouders in den laesten inbreuck anno 1663, met haer haeff  etc., in het huys van
de eysseresse datse in huyre van de voochden van de kinderen v an den secretaris van Asperen
zaliger gedaen, concluydeert  condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde in juditio present, bekent dat sijn ouders daer gewoont hebben ende seght dat de mis
[mest] van de beesten in den tijt de beesten daer gestaen hebben gevallen niet bij sijn ouders
genoten, maer bij de eysseresse vercocht, ende de penningen daervan ontfangen sijn, sustineert (in
cas sij van de huyshuyr niet souden mogen voldaen sijn) dat deselve daerop af fslach moeten
strecken.
De eysseresse ontkent wel expresselijck eenigen mis vercocht off penningen daer van ontfangen te
hebben,  persisteert verder v oor replycq als bi j eys.
Den gedaegde sustineert de penningen vermits niet eerder gemaent heeft bij sijn vader betaelt te
sijn, persisteert verder v oor duplycq als bij antwoorde.
Heemraden ordonneeren partijen ten naesten rechtdage hare bewijsen te brengen, omme dan
verders gedisponeert te werden als naer behooren.

Ordinaris rechtdach gehouden op woesndach den 26en maert 1670, present t'volle collegie, exempt
Sterrenburgh en Claes Cornelisz.
128. Berber Aryens, weduwe van Jaecques Corstiaensz, eyseresse,
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde.
De eyseresse renuntieert van bewijs.
Den gedaegde tijt om van gelijcken te dienen of fte renuntieren van productie.
Heemraden ordonneren alsnoch elcx sijne bewijsen uyt te brengen op den aenstaenden rechtdach.

Ordinaris rechtdach gehouden op woensdach den 11en Juny 1670, present Pieter Huygen, Aryen
Cornelisz Bouw, Aryen Pleunen Bouw, Bastiaen Adriaensz ende Aryen Huybertsz, heemraden in
Alblasserdam.
129. Pleun Jansz Stam, Claes Cornelisz, Zeger Jansz ende Crijn Jansz Craey, soo voor haer
selven ende als last ende procuratie hebbende van de verdere erffgenamen van Pieter Jansz
Spruyt zaliger, eyssers in conventie ende verweerders in reconventie.
Partijen huicinde concluyderen in rechten ende versoecken vonnisse.
Heemraden houden de saecke in advys.
Inder saecke hangende ongedecideert voor heemraden van Alblasserdam, tusschen Pleun Jansz
Stam, Claes Cornelisz, Zeger Jansz ende Crijn Jansz Craey, soo voor haer selven ende als last ende
procuratie hebbende van de verdere persoonen pretense erffgenamen van Pieter Jansz Spruyt
zaliger.
Als voornoemde heemraden gesien t'voorszeyde proces met de stucken ende munimenten wedersijts
ge-exhibeert, daer op alvoorens genomen hebbende het advys van twee neuterale rechtsgeleerden
ende op allles mede rijpel ijck gelet, doende recht uyt den naem ende van de wegen de Ed. Gro. Mog.
Heeren Staten van Hollant ende westvrieslandt, sonder regart te nemen op den eysch ende
concluysie  in reconventie gedaen ende genomen, als bij desen  comende te vervallen ende
cesseren, ontseggen de voornoemde eyssers in conventie haren eys ende concluysie tot laste van
den voornoemde gedaegde gedaen ende genomen ende  compenseren de costen om redenen
heemraden daertoe moverende. Aldus gedaen ende gepronuncieert bij  Pieter Huygen, Aryen
Cornelisz Bouw, Aryen Pleunen Bouw, Bastiaen Aryensz ende Adriaen Huybertsz, heemrdaen van
Alblasserdam, op den laesten Mey 1670.
wg. Pieter Huyghen
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Aeryen Cornelissen Bouw
Aeryen Pleunen Bouw
Bastyaen Aryensen
Aeriaen Huybertsen

Mij present secretaris Wm. van Di jck, 1670.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdagh den 7en July 1670, present t'volle
collegie, exempt Claes Cornelisz, heemrdaen.
130. Pieter Corenlisz Muys,  eysser,
contra:
Jan Cornelisz schoenmaker, woonende op Alblasserdam, gedaegde.
[verder geen tekst]

131. Berber Aryens, weduwe van Jaecques Corstiaens, eysseresse,
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde.
Omme te dienen van bewijs.
[verder geen tekst]

Ordinaris rechtdagh gehouden op woesndagh den 15en April 1671, present t'volle collegie, exempt
Claes Cornelisz ende Aryen Crijnen de Cleyne, heemrdaen in Alblasserdam.
132. Aeriaentgien Aryens Kaey ende Jan Huybertsz, woonende tot Alblasserdam, eyssers,
contra:
Jan Roocken, mede aldaer woonachtigh, gedaegde.
Den eyssers seggen ende de waerheyt is sulcx, dat sij met den gedaegde nu ontrent 14 daegh off
drie weecken geleden int minnel ijcke grontcavelinge offte scheydinge hebben gedaen van seeckeren
kennipwerff leggende achter de huysinge alwaer hij  gedaegde jegenwoordigh woonachtigh is, soo
heeft nochtans hij gedaegde gelust gehadt in prejuditie van deselve grontcavelinge ende sulcx uyt
des eyssers gront off gedeelte in gemelten kennipwerf hem aenbedeelt te schieten een parti je aerde,
vuyligheyt  off misse en tselve gebracht op sijn gedaegdens gront off werf . Alle t'welcke geensints en
behoort maer veel meerder smaeckende is als naer puyre dieverije, derhalven soo concluydeert sij
eyseresse om dese ende andere redenen ten processe naerder te deduceren, dat hij gedaegde bij
desen gerechten sal werden gecondemneert alle de voorszeyde uytgehaelde ende ontgronde
vuyligheyt off mis aerde weder te brengen ter plaetse daer deselve is uytgehaelt ende voorts alles te
herstellen in sijn voorgaende staet en wijders gecondemneert over de schade bij de eyseressse over
t'uytgraven geleden, een somme van vijffentwintich gulden, off soo veel min offte meer als
heemraden sullen bevinden te behooren, maeckende in cas van proces eys van costen offte tot
anderen etc.
Den gedaegde in juditio present, ontkent met eenige spae, graeff of f ander instrument eenige aerde
van de eysseresses kavel gehaelt te hebben, maer wel met een rieck eenige rucht die door de
jongens in de sloot was getrapt en bij hem daer in gebracht, tot ontrent een kruywagen off twee
gehaelt te hebben, sustineert derhalven niet misdaen te hebben, concluydeert daeromme ten fyne
van niet ontfanckelijck ende dat d'eysseresse haren eys ende concluysie sal werden ontseyt, cum
expensis.
De eysseresse persisteert  voor repl icq als bij eys.
Den gedaegde voor duplycq als bij antwoorde.

Extra-ordinaren rechtdagh gehouden op dynsdach den 14en february 1673, present den schout ende
t'volle collegie, exempt Pieter Huygen, Bastiaen Aryensz ende Aryen Huybertsz.
133. Cornelis Cornelisz Jongbloet als naeste bloetvooght ende geautoriseert bij desen E.
gerecht tot waerneminge vant recht van de twee minderjarige kinderen ende erffgenamen van
Neeltgie Pieters ende oversulcx erffgenaem ab intestato van Ariaentgie Cornelis, haerluyden
grootmoeder maternel in  die qualiteyt eysser ende interdicent,
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contra:
Aryen Cornelisz als erffgenaem ende testamentair executeur van den testamente van sijnen
overleden vader Cornelis Aryensz Bouman, noch als vooght over de minderjarige kinderen
ende erfgenamen van den voorszeyden Bouman zaliger, als ten huwelijck gehadt hebbende
de voorszeyde Ariaentgie Cornelis overleden op Alblasserdam, gedaegde ende
geinterdiceerde.
Concluydeert dat den gedaegde sal werden gecondemneert ten overstaen van schout ende
schepenen alhier met den eysser te maecken behoorlijcke staet ende inventaris van alle de
naergelaetene goederen van Ariaentgie Cornelis ende Cornelis Aryensz Bouman, in haer leven
echtelieden, soodanich sij die int gemeen in haer leven beseten hebben, ende nu bij den voorszeyde
Cornelis Aryensz Bouman met de doot sijn ontruympt ende naergelaeten ende voor de helfft
verstorven op de kintskinderen ende erffgenamen ab intestato van de voorszeyde Ariaentgie Cornelis
ende vervolgens ten overstaen als vooren den voorszeyde boedel te schiften, scheyden ende deylen,
yder voor sijn gerechte port ie, ten minsten bij  provisie te maecken den voorszeyde staet ende
inventaris ende dat dienvolgende de interdictie van egeene goederen te schiff ten off scheyden
buyten den eysser in desen, als wel ende te rechte gedaen, stadthouden sal ende volcomen effect
sorteren, ten uyteynde van de saeck, makende in cas van contradictio eys van costen, schaden ende
interesten, offte tot anderen etc.
Van der Hoop voor den gedaegde metten selven alhier in juditio present, alvoorens te antwoorden off
excipieren, versoeckt copie uyt den eys, mitsgaders waer op de provisie wert gefondeert.
Waltery, als procureur van den eysser, dient van de versochte copie van eys, seyt voorts tot
fondament van sijne versochte prov isie te employeren de middelen eys, dat wijders partijen sal
werden geordonneert ten seeckeren in corten dage te antwoorden offt te excipieren, pro ut concilium.
Van der Hoop neempt over copie uyt den eys ende neempt aen ten naesten te antwoorden off
excipieren.
Heemraden ordonneren partijen op heden eb acht dagen te compareren,  omme alsdan de
voorszeyde saecke te disputeren.

Extra-ordinaris rechtdagh gehouden op dynsdach den 21en maert 1673, present Claes Cornelisz,
Bastiaen Adriaensz, Aryen Huybertsz ende Jan Marinis, heemraden in Alblasserdam.
134. Cornelis Cornelisz Jongbloet als naeste bloetvooght ende geautoriseert bij desen ende
gerecht tot waerneminge vant recht van de twee minderjarige kinderen ende erffgenamen van
Neeltgie Pieters ende oversulcx erffgenaem ab intestato van Ariaentgie Cornelis, haerluyden
grootmoeder maternel in  die qualiteyt eysser ende interdicent,
contra:
Aryen Cornelisz als erffgenaem ende testamentaire executeur van den testamente van sijnen
overleden vader Cornelis Aryensz Bouman, noch als vooght over de minderjarige kinderen
ende erfgenamen van den voorszeyden Bouman zaliger, als ten huwelijck gehadt hebbende
de voorszeyde Ariaentgie Cornelis overleden op Alblasserdam, gedaegde ende
geinterdiceerde.
Van der Hoop voor den gedaegde, dient van antwoort, concludeert pro ut in scriptis, versoeckt
verders copie van de acte waer bij den eysser seght bij desen E. gerechte geauthoriseert te wesen,
tot waerneminge v ant recht van de twee minderjarige kinderen van Neel tgie Pieters.
Waltery, voor Cornelis Cornelisz Jongbloet metten selven in juditio present, mitsgaders met Gillis
Cornelisz Cortleven, oom maternel van de minderjarige kinderen ende erffgenamen van Neeltgie
Pieters, die hem verclaerde in desen processe mee te voegen, versoeckt copie van antwoort
mitsgaders van de huwelijckse voorwaerde bij deselve geal legeert, seght wijders aanbelangende het
versoeck bij den procureur Van der Hoop gedaen wegens copie van de authorisatie hem selven te
refereren tot kennisse van desen E. gerechte,  sustineerende daermee hetselve versoeck te hebben
voldaen.
Van der Hoop neempt aen copie van de voornoemde huwelijcxse voorwaerde te leveren ende
persisteert alsnoch bij sijn voernoemde versoeck.
Waltery persisteert als bij sijn gedicteerde.
Op heden den 25en Maert 1673 sijn de voorenstaende partijen, op approbatie van desen E. gerechte
ten regarde van de respective minderjarige in aller minne ende v rientschap verdragen, dat den
gedaegde qualitate qua aen den eysser ende gevoegde ten behoeve  van de twee minderjarige
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kintskinderen van  Ariaentgie Cornelis zaliger sal cedeeren ende in v rijen eygendomme ten eeuwigen
dage laeten blijven het huys ende erve, staende ende gelegen in de Kerckstraet van desen dorpe van
Alblasserdam, belent oost den boomgaert van de pastorye alhier ende west Dirck Jansz Decker,
naergelaeten bij Cornelis Aryensz Bouman zaliger, sonder dat den eysser eenige alhier
voorenstaende lasten off  schulden die op  het voorszeyde huys ende erve soude mogen werden
gepretendeert sal behoeven te dragen off  suyveren als voor al leen de gemeene beste buyrlasten
noch als alleenlijck naer date deses, mitsgaders de gerechte helft van den geheelen inboel bij
Cornelis Aryensz Bouw zaliger metter doot  ontruymt ende naergelaeten, volgens den staet ende
inventaris daer van te maecken, ende uyt denselv en inboel vooraf f te laeten volgen aen den
voorszeyde eysser het beste bedt met sijn toebehooren ende daerenboven noch eens ende in volle
voldoeninge ende affquitinge van de verdere actie ende pretentie die den eysser in qualityt vermelt
op den gedaegde vermeynde hem te competeren de somme van tweehondert en veertigh carolus
gulden, te betaelen met tachentigh  carolus gulden binnen den tijt v an drie weecken ende het
resterende tot vermaningh van den eysser metten interest vandien tegen 5 ten hondert int jaer sedert
den 1en april 1673 ende geduyrende totte volle ende effectuele betaelinge toe, onder speciale
overgif te dat den boedel van den voorszeyde Cornelis Aryensz Bouman zaliger daer vooren
spesialijck sal sijn ende blijven verbonden ende geaffecteert. W aermede alle verdere actien ende
pretensien, hoe die soude mogen werden genaempt ende sulcx geen uytgesondert, die den
voorszeyde eysser tot lasten van den gedaegde heeft vermeent te pretenderen, aff, doot ende te
niette sullen wesen, met compensatie v an costen. Tot naercominge ende voldoeninge van alle t'gene
voorszeyt staet verbinden partijen ter wedersijden hare persoonen ende goederen roerende ende
onroerdende present ende toecomende, stellende deselve ten bedwange van allen rechten ende
rechteren ende spesialijck den Hove van Hollant,  tevreden sijnde haer in den inhouden dese voor
den Hove ende Hooge Vierschaer van Zuythollandt vrijwilligh te laeten condemneren, constituerende
tot dien eynde onwederroepelijck Johan van der Hoop ende Gualteris Wal tery, beyde procureurs voor
den Hove ende Hooge Vierschaer, den eenen omme de voorszeyde condemnatie te versoecken
ende den anderen omme daerinne te consenteren, beloovende deselve danckelijck te nemen ende te
betaelen de costen ter saecke voorszeyt gevallen. Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Alblasserdam voorszeyt ende ten oi rconde dese bij partijen ten wedersijden onderteeckent op den
25en maert 1673.
wg. bij mij  Cornelis Cornelissen Jonbloet

Jelis Cornel isz
Aryen Cornelisse Bouw
Pieter Poul isz
dit merck heeft Dick Jansse Decker gestelt
dit merck heeft Cleys Aryensz gestelt
Pieter Aryensz Plomp
dit merck heeft Cornelis Bastiaensz van der Wiel wegens Maerten Bastiaensz gestelt
Aryen Pietersz Bou
dit merck heefft Abraham Pijl gestelt

Mij present, secretaris, Wm. van Di jck, 1673.

Ordinaris rechtdagh gehouden op Alblasserdam, den 30en November 1673, present t'volle collegie
van schout ende heemraden van Alblasserdam.
135. Pieter Leendert van Orten, lakencooper tot Dordrecht, eysser,
contra:
Adriaen Cornelisz Bouw, als principael ende d'erffgenamen van Cornelis Aryensz Bouman
zaliger, als borge ende mede principael onder behoorlijcke renunciatie, mits d’een voldoende
d'ander bevrijt sal sijn, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van tweehondert caolus gulden cappitael ende de verloopen
interesten vandien volgens seeckere obligatie, gepasseert voor de notaris Arent v an Noten ende
seeckere getuygen binnen Dordrecht residerende, van date den 21en april  1665, concludeert tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Pieter Pouwelsz in juditio present, antwoort ende doet presentatie pro ut in script is.
Den eysser vermits de noncomparitie van den 1en gedaegden Adriaen Cornelisz Bouw, versoeckt
deffault ende voort proffi jt vandien namptissement, mitsgaders, jegens de verdere erffegenamen van
Cornelis Aryensz Bouman hierop gedachvaert sijnde ende niet compareerende, in conformite v an het
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3e articul van de ordonnantie opt stuck vande justitie in de steden ende ten platten lande ge-
emaneert ende ten regarde van de antwoorde ende presentatie van Pieter Pouwelsz in qualityt als hij
geroepen is, refuseert deselve als captieus ende insufficant ende persisteert voor replycq als bij eys
ende versocht namptissement.
Pieter Poulsz persisteert voor duplycq als bij sijn presentatie.

136. Adriaen Jansz Muys, woonende alhier, eysser,
contra:
Adriaen Cornelisz Bouman, principael ende d'erffgenamen van Cornel is Aryensz Bouman
zaliger, als borge ende mede principael onder behoorlijcke renuntiatie, mits d'een voldoende
d'ander gevrijt sal sijn.
Eyst betaelinge van de somme van vijffhondert carolus gulden over t'cappitael van een obligatie
onder de handt van date den 1en Mey 1655, met den interest vandien, naer beloop des ti jts,
concluydeert tot kennen off ontkennen van de voorszeyde hantteeckeningen ende voorts tot 
condemnatie ende bij prov isie tot namptissement ende dat al le des gedaegdens goederen daer
vooren verclaert sul len werden verbonden ende executabel cum expensis.
Pieter Poulsz in juditio present, antwoort ende doet presentatie pro ut in scriptis.
Den eysser accepteert de presentatie van Pieter Poulsz ende versoeckt daer op condemnatie ende
ten regarde van Adriaen Cornelisz Bouw en de verdere erffgenamen versoeckt daer op vermits hare
noncompartitie deffault.
Heemraden condemneren den voornoemden Pieter Pouwelsz volgens sijn presentatie ende int regart
van de noncomparanten verleenen het 1e deffault  met proff ijt vandien als naer rechten.

137. Pieter Aertsz, cleermaecker, eysser,
contra:
Cornelis Jansz van Wijen, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van dertigh carolus gulden over rest van de somme van t'negent igh
carolus gulden, die den voornoemden gedaegde over coop van een hof fstedeken gelegen aen den
Kinderdijck onder Alblasserdam aen den voornoemden eysser voor gereet ende vrijgelt gecocht, is
verschult , concluydeert tot condemnatie ende bij  provisie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde in juditio present bekent de schult.
Heemraden ordonneren partijen alv oorens daerin te disponeren te brengen naerder bewi js.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op Maendagh den 8en January 1674, present den
schout ende alle de heemraden, exemt Bastiaen Aryensz.
138. De heer Matthijs Pompen, heere van Slingelant etc., eysser,
contra:
Aryen Crijnen Bruygom, gewoont hebbende aen den Kinderdijck onder Alblasserdam .
Eyst betaelinge van de somme van eenendertigh gulden, spruytende over een jaer lantpacht  van een
cavel gelegen in den Nederwaertsen Boesem, groot eene mergen, over den jare 1672, concluydeert
tot condemnatie ende bij  provisie tot namptissement ende dat het arrest op de goederen van
denselven gedaen verclaert sal werden wel ende te rechte gedaen te sijn ende daer vooren verclaert
verbonden ende executabel cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versoeckt daer op condemnatie ende dat het arrest sal
werden verclaert wel ende te rechte gedaen te sijn end alle de goederen daer vooren verclaert sullen
werden verbonden ende executabel.
Heemraden ordonneren den gedaegde aende eysser bij provisie de ge-eyste somme te namptisseren
onder cautie de restituendo indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te behooren,
reserveren de costen ten uyteynde van de saeck.

139. Gijsbrecht van Asperen, penningmeester van den Nederwaert, eysser,
contra:
Wouter Brandewijn, gedaegde.
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Eyst betaelinge van de somme van 25 gulden 16 stuyvers over rest van lantpacht van een camp lant
in den boesem anno 1672, concluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement cum
expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versoeckt daer op condemnatie.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste somme aen den eysser bij provisie te
namptisseren onder cautie de restituendo indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te
behooren, reserveren de costen ten uyteynde van de saeck.

140. Ad idem eysser [Gijsbrecht van Asperen].,
contra:
Pleun Hendricxsz, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van negen gulden over de rest van lantpacht van een camp lants inde
Nederwaertsen boesem, anno 1672, concluydeert tot condemnatie ende bi j provisie tot
namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versoeckt daer op condemnatie.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste somme aen den eysser bij provisie te
namptisseren onder cautie de restituendo indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te
behooren, reserveren de costen ten uyteynde van de saeck.

141. Den selven penningmeester [Gijsbrecht] Van Asperen,  eysser,
contra:
Dirck Cornelisz Romeyn, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van achtendert igh carolus gulden over een jaer lantpacht van een
camp lants, gelegen in den Nedewaertsen boesem, anno 1672, concluydeert tot  condemnatie ende
bij provise tot  namptissement cum expensis.

142. Denselven eysser [Gijsbrecht van Asperen],
contra:
Aryen Crijnen Bruygom, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van eenhondert en achtenvijftigh carolus gulden over huyre offte
lantpacht van drie campen lants, gelegen in den boesem van den Nederwaert over de jaeren 1672
ende 1673, concluydeert tot  condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement ende dant het arrest
op de goederen van denselven gedaen verclaert sal werden wel ende te rechte gedaen te sijn ende
daer vooren v erclaert verbonden ende executabel cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde versoeckt daer op condemnatie.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste somme aen den eysser bij provisie te
namptisseren onder cautie de restituendo indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te
behooren, reserveren de costen ten uyteynde van de saeck.

143. Adriaen Jansz Muys, woonende alhier,
contra:
Adriaen Cornelisz Bouw als principael ende d'erffgenamen van Cornelis Adriaensz Bouman,
als borge ende mede principael onder behoorlijcke renuntiatie, mits d'een voldoende d'ander
gevrijt sal sijn, gedaegdens.
Omme te antwoorden op den eys ende concluysie bij den eysser ten voorgaenden rechtdage gedaen
ende genomen.
Dirck Jansz Decker, als getrout hebbende Judith Cornelis Bouw, ende Adriaentgie Tijssen, wegens
de kinderen van Aeltgie Cornelis Bouw, in juditio present, antwoordende, doen presentatie elcx voor
haere portie te voldoen in sulcke wegen als bij Pieter Pouwelsz ten naesten rechtdage is gedaen.
Den eysser accepteert de presentatie van de voornoemde gecompareerdens ende versoeckt daer op
condemnatie ende ten regarde van Adriaen Cornelisz Bouw ende t'weeskint van Bastiaen Cornelisz
Bouw, versoeckt daer op verm its haer noncomparitie het 2e def fault ende condemnatie cum
expensis.
Heemraden condemneren den voornoemden Dirck Jansz Decker ende de kinderen van Aeltgie
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Cornelis Bouw volgens haer presentatie ende int regart v an Adriaen Cornelisz Bouw ende t'weeskint
van Bastiaen Cornelisz Bouw, verleenen het 2e deffault  ende condemneren deselve hare portie v an
de ge-eyste somme mede aen den eysser te voldoen, verclaeren daer vooren alle hare goederen
verbonden ende executabel,  condemneren verders de gedaegdens in de costen van desen processe.

Extra-ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdagh den 17en Mey 1674, present
t'volle collegie, exempt Aryen Crijnen ende Jacob Lievens.
144. De weduwe van Jan Pouwelsz, Leendert Cornelisz Pijl, ende Aryen Cornelis Coelhoeck,
eyssers,
contra:
de kinderen ende erffgenamen van Cornelis Crijnen zaliger, gedaegden.
Eyssen betaelinge eerst de voornoemde Jan Pouwelsz weduwe de somme van 520 carolus gulden
over t'cappitael metten verloopen interest vandien ende van verschene lantpachten als deselve
weduwe aen desen boedel volgens de bewijsen daer van sijnde ten achteren is, ende den
voornoemde Leendert Cornel isz Pijl eerst de somme van 200 carolus gulden cappitael  metten
verloopen interest v andien ende noch de somme van 140 carolus gulden over geleverde 
winckelwaeren, ende den voornoemden Aryen Cornelisz Coelhoeck als erffgenaem van sijn vader
zaliger, eerst de somme v an 175 carolus gulden over rest vant cappitael van een obligatie van 300
gulden, met den verloopen interest vandien, ende noch 44 gulden 10 stuyvers over gelev erde
winckelwaeren, alles volgens de bewijsen daer van sijnde, aen den overleden zaliger gedaen ende
gelevert, concluyderen daeromme tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement van hare
voorszeyde ge-eyste sommen ende verloopen interesten vandien cum expensis.
Aryen Cornel isz, Crijn Cornel isz ende Aryen Jansz Goey als getrout hebbende Maeycke Cornel is,
soo voor haer selven ende als haer sterck maeckende voor Jan Cornelisz, alle kinderen van Cornelis
Crijnen zaliger, v erclaeren haer bij desen geen erffgenamen van den boedel van haer vader zaliger
te stellen, maer denselven boedel te abbandoneren ende varen laeten (behoudens het recht dat sij
mede als particuliere schulteyssers op den voorszeyden boedel hebben te pretenderen), versochten
derhalven dat bij  heemraden van desen dorpe tot redding van denselven boedel curateurs mogen
werden gestelt ende bij deselve curateurs vervolgens alle de goederen des boedels ten behoeve van
de best gerechtigde geinventariseerd, openbaerlijck vercocht ende te gelde gemaeckt werden, ende
alsdan bij sententie van pref ferentie op deselven penningen gedisponeert te werden als naer
behooren, blijvende ondertusschen deselve te procederen penningen van die natuyre als te vooren
waeren, versoeckende derhalven de eyssers ende gedaegden tot curateurs van den voorszeyden
boedel ende goederen den schout en secretaris van desen dorpe van Alblasserdam.
Heemraden consenteren int voorszeyde versoeck ende stellen denselven schout ende secretaris in
deselven boedel tot curateurs, gevende deselve soodanige macht als curateurs naer rechten
competeert.

Ordinaris rechtdagh gehouden op Alblasserdam op woensdagh den 23en Mey 1674, present den
schout ende t'volle collegie van heemrdaen, exempt De Cleyne ende Jacob Lievens.
145. Pieter ende Ariaentgien Aryens Kaey als erffgenamen van Pleuntgen Aryens Kaey,
eyssers,
contra:
Jan Lambertsz, woonende alhier, gedaegde.
Eysschen betaelinge van de somme van 260 carolus gulden cappitael,  met alle de verloopen
interesten vandien, staende spesialijck gehypoteecqeert op sijn huys ende erve, staende ende
gelegen op den Dam, volgens den brieve van date den 16en november 1663 daer van sijnde,
affslaende tgene daer op bij hem is betaelt, conlcuydeeren daeromme tot condemnatie ende bij
provisie tot namptissement van de voorszeyde ge-eyste somme ende dat het hypoteecq daer vooren
sal werden verclaert te sijn v erbonden ende executabel cum expensis.
Den gedaegde in juditio present, bekent de schult in den brieve gemelt , seght daer op eenigen
interest betaelt te hebben sonder te weten hoeveel, versoeckt verders dat hij met betaelen van noch
een jaar interest van di t jaer mach volstaen.
Heemraden ordonneren den gedaegde bij provisie de ge-eyste somme aen de eyssers, affslaende
solutum, op te leggen ende betaelen, onder cautie de restituendo indien naermaels bevonden mochte
werden sulcx te behooren, reserveren de costen ten uyteynde van de saeck.
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146. Ariaentgien Aryens Kaey, eysseresse,
contra:
Tobias Pietersz, woonende alhier, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van sesentwintich carolus gulden ov er een jaer huyshuyr van een
huysken op den Dam anno 1672, affslaende dat daer op betaelt,  off aen arbeytsloon door den
gedaegde daer op verdient soude mogen sijn, concluydeert tot condemnatie ende bij  provisie tot
namptissement cum expensis.
De huysvrou van den gedaegde in juditio present bekent de schult, affslaende solutum, ende is te
vreden te betaelen, m its dat den gedaegde nu ende altoos sal sijn bevrijt  van Ariaentgie Kaey ende
den schout Van Asperen van seeckere ketel die door de voornoemde gedaegdens vrouw van de
schouttin was geleent ende weder van de voornoemde Aryaentgie Kaey van deselve Geertgien
Everts was af fgeleent ende die naderhant vermist was.
Heemraden ordonneren de gedaegde de ge-eyste somme bij provisie te namptisseren, onder cautie
de restituendo indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te behooren, reserveren de costen
ten uyteynde van de saeck.

Ordinaris rechtdagh gehouden op woensdagh den 19en july 1674, present etc.
147. Wouter Muys cum suis, requiranten,
contra:
Cornelis Hermansz van Veen, gerequireerde.
Alsoo den requirant ten laste van den voornoemden Van Veen heeft een rentebrief f houdende int
geheel de somme van 500 gulden met den interest vandien, affslaende solutum, staende
gehypoteecqeert op seecker huys ende erve, staende ende gelegen op de Stoep van de haven van
Alblasserdam, ende alsoo den voornoemden Van Veen hem is absenterende ende de voornoemde
huysinge ende erve laet ledigh staen, versochte derhalven dat heemraden gelieffde een curateur te
stellen tot reddinge ende vercoopinge van de voorszeyde huysinge ende de meubelen, goederen
geinventariseert ende ten proffijt van de best gerechtigste vercocht ende gedestribueert te werden als
naer behooren, versoeckende derhalven tot curateurs vant selve versocht te hebben den persoon
van den schout Jan van Asperen.
Heemraden consenteren de requiranten in haer versoeck.

148. Leendert Cornelisz Baes, woonende aen den Kinderdijck onder Alblasserdam, eysser in
cas van injurien,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, mede woonende aldaer, gedaegde int voorszeyde cas.
Den eysser leyt over eys pro ut in scriptis ende concluydeert als int eynde van deselve.
Den gedaegde in juditio present ontkent den eysser noeyt gescholden te hebben ende versocht de
getuygen te mogen hooren.
Van der Grijp alvoorens dienende van copie van eys, affslaende t'gedicteerde bi j den eysser gedaen,
bij inpertinentie, seght te vreden te sijn sijn getuygen over te leggen wanneer in dese saeck soo verre
is geprocedeert, persisteert voor replycq.
Den gedaegde persisteert voor duplycq.
Partijen ten wedersijden nemen aen op den 1e dagh naer de vacant ie productie te doen.
[in de marge staat bovenaan deze passage: gefurneert d'ongefondeerde processen 3:0:0]

149. Leendert Cornelisz Baes, woonende aen den Kinderdijck onder Alblasserdam, eysser in
cas van injurien,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte en sijn huysvrouw Ariaentgie Jacobs, gedaegden int voormelte
cas.
Den eysser leyt over eys pro ut in scriptis ende concluydeert als int eynde van deselve.
De gedaegde ende eysser in de voorszeyde saeck in juditio beyde present accordeeren als in de
voorgaende saecke.
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[in de marge staat bovenaan deze passage: gefurneert d'ongefondeerde processen 3:0:0]

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdagh den 6en September 1674, present den schout ende
t’'volle collegie van heemrdaen van Alblasserdam.
150. Leendert Cornelisz Baes als man ende vooght van Christijntgen Davits, eysser,
contra:
Cornelis Woutersz, woonende aende den Kinderdijck, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme vam veertigh gulden over een jaer huyre van de huysinge ende erve
daer uythangende is den gecroonden baers, staende ende gelegen aen den voorszeyde Kinderdijck,
ingangh genomen hebbende Mey 1671 ende ge-expireert sijnde Mey 1672, affslaende solutum,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegdens huysvrouw in juditio present seght niet meerder vant voorszeyde jaer huyre
schudigh geweest te sijn als 24 gulden, daer op  betaelt is 16 gulden, sulcx dat noch 8 gulden opt
voorszeyde jaer huyre resteert, die des gedaegdens huysvrouw sustineert over dienstbode loon van
hem eysser te competeren, concluydeert  daerom ten fyne van niet ontfanckeli jck ende bij ordine tot
absolutie van den eys ende concluysie cum expensis.
Van de Grijp als procureur van den eysser bekent over voorszeyde jaer huyre ontfangen te sijn de
voorszeyde 16 gulden, aff slaende het verdere bij antwoort geallegeerd bij denegatie ende
inpertinentie, persisteert derhalven voor replycq bij eys en tgene over dienstbode loon Maria Aerts
verdient heeft haer te sullen betaelen naer discretie.
De gedaegde persisteert voor duplycq als bij antwoort.
Heemraden ordonneren partijen ten wedersijden naerder bewijs te brengen.

151. Ad idem requirant [Leendert Cornelisz Baes]
contra:
Damas Dircxsz, woonende aen de Kinderdijck, gerequireerde.
Concluydeert dat den gerequireerde sal werden gecondemneert te antwoorden op soodanige
vraegstucken als hem sullen werden voorgestelt, op pene van gijselinge tot sijnen coste.
Heemraden, vermits de noncomparitie van den gerequireerde, verleenen jegens hem het 1e deffault
ende condemneren hem te antwoorden op soodanige articulen als hem v an den eysser sullen werden
voorgestelt, op pene van gijselinge.

152. Idem eysser in cas van injurien [Leendert Cornelisz Baes]
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
Van der Grijp, vermits eenige onwillige getuygen niet connende op den geordonneerde tijt gereet
wesen omme doenvolgende te wisselen van inventaris ende stucken, versoeckt derhalven tij t te 14
dagen om t'selve te doen.Van Zijl metten gedaegde voor sich selven als wijders man ende voorght
van Ariaentge Jacobs, sijn huysvrouw, seyde op dese ende de naervolgende saeck van injurien die
hij is houdende voor gecumuleert ende gelijck die oock behoort hadde geinstitueert te wesen,
alvoorens peremptoir te antwoorden, offte reconvenieren, dat den eysser soo hij procedeert voor date
vande respectyve instantie soodanigh niet en heefft opgenomen gelijck de respectyve concluysie
inhouden, maer geheel anders ende soodanigh dat hij eysser selffs bier uyt sijne huysinge gehaelt
ende den gedaegde op alle remissie heeft toegebracht,  t'gunt den gedaegde heeft geaccepteert daer
op gedroncken ende den eysser weder een drocnk gebracht, t'gunt den eysser weder geaccepteert
ende ontfangen heefft, sulcx dat den voorszeyde eysser ter oorsaecke van alle t'selve obsteert
d'exceptie van reconsiliatie ten regarde van sijn ende sijn huysvrouw, proponerende derhalven hij
gedaegde mitsdien deselve exceptie van reconsil iatie jegens hem eysser en sijn voorszeyde
huysvrouw, concluydeert tot admissie van deselve exceptie ende tot absolutie van de respectyve
instantien cum expensis, daer op alv ooren recht versoeckende ende dienonvermindert mede
alvooren te antwoorden doende reconventie, seyde gelijck waer is dat den verweerder int selve cas
alsmede sijne huysvrouw hem eysser in reconventie ende sijn huysvrouw selffs onderstaen hebben
groffeli jck te injurieren,  niet alleen met een mes op hem eysser in reconventie te trecken ende met
ander geweer te vervolgen, hem daer mede te dreygen ende quetsen, maer bovendien hem eysser in
reconventie alsmede sijne huysvrouwe uytteschelden voor een oneerl ijck ende infaem persoon ende
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onder andere dat de huysvrouwe van de preconventionelen eysser een soetekoeck heer was ende
diergelijcke schandeleuse scheltwoorden meer, waeromme en anderen redenen ist noot naerder
processe te deduceren, concluydeert hij eysser in reconventie soo wegens hem selven als sijn
voorszeyde huysvrouw dat bij sententie diffinityff van desen gerechte sal werden verclaert dat hij
ende deselve sijn huysvrou door den verweerder in reconventie ende desselffs huysvrouw atrociter te
sijn geinjureerd, dienvolgende dat deselve verweerders sullen werden gecondemneert de voorszeyde
injurien honnorabel ende proffitabel te repareren ende beteren, honnorabel te compareren in
gespannen vierschaer alhier, hij  verweerder blootshooft ende sulcx beyde aldaer met gevouwen
handen ende gebogen knien, Godt de justitie, hem eysser, alsmede sijn huysvrouw indien sij daer
begeren present te sijn, te bidden om vergiffenisse, met verclaeringh dat deselve injurien bij haer
verweerders sijn aengewent ende versiert ende gepleeght om hem eysser in reconventie ende sijn
huysvrou daer door te beledigen in haer persoon, goeden naem ende faem te vercorten ende
quetsen, dat alles  haer van herten leet is ende van den selven eysser ende sijn huysvrouw niet
anders weten als eer ende deught, deselve daer voor alti jts gehouden ende gekent te hebben,
mitsgaders noch erkennende sijn, proff itaebel te betaelen soo aen den huysarmen als diaconye-
armen van Alblasserdam de somme van driesuysent carolus gulden, te vreden sijnde hij  eysser ende
sijne huysvrou te verclaeren dat sij om geli jcke noch meerder somme soodanige injurien niet souden
willen lijden off verdragen, ende antwoordende in conventie op deselve respectyve eyssen, verclaert
de middelen vandien te passeren soo bij de processe denegatie, inpertinentie als irrelevantie,
concluydeert ten fyne van niet ontfanckeli jck ende bij ordine dat deselve conventionele eyssen ende
concluysien sullen werden ontseyt, maeckende mede soo in conventie als reconventie eys van
costen van de respectyve processen, offte tot soodanigen anderen fyne ende concluysien als hem
eysser in reconventie ende verweerder in conventie oirbaerl ijcxst sijnde.
Van de Grijp seght sonder prejuditie te hebben op het gdicteerde van den procureur Van Zijl te
hebben geantwoort, dat de injurien hem eysser bij Cornelis Cornelisz Schoutte ende Arieantgie
Jacobs, desselffs huysvrou, sijn gedaen op divers ende verscheyde tijden ende plaetsen in presentie
van diverse persoonen, sustineert derhalven dat den eysser voor sijn selven als vanwegen sijn
huysvrouw voor desen  E. gerechte sal werden verclaert wel geprocedeert te hebben bij twee
distincte eyssen ende bij den voornoemden Cornelis Cornelisz Schoutte ende desselffs huysvrouw
Ariaentgie Jacobs, op de voorszeyde respectyv e eyssen geantwoort ende bij partijen respectyve naer
costumen ende stijl voldongen, mitsgaders op den naesten rechtdagh aengenomen productie te
doen, versoeckt wijders derhalven dat de respectyve gedaegdens sullen werden geordonneert met
den eysser voorts te procederen volgens de laetste retroacten, op pene van versteck.
Van Zijl met den eysser in reconventie in juditio present, alhoewel de notulen op den naem van den
gedaegde in conventie gehouden ter rolle sijn gedicteert, heefft bij den procureur van den eysser in
conventie ende verweerder in reconventie op het institueren van den eys van den gedaegde in
conventie nef fens het doen van de citat ie geen copie gelevert  en was daer op hij behoorlijcke tijt  van
beraet most hebben ende behouden ende mitsdien voor soo veel het noot is revoceren t'gunt verders
op sijnen naeme is gedicteert van verderen inhout als van behoorlijcke dagh ende beraet mitsgaders
overleveringh van behoor lijcke copien v an den respectyve eyssen, dat echter deselve pretense
gedicteerde notulen in het minsten niet en inporteren peremtoi re antwoorde, gelijck naer pracqtycque
ende vierschaere gebruyckeli jck is, veel  min dat deselve inhouden eenige de minste genomen
concluysien in rechten passerende, derhalven t 'gedicteerde van Van der Gri jp soo bij denegatie,
inpertinentie als irrelevantie, concluydeert tot rejectie vant selve versoeck end dat in contrarie
vandien hem sal werden geordonneert te antwoorden op de geproponeerde exceptie, alsmede
peremptoirie jegens de eyssen van reconv entie ende te repliceren in conventie.
Van der Grijp, sonder eenigh regart te nemen op het gedicteerde, als sijnde niet admissybel,
persisteert bi j sijn voorgaende versoeck ende maeckt wel expressel ijck eys van costen van dese
incidenten.
Van Zijl, alsoo Van der Grijp in gebreecken blijft te antwoorden op sijn contra versoeck, versoeckt
versteck van antwoort ende adjudicatie van hetselve contra versoeck cum expensis ende persisteert
voorts bij sijn verder gedicteerde.
Heemraden stellen partijen elcx in postuyr van defentie ende ordonneren partijen elcx  met sijne
bewijsen gereet te comen op den 1en rechtdagh.
[in de marge staat; gefurneert de boete van ongefondeerde processen 3:0:0]

153. Idem eysser in cas van injurien [Leendert Cornelisz Baes],
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contra:
Ariaentgie Jacobs, huysvrou van Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
Eysser versoeckt ut supra.
Van Zijl employeert jegens desen eys deselve exceptis van reconsiliatie denselven eys in
reconventie ende deselve antwoorde in conventie daer van hier vooren op de 1e presentatie .. acta
gedaen sijn, respectyve concluysie genomen heeft.
Partijen huicinde employeren in desen meer alle vordere proceduyren ende dingtalen in deselve
voorgaende saecken gehouden ende nemen wijders aen ten naesten rechtdage de respectyve
saecken soo in conventie, exceptie ende eys in reconventie te voldingen bij  antwoort, replycq ende
duplycq respectyve, alsmede ten selven dage te dienen van hare respectyve inventarisse ende
stucken onder benefytien ende presentatien als in deselve inventarissen ende voorts de saeke verder
ten principalen te voldingen, te renuncieren van verdere productien ende in causa te concluyderen.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdagh den 4en October 1674, present den
schout ende t'volle collegie van heemrdaen van Alblasserdam, exempt Jacob Lievens.
154. Leendert Cornelisz Baes,  als man ende vooght van Christijntje Davits, eysser,
contra:
Cornelis Woutersz, woonende aen den Kinderdijck, gedaegde.
Den eysser versoeckt recht en expeditie van justitie.
Heemraden houden de saecke in advys tot naerder bewijs.

155. Idem eysser [Leendert Cornelisz Baes] in cas van injurien, in conventie ge-excipieerde
ende verweerder in reconventie,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde in conventie, excipient ende eysser in reconventie int
voorszeyde respectyve cas, te antwoorden op de exceptie alsmede in de reconventie ende te
repliceren in conventie.
Van der Grijp, gesien ende ge-examineert hebbende de middelen gebruyckt v oor de geproponeerde
exceptie van reconsiliatie, alsmede deselve exceptie antwoordende op alle het selve ende
refuseerende bij denegatie, inpert inentie en insuff icantie, concluydeert m itsdien ten fyne van niet
ontfanckelijck ende bij ordine dat de voorszeyde middelen ende exceptie sal werden ontseyt ende
verclaert t'ontrecht geproponeert te sijn, cum expensis. Ende verders antwoordende op den eys in
reconventie ende de middelen daerinne gebruyckt, concluydeert mitsdien mede ten fyne van niet
ontfanckelijck ende bij ordine dat den voorszeyde eys in reconventie ende de middelen daerinne
gebruyckt, mitsgaders daer op genomen concluysie sal werden ontseght cum expensis. Ende in
conventie persisteert v oor replycq als bij eys ende genomen concluysie.
Van Zijl persisteert voor replycq op de geproponeerde exceptie ende insgelijccx in reconventie ende
in conventie persisteert  voor duplycq.
Van der Grijp persiteert voor duplycq soo op de exceptie als eys in reconventie.
Partijen huicinde renuntieren van verdere productie, wisselen van deselve productien onder
inventaris, employeren voorts generale reprochien ende salvatien van rechten.

156. Den voornoemden Leendert Cornelisz Baes, soo in sijn privee,  als man ende vooght van
Christijntgie Davits, eysser in conventie, ge-excipieerde ende verweerder in reconventie,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte ende Ariaentgie Jacobs, desselffs huysvrouw, gedaegden in
conventie, excipiente ende eyssers in reconventie.
Van Zijl ende Van der Grijp empoyeren deselve antwoorde, replycquen ende duplycquen, respectyve
als in de voorgaende saecke ende wijders renuntieren ende wisselen, mitsgaders employeren
reprochien ende salvatien mede als vooren.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdagh den 8en november 1674, present
t'volle collegie van heemrdaen aldaer.
157. Leendert Cornelisz Baes,  nomine uxoris,  eysser,
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contra:
Cornelis Woutersz, gedaegde.
Den eysser versoeckt recht ende expeditie van justitie.
Heemraden ordonneren partijen vermits t'gebreck van bewijs haer saecken te verclaeren met eeden,
reserveren de costen ten uyteynde van de saecke.

158. Den voornoemden Leendert Cornelisz Baes, eysser in cas van injurien in conventie, ge-
excipieerde ende gedaegde in reconventie,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde in conventie, excipient ende eysser in reconventie, int
selve cas.
Omme dese saecke ten dif finityv e te bepleyten.
Heemraden alvoorens te disponeren, ordonneren partijen in dese saeck in te leggen elcx de helf t van
drie ducatons omme daer op gehaelt te werden advys van twee onpartijdige rechtsgeleerden, omme
alsdan verder gedisponeert te werden als naer behooren.

159. Denselven Leendert Cornelisz Baes, soo in sijn privee als nomine uxoris, eysser in
conventie, ge-excipieerde ende gedaegde in reconventie in cas van injurien,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde, excipient ende eysser, int voorszeyde cas.
Omme dese saecke ten dif finityv e te bepleyten.
Heemraden alvoorens te disponeren, ordonneren partijen in dese saeck elcx voor de helft in te
legeen drie ducatons omme daer op gehaelt te werden t'advys van twee onpartijdige
rechtsgeleerden, omme alsdan verder gedisponeert te werden als naer behooren.

160. Theuntgie Pouwels, meerderjarige dochter, eysseresse,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte.
Eyst betaelinge van de somme van seven gulden 10 stuyvers over verdiende daggelden ende
verschot volgens spesificatie off te anders ter arbitragie van den rechter, ende voorszeyde
daghgelden te reeckenen, affslaende eene gulden over dat den gedaegde in Slydrecht voor de
eysseresse is geweest, ende noch eene gulden 2 stuyvers over een kinnitgie bier, concluydeert tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Van Zijl metten gedaegde in juditio present onvermindert exceptie ende te doene reconventie
versoeckt dagh [hier stopt deze tekst].

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdagh den 6en december 1674, present t'volle collegie,
exempt Aryen Huybertsz ende Jacob Lievens.
161. Leendert Cornelisz Baes,  nomine uxoris,  eysser,
contra:
Cornelis Woutersz, gedaegde.
Heemraden ordonneren partijen op seeckeren dage daer toe te stellen te compareren voor twee
commissarissen vant gerecht op hoope van accoort ende indien niet dat ten selven dage bij deselve
commissarissen sal werden recht gedaen als naer behooren.
Heemraden alvoorens hierop gehadt hebbende advys van twee rechtsgeleerden, doende recht, mits
bij de eyssers huysvrouw onder solemnele eeden verclaert werdende geene veranderinge van
huyrpenningen tusschen de drie eerste ende het laetste jaer huyr bij eys gemelt  geschiet te sijn,
condemneren den gedaegde het ge-eyste laetste jaer huyre ter somme van veertigh gulden,
affslaende solutum, aen handen van den eysser te betaelen, mette costen van desen processe tot
taxatie ende moderatie van desen E. gerechten, aldus gepronuncieert op den  11en december 1674.
Op heden date deses is den eedt bij Christijntgie Dav its, huysvrouw van den eysser indesen,
gepresteert.
Sij dit bovenstaende vonnis naer sijn forme ende inhouden ter executie gestelt. Actum den 11e
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December 1674.
Compareerde ter secretarye Cornelis Woutersz ende verclaerde hem te constitueren appellant van
de sententie bij Leendert Cornelisz Baes op den 11en december 1674 jegens hem comparant
geobtineert. Actum den 15en december 1674.

162. Den voornoemden Leendert Cornelisz Baes, eysser in cas van injurien in conventie, ge-
excipieerde ende gedaegde in reconventie,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde in conventie, excipient ende eysser in reconventie int
voorszeyde cas.
Versoeckt als in de voorenstaende saeck.
Van Zijl voor den gedaegde in conventie, excipient ende eysser in reconventie, versoeckt dat Van
der Grijp sal werden geordonneert over te leveren copie van de interogatorien ende verclaeringen bij
hem geproduceert, continuerende alle de artuculen vant begin totten eynde, aslmede de actens van
eedt die op deselve souden mogen wesen gedaen, t'gunt tot noch toe niet en is gelev ert ende waer
over in judi tio van de heren schepenen is geprotesteert ende alsnoch geprotesteert wert, ende van
gelijcke mede v an soodanige nulle insinuatie als ten regarde van de pretense, recolmenten van de
verclaringen is gedaen, maeckende in cas van contradictie eys van costen.
Van der Grijp seght indient v oorszeyde versoeck soude plaets connen grijpen, maer in desen niet en
can aengenomen werden, dewijl t'voorszeyde versoeck moste gedaen geweest hebben ten minste
voor de gedaen pleydoeye, t'is mede sulcx dat t'elckens wanneer de getuygen sijn gerecolleert  den
voornoemden Schoutte en sijn huysvrouw opt recolment sijn gedagvaert geweest, ende gerenuntieert
van verdere productie, mitsgaders ten diffinityve bepleyt ende alsoo de saecke gebracht in state van
wijse, gelijck t'selve Van Zijl in presentie v an heemraden aengenomen heeft sijne stucken tegen den
aenstaenden rechtdagh over te leveren, alsmede dat schout ende gerechten door derselver bode
hebbe partijen gedaen insinueren, omme haer respectyve stucken mitsgaders het gelt bij
appoinctement op den laesten rechtdagh gestelt souden inlev eren, off bij  gebreecken vandien, datter
recht soude werden gedaen op de stucken die alsdan overgelevert sijn, omme welcke ende andere
redenen, soo conlcuydeert den voornoemden Van der Grijp dat het versoeck als inpertinent ende
insufficant gedaen sal werden ontseyt ende wijders den voornoemden Van Zijl sal werden
gecondemneert sijne stucken mi tsgaders t'gelt bij appoinctment gestelt over te leveren volgens den
voorszeyde appoinctement op den laesten rechtdagh gegeven, off bij gebreecke vandien versteck
van overleveringe ende datter recht sal werden gedaen op de stucken die nu alreede overgelevert
sijn, maeckende wel expresselijck eys van costen etc.
Van Zijl persisteert bij  sijn versoeck ende gedaene protestatie ende neempt het  selve ten naesten
aen te bepleyten.
Van der Grijp persisteert voor duplycq en sustineert datter geen dagh en valt om te pleyten.
Heemraden ordonneren partijen ten naesten rechtdage dit incident mondelingh te bepleyten, omme
alsdan daer op verders gedisponeert te werden als naer rechten.

163. Denselven Leendert Cornelisz Baes, soo in sijn pryve als nomine uxoris, eysser in
conventie, ge-excipieerde ende gedaegde in reconventie in cas van injurien,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde, excipient ende eysser int voorszeyde cas.
Versoeckt alsboven.
Van Zijl ende Van der Grijp als in de voorenstaende saeck.
Heemraden ordonneren als in de voorenstaende saeck.

164. Theuntgie Pouwels, meerderjarige dochter, eysseresse,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
Van der Grijp versoeckt dat den gedaegde sal werden geordonneert te antwoorden ende bij
gebreecke vandien versoeckt versteck van antwoort ende voort proff ijt vandien adjudicatie vant ge-
eyste, mette costen.
De huysvrouw van den gedaegde in juditio present, ontkent yets aende eysseresse schuldigh te sijn
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aen gelt, maer alleen de bedstede in haer huysken op te maecken, te vreden sijnde met haer verders
te liquideren.

165. Cornelis Muys, als d'actie becomen hebbende van Jan Pietersz van Sluys sijn
schoonvader, woonende in Nieu Leckerlant, eysser,
contra:
Jan Huybertsz, woonende op den dorpe van Alblasserdam, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van twee-entwintigh gulden 8 stuyvers, salvo justo calculo, over ende
ter saecke van coop ende leverantie van v ierduysent en een quart bossen hoepen, affslaende t’gene
bevonden sal werden daerop deugdelijck gelevert te sijn, concluydeert tot condemnatie ende bij
prov isie tot namptissement cum expensis.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdagh den 20en december 1674, present
t'volle collegie, exempt Roelant Herbertsz ende Jacob Lievens.
166. Leendert Cornelisz Baes,  eysser in conventie in cas van injurien, ge-excipieerde in cas
van reconventie ende gedaegde in reconventie,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde in conventie, excipient ende eysser in reconvenite int
voorszeyde cas.
Omme te pleyten opt incident.
Van Zijl metten gedaegde in conventie excipient ende eysser in reconventie in juditio present,
versoeckt dat den eysser ge-excipieerde ende v erweerder in contrarie cas respectyveli jck, sal werden
geordonneert alsnoch effectyv elijck te wisselen bij copien ende niet bij extracten uyt  verclaeringen
interrogatorien ende reponsyve tot desen dage toe bij partijen huicinde ingewonnen ende deselve in
forma probante soodanigh te beleggen als yder van partijen in sijn regart noodich achten sal.
Van der Grijp seght in de saecke behoorlijck te sijn geprocedeert ende gebracht in staete van wijse,
refuseert derhalven het versoeck bij Van Zijl gedaen, als captieus, inpertinent ende insufficant,
concluydeert mitsdien ten fyne van niet ontfanckelijck ende bij ordine dat Van Zij l alsnoch sal werden
geinjungeert sijn stucken met het  gelt volgens contenue vant appoinctement in date den 8en
november laestleden, mitsgaders volgens ordre door die van de E. gerechten van Alblasserdam
omme aen te seggen dat de respectyve partijen het voorszeyde apoinctement aen de bode alsnoch
binnen den tijt van 8 dagen souden voldoen, off dat op de ov ergeleverde recht gedaen soude
werden, in te leveren op pene van versteck, maeckende wel expresselijck eys van costen van desen
incidente, offte tot anderen etc.
Van Zijl persisteert bij sijn respectyve versoeck.
Van der Grijp persisteert insgelijcx.
Heemraden ordonneren den procureur Van Zijl de stucken van sijn meester ende desselffs
huysvrouw alsnoch binnen 14 dagen over te lev eren volgens t'appoinctement van den 8en november
1674 verleden.

167. Den voornoemden Leendert Baes, soo in sijn prive als quali tate qua eysser, ge-
excipieerde ende gedaegde als in de voorgaende saeck,
contra:
Cornelis Schoutte ende sijn huysvrouw, gedaegden, excipienten ende eyssers alsvooren.
Omme opt incident te pleyten.
Van Zijl ende Van der Grijp versoecken ende concluyderen als inde voorenstaende saeck.
Heemraden ordonneren als inde voorenstaende saeck.

168. Theuntgie Pouwels, eysseresse,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
Datter een precysen dagh sal werden geordonneert omme te liquideren.
Van der Grijp repliceert en persisteert voor replycq.
Den gedaegde persisteert voor duplycq als bij antwoorde ten voorgaende rechtdagh gedaen.
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Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdagh den 24en January 1675, present t'volle collegie.
169. Leendert Cornelisz Baes,  eysser in cas van injurien, ge-excipieerde in cas van
reconsiliatie ende gedaegde in reconventie,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde in conventie, excipient ende eysser in reconventie int
voorseyde cas.
Den eysser in cas van injurien, ge-excipieerde in cas van reconsil iatie ende gedaegde in reconvent ie,
versoeckt recht ende expedi tie van justi tie.
Heemraden vergunnen tot al len overv loet den voornoemden Schoutte omme alsnoch voor heden en
14 dagen op hare stucken te haelen schrifftel ijck afvys van de advocaeten Huygo v an Rijcke ende
Geraerdt Pauw tot Dordrecht, omme alsdan heden en 14 dagen recht gedaen te werden, t'sij op
beyde haer stucken ende advysen ende in cas die beyde niet aengelevert werden, sal sonder uytstel
ten selven dage recht gedaen werden op de overgeleverde stucken.

170. Pieter Willemsz Biesevelt, woonende alhier, requirant,
contra:
Aryen Aryensz Wtenbroeck ende Cornelis Pleunen Evengroen, woonende onder Bercoude,
gerequireerdens.
Alsoo de gerequireerdens den requirant hebben doen daghvaerden jegens huyden voor desen E.
gerechte ende in gebreecken blijven eys te doen, versoeckt den requirant comparuit ende
absolv entie van dese instantie cum expensis.

171. Theuntgie Pouwels, eysseresse,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
Om te wisselen van inv entaris en stucken.
De eysseresse dient van inventaris en stucken ter secretarye, versoeckt dat den gedaegde sal
werden geordonneert van gelijcken te doen, of f bij gebreecke vandien versteck van productie.
Heemraden ordonneeren den gedaegde sijne stucken mede voer te leveren voor den 1e rechtdagh
op pene van versteck.

172. Cornelis van der Grijp, notaris ende procureur, eysser om actie geinstitueert te hebben,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde int selve cas.
Alsoo den gedaegde gevauteert ende voorgegev en heeft, gelijck alsnoch doet, dat hem gedaegde
van hem eysser is competerende seeckere somme over  veerv racht, daer hij eysser sijns wetens
niets over schuldigh is, waeromme concluydeert den voornoemde eysser, dat den gedaegde sal
werden gecondemneert binnen den tijt van 6 weecken voor desen E. gerechte sijne actie
dienaengaende te institueren op pene van een eeuwigh swijgen en silentium cum expensis.
Heemraden ordonneren den gedaegde alsnoch sijne actie binnen 6 weecken te institueren op pene
van een eeuwigh swijgen ende silentium cum expensis.

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdagh den 7en february 1675, present t'volle collegie.
173. Leendert Cornelisz Baes,  soo in sijn privee, als man ende vooght van Christijntgie Davits,
eysser in conventie in cas van injurien, ge-excipieerde in cas van reconventie ende gedaegde
in reconventie in cas van injurien,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte ende Adriaentgie Jacobs, sijn huysvrouw, gedaegdens in
conventie, excipienten in reconventie ende eyssers in reconventie in cas respectyve.
Van der Grijp als procureur van Leendert Cornelisz Baes in qualite als in den nevenstaende [hier:
bovenstaande] presentatie, versoeckt volgens de voorgaende appoinctementen expeditie van justitie,
soo in de saeck van hem Leendert Baes alleen als van hem en sijne huysvrouwe beyde.
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Inder saecke hangende voor schout  ende heemraden van Alblasserdam tusschen Leendert Cornelisz
Baes, soo in sijn prive als man ende vooght van Christijntgie Davits, eysser in cas van injurien in
conventie ende verweerder in reconventie ter eenre, op ende jegens Cornelis Cornelisz Schoutte,
mede soo in sijn prive als man ende vooght van Ariaentgie Jacobs, gedaegde ende eysser int
voorszeyde cas, ter andere sijde, dewelcke in gebreecken was gebleven ingevolge van de
respectyve appoinctementen te furneren desselffs stucken, schout ende heemrdaen voornoemt
partijen gehoort ende ge-examanineert hebbende d'origineel stucken, acten ende minumenten
geproduceert bij offte vanwegen den eysser in conventie ende verweerder in reconventie, mitsgaders
copien vant geen waer van den voorszeyde gedaegde ten processe bij wisselinge hadde gedient,
ende bij inventaris aen de eyssers overgelevert, ende wijders gelet,  daerop in desen te letten
stonden, mitsgaders alvoorens ingenomen hebbende het advys van onpartijdige practiserende
rechtsgeleerden, doende recht, condemneren den gedaegde in conventie ende verweerder in
reconventie Cornel is Cornelisz Schoutte bloof ft hooffs ende sesselffs huysvrouw Ariaentgie Jacobs
op den 21en february 1675 alhier te compareren in juditio schout ende heemrdaen vergadert ende de
voorszeyde eysser ende desselffs huysvrouw in cas sij sulcx v ersoecken present sijnde, ende aldaer
verclaerende dat den eysser in conventie ende desselffs huysvrouw sijn houdende voor eerlijcke
luyden daer van sij niet anders weten te seggen als alle eer en deught ende sulcx te revoceren
soodanige injurien als sij gedaegden in conventie ende bij dingtalen vermelt hebben jegens den
eysser in conventie uytgesproocken met verclaeringe deselve haer van herten leedt te sijn,
condemneert voorts deselve gedaegden in de somme van vijf fentwintigh ponden te 40 grooten t'pont,
te betaelen ten behoeve van den arme van Alblasserdam ende ontseggen wijders den eysser in
reconventie ende gedaegde in conventie desselffs eys ende concluysie ten laste van de verweerders
genomen, interdiceert de voorszeyde gedaegdens alsmede de eyssers soo in conventie als
reconventie naer desen den een off  den anderen niet te moeyen off te injurieren op gelijcke pene van
vijffentwintigh gulden bij yder die sulcx eerst soude mogen comen, t'elckens te attenteten te
verbeuren ende condemneert de gedaegdens in conventie in de costen van den processe tot taxatie
ende moderatie van ons schout ende heemraden. Aldus gedaen ende gepronuncieert op den 7en
february 1675.

174. Theuntgie Pouwels, eysseresse,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte.
Van der Grijp als procureur van de eysseresse, versoeckt alsnoch dat den gedaegde sal werden
geordonneert sijn inventar is ende stucken over te leveren ter secretarye alhier, op pene dat
gedecreteert sal werden het versteck vandien, volgens den laetste appoinctemente ende voorts voort
proffijt vandien, datter sal werden condemnatie mette costen verleent.
Heemraden ordonneren alsnoch den gedaegde sijne stucken ter secretarye alhier binnen 14 dagen
over te leveren, op pene versteck ende datter condemnatie mette costen sal werden verleent.

175. Aryen Aryensz Wttenbroeck, eysser,
contra:
Pieter Willemsz Biesevelt, gedaegde.
Den eysser doet eys, etc.
Heemraden ordonneren partijen ten naesten rechtdagh te compareren voor 2 heemraden nef fens den
schout ende secretaris, omme alsdan de saecke ist doenelijck affgedaen te werden.

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdagh den 21en february 1675, present t'volle collegie.
176. Theuntgie Pouwels, eysseresse,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
Van der Grijp, dewijl  den gedaegde volgens twee distincte appoinctementen in gebreecke is gebleven
te furneren haer bewijsen, versoeckt dat ter sal werden recht gedaen op de stucken van de
eysseresse volgens t'laeste appoinctement.

177. Dirck Cornelisz Romeyn, eysser,
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contra:
Jan Huybertsz, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 19 gulden 18 stuyvers 12 penningen over leverantie van hoepen,
affslaende 1 gulden 18 stuyvers, daerop betaelt, concluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot
namptissement cum expensis.
Van der Grijp als procureur van den gedaegde, bekent de schult, presenteert deselve te betaelen op
atterminatie van 3 mael 6 maenden, t'elcken een gerecht derde part ende sustineert met deselve
presentatie te mogen volstaen.
Den eysser accepteert de confessie van de schult, versoeckt daerop condemnatie, sustineert datter
geen atterminatie en valt.
Van der Grijp persisteert bij  sijn antwoorde.
Heemraden condemneren de gedaegde volgens sijn eygen confessie de somme, affslaende solutum,
aen handen van den eysser te voldoen, vergunnen hem atterminatie den tijt van drie maenden.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdach den 5en September 1675, present
t'volle collegie, exempt Jacob Lievens.
178. Johan van Asperen, schout alhier, nomine offitio, eysser,
contra:
Ariaentgie Jacobs, huysvrouw van Cornelis Cornelisz Schoutte, gedaegde.
Alsoo den persoon van Joost Pleunen Commer van Ariaentgien Jacobs, gedaegde, in desen wert
beschuldigt dieffelijck eenige appelen of f peeren van haer gedaegdes gestolen soude mogen
hebben, op de hoffstede van Pieter Jansz Spruyt, soo concluydeert den voornoemde eysser, dat den
voornoemde gedaegde gecondemneert sal werden in de boete daer toe staende cum expensis.
Den gedaegde in juditio present ontkent wel expresselijck de saecke vant t'stelen van de appelen
ende peeren bij hem gedaen te sijn, concluydeert daerom ten fyne van niet ontfanckelijck ende bij
absolutie van den eys ende concluysie cum expensis.

179. Cornelis Bastiaensz van der Wiel, eysser,
contra:
Leendert Cornelisz Baes, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 20 gulden over lantpacht bij hem met Goossen Cornelisz in
gemeenschap gepacht, daer op bij den voornoemden Goossen Cornelisz sijn portie heeft betaelt,
concluydeert daerom dat den voornoemden gedaegde sal werden gecondemneert de resterende 20
gulden op te leggen ende betaelen, affslaende solutum cum expensis.
Van der Grijp als procureur van de gedaegde versoeckt copie uyt den eys behoudens exceptie ende
dessertie.

180. Cornelis van der Grijp, notaris en procureur, eysser,
contra: 
Pieter Willemsz Biesevelt, gedaegde.
Eyst betaelinge van soodanige somme als hem eysser over verdient salaris volgens acoort
mondelingh tussen den eysser ende hem gemaeckt is competerende, offte andersints volgens
declaratie, aff slaende t'gene bewesen sal werden daerop betaelt te sijn, concluydeert dat den
gedaegde sal kennen offte ontkennen tot wat somme is geaccordeert ende bij bekentenis vandien
versoeckt daer op condemnatie ende bij ontkennisse vant voorszeyde accort dat alsdan sal werden
gecondemneert aen hem eysser te betaelen ten minsten bij provisie te namptisseren soodanige
somme als hem volgens taxatie v an heemraden op de declaratie sal werden toegeleyt cum expensis,
offte tot anderen etc.
Van der Grijp vermits de noncomparitie van de gedaegde versoeckt deffault ende voort proffijt
vandien dat den gedaegde sal werden versteecken van denunciatie ende de declaratie getaxeert,
versoeckende wijders de taxatie gedaen sijnde condemnatie  op deselve cum expensis.
Heemraden houden de saecke in staete ter naesten rechtdage.
Heemraden condemneren den gedaegde de resterende somme van 3 gulden aen den eysser op te
leggen ende betaelen binnen drie weecken, mette costen.
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181. Johan van Asperen, schout alhier, nomine offitio, eysser,
contra:
Dirckgien Aryens, huysvrouw van Eldert Willemsz Advocaet ende Willempgie Daniels,
huysvrouw van Jan Hendricksz Tromp, gedaegden.
Alsoo de gedaegden beyde niettegenstaende den wel Ed. Vrouw van Alblasserdam ende den heer
van Leckerlant, Leendert  Cornelisz Baes t'veer van de Kinderdijck ende t'Elshout tot de huysinge v an
Cornelis Flooren toe verhuyrt hebben aen denselven Leendert Cornelisz Baes, en dat sij tegen de
ordonnantie van de voorseyde Vrouwe ende den heer naer de publicatie verscheyde persoonen
volgens de attestatien daer van sijnde overgeset hebben, soo concluydeert den voornoemden eysser,
dat de gedaegden elcx sullen werden gecondemneert in een boete van drie gulden daerop gestelt en
gelast deselv e hetselve v oortaen niet meer te doen, op pene als vooren cum expensis.

182. Mr. Huygh Muyen, chirurgijn alhier,
contra:
Jacob Jaspersz Cammerick ende Aryen Jansz Goey, gedaegden.
Eyscht betaelinge van de somme van 24 gulden over verdient meesterloon ende geleverde
medicamenten aen een hoof ftwondt van Aryen Jansz Goey,  hem naer sijn verclaringh door Jacob
Jaspersz Camerick aengedaen, concluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement
cum expensis.
Jacob Cammerick in juditio present alv oorens te antwoorden versoeckt copien uytten eys en dagh ten
naesten om te antwoorden off excipieren.
Aryen Jansz Goey mede present bekent de wonde van hem genesen te hebben ende dat mr.  Huygh
hem verclaerde den voornoemden Camerick voort meestergelt geseyt hadde.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op den 26en September 1675, present t'volle
collegie, exempt Jacob Lievens.
183. Pieter Gijsbertsz Pijl ende Pieter Jansz Focker, H. Geestarmmeesters van Alblasserdam,
eyssers,
contra:
Aryen Peunen Bouw, gedaegde.
Eyssen betaelinge van een somme van vijffhondert gulden cappitael, met ten verloopen interesten
vandien, die den gedaegde aen den voornoemde armen volgens seeckere notariaele obligatie,
gepasseert voor den notaris Wi llem van Dijck ende seeckere getuygen binnen desen dorpe
residerende, affslaende solutum, is verschult, concluydeert tot condemnatie ende bij  provisie tot
namptissement cum expensis.
Den gedaegde in juditio present seyt daerop niet te connen antwoorden. [einde tekst]

184. Grietgie Willems, weduwe van Jan Pietersz Boom, eysseresse,
contra: 
Willem Jansz Boom, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 300 carolus gulden cappitael ende de verloopen interesten
vandien, volgens seeckeren custingh brieff gepasseert voor schout ende gerechten v an
Alblasserdam, van date den 12en december 1673, affslaende solutum, concluydeert tot condemnatie
ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie van den gedaegde verleenen heemraden tegens hem het 1e deffault ende
ordonneren hem de ge-eyste penningen bij prov isie te namptisseren, onder cautie de restituendo
indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te behooren, reserveren de costen ten uyteynde
van de saecke.

185. Johan van Asperen, schout, nomine offi tio, eysser,
contra:
Dirckgien Aryens ende Willempgie Daniels, gedaegden.
Den eysser versoeckt recht ende expeditie van justitie op den eys ten voorgaenden rechtdagh
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gedaen.
Heemraden condemneren de gedaegden volgens haer voorgaende eygen confessie elcx in de boete
van 3 carolus gulden mette costen van desen processe.

Ordinaris rechtdagh gehouden op donderdagh den 25 en July 1676, present de schout, Leendert Pijl,
Jan Cornelisz, Jacob Pleunen Thoen, Pieter Huygen, ende Pieter Jansz Focker, heemraden.
186. De heer Matthijs Pompen, heere van Slingelant etc., dijckgraeff van den Alblasserwaert,
eysser,
contra:
Huygh Bastiaensz Bouw, gedaegde.
Eyst betaelinge eerst de somme van 14 gulden over t'restant van de huyr van den Vinckelantsen
dijck, als anders noch de somme van tweehondertvijf ftigh carolus gulden over schade die door den
gedaegdens beesten aen de grienden van den heer eysser sijn toegebracht, mitsgaders noch 21
gulden over soo veel  den eysser voor hem betaelt hef t over t'maecken van de kade van de
Vinckelantsen dijck, maeckend in cas van proces eys van costen schaden en interesten daeromme
alreede gehadt ende geleden offte alsnoch te hebben ende lijden, concluydeert tot condemnatie ende
bij provisie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncomparitie van den gedaegde versoeckt den eysser het 1e deffault met proffijt
vandien als naer rechten.
Heemraden verleenen tegen de gedaegde het 1e deffault met  proffij t vandien als naer rechten.

187. Denselven heer dijckgraeff [Matthijs] Pompen, eysser,
contra:
Jan Leendertsz als principael ende Willem de Craensteker als borge ende mede principael
mits d’een voldoende den anderen gevrijt sal sijn, gedaegden.
Eyst betaelinge van 18 gulden over coop van stooven bij de gedaegden van de Vinckelantsen dijck
gecocht, concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncomparitie van de gedaegden versoeckt den eysser het eerste deffault met proffijt
vandien als naer rechten.
Heemraden verleenen tegens de gedaegden het eerste deffault met prof fijt vandien als naer rechten.

Ordinaris rechtdagh gehouden op Alblasserdam op woensdagh den 10en Maert 1677, present den
schout ende alle heemraden.
188. Aryen Jansz Bruyn, eysser,
contra:
de kinderen van Cornel is Roocken, gedaegden.
Eyst betaelinge van de somme van de helft van 130 gulden, sijnde 65 gulden, over gecochten kennip
int jaer van de eerste innundatie van den Alblasserwaert, concluydeert tot condmenatie ende bij
prov isie tot namptissement cum expensis.
Heemraden partijen ten wedersijden gehoort hebbende ende gesien de stucken daer toe behoorende,
condemneren de gedaegden de ge-eyste somme mette costen vandien op te leggen ende te
betaelen, condemneren deselve voorts in de costen van desen processe. Actum gepronuncieert den
19en Mey 1677.
[in de marge staat: de oncosten van ongefondeerde processen en rechtdag t'samen 4:0:0]

189. Jan Roocken, woonende  in Slydrecht, eysser,
contra:
de kinderen van Cornel is Roocken, gedaegden.
Eyst betaelinge van de somme van eenhondert carolus gulden over een obligatie onder de hant
verleden bij  Cornelis Roocken van date den 3en augusty 1657, concluydeert tot condemnatie ende
bij provisie tot namptissement cum expensis.
Aryen Aryensz Crijgsman als vooght ende Pietertgie Cornelis, ouste dochter van Cornelis Roocken,
in juditio present, seggen van de schult niet ten minsten te weten, presenteren t'selve te verclaeren.
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Den eysser in juditio present presenteert met eeden te verclaeren de deughdelijckheyt v an de
voorszeyde obligatie ende schult.
Heemraden ordonneren den eysser in te leggen 5 gulden omme daer op gehaelt te werden advys
van een onpartijdige rechtsgeleerde, om dan verders gedisponeert te werden als naer behooren.
Actum den 19en Mey 1677.

Ordinaris rechtdagh gehouden op Alblasserdam den 19en Juny 1677, present de schout, Jacob
Pleunen Thoen, Jan Cornelisz Groote, Aryen Woutersz Spruyt, Pieter Hendricksz ende Cornelis van
der Wiel ende de Focker, heemraden in Alblasserdam.
190. Johan van Asperen, schout alhier, eysser nomine offitio,
contra:
Damas Dircxsz, Willem Aryensz Deught, Pieter Jacobsz Stout, Jan Hendricksz Tromp,
gedaegden.
Eyst betaelinge van yder persoon elcx de somme van drie gulden over de boeten bij haer verbeurt
over t'ov ervaren van de Kinderdi jck in weerwil  van de gestelden v eerman Leendert Cornelisz Baes,
ende tot usurpatie van den gerechticheden van de Wel  Ed. Vrouwe van Alblasserdam gedaen,
concluydeert tot betaelinge van voorszeyde boete ende costen van desen processe, met interdictie
van diergelijcx niet meer te doen, offte tot anderen etc.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdagh den 2en december 1677, present
den schout, Claes Cornelisz, Jan Cornelisz Groote, Jacob Pleunen Thoen, Aryen Woutersz Spruyt,
heemraden in Alblasserdam.
191. Johan van Asperen, schout alhier, eysser,
contra:
Aryen Cornelisz Bouw, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 128 carolus gulden over verschenen lantpachten van 3 mergen
lants huys, staende ende gelegen in Vinckepolder over den jare 1674 ende 1675, concluydeert tot
condemnatie ende bij provisie tot namptissement cum expensis, affslaende solutum.
Heemraden verleenen tegens den gedaegde vermits sijn noncomparitie het eerste deffault met
proffij t vandien als naer rechten, condemneren hem de ge-eyste somme bi j provisie te namptiseren,
onder cautie de restituendo indien naermaels bevonden mochte werden sulcx te behooren, mette
costen.

192. Den schout Jan van Asperen, eysser,
contra:
Theunis Jansz Vlinck, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 22 gulden over gecocht goet int erffhuys van Cornelis Roocken
en sijn huysvrouw zaliger, conlcuydeert tot condemnatie ende bij  provisie tot namptissement cum
expensis.
De huysvrouw van de gedaegde in judit io present bekent de schult ende versoeckt daer op uytstel tot
Meydagh 1677 toecomende.
Den eysser persisteert bij sijnen voorgaenden eys ende conlcuysie.
De gedaegde bij haere voorgaende presentatie.
Heemraden condemneren de gedaegde de ge-eyste somme aen den eysser te betaelen, vergunnen
den selven uytstel tot den 1en Maert toecomende mits betaelende de costen.

193. Theunis Hendricksz Cort, eysser,
contra:
Anneken Fredricx, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 11 gulden 15 stuyvers over huyshuyr, concluydeert tot  betaelinge
ende bij provisie tot namptissement.
De gedaegde bekent de schult, versoeckt uytstel tot Mey 1678 toe.
Heemraden verleenen haer gedaegde de versochte uytstel tot Mey 1678 toe.
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194. Theunis Hendricksz Cort, eysser,
contra:
Nanningh Gijsbertsz Calis, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 15 gulden over een jaer huyshuyr anno 1676, affslaende twee
gulden daer op betaelt, blij ft 13 gulden, concluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot
namptissement cum expensis.
Heemraden verleenen vermits de noncomparitie van den gedaegde het 1e deffault, ordonneren hem
de ge-eyste somme te namptisseren onder cautie de restituendo, indien naermaels bevonden mochte
werden te behooren, mits betaelende de costen.

Ordinaris rechtdagh gehouden op woensdagh den 30en Maert 1678, present t'volle collegie van
heemrdaen van Alblasserdam.
195. Jan Jansse, als getrouwt hebbende Annetgie Pieters, ende Crijn Pieters, Neeltgie Pieters,
kinderen ende mede erffgenamen voor een vierde part van Maeycken Pieters zaliger,
geprocreert bij Pieter Huygen, eyssers,
contra:
den voorszeyden Pieter Huygen, weduwenaer van de voorsz. Maeycke Pieters, gedaegde.
Alsoo des eyssers schoonmoeder zaliger al voer eenige jaeren geleden is comen te overli jden,
naerlaetende twee dochters en twee soonen, daer van yder van eyssers een heefft getrout, die
oversulcx ab intestato sijn derselver erf fgenamen, soo hadde den gedaegde al over lange wel
behoort gehadt aen de eyssers te leveren behoorlijcke staet ende inv entaris van den gemeenen
boedel soodanigh die bij de voorszeyde Maeycke Pieters met de doot is ontruymt ende
achtergelaeten, en daer uyt aende eyssers te laeten volgen yder een gerecht v ierdepart, doch is den
gedaegde daer v an tot noch toe gebleven in gebreecken, Waeromme soo concluyderen de eyssers,
dat de gedaegde sal werden gecondemneert aen den eyssers te leveren behoorlijcke staet ende
inventaris met eeden gesterckt ende voorts met den eyssers te procederen en tot schiftinge,
scheydinge van den voorszeyden gemeenen boedel, tot noch toe bij hem gepossideert, ende aen
den eyssers daer uyt te laeten volgen een gerecht v ierde part met alle de vruchten, baten ende
interesten daer van genoten, of fte die sij hadden connen genieten, sedert den respectyve trouwdagh
van den eyssers, ten misnten bij prov isie te leveren den voorszeyde inventaris, maeckende in cas
van contradictie meer eys van costen, schaden ende interesten offte tot anderen etc.
[de volgende passage is "met consent van partijen geroyeert"]
Den gedaegde in juditio present seght sijne voorszeyde kinderen van hare moederlijcke successie
ten volle te hebben voldaen ende betaelt ende dienvolgend tot geen verdere schiftinge offte
scheydinge gehouden te sijn, sustineert dienvolgens den eys ende concluysie sal werden ontseyt
ende den eyssers gecondemneert in de costen van de processe.
De eyssers persiteren voor replycq als bi j eys.
Den gedaegde voor duplicq als bij  antwoorde.
Partijen sijn verdragen op Saterdagh sijnde den 2en april 1678 dese saecke te bepleyten ende aff te
doen en heefft den gedaegde aengenomen voor den voorszeyde tot alsmede eyssers over te leveren
copien van t'gene sij tot haer op de pleydoeyen sullen willen behelpen.
[het volgend is niet doorgehaald]
Den gedaegde in juditio present, neempt aen t'ge-eyste te betaelen met de interesten vandien, mits
uytstel hebbende tot primo Mey 1678 toecomende.

Extra-ordinaris rechtdagh gehouden op Saterdagh den 2en April 1678, present t'volle collegie.
196. Jan Jansse, als getrouwt hebbende Annetgie Pieters, ende Crijn Pieters, getrouwt met
Neeltgie Pieters, kinderen ende mede erffgenamen voor een vierde part van Maeycken Pieters
zaliger, geprocreert bi j Pieter Huygen, eyssers,
contra:
den voorszeyden Pieter Huygen, weduwenaer van de voorsz. Maeycke Pieters, gedaegde.
Van der Hoop als procureur van den gedaegde renuntierende van de notulen bij den selven
gedaegde voor desen E. gerechte gehouden ende antwoordende, seyt en is oock waer dat de eyssers
off derselven huysvrouwen hem noeyt staet ende inventaris van den boedel die hij  met sijne
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huysvrouw zaliger int gemeen heefft beseten ende met de doot door deselve is ontruymt affgevordert
off vereyst hebben, dat hij echter in den jaere 1676 haer den staet ende de constitutie des boedels
getrouwelijck heeff t geopenbaert ende bekent gemaeckt ende dat den eyssers huysvrouwen ten
overstaen ende bijwesen van Abraham Pijl ende sijne huysvrouw, derselver oom maternel ende
gewesene vooght voor haer respectyve erffportien, hebben aengenomen soodanige effecten uyt den
selven boedel, als waermede sij hadden volcomen contentement om welcke ende meer andere
redenen in tijden en wijlen nader te deduceren, concluydeerde denselven  gedaegde ten fyne van
niet ontfanceli jck ende bij ordre dat d'eyssers haren eysch ende concluysie op ende jegens hem
gedaen en genomen sal worden ontseyt ende gecondemneert in de costen van desen processe, offte
tot anderen alsulcken etc. [naast deze alinea staat: bij consent van partijen dese antwoort en replycq
gehouden voor geoctroyeert]
[de volgende alinea is doorgehaald]
De eyssers replicerende dede seggen ongehoort te sijn ende strijdigh tegen alle rechten ende
practycquen, oyt behoorlijcke schiftinge off scheydinge van den boedel can geseyt werden gedaen te
sijn, soo langh als deselvige niet naer behooren bij geschrifte in cavels off looten is gestelt, omme
alsoo t'allen tijden te connen toonen wat een ygeli jck aengecavelt  ende waer van hij inder daet
eygenaer is, dat wijders geen ordentelijcke noch behoorlijcke scheydinge can gedaen werden tensij
vooraffgae een pertinenten staet ende inventaris van den langstlevende met eede bevestigt alles
naer behooren, passerende derhalven de middelen van antwoorde bij inpertinentie ende insuf ficantie,
persisteren de eyssers voor replycq als bij eysch ende versochte prov isie.
Ende sijn partijen verdragen dese saecke soo ten principaele als op de versochte provisie te
voldingen, ende te wisselen van inventaris en stucken, tusschen dit en toecomende Saterdagh en 14
dagen, sijnde den 23en April 1678, ende alsdan de voorszeyde saecke ten principaele als op de
provisie te bepleyten.

Extra-ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op Saterdagh den 11en Juny 1678, present
t'volle collegie van heemrdaen van Alblasserdam, exempt Jacob Thoen.
197. Jan Jansse als getrouwt hebbende Annitgie Pieters ende Crijn Pietersz als getrouwt
hebbende Neeltgie Pieters, eyssers,
contra:
Pieter Huygen, weduwenaer van Maeycken Pieters zaliger, gedaegde.
Den gedaegde seyt, ende is oock waer, dat de eyssers offte derselver huysvrouwen hem noeyt  staet
ende inventaris van den boedel die hij met sijne huysvrouwe zaliger int gemeen heeft beseten ende
met de doot door deselve is ontruymt, afgevordert offte vereyst hebben, dat hij echter in den jare
1676 haer den staet ende constitutie des boedels getrouwelijck heeft geopenbaert ende bekent
gemaeckt ende dat der eyssers huysvrouwen ten overstaen ende bijwesen van Abram Pijl ende sijne
huysvrouwe derselver om maternel ende gewesene vooght voor haer respectyve erffportien hebben
aengenomen soodanige effecten uyt denselv en boedel als waermede sij hadden volcomen
contentement. Om welcke ende meer andere redenen in tijde en wijlen naerder te deduceren,
concluydeerde den selven gedaegde ten fyne van niet ontfanceklijck ende bij ordre dat de eyssers
haren eys ende concluysie op ende jegens hem gedaen ende genomen sal werden ontseyt ende
verclaert dt  voor haer geen provisie en valt, m itsgaders gecondemneert in de costen van desen
processe, offte tot anderen alsulcken fyne etc.
Johan van der Hoop uytten naem v an sijn bovengenoemde meester, om redenen hem daertoe
moverende, alhoewel hij echter daerin ongehouden was, doende presentatie op de versochte
provisie, verclaert te vreden te sijn staet ende inventaris van den gemeenen boedel bij prov isie ende
sonder prejuditie van de poincten in questie ten principaelen binnen den tijt van huyden en v eertien
daegen te leveren aen de handen van de eyssers, sustineerde met dese presentatie etc.
De eyssers accepteren de hier voorenstaende presentatie, versoecken daer op condemnatie.
Van der Hoop verclaerde in de v ersochte condemnatie te consenteren.
Heemraden dienvolgens condemneren volgens presentatie ende acceptatie.

198. Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed. Vrouwe Dorothea
Berck, Vrouwe van Alblasserdam, eysser,
contra:
Dirck Romeyn, gedaegde.
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Eyst betaelinge van de somme van drie gulden 6 stuyvers over gecochte thient anno 1666,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Heemraden ordonneren daer van bewijs met  de cedulle te doen.

199. Idem eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed. Vrouwe
Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra:
Aryen Pleunen Bouw, gedaegde.
Eyst betalinge van de somme van drie gulden eenen stuyver over gecochten thient anno 1670,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncomparitie verleenen heemrdaen het 1e deffault.

200. Denselven eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed.
Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra: 
Gijsbert Jansz kinderen ende Jasper Crijnens weduwe, gedaegden.
Eyst betaelinge van de somme van 8 carolus gulden over een jaer pacht vant ommelant v an de
waelen 1668, concluydeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Jan Gijsbertsz ende Cornelis Jaspersz in juditio present seggen t'jaer 1671 niet gebruyckt te hebben
ende echter betaelt, ergo over t'jaer 1668 als niet gebruyckt hebbende, haer te goede soude comen.

201. Denselven eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed.
Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra:
de weduwe van Aryen Willemsz Deught, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van ses gulden thien stuyvers over gecochten houw anno 1672,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
De weduwe van Aryen Wil lemsz Deught, present, bekent de schult, seght niet te betaelen te hebben.

202. Den selven eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed.
Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra:
Damas Dircxsz, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van elf f gulden 15 stuyvers over gecochte houw anno 1672,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde bekent de schult, versoeckt uytstel een maent.
Heemraden vergunnen hem de versochte uytstel van een maent.

203. Den selven eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed.
Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra:
Jan Lambertsz, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van dertigh carolus gulden, over twee jaren pacht vant veer, anno
1675 en 1676, conlcuydeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncompari tie verleenen deffault, condemneren hem de ge-eyste somme te betaelen.

204. Den selven eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed.
Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra:
Leendert Cornelisz Baes. gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 12 gulden 12 stuyvers over pacht vant veer 1675 ende 1678,
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concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
De gedaegde bekent de schult als hij t'gebruyck vant gantse veer soude gehadt hebben, maer
vermi ts t'selve door anderen is belet geweest, die mede overgevaren hebben, sustineert derhalven
niet schuldigh te wesen.

205. Den selven eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed.
Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra:
Pieter Jacobs Jans, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van seventien gulden over pacht v ant ommelant v an rijsewael anno
1676, concluydeert  tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits dese 14 dagen off 3 weecken uytstel van de Ed. Vrouwe van Alblasserdam heeft is hierin
niet gedaen.

206. Den selven eysser [Willem van Dijck, secretaris alhier, als last hebbende van de Wel Ed.
Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam]
contra: 
Anneken Fredricx, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van acht gulden thien stuyvers over rest van lantpacht vant landt
gecomen van Aryen Cornelisz Bouw, gelegen in Vinckepoldere, 1676, conlcuydeert tot condemnatie
ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Den gedaegde in juditio present, bekent de schult, versoeckt uytstel den tijt van 14 dagen.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op woensdagh den 2en november 1678, present
t'volle collegie.
207. Johan van Asperen, schout alhier, eysser,
contra:
Aryen Cornelisz Bouw, gedaegde.
Verseockt decernatie van executie op een verjaert  vonnisse van date den 2en december 1677, cum
expensis.
Heemraden, verm its de noncomparitie v an den gedaegde, verleenen tegen hem het 1e def fault, met
proffij t vandien als naer rechten, condemneren hem al  de ge-eyste somme int voornoemde vonnisse
gemelt ter somme van 128 carolus gulden, aff slaende solutum, te betaelen, mette costen, verclaeren
daer voor alle sijne goederen verbonden ende executabel.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op donderdagh den 22en february 1679, present
t'volle collegie van heemrdaen aldaer.
208. Cornelis Willemsz Schuytmaecker, alhier, eysser,
contra:
Huygh Bastiaensz Bouw, gedaegde.
Den eysser versoeckt dat den gedaegde sal werden gecondemneert den waterstap leggende op den
gemeenen steegh tusschen hare huysinge ende erven, binnen tweemael 24 uyren sal hebben op te
ruymen ende verv olgens binnen den selven tijt  te trecken een wettige reede tusschen de voorszeyde
huysen ende erven, in presentie van schout ende gerechten alhier ende dat den gedaegde de steegh
sal gehouden sijn in sijn geheel te laeten sonder te verhoogen, offte verlaegen ende alle t'gene
alreede opgehooght is wederom te verlaegen gel ijck het te vooren geweest is, cum expensis.
Den gedaegde in juditio present versoeckt copie uyt den eys en den tijt van 14 dagen omme te
antwoorden.
Heemraden consenteren int versoeck van den gedaegde.

Ordinaris rechtfagh gehouden op woensdagh den 8en Maert 1679, present t'volle collegie van
heemraden van Alblasserdam.
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209. Cornelis Willemsz Schuytmaker, alhier, eysser,
contra:
Huygh Bastiaensz Bouw, gedaegde.
Omme te antwoorden.
Den gedaegde in juditio present levert over antwoort pro ut in script is ende concluydeert als int eynde
van deselve.
Den eysser seght met dese antwoorde geen contentement te nemen tot dat nader bewijs sal sijn
vertoont.
Heemraden ordonneren partijen ten wedersijden hare bewijsen op heden en 14 dagen, sijnde den
naesten rechtdagh alhier, over te leveren, omme daer op dan verder gedsiponeert te werden als naer
behooren, gereserveert de costen ten uyteynde van de saecke.

Extra-ordinaris rechtdagh gehouden op woesndagh den 22en Maert 1679, present t'volle collegie van
heemrdaen van Alblasserdam.
210. Cornelis Willemsz Schuytmaker, alhier, eysser,
contra:
Huygh Bastiaensz Bouw, gedaegde.
Den eysser in juditio present persisteert voor replycq als bij eys ende desselffs genomen concluysie.
Gijsbert de Jaeger als procureur van den gedaegde metten selven in juditio present persisteert voor
duplycq als bij sijne antwoorde.
Partijen nemen aen copien v an hare geproduceerde stucken binnen den tijt van 8 dagen te wisselen
onder behoorl ijcken inv entaris.
Heemraden fiat v olgens presentatie.

Extra-ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam, present t'volle collegie, exempt Claes
Cornelisz, Aryen Woutersz Spruyt ende Jacob Thoen, den 5en April 1679.
211. Cornelis Willemsz Schuytmaecker, alhier, eysser,
contra:
Huygh Bastiaensz Bouw, gedaegde.
Den eysser ende den gedaegde leveren over ende dienen van hare respectyve stucken,
versoeckende daer op recht ende expeditie van justitie.
Heemraden ordonneren partijen elcx uyt te leggen vijff  carolus gulden, omme daer op te halen advys
van onpartijdige rechtsgeleerden.
De 5 gulden is op dato voorszeyt bij Cornelis Wi llemsz Schuytmaker ingeleyt. Memorie.
De 5 gulden is bij Huygh Bastiaensz Bouw oock ingeleyt. Memorie.

212. Willem Cornelisz weduwe, woonende alhier, eysseresse,
contra:
Gilles Cornelisz Bode, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van eenhondert carolus gulden, mette verloopen interesten vandien,
als denselven gedaegde aen de eysseresse volgens seeckere obligatie geschreven bij  de hant van
den notaris Arent van Noten ende seeckere getuygen op den 1en dagh Mey 1656 is verschult,
conlcuydeert tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement.
Den gedaegde versoeckt atterminatie van te betaelen den tij t van drie vierendeel jaers.
Heemraden vergunnen den tij t tot den 1en July 1679 precys, mette costen, tot taxatie ende
moderatie vant gerecht.

Ordinaris rechtdagh gehouden op woensdagh den 19e April 1679, present t'volle collegie exempt
Claes Cornelisz.
213. Cornelis Willemsz Schuytmaker, alhier, eysser,
contra:
Huygh Bastiaensz Bouw, gedaegde.
Heemraden houden dese saecke in advys.
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Ordinaris rechtdagh gehouden op Woensdagh den 17en Mey 1679, present t'volle collegie, exempt
Claes Cornelisz, heemrdaen in Alblasserdam.
214. Cornelis Willemsz Schuytmaecker, alhier, eysser,
contra:
Huygh Bastiaensz Bouw, gedaegde.
Partijen huicinde v ersoecken recht ende expeditie van justitie.
Schout ende heemraden, partijen gehoort en haer wedersijts geproduceerde stucken ge-examineert,
mitsgaders in desen alvoorens ingenomen hebbende advys van onpartijdige rechtsgeleerden,
doende recht, ontseggen den eysser sijnen eys ende concluysie ten laste van den gedaegde gedaen
ende genomen, niettemin verclaeren denselven vrijstaen omme buyten de steegh bij  eysch en
antwoorde vermelt ende sulccx tusschen sijns eyssers huys ende de voorszeyde steegh te laeten
trecken een wettige ree, blijv ende mede den eysser in sijn geheel ende ongeprejudiceert, ten regarde
hem eenige serviteyt van overgangh ende rijwegh soude mogen competeren over de v oorszeyde
steegh van daer de divers heyningh gestaen heeft, ontrent het midden tusschen de straetwegh ende
Graeffstroom, omme in cas de gedaegde diesaengaende hem eenigh nadeel of fte ongebruyck van
nieus mochte hebben toegebracht, daerover sijne actie te institueren, daer ende soo hij  te raede
vinden sal, en condemneren den eysser inde costen van de zegels, mitsgaders in de helf t van de
costen van dese processe tot taxatie ende moderatie van schout ende heemraden ende
compenseren de wederhelft om redenen ons daertoe moverende.

Ordinaris rechtdagh gehouden tot Alblasserdam op Saterdagh den 9en September 1679, present
t'volle collegie, exempt Van der Wiel, heemraden in Alblasserdam.
215. Vrouw Dorothea Berck, vrouw van Alblasserdam, etc., eysseresse,
contra:
Dirck Romeyn, gedaegde.
Eyscht drie gulden ses stuyvers over reste van coop van thient anno 1666, concludeert  tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Heemraden gedaegde gehoort, condemneren hem gedaegde de ge-eyste somme te betaelen, indien
hij bij liquidatie tusschen hem ende de secretaris bevonden wert soo veel  schuldigh te wesen, cum
expensis.

216. Eodem Vrouw [Dorothea Berck], eysseresse,
contra:
Teunis Boon, gedaegde.
Eyscht eene gulden vij fftien stuyvers ter saecke voorszeyt, anno 1671, concludeert ut supra, cum
expensis.
In state.

217. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra:
Gijsbert Jansz en Jasper Crijnens weduwe, gedaegden.
Eyscht acht guldens over pacht vant ommelandt anno 1668, concludeert ut supra, cum expensis.
Van der Hoop als procureur van de Vrouwe eysseresse, versoeckt vermits de noncomparitie v an de
gedaegdens deffault ende voort proffijt vandien namptissement.
Heemraden condemneren den gedaegde de ge-eyste acht gulden te betaelen, mits dat blijcken moet
bij de huyrcedulle vant ommelant gemaeckt dat sij gedaegden t'selve ommelant wegens t'jaer 1668
gehuyrt ende gebruyckt hebben hebben gehadt, cum expensis.

218. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra:
de weduwe van Arien Willemsz Deucht, gedaegde.
Eyscht ses gulden tien stuyvers over hout in den jaere 1672 gecoft, condemneert als voren, cum
expensis.
Van der Hoop versoeckt als inde voorenstaende saeck.
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Heemraden vermits de noncompartitie van de gedaegde, condemneren de ge-eyste somme te
betaelen cum expensis.

219. Eodem eysseresse [Dorothea Berck]
contra: 
Dammas Dirxsz.
Eyscht elf f gulden v ijf fthien stuyvers ter saecke voorszeyt, condemneren ut supra cum expensis.
Van der Hoop versoeckt alsboven.
Heemraden vermits alsvooren, condemneren alsvooren.

220. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra:
Wouter Cornelisz Baes.
Eyscht ses gulden ses stuyv ers over pacht vant veer anno 1675, concludeert ut supra, cum expensis.
Den gedaegde in juditio present refereert hem ter dispositie vant gerecht.
Van der Hoop versoeckt daerop condemnatie.
In staete.

221. Eodem eysseresse [Dorothea Berck]
contra:
de weduwe van Ocker Cornelisz, gedaegde.
Eyscht veertien gulden sestien stuyvers per reste van lantpacht v an den jaere 1676, concludeert ut
supra, cum expensis.
In staete.

222. Eodem eyseresse [Dorothea Berck],
contra: 
Annetjen Fredircx, gedaegde.
Eyscht veertien gulden ter saecke voorszeyt, anno 1678, concludeert  ut supra, cum expensis.
Van der Hoop vermits de noncomparitie van den gedaegde versoeckt deffault ende voort proffijt
vandien namptissement.
Heemraden vermits de noncomparitie van den gedaegde condemneren de ge-eyste somme te
betaelen cum expensis.

223. Eodem eyseresse [Dorothea Berck]
contra: 
de weduwe ende erfgenamen van Cornelis Hendircxs, gedaegden.
Eyscht twee gulden tien stuyvers over de helft van acht jaeren erffci jnsen, t'laeste verschenen metten
jaere 1678, concludeert ut supra, cum expensis.
Van der Hoop versoeckt als vooren.
Heemraden vermits alvooren condemneren alsvooren.

224. Eodem Vrouwe, eysseresse [Dorothea Berck]
contra: 
de weduwe van Huybert Jansz, gedaegde.
Eyscht eene gulden tien stuyvers over ses jaeren erffcijns tot v ijff  stuyvers s'jaers verschenen metten
jaere 1678, concludeert ut supra cum expensis.
Hoop versoeckt als vooren.
Heemraden vermits de noncomparitie condemneren alsvooren.
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225. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra: 
de erffgenamen van Arien Aertsz Teeuwen, gedaegde.
Eyscht tien stuyvers veertien penningen over ses jaeren hooffstedegelt tot 1678 incluys, concludeert
ut supra.
Hoop versoeckt alsvooren.
Heemraden vermits de noncomparitie condemneren alsvooren.

226. Eodem eysseresse [Dorothea Berck]
contra:
Jan Goyens kinderen, gedaegden.
Eyscht eenen gulden acht stuyvers over veertien jaeren hofstedegelt, concludeert ut supra, cum
expensis.
Hoop versoeckt ut supra.
Heemraden vermits de noncomparitie condemneren alsvooren.

227. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra: 
Aryen Hendricx Corts kinderen, gedaegden.
Eyscht eene gulden vier stuyvers over ses jaeren hoffstedegelt, concludeert ut supra. 
Hoop versoeckt ut supra.
Heemraden vermits de noncomparitie condemneren alsvooren.

228. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra: 
de wed. van Bastiaen van Asperen, gedaegde.
Eyscht drie gulden eene stuyver over veertien jaeren hoffstedegelt tot 4½ stuyver jaerlijcx,
concludeert  ut supra, cum expensis.
Hoop versoeckt ut supra.
Heemraden vermits de noncomparitie condemneren alsvooren.

229. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra:
Teunis Abramsz Boer.
Eyscht acht ende twintich gulden achtien stuyv ers over pacht van thient van den 1677 ende nog tien
gulden vier stuyvers ter saecke als v oren anno 1678, concludeert  ut supra, cum expensis.
Heemraden den gedaegde gehoort, condemneren denselven de ge-eyste somme te betaelen,
affslaende t'gene aff slach behoort te strecken, met compensatie van costen.

230. Eodem eysseresse [Dorothea Berck]
contra:
Wouter Bastiaensz Bas, gedaegde.
Eyscht eene gulden vij ff stuyvers ter saecke voorszeyt anno 1677, concludeert ut supra, cum
expensis.
In state vermi ts de gedaegde in Vlaenderen is dijcken.

231. Eodem Vrouwe [Dorothea Berck], eysseresse,
contra: 
Pieter Huygen, gedaegde.
Eyscht vier ende v ijff tich gulden sestien stuyvers ter saecke als boven anno 1678, concludeert ut
supra, cum expensis.
Van der Hoop vermits de noncomparitie van de gedaegde, versoeckt deffault ende voort proffijt
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vandien namptissement.
Nota: heemraden vermits de noncomparit ie condemneren alsvooren.

232. Eodem eysseresse [Dorothea Berck],
contra:
Cornelis Andriessen wegens Aert Gijssen, gedaegde.
Eyscht drie gulden vi jff tien stuyvers ter saecke v oorszeyt, concludeert cum expensis.
In state vermits tot Alblas woont.

Ordinaris rechtdagh gehouden op Owensdagh den 1en november 1679, present Jan Cornelisz
Groote, Pieter Gijsbertsz ende Cornelis Pijl, heemraden in Alblasserdam.
233. Theunis Abrahamsz Boer, woonende binnen desen dorpe, eysser,
contra:
Pieter Aertsse Burger, mede woonende alhier, gedaegde.
Eyst betaelinge van den somme van sesentsestigh gulden en 10 stuyvers over ende ter saecke van
coop van een veulen aen den gedaegde vercocht, affslaende vijf fendertigh gulden den gedaegde
competerende over gelevert hoey aen den eysser, concluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot
namptissement cum expensis.
Den gedaegde versoeckt copie uyt den eys, mitsgaders copie van t'gene waerop den eys wert
gefondeert ende dagh om te antwoorden off  te excipieren.
Staes Smit neempt aen copie van den eys te leveren ende seght sijn provisie van eys te fonderen op
de middelen van deselve.
Heemraden houden de saecke tot morgen en 8 dagen, sijnde den 9en november 1679 in staete.

Ordinaris rechtdag gehouden op Donderdag den 9 November 1679, present Roeland Herberts,
Cornelis van der Wiel, Jan Cornelis Groote, Pieter Gijsbertsz, heemraden in Alblasserdam.
234. Theunis Abrahamse Boer, wonende op desen dorpe, eysser,
contra: 
Pieter Aertsz Burger, mede wonende alhier, gedaegde.
Dat den gedaegde sal antwoorden.
Staes Smit als procureur van den eysser ter wijle de gedaegde in gebreecken blijff t te antwoorden
versoeckt versteck ende voort proff ijt vandien adjudicatie van sijnen eys ende concluysie.
Heemraden van den dorpe van Alblasserdam, ter wijle den gedaegde in gebreecken blijft te
antwoorden, verleenen versteck van antwoort ende voort  proffij t vandien condemneren de gedaegde
bij provisie de ge-eyste somme van v ijffentsestigh gulden 10 stuyvers aen den eysser op te leggen
ende betaelen, onder cautie de restituendo, indien naermaels sulcx mocht bevonden werden te
behooren, mits dat den gedaegde affslach sal strecken, eerstelijck de somme van 35 gulden 10
stuyvers ende noch 3 gulden 10 stuyvers met  compensatie van costen. Actum den 9en novemer
1679.

235. Jan Curiens, woonende tot Princepelandt, eysser,
contra:
Lijsbet Aerts, vrouw van Cornelis Woutersz, weert, gedaegde.
Eyst restitutie van een stuckgie linde laecken langh 25 ellen,  dat hij eysser daer te bleycken besteet
heeft over eenige jaeren geleden, concluydeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement
cum expensis.
De gedaegde in juditio present seght het laecken gehaelt te sijn, maer niet te weten wie het laecken
gehaelt heeft, maer het bleyckgelt daer van betaelt te wesen, sustineerende derhalven over de
voorszeyde pretensie niet schuldigh te sijn.
Den eysser presenteert te verclaeren het laecken noeyt wederom gehadt te hebben, noch niemant
geen last gegeven te hebben t'selve te haelen, noch sijn leven de vrouw daer van aengesproocken te
hebben.
Heemraden ordonneren de gedaegde te bewijsen aen wien sij het selve laecken soude mogen
overgegeven hebben, binnen den tijt van drie weecken off anders sal moeten restitueren hetselve
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laecken off de waerdije v andien, tot taxatie ende moderatie van de buyren v andien en compenseeren
de costen omme redenen heemraden daertoe moverende.

236. Cornelis Schoutte, eysser,
contra:
Eldert Willemsz Advocaet, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 14 gulden 14 stuyvers over gehalede winckelwaeren,
concluydeert tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement.
De vrouwe van den gedaegde in judi tio present bekent de schult en weet niet wanneer sij betaelen
sal.
Heemraden condemneren de gedaegde de ge-eyste somme te betaelen binnen den tijt van een
maent, mette costen daeromme gedaen.

237. Cornelis Schoutte, eysser,
contra:
Leendert Eldertsz, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 27 gulden 16 stuyvers over geleverde winckelwaeren,
concluydeert tot condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Vermits de noncomparitie van den gedaegde condemneren den gedaegde de ge-eyste somme te
betaelen binnen den tijt van een maent mette costen daeromme gedaen.

Ordinaris rechtdagh gehouden op woensdagh den 27en november 1680, present t'volle collegie,
exempt Van der Wiel.
238. De Vrouwe van Alblasserdam [Dorothea Berck], eysseresse,
contra:
Anneken Fredericx, gedaegde.
Eyst betaelinge van de somme van 86 carolus gulden over verschenen lantpacht anno 1679, vant
landt daer sij op woont ende noch de somme van 40 gulden over lantpacht anno 1679 van den
biesecamp, maeckende tsamen de somme van 126 gulden, concluydeert tot condemnatie ende bij
prov isie tot namptissement cum expensis.
De gedaegde in juditio present bekent deselve somme schuldigh te sijn, pretendeert daertegen 70
gulden 10 stuyvers 8 penningen dewelcke affgetrocken sijnde, soude sij noch schuldigh sijn 55
gulden 9 stuyv ers.
Heemraden houden de saecke in staete ter tijt ende wijle den heer thuys sal sijn ende de huyrceel
vertoont sal sijn.

Ordynaris rechtdach gehouden op vrijdach den 28 Maert 1681 bij het gerecht ende exempt Arien
Coelhoeck, Roelant Herbersz doot.
239. Dirck Huygen en Cornelis Pietersz Boender ende Jacop Pietersz Boender, eyssers,
contra: 
Cornelis Cornelisz Schoute, gedaegde.
Eysen betalinge van hoepmaken van 28000 duysent en veertien bos soo negen voeten haringbant of
tonnebant waer van geen accoort is gemaeckt hoev eel sij van duysent sullen hebben.
De gedaegde in iudito present belovende het verdiende gelt te geven, mits dat sij haer aengenome
werck ten eersten sullen of maken of  anders dat ick anderen daer in sal stellen tot haren costen en de
schade van t'hout op haer sal verhaelen en heb haer al tweemael gelt gepresenteert.

Regdag gehouden voor schout en heemraden van Alblasserdam op den 24en January 1682.
custer
240. Cornelis Cornelisse Huymens ende Pieter Ariense Roos als het regt ende actie becoomen
hebbende van Arien Janse, in dier qualiteyt,  eyssers,
contra:
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Cornelis Pieterse Mesman, woonende alhier, gedaegde, eysen doen ende provisie te
begeeren.
De eyssers concludeeren tot kennen ofte ontkennen van de obligatie bij den gedaegde op den 9en
mey 1664 ten behoeve van den voorszeyde Aryen Janse voor den notaris Jacob Delphius ende
seeckere getuygen tot Rotterdam gepasseert, alsmede tot kennen of te ontkennen ten minsten bona
fide van de actio cessa bij den voornoemden Aryen Janse op den 16en mey 1681 ten behoeve van
de eyssers ende Pieter Pieterse Metsman geteykent, wijders tot condemnatie ende bij prov isie tot
namptissement van de somma van twee hondert carolus gulden cappi tael met de verloopene
intresse vandien, jegens vier guldens vant hondert int jaer, tsedert den 9en mey 1678 tot de volle
betalinge ende afflossinge toe, volgens de voorszeyde obligatie, ende actio cessa, off te tot anderen
etc.
Witschoe seyt den eysch alhier ter rolle staende niet en is gelijck hem is thuys gehoude, ende
oversulcx daer geen copie van te hebben, versoeckt derhalve alsnoch copye en dagh ten naesten
reghdagh om te antwoorden.
Custer segt den gedaegde door den bode deses ambachts op den 20en deser maent te sijn gegeve
copye van eysch obligatie ende actio cessa op behoorlijcke segels, sustineert derhalven dat het
versoeck van den gedaegde als ongefondeert sal werden ontseyt ende hem geordonneert te
antwoorden ten minste op de versochte prov isie, deselve te voldinge en aff te pleyten.
De custer alsoo de gedaegde in gebreecke blijft te antwoorden ofte eenige defentie te doen,
versoeckt versteck van antwoord ende ende voor prof fijt vandien adjudicatie van sijnen eysch ende
provisie.
Schepenen, partijen gehoort ende op het versoeck van de gedaegde gelet, consenteren de versochte
copye van den eysch en dagh om te antwoorden ten naesten rechdagh op pene van versteck,
present alle de schepenen, exempt Jacob Thoen.

31 January 1682, present alle schepenen, exempt Pieter van Asperen.
Meesters en custer te sien dienen van alteratie en ampliatie van eysch.
241. De eyssers, Cornelis Huymens ende Pieter Ariensz Roos, beyde nomine uxoris, mede
erffgenamen van haren schoonvader Pieter Cornelisz Metsman, in die qualiteyt, beneffens
voorszeyde Pieter Metsman, haren overleden swager, het reght ende actie becomen hebbende
van Ary Jansz ende insgelijcx mede erffgenamen van den selven haren swager voorszeyde
Pieter Metsman,
concluderen
dat de gedaegde Cornelis Pietersz Metsman sal hebben te kennen ofte ontkennen d'obligatie bij hem
gedaegde op den 9 mey 1664 ten behouve van voornoemde Ary Jansz voor den notaris Jacob
Delphius ende seeckere getuygen tot Rotterdam gepasseert, als mede tot kennen of te ontkennen  ten
minsten bona fide van de actio cessa bij den voornoemden Ary Jansz op den 16 mey 1681 ten
behouven van de eyssers ende Pieter Pietersz Metsman geteyckent, wijders tot condemnatie ende
bij provisie tot namptissement van de somme van drie hondert ses en dartigh gulden cappitael met
de intresse vandien jegens vier gulden van t'hondert int jaer, sedert den 16 mey 1681 tot de volle
voldoeninge toe, volgens de voorszeyde obligatie ende actio cessa etc, etc., ofte tot anderen etc.
Cornelis Pietersz Mesman dient van schriftelijcke versoeck en antwoort, doet  es ... slaet aff als bij
deselve.
Mr. en custer versoecken copye, Cornelis Pieters consenteert ende fiat.

Reghdagh gehouden op den 4en November 1682 tot Alblasserdam.
242. Compareerde voor ons schout ende heemraden de dyacony armmeesters van desen
dorpe van Alblasserdam,
contra:
Leendert . ..., timmerman, mede woonende alhier, die hadde te kennen gegeven seckere haere
questie sijnde ontstaen over het opschieten van seeckere sloot tusschen den anderens lant is leggen,
ende is bij schout ende heemraden goet gevonden uytgesproocken ende verstaen deselve sloot door
twee onpartijdige mannen te laeten affdeylen, ider sijne cant tot op den oude gront en kant van
deselve, ende vervolgens het well diep nae behooren opslooten als van outs, alsmede op de wijtte
van seven voeten.
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Rechdagh gehouden den 28 September anno 1684, bij schout ende heemraden van Alblasserdam.
243. Cornelis Pijl als gaermeester over Alblasserdam, eysser,
contra:
Jan Huyberse, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van de somme van 44:8:8 hem over verpondingh waterrecht,
dijckrecht en binnelantse ommslagh compiteerde ende dat metten intresse vandien tsedert de
wanvoldoening tot de eynteli jcke betalinge toe, maeckende in cas van contradictie eysch van costen
ende tot anderen etc.
Den gedaegde in juditio present confesseert de schult. Den eysser accepteert de confessie van de
gedaegde ende versoeckt daerop condemnatie mette costen.
Schout ende schepenen, gesien de confessie van den gedaegde, condemneren deselve in de
somme van veerenveertigh gulden acht stuyvers acht penningen en inde costen.

244. Den selven eysser [Cornelis Pijl],
contra:
de weduwe van Ocker Cornelisz, gedaegde.
Den eysser concludeert dat de gedaegde sal werden gecondemneert aen eysser op te leggen ende te
betalen de somme van hondert 22 carolus gulden acht stuyvers acht penningen hem  ov er
verpondingh, water-, dijckrecht en binnelantse ommeslagh competerende ende dat metten intressen
vandien tegens acht ten hondert int  jaer tsedert de wanvoldoeninge tot de eyntel ijcke betaling toe,
maeckende in cas van contradictie eysch van costen ofte etc.
Leendert van Asperen, als ordonnantie hebbende van sijne moeder, seyt dat sij niet  en ontkende de
somme van honderttweeentwintigh gulden acht stuyvers in questie over de verpondingh als anders
schuldigh te sijn en dat sij daerom oock noyt de betalinge vandien hadt gerefuseert, hoewel dat sij uyt
crachte van seecker assignatie bij den eysser tot haren behoeven mondelingh geaccepteert in die te
pretenderen somme van achtenvijf ftigh gulden geli jck oock hij eysser om die voorszeyde redenen de
gedaegde ... in rechte ter dier sacke heeft  derven interpeleren en alsoo na de dissolutie van rechten
en die constanten practijcq daer en boven waer is dat niemant gehouden is eenige intressen te
betalen die niet uytdruckelijck bedongen en is, soo doet de voorszeyde gedaegde alsnoch presentatie
en verclaert gereet te doen voornoemden eysser sijn gelijck sij altoos is geweest de voorszeyde
somme van  twee-entwintigh gulden acht stuyvers breeder bij eysch gemelt aen den eysser
prontelijck te v oldoen ende te betaelen, sustinerende met dese presentatie te mogen v olstaen en dat
sulcx bij dese E. gerechte sal werden verclaert bij refuys en onder benefitie vandien, concludeert dat
verders off anders tot fyne van niet ontfanckelijck ende bij ordine dat den eysser sijn verdere eysch
en conclusie sal werden ontseyt, reserverende haer actie tot laste van den eysser, uyt crachte van de
voorszeyde assignatie van de selve hier nae maels te institueren daer en soo hij te rade werden sal,
maeckende mede wel expresselijck in cas van de contradictie eysch van costen, schade en intreste
... tot andere ende huysman accepteeert de voorszeyde presentatie en versoeckt daer op
condemnatie. 
Schout en schepenen ondergeschreven, gesien ende gehoort den depresentatie van de gedaegde
gedaen en decravatie met de acceptatie van den eysser, condemneren de gedaegde in de somme
van hondert twee entwintigh gulden acht stuyv ers met compensatie van costen.
Alsoo den eysser de gedaegde niet compenseert, versoeckt tegens deselve het  eerste deffault en
voor profi jt vandien v ersteck van de exceptie declamatoir en admissie tot een tweede citatitie tegens
toecomende rechtdagh end fiat  den tweede citatie.

245. De voorszeyde eysser [Cornelis Pijl]
contra:
Pieter Cornelisz Croon, gedaegde.
Den eysser concludeert dat den gedaegde sal werden gecondemneert aen den eysser te betaelen de
somme van drie gulden negentien stuyvers hem eysser over verpondingh, di jck-, waterecht ende
binnelantse ommeslagh compiterende, ende dat metten int resse vandien tsedert de wanvoldoeninge
tot de eyntelijcke betalinge toe, maeckende in cas van contradictie eysch van costen offte tot
anderen etc.
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246. Den selven eysser [Cornelis Pijl],
contra:
de weduwe van Bastyaen Coywijck, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van de somme van hondert 2 gulden negen stuyvers hem over
verpondingh, water-, dijck en waterrecht en ommeslagh compiterende, maeckende eysch van costen
ofte tot andere etc.
De gedaegdes dochter in juditio confesseert de schult, den eysser accepteert de confessie van de
gedaegde, versoeck daer op condemnatie mette costen.
Schout ende heemraden gehoort de confessatie en acceptatie condemneren de gedaegde de ge-
eyschte somme over te leggen ende te betaelen mette costen.

247. Jan Cornelisz Groote, als last ende ordere hebbende van de erffgenamen van Cleys
Jansse, eysser,
contra:
Cornelis Teunisse Vlinck, gedaegde.
De vrouw van de gedaegde in judi tio present confesseert de schult, de eysser accepteert de
confessie van de gedaegdens huysvrouw, versoeckt daer op condemnatie.
Schout ende heemraden gehoort de confessatie en presentatie, condemneren de gedaegde de ge-
eyste somme op te leggen en te betalen ende verclaeren het hypoteecq in deselve opdrachtbrieff
vermel t verbonden en executabel  mette costen.
Aldus gedaen, gehoort ende gecondemneert ten dage ende jaere als boven, bi j ons
ondergeschrevenen, schout ende heemraden.
wg. Jan van Asperen

Leendert Andriese Backer
Jan Aeryen
Jacob Pleunen Thoen
Aryen Woutersen Spruyt
Frederick Cornelissen

Reghdagh gehouden den .. mey 1685, present t'volle collegie, exemt [geen namen genoemd].
248. Adriaentje Gielse, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Henderickse, timmerman,
woonende tot Alblasserdam, eysseresse,
contra:
Crijn Henderickse ende Teunis Henderickse, mitsgaders Leendert Bastiaen Jansse van
Asperen, als getrout hebbende Mayke Hendericks, tesamen kinderen ende erffgenamen van
Henderick Cort ende Kuindertje Crijnen, haere overleden ouders, gedaegden.
Gijsbert de Jager als procureur van de eysseresse, fonderende dese sijnen eysch ende conclusie int
eynde vandien te nemen, seght dat de eysseresse ende haeren overleden man zaliger veert igh
jaeren herwaers ende langer rustelijck ende vredelijck gepossedeert hebben seecker sayacker,
gelegen tusschen het water de Alblas ende tusschen het lant, de gedaegdens aengecomen door
overlijden van haerluyder voorszeyde ouders, dat oock de eysseresse en haere man tsedert 40
jaeren herwaerts en langer rustelijck ende vredelijck hebben gepossideert, gebruyckt en ....  over het
voorszeyde [tekst breekt hier af].
De Jager, als procureur van de eysseresse, vermits de noncomparitie van de gedaegden, versoeckt
het eerste deffault en v oor het profijt v andien versteck van de exceptie declaratoir  ende admissie tot
het doen van een 2e citatie tegens  de naeste regdagh.
Schout ende schepenen, vermi ts de noncomparitie van de gedaegden, verleenen versteck van de
exceptie declaratoi r ende admitteren de eysseresse tot het doen van een 2e citatie tegens de
aenstaende reghdagh.

249. Teunis de Graeff, woonende tot Gouda, eysser,
contra: 
Bastyaen Soetman, woonende alhier, gedaegde.
Eyst betalinge van de somme van drie hondert [gulden] ov er coop van vi jft ienhondert jonge else
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boomen tot vier stuyvers het stuck, bij de gedaegde van de eysser gecoght, concludeert tot
condemnatie ende bi j prov isie tot namptissement cum expensis.
Bastyaen Soetman, in juidito present, bekent de coop bij eysch geroert, doch seght dat vermits de
boomen waeren gearresteert dat hij deselve niet heeft cunnen maghtigh worden en concludeert
mitsdien dat den eysser sijnen eysch end conclusie sal werden ontseyt cum expensis.
Gijsbert de Jager, als procureur van de eysser, seyt dat de gedaegde in gebreecke is gebleven op
Gouwerack de leverantie v an de voornoemde boomen te comen ontfangen ende dat hij eysser wel
soude hebben gepresteert de leverantie van de voorszeyde boomen indien hij  gedaegde binnen acht
dagen deselve hadde comen halen, debatteerende mitsdien de middelen van antwoorde als
inpertinent ende insuff icant, persisteert voor replicq als bij eysch van sijne versochte prov isie. Den
gedaegde voor duplicq.

250. Compareerde voor ons Johan van Asperen, schout, Leendert  Andriesse Backer, Jan  Aryense
Coywijck ende Aryen Wouterse Spruyt, heemraden in den dorpe ende landen van Alblasserdam,
Dinggitje Bastyaens, huysvrouw van Frederick Cornelisse, onse mede heemraet, dewelcke
seyde dat tussen haer ende Geertie Evers, huysvrouw van Tobias Pieterse , over twee a drie dagen
verleden was ontstaen verscheyde woorden en gekijff , sulcx sij Dinggit je door en haestigheyt de
voornoemde Geertie Evers heeft uytgescholden voor een hoer, soo getuyght wert, waer van sij
berouw heeft. Alsoo met waerheyt voor soo veel bewust is van de voornoemde Geertje Evers niet
kan seggen als al les goets ende deselve erkent voor een eerli jcke buyrv rouw.
Actum Alblasserdam den 14 september 1685.
wg. Leendert Andriese Backer

Jan van Asperen
Jan Aryensen
Aryen Woutersen

Mij present als secretaris B. van Asperen.

251. Compareerden voor Jan van Asperen, schout, Leendert Andriesse Backer, Jan Aryense
Coywijck, Jacob Thoen, Cornelis van der Wiel, Frederick Cornelisse, heemraden in den dorpe ende
lande van Alblasserdam, 
Leendert van Asperen, sluysmeester en Geertje Evers,
dewelcke in woorde en gekijff raeckende de voornoemde sluysmeester Geertie Evers verweet dat sij
verscheyde  goederen nae vertreck van domene Velse uyt t 'huys heeft gestolen en dat sij een
dief fegge was.
Actum den 11 October 1685.
wg. Leendert Andriese Backer

Jan Aryensen
Jacob Pleunen Thoen
Frederick Cornelissen

252. Compareerde voor ons ondergeschreven heemraden van Alblasserdam,
Leendert Andriesse Backer en Pieter de Focker, als de grootste crediteurs van Cornelis
Woutersse Langesteegh en Aeryaentje Aerts, sijne huysvrouw, beyde eenige tijt overleden , ende
alsoo Pieter Cornelisz, soon  van de v oornoemde Cornelis ende Aeryaentje Langesteegh die hier
mede compareerde geen erffgenamen wilde dragen, versochte dat over desselffs boedel gestelt
mochte werden curateurs omme de goederen ten voordeele van de crediteuren te benificeeren.
Soo hebben wij ondergeschrevene heemraden tot curateurs ten dien eynde gestelt  de voornoemde
Leendert Andriesse Backer en Pieter de Focker, omme alle de goederen van voorszeyde Cornelis en
Aeryaentje Langesteegh tot gelde te maecken ende dat gedaen sijnde bi j ons bij sententie van
preferentie gedisponeert te werden als naer behooren.
Actum Alblasserdam den 18 Maert 1687.
wg. t'merck van Cornelis van der W iel

Jacob Thoen
Frederryk Cornelyssen
Marinus Janse
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t'merck v an Pieter Seegerse

Rechtdagh gehouden den 2en October 1688
253. Sr. Leonard van Asperen, sluysmeester alhier, als gemachtigde van Jan Cornelisz Muys,
qualitate qua, eysser in cas communicatoir,
contra:
Pleun Hendrixsz, mede qualitate qua, gedaegde int voorszeyde cas
Hoop ende De Betz, als procureurs van de respective partijen, verclaren onderling te hebben
gewisselt van hare inventarissen en stucken, dienende voorts van hare respective stucken
behoorlijck gefurneert  ende versoecken daer op recht ende expeditie van justitie.
Den 26 February 1689, present schout ende heemraden.
Schout  ende heemraden, gesien en ge-examnieert hebbende de stucken hiucinde ten processe
overgelevert en gelet op het gunt in dese te letten stont ende mochte moveren, en alvoorens ten
dese ingenomen hebbende het advys van onpartijdige gepractiseerde rechtgeleerdens, doende recht,
verclaeren den gerequireerde met sijn gedane presentatie te mogen volstaen, uytgesondert alleen
dat Jan Cornelisse Muys, origineele requirant,  niet sal gehouden sijn voor sijn administratie te stellen
cautie, compenseerende de costen van den processe, schout en heemraden daertoe moverende.
Actum als boven.
wg. t'merck van Cornelis van der W iel

Jacob Thoen
Cornelis Thoen
t'merck v an Pieter Zeegerse
Wouter Baes

Rechtdagh gehouden den 6 November 1688.
254. Cornelis Pijl,  gaermeester, eysser,
contra:
Jan Willemse van Vliet, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van sevenenveertigh gulden achtien stuyvers over verponding,
dijck- en waterecht, hem competerende volgens specificatie aen de gedaegde overgelevert,
maeckende op alles eysch van costen ofte tot andere etc.
De gedaegdens huysvrouw in juditio present confesseert de schult.
Schout ende heemraden condemneren de gedaegde de ge-eyste somme op te legeen en te betalen
mette costen.

255. Cornelis Pijl geweesene gaermeester, eysser,
contra:
de Heylige Geest armmeesters, gedaegden.
Den eysser concludeert tot betalinge van vijf fenvi jfftigh carolus gulden twee stuyvers acht penningen
over verpondinge, waterecht, dijckrecht en binnelantse ommeslagh, hem competeerende,
maeckende eysch van costen ofte tot andere etc.

256. Cornelis Pijl,  geweesene gaermeester, eysser,
contra:
Jan Huybertse, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van de somme van twee en v ijff tigh carolus gulden vi jfft ien
stuyvers, over verpondingh, water- en dijckrecht, hem competerende, maeckende op alles eysch van
costen, ofte tot andere etc.
De gedaegde confesseert de schult.
Schout en heemraden condemneren de gedaegde de ge-eyste somme op te leggen en te betalen
mette costen.
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257. Gesien bij schout ende heemraden van Alblasserdam seecker missive van Leonard van
Asperen, notaris en procureur tot Haarlem aen sijnen neeff den secretaris van Alblasserdam,
geschreven van dato den 23 Maert 1689, waer bij hij versoeckt dat schout ende heemraden, vermits
sijnen oom Dirck Cornelisz Romeyn is overleden en hij  sigh selffs geen erffgenaam wil dragen, dat
een curateur in sijn ooms boedel magh werden gestelt en ten dien eynde voorslaende onsen
secretaris, soo ist dat wij, schout en heemraden selven onsen secretaris sijn stellende tot curateur
over den boedel van Dirck Romeyn, gewoont hebbende alhier en deselve sijn goederen tot gelde
maeckt omme naderhant bij sententie van preferentie off  concurentie bij ons te disponeren als naer
behooren.
Actum Alblasserdam den 28 Maert 1689.

258. Cornelis Pijl,  gaermeester, eysser,
contra:
Cornelis van der Wiel als possesseur van seecker stuck lant van Jan Huyberde, gedaegde
Den eysser concludeert tot betalinge van seven gulden twee stuyvers hem over verpondingh,
waterecht, dijckrecht, binnenlantse ommeslagh competereerende, maeckende eysch van costen ofte
andere etc.
Den gedaegde seyt niet beter te weeten off Jan Huyberde moet  betaelen.

Reghtdagh gehouden den 15 April 1690.
259. Cornelis Pijl,  gewesene gaermeester, eysser,
contra:
Jan Willemse van Vliet, gedaegde.
Den Eysser concludeert dattet verjaerde vonnisse van den 6 November 1688 de novo sal werden
verclaert executabel mette costen.
Heemraden, alsoo den gedaegde in juditio wederom v ersoeckt tot uytstel, verclaeren het vonnis de
novo executabel.

260. Cornelis Pijl,  gewesene gaermeester, eysser,
contra:
Jan Huyberse, gedaegde.
Den eysser concludeert dattet verjaerde vonnisse van den 6 November 1688 de novo sal werden
verclaert v erbonden en executabel mette costen.
Heemraden, alsoo den gedaegde mede in juditio present is, versoeckt tot uytstel, verclaeren als
vooren.

261. Cornelis Pijl,  gewesene gaermeester, eysser,
contra:
Bastyaen van Asperens weduwe.
Den eysser concludeert tot betalinge van 2 gulden 3 stuyver over verponding hem competerende
mette costen.
Schout en heemraden vermits de noncomparitie vande gedaegde, condemneren deselve de ge-eyste
somme aen den eysser te voldoen mette costen.

262. Cornelis Pijl,  gewesene gaermeester, eysser,
contra:
de weduwe van Pieter Cornelisz Croon, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van deselve van 2 gulden dert ien stuyvers over verpondinge
hem competeerende mette costen.
Schout en heemraden, vermits de gedaegde niet en compareert, condemneren deselve de ge-eyste
somme te voldoen mette costen.
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Rechtdagh gehouden den 15 december 1690.
263. Leendert van Asperen, schout, eysser,
contra:
Pleun Henderickse, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge en bij prov isie tot namptissement v an de somme van drie en
vijf ftigh gulden elf f stuyvers, hem eysser compiteerende over gedaen verschot, salaris ende
verteering, affslaende vijff gulden daer op te hebben betaelt, maeckende in cas van contradictie
eysch van costen.
De gedaegde in juditio present segt hier niet tegens te hebben.
Den eysser versoeckt vermits de confessie van de deughdelijckheyt van de schult condemnatie.
Heemraden gehoort en gesien de gedaegde en de confessie van deselve, condemneren denselven
de ge-eyste somme aen den eysser op te leggen en betaelen mette costen.

264. Alsoo den schout van Alblasserdam van Pleun Henderickse en Jan Muys heeft te pretendeeren
eenige penningen en alreede condemnatie tot Pleun Henderickse lasten en denselven Pleun
Henderickse geen middelen weetende om die te betaelen als met aenwijsinge van seecker huysinge,
staende op de Kinderdijck, toecomende de weduwe van Pieter de Lapper, waer van den gaermeester
merckelijcke somme en jaere verpondinghe is compiteerende en hij Pleun Henderickse met sijne
kinderen een hypoteecatiebrieff  van .... . [ontbreekt ] hebbende staen en de voornoemde weduwe
geen middelen weetende deselve te betaelen, soo versocht de voorszeyde Pleun Henderickse dat
het meergemelt huys bij onsen schout ten voordeele van de crediteuren soude werden vercocht.
Soo ist dat wij heemraden den voorszeyde schout en watergraeff Van Asperen als gaermeester van
de verpondingh bij desen sijn authoryseerende en qualificeerende om het meergemelte huys te
vercoopen en tot gelde te maecken, omme bij ons bij sententie van preferentie off concurentie
gedisponeert  te werden die daer naest toe gerechtigh is.
Actum Alblasserdam den 9 April 1691.
wg. t'merck van Cornelis van der W iel

Jacob Thoen
Marinis Janse
t'merck van Cornelis Andriesse Baes
t'merck van Pieter Zeegers
Wouter Aryense Baes
Cornelis Thoen.

Reghtdagh gehouden den 14 december 1691.
265. Sr. Leendert van der Bruggen, woonende tot Rotterdam, als gestelde voocht over de
naegelaten weeskinderen van zaliger Pieter van der Bruggen, ende bij  de Ed. Achtb. Heren
weesmeesters van de voorsz. stadt specialijck geauthoriseert in dier qualiteyt,  eysser,
contra:
Jacob Camerick, herbergier tot  Alblasserdam, gedaegde omme provisie te begeeren.
Den eysser in sijne qualiteyt concludeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement v an de
somme van 65 gulden den eysser in sijne qualiteyt van de gedaegde competeerende over wijnen
ende brandewijn ende volgens register bij den voornoemden Van der Bruggen metter doot
geconfirmeert , mette intresse vandien a 4 percento int jaer a tempere more tot de volle ende
effective voldoeninge toe ofte andere etc.
Den gedaegde in juditio present, bekent de schult, versoeckt atterminatie omme deselve te betaelen
op mey eerstcomende een gerecht v ierde part vandien ende de resterende drie v ierde parten over
een halff jaer daeraen v olgende, het tweede derde part ende de resterende helft in twee paeyen over
een gelijck half jaer daeraen volgende, sustinerende met de presentatie te mogen volstaen ende bij
refuys des nochtans onder benefitie van deselve, concludeert van anders ofte verders voor alsnoch
niet ontfanckelijck en bij ordine dat des eyssers t’verder gesustineerde sal werden ontseyt,
maeckende in cas van verdere contradictie wel expresselijck eysch van costen ofte tot ander etc.
Schout ende heemraden den eysser en gedaegde mondelingh hebbende gehoort ende soo veel
doenelijck was deselve vereenighende, condemneren den gedaegde sal betaelen de helft v an de ge-
eyste somme toecomende mey 1692 ende de wederhelft alderheyligen daeraen volgende presise en
betalende yder de costen van den rechtdagh.



-75-

266. Leendert van der Brugge, gestelde voocht over de naegelaeten weeskinderen van zaliger
Pieter van der Bruggen ende bij de Ed. Achtb. Heeren weesmeesters der voorszeyde stadt
specialijck geauthoriseert in dier qualiteyt, eysser,
contra:
Leendert in den Baers, herbergier in den Baers, gedaegde.
Den eysser in sijn qualiteyt concludeert tot condemnatie ende bij prov isie tot namptissement v an de
somme van 30:15:0 den eysser in sijne qualiteyt van de gedaegde compiteerende over gelev erde
wijnen ende brandewijnen ende volgens register bij de voornoemde Van der Bruggen metter doot
geconfirmeert  mette intresse vandien a 4 procento int jaer a tempore more tot de volledige ende
effectuele betalinge toe, ofte andere etc.
De gedaegde in juditio present alvoorens dese voorts te procederen versoeckt dat den eysser bij
desen E. gerechte sal werden geordonneert en des noots sijnde gecondemneert te stellen sufficante
cautie voor t'gewijsen, mitsgaders te brengen domicilius citandi et executandi ist noot.
Compareerde in juditio Cornelis Andriesse Baes, heemraet alhier en verclaerde sigh te constitueeren
cautie ordris voor den eysser in desen omme indien den eysser in desen soude comen te
cucumberen de costen van de processe te voldoen.
Den eysser kiest  domicilius citandi et executandi ist  noot ten huyse van Cornel is Andriesse Baes.
Den voornoemden gedaegde alsvoorens te antwoorden versochte visie vant register bij eysch gemelt
alsmede copie autentycq uyt register.
4 January 1692. Den gedaegde in juditio present versoeckt alsnoch visie hierboven gemelt en
bekent copie autentycq versocht overgenomen te hebben, verclaerde voorts de gerequireerde visie
gehadt te hebben. 
Den selven gedaegde negerende wel expresselijck het ge-eyste in desen aen den eyssre soo hij
alhier procedeert  verschuldigt te weesen, concludeert mitsdien en andere redenen in t ijt  en wijlen ist
noot nader ten processe te deduceeren ten fine van niet  ontfanckelijck ende bij ordine dat den selven
eysser sijnen eysch en conclusie sal werden ontseyt, ende sustineert dat voor hem in desen geen
provisie en valt, maeckende op alles wel expresselijck eysch van costen, schaden, intresse ofte tot
andere etc.
Van Brackel voor den eysser in sijn qualiteyt accepteert dat den gedaegde stilswijgende ende inplicito
moet bekennen met Pieter Jansse van der Brugge, sijn eyssers broeder zaliger, te hebben gehandelt,
passeerende voorts de middelen en positio van antwoort en specialijck het vrivool en inpertinent
ontkennen van het ge-eyste als geschiedende ter quader trouwen ende niet conform de waerheyt
ende persisteert  voor replicq als bij eysch ende versochte provisie.
Grijp passeerende de m iddelen en premissen bij  replicq hier vooren ter neder gestel t bij  expresse
denegatie ende inpertinentie persisteert voor duplicq als bij antwoort.
11 february. Schout en heemraden onvermindert de versochte prov isie, ordonneeren partijen de
saecke ten principaele te instrueeren.
Actum den 11 february 1692.
1 mey 1692. Brakel voor den eysser soo hij procedeert dienende van bewijs, produceert het
schultregister bij eysch gemelt, wijders voor soo veel noot sij ende vorder niet extract autentycq uyt
het groot craenboeck der stadt Rotterdam, sijnde de autentisatie van dato den tienden maert
laestleden.
Van der Grijp voor den gedaegde seyde overgenomen te hebben copia van des eyssers hiervooren
geproduceerde partijen huicinde, renuntieeren van verder product ie en versoecke naer gedaen
pleydoye vonnisse ten principale.
Schout en schepenen, partijen gehoort ende op alles aendachtelijck hebbende geleth ende naer
genomen hebbende advys van rechtgeleerden, doende recht, condemneeren den gedaegde aen den
eysser in sijne qualiteyt op te leggen ende te betaelen de ge-eyste somme van dertigh gulden v ijff tien
stuyvers mette costen van desen processe. 
Aldus gepronuntieert op den 20 November 1692.
wg. t'merck van Cornelis van der W iel

Jacob Thoen
Marinis Janse
Cornelis Thoen.

Reghdagh gehouden op den 7 Mey 1693, exempt Cornelis Thoen, Wouter Baes en Pieter Zeegers.
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267. Sijmen Cornelisz Stout, Cornelis van der Wiel ende Cornelis Pijl als voochden over de
kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende Liedewij Bastyaens, eyssers,
contra: Pieter Jacobse Stout, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betaelinge van de somme van seventien gulden seventien stuyvers acht
penningen over gehaelde winckelwaeren volgens register mette costen ofte tot andere etc.
De gedaegde in juditio present seyt wel het ge-eyste schuldigh geweest te sijn, maer dat sijn
huysvrouw daer op heeft betaelt de somme van seven gulden seventien stuyvers ende oversulcx
maer tien gulden te sijn schuldigh.
De eyssers seggen niet te weeten wat den gedaegde daer op betaelt heeft, maer vermi ts hij het seght
en hem geloven, accepteeren die confessie van de gedaegde en versoecken condemnatie.
Schout en heemraden gesien de confessie van de gedaegde, condemneren denselven de somme
van tien gulden aen den eysser te betaelen mette costen.

268. De voornoemde eyssers, in haere qualtiteyt [Sijmen Cornelisz Stout, Cornelis van der
Wiel ende Cornelis Pijl als voochden over de kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende
Liedewij Bastyaens, eyssers],
contra:
Daem Dirckse Verbraeck, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betaelinge van de somme van 13 gulden 10 stuyvers over gehaelde
winckelwaeren volgens register mette costen ofte tot andere etc.
De eyssers, alsoo de gedaegde niet compareert, versoecken tegens deselve het 1e def fault en voor
profijt vandien versteck van de exceptie declinatoi r en admissie tot een 2e citatie tegens de 1e
rechdagh. Fiat t'versoeck van de exceptie decl inatoir en een 2e citatie.

269. De voornoemde eyssers, in haere qualiteyt [Sijmen Cornelisz Stout, Cornelis van der Wiel
ende Cornelis Pijl als voochden over de kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende Liedewij
Bastyaens, eyssers],
Aert Cornelisz, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betaelinge van de somme van 34:9:0 over gehaelde winckelwaeren
volgens register mette costen ofte tot ander etc.
De gedaegdens huysvrouw in juditio present confesseert de schult, de eyssers accepteeren de
confessie van des gedaegdens huysvrouw en versoecken condemnatie.
Schout en schepenen, gehoort de confessie, condemneren de gedaegde aen de eysser in haer
qualiteyt de voornoemde somme te betaelen mette costen.

270. De voornoemde eyssers in haere qualiteyt [Sijmen Cornelisz Stout, Cornelis van der Wiel
ende Cornelis Pijl als voochden over de kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende Liedewij
Bastyaens, eyssers],
contra:
Cornelis Tonisse Vlincks weduwe, gedaegde.
De eyssers conludeeren tot betalinge van de somme van 12 gulden 12 stuyvers volgens register
mette costen.
Als vooren vermits de noncomparit ie van de gedaegde.

271. De selffde eyssers in haere qualiteyt [Sijmen Cornelisz Stout, Cornelis van der Wiel ende
Cornelis Pijl als voochden over de kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende Liedewij
Bastyaens, eyssers],
contra:
Jan Cornelisz van Wijen, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betalinge van de somme van 43:2:0 volgens register mette costen ofte
tot andere etc.
Den gedaegdens huysvrouw seyt soo veel niet schuldigh te wesen, maer wel eenigh gelt.
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272. De selffde eyssers in haere qualiteyt [Sijmen Cornelisz Stout, Cornelis van der Wiel ende
Cornelis Pijl als voochden over de kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende Liedewij
Bastyaens, eyssers],
contra:
Pieter Jacob Jansse.
De eyssers concludeeren tot betaling van de somme van 30 gulden 10 stuyvers over gehaelde
waeren volgens register mette costen ofte tot andere etc.
Als vooren vermits de noncomparit ie van de gedaegde.

273. De voornoemde eyssers in haere qualiteyt [Sijmen Cornelisz Stout, Cornelis van der Wiel
ende Cornelis Pijl als voochden over de kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende Liedewij
Bastyaens, eyssers],
contra: 
Pleun Henderickse, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betalinge van de somme van 23:13:8 over gehaelde waeren volgens
register mette costen.
De gedaegdens huysvrouw seyt in plaets van 23:13:8 schuldigh te sijn 22:10:0.
De eyssers, gesien en gehoort de confessie van de gedaegde ende deselve soo aennemende,
accepteert deselve en versoeckt daerop condemnatie mette costen.
Schout en heemraden, gehoort de confessie, condemneren de gedaegde te betaelen de somme van
22 gulden 10 stuyvers mette costen.

274. De voorszeyde eyssers, in haere qualiteyt [Sijmen Cornel isz Stout, Cornelis van der Wiel
ende Cornelis Pijl als voochden over de kinderen van Aryen Cornelisz Stout ende Liedewij
Bastyaens, eyssers],
contra:
Willem Wouterse Thoen, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betalinge van de somme van 81:16:0 over gehaelde winckelwaeren
volgens register mette costen ofte tot andere etc.
De bode rapporteert dat des gedaegdens huysvrouw geconfesseeert heeft de schult en vermits de
gedaegde niet en compareert en gehoort het rapport van de bode, condemneeren de gedaegde te
betaelen de ge-eyste somme mette costen.

275. Jacob Thoen, eysser,
contra:
Pleun Henderickse, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van de somme van 131:10:0 ov er gehaelde winckelwaeren
volgens register mette costen ofte tot andere etc.
De gedaegdens huysvrouw in juditio present confesseert de schult, de eysser accepteert de confessie
en versoeckt daerop condemnatie mette costen.
Schout en heemraden, gehoort de confessie, condemneeren de gedaegde te betaelen de ge-eyste
somme met de costen.

276. De selven eysser [Jacob Thoen],
contra:
Leendert Elderse, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van de somme van 27:11:0 ov er gehaelde waeren volgens
register mette costen ofte tot andere etc.
Als vooren vermits noncomparitie v an de gedaegde.

277. Den selven eysser [Jacob Thoen], 
contra:
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Eldert op den Hoeck, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betalinge van de somme van 66:10:0 ov er gehaelde winckelwaeren
volgens register mette costen ofte andere etc.
Den gedaegdens soon in juditio present, seyt van sijn vader wel te hebben gehoort dat denselven is
schuldigh, maer niet weet ende hoeveel.
Den eysser accepteert de confessie van de gedaegde en versoeckt op sijn register condemnatie.
Schout ende heemraden, gehoort de confessie en gesien het register van de eysser, affslaende drie
gulden 2 stuyvers daerop betaelt, mette costen.

278. Sijgje Gerrits, eysseresse,
contra:
Eldert op den Hoeck, gedaegde.
De eysseresse concludeert tot betalinge van de somme van 80:6:0 over gehaelde winckelwaeren
volgens register mette costen ofte andere etc.
Den gedaegdens soon seyt als vooren.
Den soon van de eysseresse versoeckt op de confessie condemnatie met te costen.
Schout en heemraden, gesien en gehoort de confessie, condemneren den gedaegde het ge-eyste te
betaelen mette costen.

279. Deselve eysseresse [Sijgje Gerrits],
contra:
Daem Dirckse Verbraeck, gedaegde.
De eysseresse concludeert tot betalinge van de somme van 64:0:0 over gehaelde waeren volgens
register mette costen ofte tot andere etc.
Als vooren vermits de noncomparit ie van de gedaegde.

280. De weduwe van Pleun Andriesse, eysseresse,
contra:
Pleun Hendrickse, gedaegde.
De eysseresse concludeert tot betalinge van de somme van 78:11:8 over gehaelde winckelwaeren
volgens register mette costen ofte tot andere etc.
De gedaegdens huysvrouw in juditio present seyt wel schuldigh te wesen, maer niet weetende hoe
veel.
Leendert Andriesse als ordere hebbende van de eysseresse versoeckt condemnatie.
Schout ende heemraden, gehoort de confessie, condemneren den gedaegde te betaelen de ge-eyste
somme mette costen.

281. De kinderen van Cornelis Schoute, eyssers,
contra:
Leendert Elderse, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betaling van de somme van 21 gulden over gehaelde waeren volgens
register mette costen ofte tot andere etc.
Als vooren vermits de noncomparit ie van de gedaegde.

282. Compareerde voor schout ende heemraden van Alblasserdam Huygh Aeryense Brandewijn,
scheeptimmerman tot Papendrecht, te kennen gevende dat hi j een merckelij cke somme van Aryen
Gerritse Schuytmaeker alhier over leverantie van hout te pretenteeren heeft, en dat den
voornoemden Aryen Gerritse is comen te overlijden, desselffs weduwe seyt haer crediteuren niet te
cunnen voldoen, versoeckt den voorszeyde Huygh Aryense Brandewijn aen ons dat den schout als
curateur over desselffs boedel van Aryen Gerritse off nu wel de weduwe magh werden gestelt, gelijck
wij doen bij desen, stellen onsen schout tot curateur, neffens Huygh Aeryense Brandewijn, omme de
schuyt en hout wercken van de voornoemde Aryen Gerritse zaliger tot gel t te maecken omme dan
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nader bij ons bij sententie van preferentie en concurentie ten behoeven van alle desselff s crediteuren
te disponeeren als naer behooren.
Actum Alblasserdam den 2 January 1698.

Ordinaris rechdagh gehouden den 9 Maert 1700.
283. Maeycken Pleunen, jongedochter, ende Leendert Andriesse Backer, als haeren voocht
met den selve voor soo veel des noots sij gevoecht, eyssers,
contra:
Cornelis Aeryense, woonende tot Alblasserdam, gedaegde.
De eysseresse dede seggen dat hoewel sij was een eerlijcke dochter, staende ter goeder naem ende
faem, echter den gedaegde op den 1en february deser jaere 1700 hem niet ontsien hadde haer in
haer moeders huys ten aenhooren van verscheyde menschen groffelijck te injurieeren, v oor een
hoere te schelden ende diversche andere lasteringen caluminen ende injurien die de eerbaerheyt niet
toelaet alhier te expresseeren van de eysseresse te seggen dat de eysseresse alle die voorszeyde
injurien ad amicum hadde gerevoceert mits welcke en andere middelen in tijde en wijle des noots
nader te deduceeren, eysch doende, concludeeren de eysseresse dat den gedaegde bij vonnisse van
desen gerechte sal worden gecommandeert de voorszeyde injurien honnorabel ende profitabel te
repareeren, honnorabel mits compareerende in gespannen vierschaer alhier, bloots hoofts, met
gevouwen handen ende geboogen knien biddende Godt ende justi tie mitsgaders de eysseresse
indien sij present wil sijn, om vergif fenis, verc laerende alle de voorszeyde injurien tegens de
waerheyt ende onbedachtelijck te hebben uytgesproocken en dat hij van de eysseresse niet anders
en weet te seggen als eer en deucht, profitabel mi ts betalende ten profijte v an den armen alhier de
somme van hondert ducatons, te vrede sijnde de eysseresse met eede te verclaeren omme die
voorszeyde somme om veel grootere soodanige injurie niet meer te willen lijden, maeckende eysch
van costen van desen processe ofte tot andere etc.
Cornelis Aeryense versoeckt copie v an de eysch en dagh om te antwoorden.
De Eysseresse consenteert.
Schout en schepenen fiat.

Op den 23 Maert 1700
284. Cornelis van der Wiel, inwoonder van desen dorpe, als voocht van Cornelis Aeryense,
jonghman, woonende mede aldaer, eysser in reconventie en gedaegde in conventie,
contra:
Maeycke Pleunen, jonge dochter, ende Leendert Andriesse Backer als haer voocht, nevens
haer gevoecht, verweerders in reconventie, eyssers in conventie.
Adriaen Hagoort de Jonge voor den eysscher in reconventie en gedaegde in conventie dient van
eysch in reconventie een copie in conventie pro in schriptis. Gelsdorp versoeckt behoudens exceptie
en defentie copia.

285. Compareerde voor schout ende heemraden van Alblasserdam Saentje Pieters, weduwe van
Cornelis Wi llemse Schuytmaecker, dewelcke seyde en verclaerde dat sij v an verscheyde van haeren
crediteuren wiert aengesproocken en tot betalingh vermaent, oock gedreygt omme ge-executeert te
werden, egeen middelen weet omme deselve te cunnen betaelen, alsoo haer goederen op verre naer
soo veel niet waerdigh en sijn als haeren schulden comen te bedragen, versoeckt derhalve dat
schout en heemraden tot curateurs in haeren boedel gelieve te stellen den schout alhier, ende
Leendert van Asperen, watergraeff  als sijnde beyde mede groote crediteuren van haer en haer mans
boedel, omme de goederen van haer en haeren man zaliger ten profijte van alle de crediteuren te
vercoopen, soo hebben wij heemraden voorszeyt op versoeck van haer, Saentje Pieters, en ten
voordeele van de crediteuren tot curatuers over desselffs en haer man zaliger boedel gestelt
Leendert van Asperen, schout alhier ende Leendert van Asperen, watergraeff, omme de goederen
van haer Saentje Pieters en haer man zaliger ten profi jte van de crediteuren te vercoopen ende tot
gelde te maecken, als wanneer wij dan bij sententie v an preferentie en concurentie sullen
disponeeren als naer behooren.
Actum Alblasserdam den 30 Maert 1702.
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Ordinaris reghdagh gehouden op den 30 September 1702.
286. Marya den Uyl, jongedochter, out over de 24 jaeren, woonende tot Molenaersgraeff,
geassiteert met Pleuntje Cornelis, haer moeder, interdicente en eysseresse,
contra:
Johannes Huyberse, jonghman, woonende alhier onder Alblasserdam, geinterdiceerde en
gedaegde.
De eysseresse dede conform de waerheyt seggen, dat sij met de gedaegde door onderlinge
trouwbelofte sijnde verbonden, den gedaegde daerop met haer vleselijcke conversatie heeft gehadt,
soodanigh dat sij eysseresse van hem gedaegde geimpregneert ende bevrucht geworden, mitsgaders
van een jonge dochter verlost is, welck kint sij eysseresse ontrent int laets van de maent October
1698 de gedaegde in barentsnoot oock opgeswooren heeft en verclaert daer van de vader te sijn, dat
vervolgens de eysseresse in geen andere verwachtinge was geweest als dat den gedaegde haer
eysseresse soude hebben getrout ende ge-eert, dogh dat ter contrarie de gedaegde tot haere
uytterste bevremdinge hem soo verre heef t weeten off laten secuceeren van met een ander te willen
trouwen ende tot dien eynde zijn tweede huwelijcxe proclamatie alhier in de kercke al heeft gehadt,
t’welck niet en behoort, sulcx de eysseresse omme de voorszeyde wettige redenen genootsaeckt is
geworden den verdere voortganck v an deselve huwelijcxe geboden te stuyten ende den gedaegde
alhier voor desen Ed. gerechte te doen condemneeren, doende derhalve eysch, concludeerende
mitsdien om de voorszeyde en andere is noot nader ten processe te deduceren, eerst tot declaratie
van de gedaene interdictie ten uyteynde van de saecke, voorts dat den gedaegde sal werden
gecondemneert tot voltreckinge van de voorszeyde trouwbelofte ende op gevolgde inpertinentie de
eysseresse in facia ecclesia ende naer costume deser lande te trouwen, dogh indien haer dese
conclusie ende eysch niet mochte volgen des vertrout wert van jae ende daer op alvoorens recht
versoeckende bij ordere dat den gedaegde alsdan ende int selve geval sal werden gecondemneert
voor de defloratie ende verbeeteringe van eer van de eysseresse aende eysseresse op te leggen
voldoende betaelen de somme van drie hondert gulden, i tem voor craem costen de somme van
veertigh gulden ende voor onderhoudinge vant voorszeyde kint den tijt van elff weecken de somme
van v ijff tien gulden, ofte in alles soo veel meer of te min als dese Ed. gerechte in alle  equiteyt sullen
oordeele en bevinden te behooren cum expensis ofte tot andere etc.
Den 4 november 1702 Gelsdorp als procureur van den gedaegden, debatteerende de middelen v an
eysch bij expresse denegatie, inpertinentie en irrelevantie, concludeert tern fine van niet
ontfanckelijck ende bij ordine dat de eysscheresse haeren eysch ende conclusie sal werden ontseyt
ende gecondemneert de interdictie in dese gedaen kort ende schadeloos aff te doen, met interdictie
van gelijck meer te doen cum expensis, ofte tot andere etc.
Partijen presisteeren voor replicq ende duplicq, de eysscheresse dient van productie den gedaegde
neemt over.
Den gedaegde becomen hebbende de productie aen de sijde van de eysscheresse en interdicente
over gedient dese alleen om van dese saecke aff te sijn presentatie, verclaerde te vrede te sijn in
presentie van de eysscheresse judiceelijck onder solemneele eede te verclaeren noyt  eenige
vleesselijcke conversatie met de eysscheresse te hebben gepleeght, sustineerende met dese billicke
presentatie en delatie van eede te mogen volstaen ende dat sulcx oock bij dese E. gerechte sal
werden verclaert bij  refuys en nochtans niet anders dan onder benefitie van de voorszeyde
presentatie en delatie van eede, persisteert alsnoch als latius apud recto.
De eysscheresse becomen ende vervolgens gesien hebbende seeckere pretense presentatie ende
quasie delatie van eede aen de sijde van de geinterdiceerde en gedaegde over gedient, presenteert
alsnoch judiceel eysch onder solemneele [eede] te verclaeren den geinterdiceerde en gedaegde en
niemant anders vader te sijn van het kint, waervan sij eysscheresse int laets van de maent October
des jaers 1698 in de craem is gecomen en twelck sij hem geinterdiceerde en gedaegde opgeswooren
heeft, edoch indien den geinterdiceerde en gedaegde noachtans tegen vermoeden en bedencken soo
geruymen concentie en gemoet mochte hebben van onder sollemneele eede judiceelijck te
verclaeren dat hi j gedaegde noyt eenige vleesselijcke conversatie met de eysscheresse gehadt ende
gepleeght ofte haer noyt bekent heeft ende mitsdien geen vader te sijn van het voorszeyde kint, is in
sulcke gevalle te vreeden dat dese saecke ende proces sal aff sijn met compensatie van costen.
De gedaegde in juditio present is te vreeden den eedt in voege bij de eysscheresse gediffereert te
pressieeren, verclaert daerop condemnatie.
Schout ende heemrdaen, gehoort en gesien de presentatie en acceptatie v an den eedt, ontseggen de
eysscheresse haer eysch ende conclusie met compensatie van de costen.
Den gedaegde in juditio present heeft den voornoemde eedt gepresteert in presentie van de
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eysscheresse en schout en heemraden als vooren.

287. Compareerde voor schout ende heemraden van Alblasserdam Cornelis Symense als last ende
orere hebbende van sijn vordere susters en broers, dewelcke verclaerde ende te kennen gaff, dat hij
nochte sijn voornoemde susters en broers haer selve als erffgenaemen van haere vader saliger
Symen Cornelisz Stout niet en soude gedragen, uyt oorsaecke, soo hij vertroude, datter meer
schulden als gelt soude werden bevonden ende derhalve versochte dat den schout Leendert van
Asperen als curateur over den boedel van haer vader saliger soude werden gestelt, omme de
goederen te meeste voordeele v an de crediteuren van haer vader te benifiteeren en vercoopen. Soo
hebben heemraden op versoeck voorszeyt den schout Leendert van Asperen alhier den selve gestelt
als curateur omme de goederen van de voorszeyde Symen Cornelisz Stout te benificeeren ende
vercoopen ten meeste voordeele van de crediteuren bi j sententie en preferentie gedipsoneert werde
als naer rechten. Actum in Alblasserdam den 31 maert 1703, present Crijn Cort, Cornelis de Focker,
Aryen Jacusse en Leendert Leenderse Metselaer.
Ter ordonnantie van deselve, mij present, secretaris, L. v an Asperen.

Ordinaris reghdagh gehouden den 1 mey 1703.
288. Cornelis Woutersz, eysser,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoute, gedaegde.
Den eysser concludeert tot betaelinge van de somme van een hondert ses carolus gulden, tgunt hem
ende sijnen soon over verdient arbeytsloon vant maecken van hoepen als anders is compiteerende,
mette costen, ofte tot andere etc.

289. Aeryaentje Pieterse, weduwe van Pieter Gijsse, eysseresse,
contra:
Leendert Jansse van Goole, gedaegde.
De eysseresse concludeert tot betaelinge van de somme van acht carolus gulden over reste van
verscheene huyrpenningen van een seeckere huysinge bij  hem gedaegde van de eysseresse voor
dese bewoont volgens de huyrcedulle daer van sijnde, mette costen, ofte tot andere etc.
De gedaegde in juditio present confesseert de schult, de eysseresse versoeckt daerop condemnatie
mette costen.
Schout ende heemraden, gehoort de confessie van de gedaegde, condemneeren de gedaegde t'ge-
eyste te betaellen mette costen hieromme gedaen.

Ordinaris reghdagh gehouden den 11 mey 1703.
290. Aryen Elderse en Cornelis Pieterse, eyssers,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoute, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betael inge v an de somme van drie en v ijf ftigh gulden sestien stuyvers,
twelck haer is compiteerende over maecken van hoepen mette costen, ofte tot andere etc.
Cornelis Cornelisz seyt dat hij geen gelt  wil geven voor ende aleer de hoepen ofte hout, tgunt
aengenomen is, sal weesen afgemaeckt, de eyssers seggen dat sij niet langer moeten wercken als
tot soo lange sij ander werck hebben ende nu ander werck benne hebbende, versoecken
condemnatie.
Schout ende heemraden, partijen gehoort, condemneren den gedaegde te betaelen de ge-eyste
somme van 53:16 met compensatie van costen, affslaende tgunt den gedaegde kan bewijsen daer
op betaelt te hebben, buyten dat gunt dat de eyssers alree hebben affgetrocken ende indien den
gedaegde vermeynt eenigh recht te hebben tot het doen van langer werck sijn act ie tegens de
gedaegde moet institueren soo hij te rade vint.

291. Leendert en Melis Aryensz, eyssers,
contra:



-82-

Cornelis Cornelisz Schoute, gedaegde.
De eyssers concludeeren tot betael ing van de somme van twee en vi jff tigh gulden sestien stuyvers,
twelck haer is compiteerende over maecken van hoepen, mette costen, ofte tot andere etc.
Den gedaegde bekent de schult, versoeckt 14 dagen uytstel tot betael ingh.
Schout en heemraden, gehoort de confessie van de schult, condemneren den gedaegde t'ge-eyste te
betaelen over veertien dagen, mette costen.

Ordinaris reghdagh gehouden op den 26 mey 1703.
292. Cornelis Wouterse, woonende aen de Kinderdijck, eysser,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoute, mede aldaer woonachtigh, gedaegde.
Den eysser seght aen den gedaegde van dese loopende jaere te hebben verdient over maecken van
hoepen als andere arbeytsloonen, suyver naer aff treck van betaelinge de somme van 78:1:4, volgens
de reeckeningh autentycq nevens de citatie gesonden die, alhoewel den gedaegde telckens de
verdiening hadde behooren voldaen te hebben, soo is deselve nochtans van des te doen blijfft in
gebreecke, schoon aen hem daer toe veel aenmaeningen sijn gedaen, sulcx den eysser
genootsaeckt is geworden de wegh van justitie in te slaen ende concludeert dat den gedaegde sal
werden gecondemneert te betaelen ten minsten ende in al le gevalle bij provisie te namptisseeren de
voorszeyde 78:1:4, mette costen, ofte tot andere etc.
Den gedaegde versoeckt tijt ter naeste kreise, versoeckt vermits den gedaegde in gebreecke blijft,
jegens den voorenstaende eysch te antwoorden versteck van antwoort en voor profij t vandien
adjudicatie van de versochte provisie, alles in conformitte van de ordonnantie op stuck van de justitie
ge-emaneert.
De opgemelte partijen naer overweginge der saken hebben vrijwil lig sig selve ten wedersijden
overgegeven om noopende de voorszeyde reeckeninge bij  eys geroert aengaende de te hoog
gestelde posten ende ten respecte van alle verdere actien ende pretentien die den een jegens den
anderen was hebbende, bij ons, schout ende heemraeden, soodanig te attermineren ende decideren
als wij bevinden soude te behooren met expresse renunciatie van relieff ende reductie ende verdere
behulpmiddelen die den een of f den anderen te gestade soude koomen off mogen komen,
dienvolgende dat op de te doene uytsprake bij  ons schout ende heemraden daer over ook
condemnatie soude werden gedecerneert.
Vermogens opgemelte verblijff hebben wij schout ende heemraden verstaen ende verklaert, gelijk
doende sijn bij desen, namentli jk dat Cornelis Cornelisse Schout op Dingsdag naestkomende over
veertien daegen aen den voorszeyde eysser sal voldoen, opleggen ende betalen t'voorszeyde ge-
eyste ter somme van agt en seventig gulden des daer aen affslag strekkende de somme van drie
gulden vij fftien stuyvers ende dat bij denselven eysser nog 't sijnen koste off persoone besorgt sal
werden het houp-hout 't geene bij den eyssers huysinge is leggende op schuyts-boort, dewelke den
gedaegde daer toe ter plaetse 't selve hout is leggende als moeten besorgen, met compensatie van
kosten als alleen dat den gedaegde bovendien nog sal betalen de kosten van de segels, geleverde
extract ende gedane citatie, dewelke bij desen werden begroot op de somma van vier gulden drie
stuyvers, heemraden dienv olgende condemneren partijen huic inde in den inhoude ende
naerkominge deser voorszeyde uytsprake.

Ordinaris regtdagh gehouden den 20e July 1715.
293. Cornelis Ariense Stout,  mr. backer, ende winckelier, wonende aen de Kinderdijck onder
de jurisdictie van Alblasserdam, eysser,
contra:
Ary Cornelisse, wonende mede aldaer, gedaegde.
Hendrick van der Hoop, als procureur van den eysser, eyscht betaelinge van de somme van 63
gulden, hercomende over leverantie van broot en verdere winckelwaeren door den eysser aen de
gedaegde gedaen volgens des eyssers schultboek, ofte extract autentycq v andien, te vreden sijnde
de deugdelijkheyt vant selve met eede solemneel te sullen bevestigen, concludeert mi tsdien tot
condemnatie van de voorszeyde somme van 63 gulden, met den intrest vandien a 4 procento
jaerlijcx  a tempore lites mote, tot de vol le betalinge toe, geduerende ten minsten bij provisie tot
namptissement cum expensis ofte tot andere etc.
Van der Hoop, vermi ts de noncomparitie van de gedaegde versoeckt defout en voor profijt vandien
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adjudicatie van de versochte provisie ende ten principale admissie tot het  doen van een tweede
citatie.
Schout ende heemraden houden de saecke in staete tot dat de gedaegde thuys gecomen sal wesen.

294. Ydem eysser [Cornelis Ariense Stout, mr. backer]
contra:
Kateleyntje [Thomas], weduwe van Freys Hendrickse, wonende mede aldaer, gedaegde.
Hendrick van der Hoep als procureur van den eysser, eyscht betaelinge van de somme v an 127:7:1,
hercomende over leverantie van broot en verdere winckelwaeren door de eysser aen de gedaegde
gedaen, volgens des eyssers schultboeck, ofte bij extract authentyk vandien, te vreden sijnde de
deugdelijckheyt vant selve met eede solemneel te sullen bevestigen, concludeert mi tsdien tot
condemnatie van de voorszeyde somme van 127:7:1 met den intrest vandien a 4 procento jaerlijcx a
tempore lites motæ tot de volle betalinge toe, gedurende ten minsten bij  provisie tot namptissement
cum expensis, ofte tot anderen etc.
Van der Hoep concludeert supera.
Schout ende heemraden omme als vooren in staete.

295. Ydem eysser [Cornelis Ariense Stout, mr. backer]
contra:
Aertje Bouwman, weduwe van Ary [Abrahamsz], wonende mede aldaer, gedaegde.
Hendrick van der Hoep als procureur van de eysser, eyscht betalinge van de somme van 29:10:0
hercomende over leverantie van broot en verdere winckelwaeren door de eysser aen de gedaegde
gedaen volgens des eyssers schultboek, ofte extract authentycq vandien, te v reden sijnde de
deugdelijckheyt vant selve met eede solemneel te sullen bevestigen, concludeert mi tsdien tot
condemnatie van de voorszeyde somme van 29:10:0, met den intrest vandien a 4 procento jaerlijcx a
tempore lites motæ, tot de vol le betalinge toe, gedurende ten minste bij provisie tot namptissement
cum expensis, ofte tot andere etc.
De gedaegde in juditio present confesseert de schult, presenteert deselve te sullen voldoen binnen
een jaer, mits daer aen cortende eyssinge twee stuyvers bij  de gedaegde betaelt aen den pachter
vant gemael.
Van der Hoep accepteert de voorenstaende presentatie en versoeckt daer op condemnatie mits
cautie ende costen.
Schout en scheepenen condemneeren volgens presentatie en acceptatie respective ende hebben de
costen gemodereert op 5 gulden 15 stuyv ers.

Ordinaris regtdagh gehouden den 12e October 1715.
296. Cornelis Cornelisz Stout, eysser,
contra:
Ary Cornelisse, gedaegde.
Hendrick van der Hoep als procureur van de eysser, eyscht en concludeert als op den voorgaende
regtdagh, gehouden op den 20e July 1715.
Van der Hoep vermi ts de noncomparitie van de gedaegde versochte de fout en voor profijt vandien
adjudicatie van de versochte provisie.
Schout ende heemraden vermits de noncomparitie van de gedaegde condemneren deselve bij
provisie te voldoen de ge-eyste somme in de eysch gemelt , vermits dat den eysser sal verclaeren de
deuchdelijckheyt van de schult.

297. Ydem eysser [Cornelis Cornelisz Stout] 
contra:
Katelijntje [Thomas], weduwe van Freys Hendrickse, gedaegde.
Hendrick van der Hoep als procureur van den eysser, eyscht en concludeert als  op den voorgaenden
regtdagh gehouden op den 20e July 1715.
Van der Hoep, vermi ts de gedaegde in gebreecke blijff t te antwoorden, versoeckt versteck vandien
en voort profi jt vandien adjudicatie van sijne versochte pretensie en ten principale admissie tot het



-84-

oversien van sijn interdite  met de verif icatie daer toe dienende.
Schout ende heemraden vermits de gedaegde in gebreecke blijfft te antwoorden op de versochte
provisie, condemneren de gedaegde in den eysch en admitteeren den eysser tot het dienen van sijn
interdit met de verif icatie daer toe dienende.

Ordinaris rechdagh gehouden den 13 december 1718.
298. Cornelis Jacobse Prins, woonende tot Ouwerkerck op d'Yssel, eysser,
contra:
Cornelis Cornelisz Schoute, woonenden alhier, gedaegde.
[verder geen tekst]

Ordinaris regtdagh gehouden den 15en april 1719.
299. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Craey, wonende tot
Alblasserdam, eyseresse,
contra:
Teunis Huymense, wonene mede ahier, gedaagde.
Wil lem Pasman als procureur van de eysserse, dede zeggen dat den gedaegde en der eysserse man
zaliger op den 21 april 1718 hadden aangenomen van de heeren hooftgecommi tteerden van de
polder van Baesele en Kruybeeke met en neffens de heere Mattelle als dijkgrave te beginnen  de
dijckagie bij te woonen en te voltrekken mi tsgaders ook alle de scheldedijken behoorlijk te beswaren
verhoogen en uyt te setten ten contentemente van de heeren hooftgecommitteerdens en waer voor
sijluyden souden trekken tweehondert ponden hollants courant gelt yder, dat den gedaegde ende den
voorszeyde Gerrit de Craay v an deselve heeren hooftgecommitteerens op den 24en april 1718
hadden aengenomen het leveren van rijs, palen, gaerden etc.
Dat wijders den gedaagde de bedongen gelden van de leverantien heeft ontfangen, waertegens den
selven ook betalinge heef t gedaen en of vervolgens den gedaegde wel verplicht was over de
voorszeyde compagnieschap te doen behoorli jke rekeningh, bewijs en reliqua*, soo is het sulcx,  dat
den gedaegde, niet jegenstaende diversche reysen in der minne aengemaant, is gebleven in
gebreken en waeromme dan den eysserse genootsaekt wert middelen justitie te gebruyken.
Mits welken en andere redenen ende middelen (ist noot) nader ten processe te deduceren, den
voornoemden procureur eysch doende, concludeert dat den gedaagde bij vonnisse van desen
agtbaren geregte sal werden gecondemneert wegens de voorszeyde leverantien te doen behoorlijke
rekeningh, bewijs en reliqua ende aen de eysserse laten volgen de helf te vant gunt bij  sloth van
rekeningh sal werden bevonden te boven te komen, zijnde de eysserse te vreden in cas (buytten
vermoeden nogtans) bevonden mogt werden dat den gedaegde bij die rekeningh te boven quam haer
portie daerinne aen den gedaegde te sullen opleggen en betalen, makende in cas van contradictie
eysch van kosten ofte tot anderen etc.
Hendrik van der Hoep als procureur van den gedaagde versogte behoudens exceptie en defentie
copie van eysch.
Den voornoemden Pasman dient van deselve.
Van der Hoep behoudens alsboven neemt over.

Ordinaris regtdagh gehouden den 29e april 1719.
300. Teunis Huymensz, woonende te Alblasserdam, gedaegde in conventie en eysser in
reconventie, mitsgaders Krijn Huymensz, sigh voor sijn intrest voegende,
contra:
Leena Ariens Stout, weduwe en boedelhoudster van Gerrit de Kraey, mede woonende aldaer,
eysserse in conventie en verweerdersse in reconventie.
Hendrick van der Hoep als procureur van de eysser in reconventie ende gevoegde, dede seggen dat
aen den eysser in reconventie deugdelijck is competerende de helfte in het gunt den voornoemden
Geerit Kraey getrokken heef t voor sijn portie wegens het maecken van het werk aen den dijk agter de
stat Dordrecht, t'welk door den voornoemden Gerrit Kraey met Jacob van Steck, Krijn Kraey en
Wil lem Kraey in de jare 1717 is aengenomen gewerden.
Den voornoemden procureur dede nog seggen dat den voornoemden Gerrit Kraey hebbende gewerkt
te Rupelmonde-Kruybeke den tijd van agtien dagen tot ses guden daegs daer inne den eysser en
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gevoegde deugdelijk competeert yder een derde.
Ende eyndelijk dat het werk van de dijkkagie bij eysch in conv entie gemelt den gedaegde in dat cas
heeft aengegaen voor een derde mitsgaders den eysser in conventie voor een derde ende den
voornoemden Kri jn Huymense voor een derde.
Mits welke en andere redenen en middelen in ti jden en wijlen (ist noot) nader te deduceren den
voornoemden procureur in den name als boven alvoorens te antwoorden in conventie, doende eysch
in reconventie, concludeerde dat de verweerderse int selve cas sal werden gecondemneert aen den
eysser te doen behoorlijke rekeningh, bewijs en reliqua van het gunt derselver man heef t ontfangen
en uytgegeven wegens het maken van het  werk aen den dijk agter de stat Dordrecht ende aen
deselve op te leggen en te betalen de helf te vant gunt bevonden sal werden bij sloote van
reekeningh te boven te komen, te vreden sijnde soo buyten vermoeden quam te blij ken dat de
verweerderse meerder uytgegeven als ontfangen hadde de geregte helfte daarvan te sullen betalen,
dat de verweerderse nogh sal werden gecondemneert aen den eysser en gevoegde op te leggen
ende te betalen yder een derde van de somma van 108 guldens over agtien dagen die den
voornoemden Gerr it Kraey te Rupelmonde en Cruybeke heef t gewerkt tot ses guldens daegs, sijnde
den eysser in reconventie te v reden aen de verweerderse op te leggen en te betalen gelijcke eene
derde in ƒ 108 mede over agtien dagen werkens te Ruppelmonde en Cruybeke, sooals sij bereyts het
resterende een derde aen Krijn Huymense heeft voldaen.
Ende in conventie nogh te antwoorden, doende presentatie, verclaerden te v reden te wesen aen de
eysserse mitsgaders aen den voornoemden Krijn Huymense te doen reeckening, bewijs en reliqua
van de leverantie die bevonden sal werden voor reeckeningh van de compagnie tusschen des eysers
man den gedaegde ende den gevoegde yder voor een derde te sijn gedaen en waer van berijts copie
aen de eysser is gegeven ende een derde van het slot vandien soo blijken sal over te schieten ende
eysser te competeren aen de selve op te leggen ende te betalen, mits alvorens het ge-eyste in
reconventie, soo van den eysser int selve cas als van den gevoegden daer aen sal werden
gerescontreert en affslagh strecke, sustinerende den gedaegde en gevoegde met die satisfactoire
presentatie te mogen volstaen ende dat sulcx bij desen agtbaren geregte alsoo sal worden verclaert
bij refuys ende onder benefit ie van deselve den voornoemden procureur antwoordende, debatterende
de verdere middelen van eysch bij denegatie, impertinentie en irrelevantie, concludeerde ten fine v an
verders of anders niet ontfankelijk ende bij ordine dat de eyssers haren verderen of anderen eysch en
conclusie sal werden ontseyt, cum expensis soo in convent ie als reconventie.
Pasman als procureur van de eyssers versochte behoudens exceptie en defentie copie. Van der
Hoep van deselve. Pasman behoudens alvoren neemt over.

Ordinaris regtdag gehouden op saterdagh den 3en Juny 1719.
301. Lena Ariense Stout, weduwe en boedehouster van Gerrit de Cray, wonende tot
Alblasserdam, eysserse in conventie en verweerderse in reconventie,
contra:
Teunis Huymense, wonende mede aldaar, gedaagde in conventie en eysser in reconventie.
Pasman als procureur van de eysserse in conventie, alvorens te antwoorden in reconventie en te
repliceren in conventie, versocht v isie ende (des noots) copie authentycq van het contract , t' geen
den gedaegde in conventie en des eysserse man zaliger, Gerri t de Craey, met de heeren
hooftgecommitteerdens van de polder Basele en Kruybeke op den 29e april  1718 hebben aangegaan
over het leveren van rijs, palen, geerdens etc., makende in cas van contradictie wel expresselijk
eysch van kosten van den incidente.
Van der Hoep als procureur van den gedaagde in conventie en eysser in reconventie verclaart copie
onderlingh overgenomen te hebben.
Den voornoemden Van der Hoep als procureur van den gedaagde in conventie en eysser in
reconventie, dede tot informatie van de eysserse seggen, dat het contract waarvan visie en copie is
versocht niet en is een schrif telijk contract , maar dat het selve alleen mondelingh is aangegaan.
Pasman segt copie vant bovenstaande dictame onderlinge te hebben overgenomen.
Den voornoemden Pasman als procureur van de requirante bij copie becomen hebbende het
gelibelleerde van den gerequireerde op haar gedaan versoek, dede daar jegens seggen, dat het
contract van aanneminge van den 21en April 1718 over het werk, breeder ten processe gemeld, is
een schriftelijk contract, en mitsdien de requirante onbegrijpelijk  is voorcomende, dat  de aanneminge
van de leverantie alhier mede in quaestie, alleen bij monde soude sijn geschiet, geconsidereert
deselv e vr ij importanter is als de voorszeyde aanneminge der dijckage, en als zulcx waarheyt was,
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het welk echter de requirante vertrout van neen, dat den gerequireerde had behooren dienaangaande
te presenteren den expurgatoiren eed.
Mitswelken en andere mondelinge redenen hier bij  te voegen, de requirante nopende haar gedaan
versoek persisteert voor replycq, makende alsnogh wel expresselijk  eysch van costen van den
incidente.
Den voornoemden Van der Hoep zegt copie onderlingh overgenomen te hebben.
Den voornoemden Van der Hoep als procureur van den gerequireerde, dede seggen, dat alhier geen
quaestie en is of het contract van aanneminge van de dijckagie ten processe gemelt, min of meer
important is, als wel het contract van aanneminge van leverantie van rij s, palen, gaardens etc., ende
dat het mitsdien ook niet onbegrijpelijk aan de requirant magh voorkomen dat het eene contract in
geschri fte wert geredigeert, en het ander niet, dat ook den gerequireerde niet gehouden is geweest
uyt sigh selven te presenteren een expurgatoiren eed, dat het contract van leverantie niet is
schriftelijk, maar mondelingh, te min dewijle daar toe nogh versoeck is gedaan, nogh conclusie is
gedaen, gelijk ook alsnogh niet is gedaan.
Mitswelken en nogh andere redenen (ist noot) bij monde hier bi j te doen den voornoemden procureur
persisteert voor duplycq als bij sijn gedicteerde, hier bevoorens voor informatie ter rolle gebragt,
makende mede eysch van costen van desen incidente.
Pasman versochte copie.
Van der Hoep dient.
Pasman neemt over copie.
Partijen nemen aan ten naasten regtdage den voorszeyde incidente te bepleyten.
Schout en heemraden fiat.

Ordinaris regtdagh gehouden op saterdagh den 15en July 1719.
302. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Cray, requirante,
contra:
Teunis Huymense, gerequireerde.
Omme op den incidente te werden bepleyt.
Schout ende scheepenen ordonneeren partijen onvermindert het gedaene voersoeck, de saecke ten
pricipaele te insteneeren als naer stijle en reserveeren de costen over dese diff erente ten uyteynde
van de principaele saecke.

Ordinaris regtdagh gehouden op saturdagh den 9en September 1719.
303. Lena Ariens Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Kray, woonende tot
Alblasserdam, eysserse in conventie en verweerderse in reconventie,
contra:
Teunis Huymensz, woonende mede aldaer, gedaegde in conventie en eysser in reconventie,
mitsgaders Krijn Huymensz, sigh voor sijn intrest voegende.
Pasman als procureur van de eysserse in convent ie en gedaegde in reconventie,  dede seggen met
de uyterste verwondering te hebben vernomen, dat den eysser in reconventie de verweerdersse int
selve cas judicielijk komt aen te spreken wegens de helfte int gunt haer man zaliger, Gerrit de Kraey,
getrokken soude hebben voor sijn portie wegens het maken van het werk aen den dijck agter de stad
Dordregt, 't welk den voornoemden Gerrit de Craey met Jacob v an Stek, Crijn de Kraey en W illem de
Craey in den jare 1717 hadde aengenomen, daer nogtans den eysser in reconventie in der minne de
verweerderse tot het doen van rekening, bewijs en reliqua van dese dijkasie noyt heeft
aengesproken, veel min dat de verweerdersse onwillig soude sijn de voornoemde rekening te doen
en het gunt bevonden soude werden aen de eysser in reconventie te boven te komen op te leggen
ende te voldoen.
Den voornoemden procureur dede wijders seggen tot sijn merkelijke voordeel te accepteren dat den
eysser in reconventie, mitsgaders den gevoegde de verweerderse int selve cas komt aen te spreken
wegens een derde in een somme van 108 gulden, 't welk de verweerdersse is toegelegt over agtien
dagen dewelke haer overleden man zaliger tot  Basele en Cruybeke heeft gewerkt voor en in plaetse
van een somme v an 1200 guldens, dewelke des verweerdesse man zaliger voor het maken van de
dijckasie hadde bedongen, vermits men daer door confesseert dat de verweerdersse een even gelijk
regt heeft tot het gunt door den eysser en gevoegde wegens de voorszeyde dijkasie is verdient en
ontfangen, t'welk veel meer bedraegt dan het gunt men van de verweerdersse in reconventie en
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eyssersse in conventie te pretenderen, sullende ter sijner t ijt genoegsaem werden aengetoont dat de
heeren hooftgecommitteerdens van Basele en Cruybeke aen den eysser in reconventie een somma
van 1200 guldens dewelk hij bij contract hadde bedongen, hebben opgelegt en betaelt en aen den
gevoegde een seker daggelt waervan men tot nog toe aen de verweerdersse in reconventie geen de
minste opening heeft gedaen, veel min betaelt, t'gunt de verweerdersse voor haer portie in die
gelden competeert, sulcx het de onredelijkehijdt selfs is dat men van de verweerdersse pretendeert
twee derden in een somma van 108 guldens sonder nochtans aen de verweerdersse te voldoen haer
portie in die gelden welke door de hoofdgecommitteerdens van v oorszeyde polders aende den eysser
in reconventie en gevoegde sijn opgelegt ende betaelt.
Laestelijck dede den voornoemden procureur nog seggen, dat men bij de conclusie van antwoort in
conventie en eysch in reconv entie verkeerdel ijk voorgeef t dat den gevoegde eenige portie soude
hebben gehadt in de leverantie van rijs, palen en geerden, breder bij eysch in conventie gemelt,
vermits ter sijner tijt sal werden aengetoont dat de leverantie alleen door den gedaegde in conventie
en des eyssersses man zaliger is aengenomen, sonder dat den gevoegde in de leverant ie eenige
portie heeft gehat, sullende de eyssersse tegemoet sien de bewijsen die den gevoegde sal kunnen
suppediteren tot bewijs dat dese voorszeyde leverantie van rijs, palen, geerden etc. den gevoegde
soude hebben geconcerneert en hem daer in een derde part competeert.
Mits welke en andere redenen in tijden en wijlen (is noot) nader te deduceren den voornoemden
procureur in de name als boven alsvorens te antwoorden in reconventie en te repliceren in conventie
ten reguarde van het eerste lith van den eysch en conclusie in reconventie, doende presentatie,
verklaerde te v reden te sijn aen den eysser int selve cas te doen behoorlijk rekening, bewijs en
reliqua van het gunt des verweerdersses man zaliger heeft ontfangen en uytgegeven wegens het
maken van het werk aen den dijck agter de stadt Dordregt en aen deselve op te leggen en te
betaelen de helfte van 't gunt bevonden sal werden bij slote van rekening te boven te komen, mits
alvorens het ge-eyste in conventie daeraen sal werden gerecontreert en afslag strecken, en, mi ts den
eysser indien bevonden mogte werden meer uytgegeven als ontfangen te sijn de hel fte daervan aen
de verweerdersse op te leggen en betaelen en ten reguarde van het tweede lith van den eysch in
reconventie, doende mede presentatie, verklaerde te vreden te sijn aen den eysser in reconventie en
gevoegde op te leggen en te betaelen ieder een derde in een somme van 108 guldens over agtien
dagen die des verweerdersses man zaliger te  Basele en Cruybeke heeft geweest tot ses guldens
daegs, mits den eysser in reconventie aen de verweerdersse oplegge en betale een derde in een
somme van 1200 guldens bij hem wegens de dijckasie van Basele en Cruybeke genoten, mitsgaders
dat ook den gevoegde aen den verweerdersse  betaele een derde in alle soodanige gelden als hem
wegens de voornoemde dijckasie sijn toegelegt, sustinerende met dese billicke en satisfactoire
presentatie te mogen volstaen en dat sulcx bij vonnisse van dese Ed. achtbare geregte sal werden
verklaert bi j refuys en onder benefitie van deselve antwoordendende, afslaende de middelen van de
conclusie van eysch in reconventie en antwoort in conventie bij denegatie, impertinentie ende
irrelvantie, concludeerde ten fine van niet ontfankelijk en bij ordine dat den verdere of andere eysch
en conclusie sal werden ontseyt, en in conventie refuserende de presentatie bij den gedaegde en
gevoegde in t'selve cas gedaen als captieus en insufficant, persisteert v oor replycq, makende alsnog
eysch van costen soo in conventie als reconventie.
Van der Hoep als procureur van den gedaegde in conventie en eysser in reconventie, mitsgaders
gevoegde, verclaert onderlingh copie te hebben overgenomen.
Den voornoemden Van der Hoep als procureur van de gedaegde in conventie en eysser in
reconventie, m itsgaders gevoegde, dede seggen dat het niet en verdient eenige antwoort dat de
verweerdersse pretexeert dat sij niet is aengesproocken om reekeningh etc. te doen van het werck
dat haer man in de jaere 1717 heeft gedaen, dewij le het sigh selfs verstaet dat een v oogd
administrateur, maeckende, off compagnon ten eynde de administratie en directie gehouden is
ongemaent reeckeningh te doen, behalve dat daer toe dickwils over maeningen sijn gedaen.
Sijnde het wijders belaggelijck dat de verweerdersse komt te sustineren dat haer nevens den eysser
in conventie en gevoegde soude competeren een derde in twaelfhondert gulden, bij antwoort in
reconventie gemelt, en sulcx portie in dagloonen van den gemelden eysser en gevoegde welke
gevallen sijn na de dood van Gerrit Kraey, daer de verweerderse in allen gevallen geen verdere
pretensie kan maken als tot die arbeydsloonen die bij  haer mans leven sijn gev allen, gelijk  daertoe
ook presentatie is gedaen, niettegenstaende selfs haer man, vermits hij siek te Basele quam, geen
werk altoos heeft gedaen. Dat ook het daggelt van de gevoegde, eerst is voorgevallen na dood van
Gerrit Kraey, vervolgens haer daerinne geen portie competeert, maer dat den gevoegde ten tijde van
de bewuste agtien dagen elders in compagnie heeft gewerkt, in v oegen het onnatuerlijk is te derven
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sustineren, dat imand na sijn dood van het sweet en dagloonen van een ander soude mogen
jouisseren, dat eyndelijk het constant is, dat een dijkbaes een werk aenneemt en daerover alleen
contract met de besteders maakt en egter participanten heeft, soo als het ook in als subject
waeragtigh is, dat den gevoegde een derde in de leverantie bij eysch in reconventie gemelt heeft
geparticipeert.
Mits welken en anderen redenen en middelen in ti jden en wijlen (ist nood) nader te deduceren, den
voornoemden procureur in den name als boven, debatterende de verdere middelen van de
antwoorde in reconventie en replycq in conventie, bij denegatie, impertinentie en irrelev antie, en
refuserende de respectyve presentatien daerbij  gedaen, als captieus en insufficant,  specialijk met
relatie tot de mitsen daer aengehegt.
Ende doende ontrent de leverantie van de rijs, palen en gaarde aen den dijk  te Basele, Kruybeke en
Repelmonde gedaen presentatie van dat  den eysser in reconventie en gevoegde onder eeden sullen
verklaren dat den man van de eysserse niet meer als voor een derde heef t geparticipeert in een
partije van ontrent ƒ 53.000 met sijn behoorli jk beslagh en den eysser in conventie en gevoegde ider
mede voor een derde, sustinerende in al len gevallen ontrent dat poinct met de voorszeyde
presentatie van eeden te connen volstaen, ende dat sulcx alsoo sal werden verklaert  bij refuys en
mede onder benifit ie van deselve, den voornoemden procureur persisteert in reconventie voor
replycq als bij eysch ende in conventie voor duplycq als bij antwoort, ende respectyve gedane
presentatie, makende alsnogh eysch van costen.
Pasman versogte behoudens exceptie en defentie copie.
Van der Hoep dient van deselve.
Pasman neemt over.
Den voornoemden Pasman, als procureur van de eysserse in conventie en gedaegde in reconv entie,
dede seggen, dat men aan dese sijde met den gedaegde in conventie en eysser in reconventie niet
sal treden in discussie, off een voogd administrateur, maecker, of compagnon gehouden sijn ten
eynde van hare administratie reekeningh te doen, indien dit tusschen partijen contendenten in
consessio is, maer dat het de uyterste onredelijkheyd is, te sustineren dat een voogd, administrateur,
en compagnon, gehouden sijn onaengemaant ten eynde van haer administratie en directie reekening
te doen en daer over sonder eenige interpellatie judicieelijk tot het doen van reekening aan te
spreeken, door welke sustenue van den gedaegde in conventie en eysser in reconventie
genoegsaam confesseert noyt over het doen van reekeningh, bewijs en reliqua, wegens het maken
van het werk aan den dijk agter de stad Dordregt, eenige aenneminge te hebben gedaen, en maer
alleenlijk dese procedure is in reconventie begonnen te hebben, omme daermede de eysserse te
vexeren ende te matteren.
Den voornoemde procureur dede wijders seggen dat als den eysser in reconventie en gevoegde
hebben gecontendeert om te hebben ider een derde in een somme v an 108 gulden die aen des
verweerders in conventie sijn toegelegt, aen dese sijde met alle fundament wert gesustineert, dat den
eysser in reconventie en gevoegde mede moeten inbrengen t'geen bij  haer van wegens de dijkagie
van Basele en Kruybeke is genoten, dat het dan verre daer vandaen is, dat de verweerderesse soude
sustineren sigh te verrijken met het sweet en arbeyd van den eysser in reconventie en gevoegde, dat
ter contrarie den voorszeyde eysser en gevoegde volle preuves geven die intensie te hebben om v an
den arbeyd en het sweet van Gerrit de Craey te prof fiteren ende verweerderesses innecomen twee
derden in de voorszeyde 108 gulden te ontsetten, sonder haer te willen laten proffiteren in die gelden,
dewelke den eysser en gevoegde wegens deselve dijkasie hebben geproffiteert, moetende nog ten
reguarde van de gevoegde werden geremarqueert  en tot merckelijk voordeel geaccepteert,  dat men 
moet confesseren, dat den gevoegde gedurende het leven van Gerrit de Craey niet heeft gewerkt
aen de dijkasie van Basele en Repelmonde, maer elders in compagnie,  doordien desen gevoegde
immers in al len gevallen tot het 1/3 in de somma v an 108 gulden niet is geregtigt, tensij hi j de
verweerderesse mede laet proffiteren in de gelden dewelke hem naderhant sijn toegelegt. 
Mits welke en andere redenen en middelen in ti jden en wijlen ist noot nader te deduceren den
voornoemde procureur in den name als boven debateerende de verdere middelen van de conclusie
van replycq in reconventie en duplycq in conventie bij mere denegatie, impertinentie en irrelevantie
en refuserende de presentatie van eede daerbij gedaen als captieus en insufficant, persisteerde in
reconventie voor duplycq, makende alsnog wel expresselijk eysch van costen.
Van der Hoep versochte copie.
Pasman dient van deselv e.
Van der Hoep neemt over.
Partijen nemen aen ten naeste te wisselen van inventaris en stucken.
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Ordinaris regtdagh gehouden op saturdagh den 30e september 1719.
304. Teunis Huymensz, wonende op Alblasserdam, gedaegde in conventie en eysser in
reconventie, mitsgaders Krijn Huymensz, sigh voor sijn intrest voegende,
contra:
Leena Ariens Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Kraey, eysserse en verweerderse
int voorszeyde cas.
Omme volgens aennemen huicinde te wisseln van inv entaris en stucken.
Partijen wisselen voor henluyden inventaris en stucken.

Ordinaris regtdagh gehouden op saturdagh den 11en november 1719.
305. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouseter van Gerrit de Kraay, eysserse in
conventie en verweerderse in reconventie,
contra:
Teunis Huymensz, gedaagde en eysser int voorszeyde cas, mitsgaders Krijn Huymensz,
gevoegde.
Pasman als procureur van de eyserse in conventie en verweerderse in reconventie, versogte
verclaringe van den procureur Van der Hoep, of hij den getuyge geproduceert onder de letter E is
houdende voor gerecolleert, dan niet.
Van der Hoep als procureur van den gedaegde in conventie en eysser in reconventie en gevoegde
verclaart v an ja, en versogte insgelij cx verclaringe of Pasman zijn getuyge onder littera E hout voor
gerecolleert.
Den voornoemden Pasman v erclaart van ja.
Den voornoemden Van der Hoep versocht admissie tot het doen van nadere productie onder den
gewoonl ijken mits.
Pasman consenteert, mits mogende van gelijken doen, en behoudens daar jegens zijn debath en
exceptie.
Schout ende schepenen dienvolgende fiat.
Den voornoemden Van der Hoep dient v an ampliatie van inventaris en stucken daarbij  gemeld.
Pasman behoudens als boven neemt over.
Pasman ingevolge van de mits mogende van gelijken nadere productie doen, dient van ampliatie v an
inventaris en stucken daarbij gemeld.
Van der Hoep neemt over behoudens exceptie en debath.
Pasman voor de eysserse in conventie en verweerderse in reconventie versoekt admissie tot doen
van nog nadere productie.
Van der Hoep consenteert mits mogende van gelijken doen en behoudens daerjegens zijn debath en
exceptie.
Schout en schepenen dienvolgende fiat.
Den voornoemden Pasman dient van deselve onder nadere ampliatie van inv entaris.
Van der Hoep behoudens alboven neemt over.
Den voornoemden Van der Hoep versogte verclaring of Pasman de getuygen bij nadere productie
overgelegt is houdende voor gerecolleert dan niet.
Pasman verclaart ja.
Partijen renuntieren verdere productie en nemen aan de sake te bepleyten.
Schout ende scheepenen houden de saeck in advies ende ordonneeren partijen yder in te leggen 18
gulden omme bij  schout en schepenen te halen advies.

Ordinaris regtdagh gehouden op saturdagh den 9 december 1719.
306. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Kraey, eysserse in conventie
en verweerdersse in reconventie,
contra:
Teunis Huymens, gedaegde en eysser int voorszeyde cas, mitsgaders Krijn Huymense,
gevoegde.
Parti jen hincinde versoeken uyttingh van adv ies en vonnis.
Schout en scheepenen gesien de stucken van den processe hier op gehad hebbende het advys van
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neutrale regtsgeleerden en voorts op alles geleth waer op te letten stonde, en mogte moveren,
doende regt in conventie, condemneert den gedaegde int selve cas wegens de leverantie bij eysch
gemelt te doen een behoorlijke reekeningh, bewijs en reliqua, en aaen de eysserese in dat cas te
laten volgen de helf te van tgunt bij  sloth van reekening bevonden sal werden te boven te komen,
mits in cas den gedaegde bij reekening te boven quam sij eyseresse daervan aen den gedaegde de
helfte sal opleggen en betaelen, en in reconventie geleth op de presentatie op het eerste lith van den
eysch int selve cas gedaen, condemneert de v erweerster aen den eysser in dat cas te doen
behoorlijke reekening, bewijs en reliqua van tgunt haer voornoemde man wegens het maeken van
het werk aen den dijck agter de stad Dordregt, mede breder bij eysch in reconventie gemelt, heeft
ontfangen en uytgegeven, ende  aen den selven op te leggen ende te betalen de helfte vant gunt
bevonden sal werden bij sloote van reekening te boven te komen, mits dat den eysser in reconvent ie,
in cas de verweerster of haer man bevonden mogten werden ter sake voorszeyt bij haer meer
uytgegeven als ontfangen te sijn, de helfte daervan aen de verweerster sal moeten betalen, ontseyt
partijen hincinde, alsmede den gevoegde haer verder of  ander gesustineerde, en compenseert de
costen van den processen om redenen schout ende scheepenen daertoe moverende, condemneren
niettemin den gedaegde in conventie en eysser in reconventie in de costen van de segels, die mits
desen getaxeert werden op ses guldens twee stuyvers, bov en en behalven het segel tot het v onnis.

307. Den 19 december 1719 compareerende ter secretarye van Alblasserdam Krijn Huymense,
woonende aldaer, ende verclaerende sigh van het bovenstaende vonnisse geweesen tusschen
Teunis Huymense, gedaegde in conventie ende eysser in reconventie mitsgaders hem Crijn
Huymense als voor sijn intrest hem hebbende gevoecht ter eenre sijde, ende jegens Lena Aeryens
Stout, weduwe van Gerrit Craey,  eysserse ende verweerderesse int voorszeyde cas ter andere sijde,
te stellen appellant of te reformant aen den Hove van Hollant of te Hove ende Hoogen Viersschaer
van Zuythollant, protesteerende wel expresselijk van attentaten in prejuditie van dese te innereveren.
Actum als vooren.

Ordinaris regtdagh gehouden op saturdagh den 20en april 1720.
308. Lena Ariense Stout, weduwe ende boedelhouster van Gerrit de Craey, eyserse in
conventie en verweerderse in reconventie ende nu debattante van rekeningh ter eenre,
op ende jegens:
de voogden over het minderjarigh kind van Teunis Huymense, rendanten en gedebatteerdens
ter andre zijde.
Pasman voor de debattante dient van zijn schri fture van debath pro ut inscriptis.
Van der Hoep als procureur van de rendanten en gedebatteerdens neemt over, behoudens exceptie
en defentie, copie.

309. De voogden over het minderjarige kind van Teunis Huymense rendanten van
reeckeningh en gedebatteerdens,
op en jegens:
Lena Ariense Stout, rendante van reeckeningh en gedebatteerde.
Van der Hoep als procureur van de gerendeerden en gedebatteerdens dient van sijne schrifture van
debath pro ut inscriptis.
Pasman neemt over, behoudens exceptie en defentie, copie.

Regtdagh gehouden op Donderdagh den 20en february 1721.
310. De voogden over het minderjarige kind van Teunis Huymense, rendaten van reekeningh
en gedebatteerdens,
contra:
Lena Ariense Stout, weduwe wijlen Gerrit de Kraey, gerendeerde van reekeningh en
debattante.
Van der Hoep als procureur van de rendanten en gedebatteerdens, dient van sijne schrifture van
contra debath pro ut script is.
Pasman als procureur van de gerendeerdense en debattante, versoeckt behoudens exceptie en
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defentie copie.
Van der Hoep dient.
Pasman neemt over.

311. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Kraey, rendante van
reekeningh en gedebatteerde,
contra:
de voogden van het minderjarige kind van Teunis Huymense, gerendeerdens en debattanten.
Pasman als procureur van de rendante en dedebatteerde, dient van sijne schrifture van contra
debath pro ut inscriptis.
Van der Hoep als procureur van de gerendeerdens en debattanten versoekt behoudens exceptie en
defentie copie. 
Pasman dient.
Van der Hoep neemt over.

Regtdagh gehouden op donderdagh den 20en february 1721.
312. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Kray, rendante van
reekeningh en gedebatteerde,
contra:
de voogden over het minderjarigh kind van Teunis Huymense, gerendeerdens en
debattantens.
Ten eynde sal werden gedient van solutie.
Van der Hoep als procureur van de gerendeerdens, dient van sijne schrifture van solutie pro ut
inscriptis.
Pasman als procureur van de rendante en gedebatteerde, versocht behoudens sijne exceptie en
defentie, copie.
Den voornomeden Van der Hoep dient van deselve.
Pasman neemt over.

313. De voogden over het minderjarigh kind van Teunis Huymense, rendanten van reekeningh
en gedebatteerdens,
contra:
Lena Ariense Stout, weduwe wijlen Gerrit de Kraey, gerendeerde van reekeningh en
debattante.
Ten eynde sal werden gedient van solutie. 
Pasman als procureur van de gedebateerdens dient van sijne schri fture van solut ie pro ut inscript is.
Van der Hoep als procureur van de rendante en gedebatteerde, versogte behoudens sijne exceptie
en defebtie, copie.
Den voornoemden Pasman dient van deselve.
Van der Hoep neemt over.

Regtdag gehouden op donderdag den 20 maert 1721.
314. Lena Ariense Stout, wedeuwe en boedelhouster van Gerrit de Kraey, rendante van
reekening en gedebatteerde,
contra:
de voogden over het minderjarige kind van Teunis Huymense, rendanten en gedebatteerdens.
Pasman dient van supersolutie pro ut in scriptis.
Van der Hoep voor de debattante versogte copie.
Den voornoemden Pasman dient van deselve.
Den voornoemden Van der Hoep neemt over.
Pasman versogte een korte precisen dag om te wisselen van inventaris en stukken.
Van der Hoep consenteert.
Schoud en heemraden fiat te drie weeken.
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315. De voogden over het minderjarig kind van Teunis Huymense, rendanten van reekening
en gedebatteerdens,
contra:
Lena Ariense Stout, weduwe wijlen Gerrit de Kray, gerendeerde van reekening en debattante.
Van der Hoep dient van supersolutie pro ut inscriptis.
Pasman voor de debattante v ersogte copie.
Den voornoemden Van der Hoep dient van deselve.
Den voornoemden Pasman neemt over.
Van der Hoep versogte een korte precisen dag om te wisselen van inventaris en stucken.
Pasman consenteert.
Schoud en heemraden fiat te drie weeken.

Regtdagh gehouden op Donderdagh den 10 April 1721.
316. De voogden over het minderjarige kind van Teunis Huymense, rendanten van reekeningh
en gedebatteerdens,
contra:
Lena Ariense Stoud, weduwe van Gerrit de Kraey, gerendeerde van reekeningh en debattante.
Partijen wisselen van inv entaris en stucken, en nemen wijders aen haer onderlingh te sullen
declareren, off sij elcanders geproduceerde getuygen sullen houden voor gerecolleert dan niet.

317. Lena Ariense Stoud, weduwe van Gerrit de Kraey, rendante van reekeningh en
gedebatteerde,
contra:
de voogden over het minderjarigh kind van Teunis Huymense, gerendeerdens van reekeningh
en debattanten.
Partijen wisselen van inv entaris en stucken en nemen wijders aen haer onderlingh te sullen
declareren, off sij elcanders geproduceerde getuygen sullen houden voor gerecolleert dan niet.

Regtdagh gehouden op donderdag den 10en July 1721.
318. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Craey, wonende alhier,
requirante,
contra:
Crijn de Craay, wonende alhier, gerequireerde.
Pasman voor de requirante,  concludeert dat den gerequireerde zijne verclaringe ten behoeve v an de
requirante in dato den 26 maart 1720 gegeven, zal hebben te recolleren en wijders te responderen op
alsulke artikelen van contra interrogatien als hem gerequireerde vanwegen de voogden over 't
minderjarigh kind van Teunis Huymense zullen werden voorgehouden, makende in cas van
contradictie eysch van kosten.
In statu vermits den gerequireerde op het doen der citatie int dorp niet is geweest.

319. Lena Ariense Stout, weduwe van Gerrit de Craey, rendante van reekeningh en
gedebatteerde,
contra:
de voogden over het minderjarigh kint van Teunis Huymense, gerendeerdens van rekeningh
en debattanten.
Ten eynde Van der Hoep zal verclaren of hij de getuygen bij de eyserse geproduceert is houdende
voor gerecolleert dan niet.
Van der Hoep verlaard deselve te houden voor gerecolleert uytgezeyt Crijn de Craay, dewelke hij
gesint is te hooren op contra interrogatien.

320. Lena Ariense Stout, weduwe en boedelhouster van Gerrit de Craey, gerendeerde van
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rekeningh en debattante,
contra:
de voogden over het minderjarigh kind van Teunis Huymense, rendanten van rekeningh en
gedebatteerdens.
Ten eynde Van der Hoep zal verclaren of hij de getuyge bij de eyserse geproduceert is houdende
voor gerecolleert dan niet.
Van der Hoep verclaard deselve te houden voor gerecolleert.

321. Dingena Muyshont, geestelijke dochter, wonende tot Dordrecht, eyserse,
contra:
Pieter van der Heu, en Ariaantie Hendricxdochter, egteluyden, wonende tot Alblasserdam, als
erfgenamen ex testamento van Jacobus van der Weyden, gewoont hebbende en overleden tot
Alblasserdam voornoemt, in die qualiteyt gedaegdens.
Pasman, als procureur van de eyserse, dede seggen dat haer van den voornoemden Jacobus van
der Weyden deugdelijk was competerende een somme van een hondert v ier en veertigh gulden
vijf tien stuyvers over leverantie van linnen als geleent geld dat daer op soo door den voornoemden
van der Wijden als sijne huysvrouw in div erse tijden was betaelt eene somme van 59:15:0, dat de
gedaegdens den voornoemden Van der Wijden hadde weten te disponeren omme alle sijne goederen
aen haer bij testamente gepasseert voor den notaris Cornelis Evenblij  en sekere getuygen
residerende in Wijngaerden in date den .... [datum ontbreekt] te maken in prejuditie van sijne vrinden
ab intestato en of vervolgens de gedaegdens in cragte van de voorszeyde testamentaire dispositie de
goederen van de voornoemden Van der Weyden onder haer geslagen hadde en gevolgl ijk gehouden
waren te betalen de lasten des boedels, waren deselve met gemoede niet te brengen geweest om de
eyserse te voldoen.
Mitswelke redenen en andere (des noots) nader ten processe te allegeren den voornoemden
procureur in den name als boven eys doende, concludeert  dat de gedaegdens bij vonnisse van desen
agtbaren geregte sullen werden gecondemneert aen de eysserse te voldoen en betaelen ten minsten
bij provisie te namptisseren de voorszeyde somme van 59:15:0 cum expensis ofte tot anderen etc.
Van der Hoep als procureur van de gedaegdens versogte alvoorens dat de eyserse sal stellen cautie
voor de costen en te kiesen domicilium ci tandi et executandi, beyde subject  de vierschaere van
desen agtbaren geregte.
En dien onvermindert voortgaende dede seggen dat ten desen wert geageert uyt een particuliere
aenteykeninge van de eyserse selffs, dat de gedaegdens vervolgens niet en weten off het pretense
ge-eyste is deugdelijk dan niet, terwij le sij ten desen zijn verserende in het geval van eenderde, dat
egter de gedaegdens nooyt onwilligh sijn geweest om het pretense ge-eyste aen de eyserse te
voldoen, dat deselve onder solemnelen ede soude verclaren dat haer het pretense ge-eyste is
deugedelijk competerende en welke presentatie soo door de gedaegdens selffs, als ook door den
heere schout van Alblasserdam te meermalen is gedaen gewerden.
Mistwelke en andere redenen en middelen (ist noot) nader te deduceren, den v oornoemden
procureur alvorens te antwoorden reitererende sijne v oorgaende presentatie, verclaerden alsnogh
tevreden te sijn het ge-eyste aen de eyserse onder solemnelen eede verclaren, dat haer het ge-eyste
van den voornoemden Jacobus van Der Weyden en nu van de gedaegdens in hare voorszeyde
qualiteyt deugelijk is competerende, en dat daer mede dese instantie sal aff wesen, met compensatie
van costen, sustinerende met die bi llijke presentatie te mogen volstaen, ende dat sulcx bi j desen
agtbaren geregten ook alsoo sal werden verclaert, bij refuys en onder benefitie van deselve
presentatie, den voornoemden procureur antwoordende, concludeerde ten fine van verders, off
anders niet ontfankelijk, ende bij ordine dat de eyserse haren eysch ende conclusie sal werden
ontseyt, ende vercalert datter voor haer egeene provisie en valt, cum expensis, ofte tot anderen etc.
Pasman versogte behoudens exc. en defent ie, copie.
Van der Hoep dient van deselve.
Pasman neemt over.

Regtdagh gehouden op den 24en february 1722.
322. Dingena Muyshont, ongehoude dogter, wonende tot Dordregt, eyserse,
contra:
Pieter van der Heu en Ariaantie Hendricx, egteluyden, zoo zij geconvenieert zijn, gedaegdens.
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Pasman, procureur van de eyserse, dede seggen dat de eyserse in desen dorpen niet en weet te
becomen imant die sig de gerequireerde cautionaris stelle, presenteert mitsdien te presteren cautie
juratoir en kiest domicilium citandi et executandi ten huyse van den schout.
Den voornoemden procureur dede seggen, dat de eyserse door de nalatigheyt van de betalinge van
de gedaegdens genootsaekt is gewerden deselve te convenieren voor desen geregte en dat deselve
is in den ouderdom van 89 jaren niet in staet omme de deugdelijkheyt van het ge-eyste voor desen
agtbaren geregte te affirmeren, dat deselve daeromme haren procureur bij sijn invocatie heeft
gequalificeert  omme de deugdelijkheyt van het ge-eyste in hare siel te sweeren.
Mitswelke en andere redenen de procureur doende contrapresentatie, verclaerde tevreden te sijn,
omme vermogens sijne procuratie in de siele van de eyserse de deugdelijkheyt van het ge-eyste te
verclaren of te andersints het ge-eyste te affirmeren voor heeren schepenen der stad Dordregt, indien
dese agtbaren geregten sulx souden oordelen te behooren, ende mits de gedaegdens betaelen de
kosten deser instantie, sustinerende mette voorszeyde billijke contra presentatie te mogen volstaen,
bij refuys en niet dan onder benefitie van deselve, refuseert de presentatie van de gedaegdens als
captieus en insufficant , persisteert voor replycq als bij eys ende versogte provisie.
Van der Hoep, als porcureur van de gedaegdens, accpeteert de vorenstaende contra presentatie en
versogte daerop condemnatie,  mits dat het sij met compensatie van kosten en dat de eyserse den
eed prestere en aflegge voor heeren schepenen der stad Dordregt.
Partijen verclaren haer nopend de costen in het doen van den eed te refereren ter dispositie van
desen agtbaren geregte.
Schout ende scheepenen alhier, gesien de eysch van de eyssersse en de presentatie en contra
presentatie van partijen gedaen, condemneeren de gedaegdens de ge-eyste negenenvijff tigh gulden
vijf ftien stuyvers aen de eyssersse op te leggen en betaelen, met compensatie van costen, mits dat
de eyssersse doende de gepresenteerde eedt voor de heeren scheepenen der stadt Dorderecht.

323. Lena Ariens Stout, weduwe van Gerrit de Kraey, rendante van rekening en gedebatteerde,
contra:
de voogden over het minderjarig kint van Teunis Huymense, gerendeerdens van rekening en
debattanten.
Omme te wisselen van recollement en contra interrogatorien.
Partijen wisselen.

Regtdagh gehouden op Saterdagh den 28e November 1722.
324. De voogden over het minderjarig kind van Teunis Huymense, rendanten van reekening
en gedebatteerdens,
contra:
Lena Ariense Stout, weduwe van Gerrit de Craay, gerendeerde en debattante.
Van der Hoep dient van stucken gefundeert.
Pasman dient insgelijx van stucekn gefurneert.

325. Lena Ariense Stout, weduwe van Gerrit de Craay, rendante van rekeningh en
gedebatteerde,
contra:
de voogden over het minderjarig kind van Teunis Huymens, gerendeerdens en debattanten.
Pasman dient van stucken gefurneert.
Van der Hoep dient insgelijx van stucken gefurneert.

Regtdagh gehouden op Dingsdagh den 4en January 1724.
326. De voogden over het minderjarigh kind van Teunis Huymense, rendanten van
reekeningh, en gedebatteerdens,
contra:
Lena Ariense Stout, weduwe van Gerrit de Kraey, gerendeerde van reekening en debattante.
Van der Hoep, als procureur van de rendanten en gedebatteerdens, versocht regt en expeditie van
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justitie.
Pasman, als procureur van de gerendeerde en debattante, v ersoekt ut supra.
Schout en schepenen, gesien ende ge-examineert hebbende alle de stukken, acten en munimenten
hincinde ten processe overlegt, en gelet op alles waer op in desen te letten stonde, ende eenigsints
konde, ofte mogte moveren, mi tsgaders hierop alvorens ingewonnen hebbende het prae-advys van
twee onpratijdige regtsgeleerden, doende regt, condemneren de rendanten en gedebatteerdens de
posten gemelt in den ontfangh v an hare voorszeyde rekening te ampl ieren en sulcx in den ontfangh
van de voorszeyde reekeningh, in plaetse van ƒ 53428 rijs te brengen en uyt te trekken vij ff en
seventighduysent een hondert v ijff  en twintigh rijs, en in plaetse van 37675 palen de nombre van
sevenenvi jfft igh duysent en vijf f en veertigh palen, en in plaetse van 26575 de nombre v an
negenendertigh duysent drie hondert vi jff en dertigh gaerden, en daer voor in eene massa te brengen
en in den ontfangh der reekeningh uyt te trekken de somme van ses duysent vi jff hondert drie en
seventigh gulden en v ijff  stuyvers, des dat aen de rendanten en gedebatteerdens vrij sal staen,
aengaende de posten waermede den voorszeyde ontfangh sal moeten werden geamplieert, wederom
in uytgaeff te brengen soodanige nader betalinge en gedaen verschotten, als sijluyden sullen
oordeelen te behooren, behoudens de gerendeerdens en debattanten daerjegens haer debat en
defentie en aengaende den uytgaeff  der voorszeyde reekeningh condemneren de gerendeerdens en
debattanten in den uytgaeff  der voorszeyde reekening te lijden, ofte te laten passeren, den derden
post ter somma van hondert drie en tagtigh gulden en agtien stuyvers, den vijffde post ter somma
van hondert agt guldens en v ijff  stuyvers, den sevenden post ter somma van hondert seventigh
gulden en ses stuyvers, den negenden post ter somma van vi jff  en dert igh gulden en den tiende post
ter somma van ses hondert vijff  en vijf ftigh gulden en drie stuyvers en aengaende den veertienden
post ter somma van hondert tien guldens, condemneren de gerendeerdens en debattanten voor
vacatie en extraordinaris moeyten bij Teunis Huymen na doode en overlijden van Gerrit de Kraey,
aengaende compagnies affaires gehat, in den uytgaeff der voorszeyde reekening te lijden eens de
somma van drie en sestig gulden, ontseggen partijen hincinde haer verder gesustineerde en
compenseren de costen om redenen schout en schepenen daertoe moverende.

327. Lena Ariense Stout, weduwe van Gerrit de Kraey, rendant van reekening en
gedebatteerde,
contra:
de voogden over het minderjarigh kind van Teunis Huymense, gerendeerdens en debattanten.
Pasman, als procureur van de rendanten en gedebatteerdens, versoekt regt en expeditie van justitie.
Van der Hoep, als procureur van de gerendeerdens en debattanten, versoekt ut supra.
Schout en schepenen, gesien ende ge-examnieert hebbende alle stukken, acten en munimenten
hincinde ten processe overgedient, en wijders gelet op al hetgene in desen te letten stonde, en
eenigsints konde ofte mogte moveren, mi tsgaders hier op alvorens ingenomen hebbende het
praeadvys van twee onpartijdige regtsgeleerden, doende regt, condemneren de rendante en
gedebatteerde, de naem van Wil lem de Kraey, int hooft van de voorszeyde reekeningh gemelt, te
royeren, en wijders Theunis Huymense te stellen als participant, ofte als voor de helfte geheeredeert
hebbende in het derde part van het werk agter Dordregt bij  Gerrit de Kraey, met Jacob van Stek en
Krijn de Kraey aengestaen, condemneren de rendanten en gedebatteerde wijders den ontfangh van
hare reekening te vergrooten met de somma van negen en veertigh gulden en sev en stuyvers,
behoudens en ongeprejudiceert nogtans aen de rendante en gedebatteerde de faculteyt omme daer
jegens in den uytgaeff van hare reekening te brengen alle sodanigen verdere posten van uytgaeff,
als sij sal te raden werden, ongeprejudiceert de gerendeerdens en debattanten, in dat geval daer
jegens haer verder debath en defentie.
En voor soo veel  de posten van den uytgaeff  aengaen, condemneren de gerendeerders en
debattanten alle de volgende posten van den uytgaeff ter somma van ƒ 13:10:0, ƒ 5:2:0, ƒ 9:0:0, ƒ
5:8:0, ƒ 6:6:0, ƒ 1:0:0, ƒ 15:8:0, ƒ 19:16:0, ƒ 7:15:0, ƒ 18:0:0, ƒ 2:0:0, ƒ 712:0:0 en van ƒ 50:0:0 in
den uytgaeff derselver reekening te lijden, des dat de rendante en gedebatteerde voor soo veel haer
aengaet de deugdelijkheyt van haere gehouden notitie met eede sal moeten bev estigen, dogh in cas
de rendante en gedebatteerde mogte refuseren den voorszeyde eed te presteren, in sodanigen geval
verclaren de voorszeyde posten in den uytgaeff der voorszeyde reekening sullen moeten werden
geroyeert en compenseren de costen van desen processe om redenen schout en schepenen daertoe
moverende.
Compareerde ter secretarye de voochden over het minderjarige kint van Teunis Huymensse,
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rendanten van reeckening en gedebatteerdens op ende jegens Lena Aryens Stout, weduwe van
Gerrit de Kray, gerendeerde en debattante, ende v erclaerden haer vant vonnisse van desen
gerechten in dato den 4 January 1724 te stellen appellante of te reformante aen den Hove van
Hollant, protesteerende van attentaten in prejuditie van desen te enerveren. Actum den 12 January
1724.

EINDE INVENTARISNUMMER 14.

BEGIN VAN INVENTARISNUMMER 15.

Regtdagh, gehouden op Maandagh den 23en September 1726.
328. De Heer Jacob van den Graeff, schepen der stad Dordrecht etc, eyser,
contra:
Jan Willemse Deugt, wonende onder Alblasserdam, gedaagde.
Den heer eysser eyscht betalinge van de somma v an ƒ 49 gulden capitaal per reste van een
schepenschultbrieff ingehouden hebbende de somma van ƒ 300 gulden capitaal  op den 12en Mey
1696 voor desen Geregte van Alblasserdam verleden, ende gepasseert, alsmede nogh van de
somma van ƒ 49 gulden 8 stuyvers over intressen daer op verloopen volgens den voorseyden
schepenschultbrieff daer van sijnde, en waer van aen den gedaagde nevens 't doen van de citatie
copie, alsmede van desen eysch, is overgelevert.
Concludeert mitsdien tot  condemnatie van de voorszeyde respective sommens van ƒ 49 gulden
capitaal en van ƒ 49 gulden 8 stuyvers aen intressen, en bij provisie tot namptissement, mitsgaders
dat des gedaegdens huys en erve, sijnde hiervoren speciali jk gehypothekeert, daer voren sal werden
verclaert te wesen verbonden en executabel, cum expensis, ofte tot anderen etc.
Caesteker, als procureur van den gedaagde, en met denselven in juditio present, concludeert bij de
redenen en middelen, in ti jd en wijlen des noots nader ten processe te deduceren ter fine van niet
ontfankelijk en bij ordine dat den heer eysser sijnen eysch en conclusie op ende jegens gedaagde
gedaen en genomen, mitsgaders versogte provisie sal werden ontseyt, makende wel expresselijk
eysch van costen, ofte tot anderen etc.
Den heer eysser persisteert voor replyk als bij eysch en versogte provisie.
Den voornoemden Caesteker van duplik als bij sijne genomen contrarie conclusie.

Regtdagh gehouden op Donderdagh den 12en July 1731.
329. Johannes Voorduyn, woonende binnen de stad Rotterdam in qualiteyt als medevoogdt,
en als last en procuratie hebbende van Cornelis Boles, Ary Boles en Leendert Voorduyn,
gesamentlijk voogden over 't minderjarige naergelatene kint van Aart Voorduyn, overleden
onder Rotterdam voornoemt, in die qualiteyt eyssers,
contra:
Aartje [Cornelis Muys], weduwe van Cornelis Janse, in sijn leven leestemaker alhier, en
Cornelis Cornelisz,  mede leestemaker, woonende aen de Kinderdijk, gedaegdens.
Eyst betalingh van de somma van twee en dertigh gulden 1 stuyv er, 2 penningen, per reste van
meerdere somma, bij de gedaegdens verschult over gehaelde winckelwaren bij Aart Voorduyn, in sijn
leven cruydenier tot Rotterdam, aen henlieden gelevert, mits dat de een voldoende de ander bevrijt
sal sijn, en affslaende soutum, makende in cas van proces wel expresselijk eysch van costen, off  tot
anderen etc.
Den 2e gedaegde, Cornelis Cornelisz, in juditio present, confesseert de schult, maer sustineert te
kunnen volstaen mits betalende sijn aendeel in dese schult, en om dat sijn portie niet weet, dat sulcx
op de helft soude moeten genomen werden, en ten opsigte van sijn moeder, de 1e gedaagdese, dat
die om dat van den armen leeft (en nu door siekte niet kan compareren) buyten staet is om
voldoeningh te geven.

330. Idem eyssers in qualiteyt voornoemt [Johannes Voorduyn, woonende binnen de stad
Rotterdam in qualiteyt als medevoogdt, en als last en procuratie hebbende van Cornelis
Boles, Ary Boles en Leendert Voorduyn, gesamentlijk voogden over 't minderjarige
naergelatene kint van Aart Voorduyn, overleden onder Rotterdam voornoemt, in die qual iteyt
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eyssers,]
contra:
Aartje [Cornelis Muys], weduwe van Cornelis Janse, in sijn leven leestemaker onder
Alblasserdam, gedaagdese.
Eyst betalingh van de somma van ƒ 42 gulden, 8 stuyvers, 6 penningen, bij de gedaagdese verschult
over gehaelde winckelwaaren bij Aart Voorduyn, in sijn leven cruydenier tot Rotterdam, aen haer
overleden man gelevert, af fslaende solutum, en makende wel expresselijk eysch van costen, of f tot
anderen etc.
In statu.

331. Idem eyssers in qualiteyt voorszeyt [Johannes Voorduyn, woonende binnen de stad
Rotterdam in qualiteyt als medevoogdt, en als last en procuratie hebbende van Cornelis
Boles, Ary Boles en Leendert Voorduyn, gesamentlijk voogden over 't minderjarige
naergelatene kint van Aart Voorduyn, overleden onder Rotterdam voornoemt, in die qual iteyt
eyssers],
contra:
Cornelis Cornelisz, leestemaker aen den Kinderdijk, alhier, gedaagde.
Eyst betalingh van de somma van drie en twintigh gulden, 19 stuyvers, 6 penningen, bi j hem
verschult per reste van meerdere somma wegens gehaelde winckelwaeren bij de voornoemde Aart
Voorduyn, in sijn leven cruydenier tot Rotterdam, aen hem gelevert, affslaende solutum, makende bij
desen wel expresselijk eysch van costen, off tot anderen etc.
Den gedaagde in juditio present, confesseert de schult, neemt aen die te voldoen aen kleyne
termijnen, alsoe hem onmogelijk is de geheele schult ten eersten te voldoen.
Den eysser en gedaagde sijn te samen verdragen, dat den gedaagde alle weken in minderingh van
de bovenstaende en vorige ge-eyste schult , sijnde nogh 16 gulden, voor sijn aendeel  sal betalen een
gulden, tot de volle voldoeningeh toe, en bij gebreke vandien, dat den gedaagde sal gehouden sijn
aenstonts 't geheel te voldoen, op te leggen en betalen, sonder eenigh delay, en versogten daer op
condemnatie, met de costen.
Schout en schepenen condemneren den gedaagde in gevolge sijn gemaekt verdragh.

Regtdagh gehouden op Donderdagh den 3en September 1733.
332. Cornelis Ariense Stout,  mr. backer en winckelaar, woonende aen de Kinderdijk, onder
Alblasserdam, eysser,
contra:
Ary Woutersse van der Kuyl, soone en als sigh gedraggen hebbende erffgenaam van wijlen
sijnen vader Wouter Cornelisse, wonende mede aldaar, gedaagde.
Hendrik van der Hoep, als procureur v an den eysser, eyst betalinge van de somme v an ƒ 56:19:6,
hercomende over broot en winckelwaren door den eysser aan des gedaagdens vader gelevert
volgens het schultboek van den eysser, off extract authentyck daar uyt getrocken, daar van sijnde,
concludeert mitsdien tot condemnatie van de voorszeyde ƒ 56:19:6 en bij prov isie tot namptissement
cum expensis, ofte tot anderen etc, affslaande solutum.
Van der Hoep als procureur van den eysser, vermits de gedaagde in gebreken blijft  te antwoorden,
en dat alles waer op provisie wert gefondeert, nevens 't doen van de citatie is overgelevert, versoekt
verstek van antwoort, voort profijt vandien, adjudicatie van de versogte provisie en verders admissie
tot 't overdienen van intendith met de verif icatien daertoe dienende.
Schout en schepenen van Alblasserdam, gehoort en ge-examineert hebbende den bovenstaenden
eysch, adjudiceren den eysser sijn versogte prov isie van nampt issement, onder cautie der
restitutendo, indien naermaels alsoo mogte werden verstaen en admitteren denselven tot 't
overdienen van sijn intendith, met de verif icatien daertoe dienende.

333. Cornelis Spruyt, woonende op Alblasserdam, als in huwelijk hebbende Bastiaantje
Ariense Pijl, bevoorens weduwe van Jacob Ariense van Steck, als houder van de naar te
nomen schepen schult en hypotheeckbrieff, in die qual iteyt eysser,
contra:
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Ary Wouterse van der Kuyl, soon van Wouter Cornelisse, als possesseur van des eyssers
hypotheeck, woonende mede op Alblasserdam, gedaagde.
Hendrik van der Hoep, als procureur v an den eysser, dede seggen, dat Jan Janse Stout, van den
voornoemden Jacob Ariense van Stek op intressen hadde genoomen de somma van een hondert
negen en tnegentigh gulden capitaal, onder belof te van daar van intressen te sullen betalen tegens
vier percento int jaar, waar van de voorszeyde intrest sijn inganck genomen heeft  met den 6en
November des jaars 1706, en waat vooren den voorszeyde Jan Janse Stout specialijk hadde
verbonden en tot een hypotheeck gestelt sijn huys en erve, staande en gelegen aan de Kinderdijck
onder Alblasserdam voornoemt, belent ten oosten Cornelis Elderse, en ten westen Jan Soet, alles
volgens den schepen schult en hypotheeckbrieve bij den gemelten Jan Janse Stout daarvan op den
voorszeyde 6 November 1706 ten behoeven van den voorszeyde Jacob Ariense van Steck voor den
geregte van Alblasserdam v erleden ende gepasseert, dat eenige tijd naderhant den voorszeyde Jan
Janse Stout het voornoemde huys en erve heeft vercogt aan des gedaagdens vader Wouter van der
Kuyl en dat de intressen vant voorszeyde gehypotheeckeerde capitaal van ƒ 199:0:0 wel sijn voldaen
tot den 6en November des jaars 1728 incluys, dogh dat den eysser in sijne voorszeyde qualiteyt v an
den gedaagde die nu naar 't overlijden van sijnen voorszeyden vader Wouter van der Kuyl,
possesseur vant voorszeyde huys en erve is, de verdere intressen niet alleen, maar oock niet het
voorszeyde capitaal v an ƒ 199:0:0 heeft konnen magtigh werden, niet tegenstaande aanmaninge
daaromme gedaan.
Mitswelke den voornoemden procureur, in den naame als boven eysch doende, concludeert dat den
geaagde als nu possesseur vant hier vooren genoemde huys en erve, sal werden gecondemneert
aan den eysser in sijne voorszeyde qualiteyt op te leggen ende te voldoen ten minsten bij provisie te
namptisseren de voorszeyde capitale somme van ƒ 199:0:0,  met de intressen vandien a v ier
percento jaarlijcx  sedert den 6 November 1728 tot de volle voldeoninge toe gedurende en dat het
speciale hypotheeck in den voorszeyde brieve gemelt (sijnde 't meergenoemde huys en erve)
verclaart sal werden voort ge-eyste in desen te wesen verbonden en executabel, cum expensis, ofte
tot anderen etc.
Den gedaagde in juditio present, doet presentatie en verclaert te vreden te wesen dat hij het huys en
erve, bij  eysch gemelt, publykel ijk en ten overstaen van desen agtbaren geregte ten eersten sal doen
vercoopen en door hem aen den kooper vandien werden getransporteert en op welk transport den
eysser present sal kunnen en moeten sijn, om sijn ge-eyste capitaal en intressen te ontfangen, mits
met de voldoeninge vandien den schult behoorlijk gequiteert overgevende, sustinerende etc.
Den voornoemdem Van der Hoep accepteert de bovenstaende presentatie en versogte daerop
condemnatie met de costen.
Schout en schepenen van Alblasserdam condemneren partijen huicinde volgens gedaene presentatie
en acceptatie en condemneren verder den gedaagde in de costen.

Regdagh gehouden op Dynsdag den 13en September 1740.
334. Lijsbet Ariensz Stout, meerderjarige dogter, wonende te Alblasserdam, eysserse in cas
matrimonieel, defloratie, alimentatie en craemcosten,
contra:
Huyg Cornelisz Redelijkheyt, meerderjarige jonkman en (voor sooveel des noots) desselfs
vader Cornelis Redelijkheyt, schepen te Alblasserdam, in subsidium ofte bij onvermogen van
den voornoemden sijnen soon, gedaagdens int selve cas.
Bastiaen Broeling, als procureur van de eysserse, dede seggen dat de eysserse in den beginne van
den voorleden jare 1739 voor dienstmaagt gewoont hebbende bij Cornelis Redelijkheyt, vader van
den voornoemden Huyg Cornelisz Redelijkheyt, over haer eyssers heeft gemaekt amour ende
vrijagie, ende onder belofte van haer eysserse te sullen trouwen, haar geceduceert ende misleyt, in
soo verre dat deselve Huyg Cornel isz Redelijkheyt met haar eysserse menigmaal heeft gepleegt
vleesschelijke conversatie, waar door sij eyssers geimpregneert ende beswangert geworden sijnde,
op den 12en February des jaars 1740 is verlost van een zoon, dat off wel de voornoemden Huyg
Cornelisz Redelijkheyt gehouden was geweest haer eysserse ingevolge sijn gegeven trouwbeloften te
trouwen, ofte andersints te vergelden haer eer, mitsgaders aan haer eysserse te restitueeren de reets
gevallen kraamkosten, ende voorts voor de al imentatie van sijn kint behoorlijke sorg te dragen, soo
was deselv e tot nog toe geblev en weyger ig ende in gebreken,  niettegenstaande al le en diverse
minnelijke interpellatien aan hem gedaan.
Mitswelke en andere redenen en middelen (ist noot) nader te doceren, den v oornoemden procureur
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in den name als boven, alvorens eysch te doen, doende presentatie, verclaarde te vreden te sijn,
omme in presentie v an de gedaegdens, soo sijlieden daer bij present soude willen sijn, onder
solemnele eede te verclaren dat den 1en gedaagde reets voor Pincxteren van den voorleden jare
1739, tijde op welke de eysserse nog wonende was bij desselffs vader Cornelis Redelijkheyt, aan
haer eysserse heeft gegeven menigvuldige trouwbeloften onder eeden en dierbare expressien dan
dat hij gedaagde wel mogte lijden dat de duyvel hem 1e gedaagde met ziel en lichaam wegnam, dan
wederom dat Godt hem 1e gedaagde naer ziel en l ichaam wilde straffen, soo hij 1e gedaagde haer
eysserse niet soude trouwen, sijnde de eysserse bovendien te vreden als boven te verclaren dat sij
eysserse nooyt met imant anders dan met den 1e gedaagde heeft gehadt eenige vleeschelijke
conversatie, ende vervolgens dat denselven gedaagde is de vader van haer eysserses kint, waer van
sij op den 12en February deses jaars 1740 is verlost geworden, ende dien onvermindert eysch
doende, concludeert dat den eerste gedaagde sal werden gecondemneert de eysserse facie ecclesia
ofte naer de wetten deser landen te trouwen, ende voor sijne wettige huysv rouw te houden,
mitsgaders het gemelte k int van de eysserse voor het sijne te erkennen, ende voor soo v erre dese
conclusie aan de eysserse niet soude mogen volgen, zoo als nogtans vert rouwt wert van ja, en waar
op sij eysserse alvorens wel expresselijk regt is versoekende, soo concludeert den voornoemden
procureur dat den 1en gedaagde sal werden gecondemneert aan de eysserse te betalen voor haer
defloratie een somma van ƒ 200 gulden, alsmede voor kraamkosten een somma van ƒ 60 gulden,
ende voor alimentatie van des eysserses gemelte kint 's weeklijks de somma van 1 gulden 10
stuyvers, te beginnen met de geboorte van hetselve kint, tot dat hetselve in staat sal sijn de kost voor
sig te konnen gewinnen, ofte wel ten opsigte van de voorszeyde respective sommen, soo veel min
ofte meerder als den regter sal oordeelen te behooren, ten minsten tot relatie van de ge-eyste
alimentatie en kraamkosten bij provisie, ende voor soo verre de 1e gedaagde onvermogende mogte
sijn, de voorseyde alimentatie en kraamkosten te presteren en betalen, dat in dien gevalle de tweede
gedaagde sal werden gecondemneert 't selve in subsidium te presteren en betalen, makende ten
opsigte vant een en ander wel expresselijk eysch van kosten, ofte tot anderen etc.
Van der Hoep als procureur van de gedaagdens versogte behoudens exceptie en defentie copie van
eysch. 
Broeling voor de eysserse dient van deselve.
Van der Hoep neemt over.
Partijen verclaren onderling gewisselt te hebben van antwoort, replyk en duplyk respectivelijk,
luydende t'antwoort.
Hendrik van der Hoep, als procureur v an de gedaagdens, dede seggen dat men niet sonder de
uytterste verontwaardiging kan aensien het bedriegelijk en leugenagtigh gedrag van de eysserse in
deze, die soo sij segt en voorgeeft , op den 12en februari deses jaers 1740 is verlost van een soon en
nu in een judicieele instantie het daer heen wel zoude willen dirigeeren om voor haer, die een eerloos
vroumens is, een man, en voor haer hoerekind, hetwelk sij  elders geraept heeft, pretendelij k een
vader te verkrijgen ofte seekere somma van penningen voor def loratie, craemkosten en alimentatie,
tot al hetwelk sij impudentelijk den eersten gedaagde in deze hadde gedespicieert, en dat op pretens
fundament van een presentatie van ede, die niet anders contineert als lautere onwaerheden, terwijl
hij eerste gedaagde aen de eysserse nooyt trouwbelofften gegeven en nooyt met deselve vleeslijk
geconverseert heeft.
Mits welke en andere redenen en middelen (ist noot) nader te allegeren den voornoemde procureur in
den name als boven aff slaende de middelen van eysch bij expresse denegatie, impertinentie en
irrelevantie, en refuserende de presentatie daerbij gedaen als captieus en insuffisant, dog alvorens te
antwoorden, doende (alhoewel ongehouden) contra presentatie, verklaerende den eersten gedaegde
aen de eysserse nooyt trouwbeloften gegeven heeft, en dat hij eerste gedaegde nooyt vleesselijke
conversatie met de eysserse gehad off gepleegt heeft, sustinerende met dese contra presentatie te
kunnen en mogen volstaen, en dat sulks alsoo sal worden verklaert bij refuys en onder beneficie van
dezelve antwoordende, concludeert in den naem van bijde gedaegdens ten fine van verder off
anders niet ontfanckelijk en bij ordine dat aen de eysserse haren eysch en conclusie mitsgaeders
versogte provisie sal werden ontzeyd cum expensis ofte tot anderen.
't Replyk als volgt.
Bastiaan Broeling als procureur van de eysserse.
Duplyk als volgt.
Van der Hoep als procureur van de gedaegdens affslaende de chocquante en f rivole m iddelen van
replyk, bij denegatie,  impertinentie en irrelevantie, persisteert voor duplyk als bij antwoort en gedane
contra presentatie.
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Regtdag gehouden op Dingsdag den 10en October 1741.
335. Lijsbet Ariens Stout, meerderjarige dogter,  woonende te Alblasserdam, eysserse in cas
matrimonieel, defloratie, alimentatie en craamkosten,
contra:
Huyg Cornelisz Redelijkheyt, meerderjarigh jongman, en voor soo veel des noots desselffs
vader Cornelis Redelijkheyt, schepen te Alblasserdam, in subsidium, ofte bij onvermogen van
den voornoemden sijnen soon, gedaegdens int selve cas.
Broeling als procureur van de eysserse, met deselve in juditio present, verclaart dat de eysserse is
renuntierende hare actie van dese sake en instantie, wel mogende lijden, dat haer werde
geimponeert een eeuwig swijgen en silentium.
Van der Hoep, als procureur van den gedaagdens (sijnde den tweeden gedaagde pendente lite te
komen overl ijden), accepteert het vorenstaande declaratoir, renuntiatie en ov ergifte van de eysserse,
en versogte daer op condemnatie.
Schout en schepenen dienvolgende condemneren volgens declaratoir, renuntiatie en acceptatie
respectivelijk en imponeren de eysserse een eeuwig stilswijgen en silentium.

Regtdag gehouden op woensdag den 26en october 1746.
336. Cornelis van den Corput, mr. timmerman, woonende alhier te Alblasserdam, voor sijn
prive en nog denselven Cornelis van den Corput, alsmede Ary Baas, als in huwelijk hebbende
Aryaentje van den Corput, en Pleun den Braincker, mr. timmerman, woonende te
Alblasserdam, als in huwelijk hebbende Heyltje van den Corput, kinderen en mede
erffgenamen van wijlen Andries van den Corput ende Jannigje Boudewijns Maanhout (doen
leeffde) egtelieden,  mitsgaders sig sterkmakende ende de rato caverende voor de verdere
kinderen, kinds kinderen en erffgenamen van wijlen de even gemelde egteleiden, eyssers,
contra:
Jan Jansz de Jongh,  mede alhier woonagtig, gedaagde.
Zuydam, als procureur van de eyssers in hunne respective qualiteyt, dede zeggen, dat of fschoon al
waer mogte sijn, dat den gedaagde hadde bekomen het regt van eenen Huyg Bastiaense Bouw, met
relatie tot zeeker hoek van een padt, leggende alhier in de Kerkstraat, tussen de huysing van hen,
Huyg Bastiaense, thans gepossideert wordende bij den gedaagde, ende het erff van den nevens
gemelde Andries van den Corput, jegenwoordig den eersten eyssers in eygendom competerende,
soo ende gelijk het affgereet was door den selven Andries van den Corput aan den voornoemden
Huyg Bastiaense Bouw getransporteert, het egter waeragtig is, en uyt den transportbrieve daer van
op den seventienden november seventien hondert dertig voor schout en heemraden alhier
gepasseert, zelvers manifestelijk consteert, dat den voornoemden Andries van den Corput desen
hoek van een padt niet anders heeft ov ergedragen dan onder dese nadrukkelijke reserve dat de gang
boven tot aan de schuur van Huyg Bastiaensz voornoemt soude gemeen bli jven, geli jk althoos was
geweest, ende dat de boomen die om den heyning van gemelde Andries van den Corput stonden
zouden mogen blijven staan, sonder te mogen zeggen, dat die te nae waaren, en soo dan takken
over hingen die inde weeg waren, dat die souden moeten worden affgekapt, reserverende denselven
Andreis van den Corput bij de gemelde transporte mede wel expresselijk het regt  van een molenroe
daer op nog te mogen maken, dat des niet jegenstaende den gedaegde heeft kunnen gelusten de
gemeenschap van de voorszeyde gangh aan de eersten eysser, welke het regt van sijn vader, den
voornoemde Andries van de Corput bekomen heeft , te betwisten en in tegendeel zig den eygendom
van deselve gangh in 't geheel aan te matigen, niet alleen, maar ook te belemmeren het voorszeyde
verdere gereserveerde regt contrarie de keure van dese heerlijkheyt.
Dede wijders seggen, dat Cornelis Huygen en Wouter Ariensz Spruyt , nomine uxoris, op versoek van
hare moeder Marigje Cornelis, cavellende de landerijen en huysen bij deselve Marigje Cornelis na te
laaten aan den Cornelis Huygen onder anderen is aangecavelt geworden het huys, schuur en erve,
staende ende gelegen in de Kerkstraat alhier, belent oost de kinderen v an Willem Woutersz en west
nu heer Schout Henricus Oudtraat, ende aan den voorszeyde W outer Ariensz onder anderen het
huys en erve daer de gemelde Marrigje Cornelis in woonde, belent oost nu Cornelis Spruyt de Jonge
en west den eersten eysser, onder die expresse conditie, dat Cornelis Huygen en sijne erffgenamen
de vrijheyt  soude hebben om goet op en aff te mogen schepen op het erf f en steeg van Wouter
Ariensz van den Alblas na sijn huys, en van sijn huys na den Alblas toe, en soo van geli jken
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wederom Wouter Ariensz en sijne erffgenamen om goet te mogen op en aff schepen uyt den Blocker
naer sijn voornoemde huys en van sijn huys nae den Blokker over t' erf f en steegh van de
voornoemde Cornelis Huygen, blijkende bij de cavelcedulle in date den sesden december seventien
hondert en tien daer van sijnde, dat den voornoemden Cornelis Huygen Bouw het voornoemde hem
aangecavelde huys, schuur en erve met de gang over de straat na de Graaffstroom, wederom in
volle v rije eygendom overgedragen ende getransporteert heeft aan der eyssers vader, den
meergenoemde Andries van de Corput, met dese speciale bijvoeging dat dit huys met sijn erv e en
schuer heeft een vrije overpadt nae de Graeff stroom in de gang van Ary W outersz Spruyt tusschen
het huys van Andries van de Corput ende de voorszeyde Aryen Wouters Spruyt, gelijk ook dat de
voornoemde Aryen W outersz Spruyt wederom heeft een vrije overpadt op de steegh en erff van het
voornoemde getransporteerde huys nae binnen toe omme daer over en op te mogen op ende
affschepen uyt en nae den Blokker, en dan voorts met alle de vrijdommen, servituyten, regt ende
geregtigheden als 't selve hebbende ende lijdende was, volgens den transportbrieven op den
agtienden July seventien hondert sestien voor schout en heemraden van desen dorpe gepasseert,
daer van sijnde, dat hoeseer mi tsdien de eyssers, in haare qualiteyt indisputabel geregtig waaren tot
het voorszeyde geconstitueerde serv ituyt, evenwel den gedaagde welke het voornoemde huys van
Ary Woutersz Spruyt , met sijn erve bij de bovengemelde cavelcedulle aan Wouter Ariens
aenbedeelt, possideert, en alomme en toelegt schijnt te maken, om een anders eygendom en regt te
onderkruypen, de hordiësse heeft gehadt, om de bewoonders en bruykers van der eyssers gemelde
huys, schuer en erve in de exercit ie en het gebruyk van 't voorszeyde soo duydelijk geconstitueerde
ende aan den eyssers voornoemden vader getransporteerde vrije overpadt te turberen, sulcx de
eyssers tot mamtiën van haer goet regt, onvermijdelijk genootsakt sijn geworden middelen van
regten te emplojeren, m its welke en andere redenen en middelen , ist noot, nader te al legeren, den
voornoemden procureur in de namen als boven eys doende, concludeerde, dat den eersten eysser bij
vonnisse van desen Ed. Agtb. geregte sal worden verclaart met,  en benevens den geaagde ofte wel
die geen welke het regt van gemelde Huyg Bastiaensz Bouw mogte hebben bekomen, int gemeen te
sijn eygenaer van de gang tusschen de voorszeyde huysinge van den eersten eysser, ende de
huysinge bij den gedaagde gepossideert wordende, boven tot soo verre bij den voorszyde transport
brieve dato den seventienden november seventien hondert drie is bepaalt;  dat vervolgens den
gedaagde sal worden gecondemneert 't gemeen gebruyk van deselve gang te gehengen ende te
gedogen ende voorts al le hinder ende belet ter contrarie,  als qual ijk ende ten onreghte gedaan, kost
ende schadeloos aff te doen, met interdictie van diergelijke meer te doen, alles ten minsten bij
provisie ende ten principalen met vergoeding van alle soodanige costen, schaden en intressen, als
den eersten eysser daer door reets heeft gehad en geleden en verder staat te hebben en te lijden,
alsmede met de costen van den processe, ofte tot anderen, behoudens en ongeprejudiceert het
verder regt, soo met relatie tot het maken van een molenroe, als andersints bij den voornoemde
transporte gereserveert en mitsdien om geamoveert te hebben alle plantatien ter v erhindering
vandien weelwil gedaan.
Dat wijders de eyssers in hare voorszeyde qualiteyt als eygenaers en possesseurs van het huys met
zijn erff  en schuur door Cornelis Huygen Bouw voornoemt aan der eyssers vader, den gemelden
Andries van den Corput, getransporteert, sullen worden verclaart geregtigt te zijn, tot de v rijheyt, om
goet op en aff te mogen schepen op het erff en steegh van den boven gemelde Wouter Aryensz,
thans gepossideert wordende bij den gedaagde, van de Alblas na der eyssers voornoemde huys en
van 't selve huys na de Alblas toe, soo en in dier voegen als bij de opgemelde cavelcedulle is
geconditioneert, en dat den gedaagde als possesseur van 't voorszeyde erf f en steegh sal worden
gecondemneert 't selve te gehengen en te gedogen, ende alle hinder ende belet ter contrarie, als
qualijk ende ten onregte gedaan, kost ende schadeloos aff te doen met interdictie van diergelijke
meer te doen, alles mede ten minsten bij prov isie ende ten principaeln met  vergoeding van alle 
soodanige costen, schaden en intressen als de eyssers daer door bereyts hebben gehad en geleden
en verder staan te hebben en te lijden, als ook met de costen van den processe, ofte tot anderen etc.
Tevreden sijnde de eyssers in derselver gemelde qualiteyt gelij k sij althoos hebben gedaan aan den
gedaagde als possesseur van 't huys en erve van geseyde Wouter Ariensz wederom te sullen
gehengen en gedogen gelijken vrijheyt, om goet te mogen op en affschepen uyt den Blokker na 't
selve huys en van dit  huys na den Blokker over het erf f en steeg van de eyssers, mede soo en in dier
voegen, als bij meergemelde cavelcedulle is geconditioneert.
Den gedaagde in juditio present, verclaarde te consenteren in den eysch en conclusie soo als die is
leggende, alsmede bereyt te sijn al le plantagie tot verhindering van het maken van een molenroede
en andersints te amoveren, soo ras sulks gerequireert sal werden, dog ten opsigte van de costen aan



-102-

de sijde van de eyssers, soo in de eene als andere saak gevallen, neemt aan te betalen de twee
derde parten.
Zuydam accepteert het bovenstaande consent en aanneming en versogte daer op condemnatie.
Schout en schepenen condemneren partijen hincinde volgens consent, aanneming en versogte
condemnatie.

Regtdag gehouden op Donderdag den 19e September 1748.
337. Pieter van den Acker, wonende in den dorpe Ketel,  en Jan Stout, wonende onder
Overschie, koopluyden in koeyen, eysschers,
contra:
Jacob Jansz de Jong,  wonende tot Alblasserdam, gedaagde.
De eyssers dede seggen, en de waarheyt is sulks, dat sij in de maant Mey des voorleden jaars 1747
op de beestenmarkt binnen de stad Rotterdam, van den gedaagden hebben gekogt een blouw gr ijse
koey voor en om de somma van een hondert ses en twintigh gulden, welke koe door den gedaagde
aan de eyssers is verkogt voor van de besmettelijke siekte te sijn gebetert met verdere speciale
conditie dat den gedaagde als verkooper daer voor ses weeken moeste instaan en dat de eyssers als
coopers de eene helft der voorszeyde coopschat alsdoen aenstonts moeste betalen, gelijk deselve
doen ook in minderinge van deselve coopschat aen den gedaegde in goude specy hebben voldaen
een somma van v ier en sestig gulden en eene stuyver en het restand vandien op het expireeren van
de voorszeyde ses weken, ingevalle het v oorszeyde koebeest als dan nog gesont was gebleven, door
de eyssers aen den gedaagde moest werden betaalt, off indien het selve beest binnen die tijd van de
besmettelijke siekte quam te sterven, alsdan bij de eyssers voorszeyt betaalde somma van vier en
sestigh gulden eene stuyver door den gedaegde aen de eyssers moest werden gerestitueert, dat
wijders het voorszeyde koebeest door de eyssers tijde voorszeyt weder is verkogt aan Leendert van
der Voort, wonende op de Zoutte Veen, bij wie het gemelde koebeest omtrent drie weken daer aen
van de besmetteli jke siekte is komen te sterven, dat de eyssers daer van aen den gedaagde
aanstonts kennisse hebbende gegeven, den gedaagde wel behoort hadde de voorszeyde bij hem van
de eyssers ontfangen somma van v ier en sestig gulden eene stuyver aan de eyssers te restitueren,
dog den gedaagde daer van tot nog toe is gebleven weygerig en in gebreeken, niettegenstaende door
de eyssers verscheyde minnelijke interpellatien daeromme sijn aengewent, sulks de eyssers
genootsaakt sijn geworden den gedaegde voor desen Ed. Agtb. geregten te doen dagvaerden en
vervolgens de eyssers als in eysch doende.
Concluderen dat den gedaagde ter sake voorszeyt bij desen Ed. Agtb.  geregte sal werden
gecondemneert aan de eyssers te moeten restitueren, opleggen ende voldoen de voorszeyde bij hem
van de eyssers ontfangen somma van vier en sestig gulden eene stuyver, cum expensis, off te tot
anderen etc.
Den gedaagde, in juditio present, versogt, behoudens exceptie en defentie, copie van eysch.
De eysers dienen van deselve.
Den gedaagden neemt over.
De eyssers sijn tevreden indien den gedaagden onder solemnelen eede komt te verclaren het
koebeest bij eys gemelt aan de eysers niet te hebben verkogt om daer voor ses weken te sullen
instaan, alsdan niet alleen van de vorenstaande eysch en conclusie te renuntieren, maer daer en
boven aan den gedaagde nog te sullen voldoen de nog resterende bedongen kooppenningen.
Den gedaegden, in juditio present, accepteert de v oorenstaande overgifte en is bereyt den aan hem
gedefereerden eedt in judicio aff te leggen.
Den gedaegden heeft in judice den bij hem gepraetendeerden eedt affgelegt.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 5en April 1749.
338. Claas Mak, wonende binnen de stad Rotterdam, ende Cornelis Kray, mr. metselaer,
wonende te Crimpen op de Leck, arrestanten en eyssers,
contra:
Willem Sundorff  in sijn prive, en Hendrik Gijsbert, als possiderende der arrestanten en
eyssers hypotheek, beyden wonende int gerigte van Breyel, in de voogdij van Bruggen, onder
het Hertogdom van Gullyk, geinsinueerdens van arrest en gedaagdens bij edicte.
Anthony van Zuydam, als procureur van de arrestanten en eyssers, dede zeggen, dat den eersten
geinsinueerde van arrest en gedaagde aan de arrestanten en eyssers wel en deugedlijk verschult
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sijnde een somme van een duysent caroli guldens capitaal, herkomende en spruytende uyt
resterende onbetaalde kooppenningen van het na te melden huys en erve, staende en leggende op
den Dam, onder dese heerlijkheyd, door de arrestanten en eyssers aan den eersten geinsinueerde en
gedaagde op den 10e July 1742 wettig getransporteert en thans bij den tweeden geinsinueerde en
gedaagde gepossideert werdende, hij eersten geinsinueerde en gedaagde hadde belooft en
aangenomen de voorszeyde resterende cooppeningen te voldoen in termijnen van ten minsten vijftig
caroly guldens jaarlijks, telkens met de intressen soo van de affgelegde, als nog ten lasten blijvende
termijnen tegen v ier percento in 't jaar, waarvan den eersten termijn voldaan soude moeten werden
en ook de intressen van de geheele hooftsom v erschenen soude wesen met den eersten Mey des
jaars 1743 ende soo vervolgens telkens Meydage daer aan volgende, gedurenede tot de vol le en
effectuele v oldoeninge van de geheele capitale somme en daer op te verscheynen intressen toe,
voor welke precise voldoeningen van de voorszeyde hooftsom op de respective v ervaldagen der
termijnen en daer op te verloopen intressen den eersten geinsinueerde en gedaagde specialijk hadde
geaffecteert het v oorszeyde aan hem getransporteerde huys en erve met alle 't geene daer inne
eenigsints aart en nagelvast was, breeder vermogens den schult custingbrieff voor schout en
schepenen alhier op den voornoemden 10 July 1742 gepasseert, daer van sijnde, dat op het
voorszeyde capitaal wel is betaalt de drie eerste termijnen,  verschenen den eersten Mey 1743, 1744
en 1745, samen ter somme van een hondert en vijf tig guldens, alsmede de intressen tot den 1en
November 1746, edog dat de arrestanten en eyssers nog van de verdere verschenen termijnen van 't
resterende capitaal, sijnde agthondert en vijftig guldens, nog van de zedert verloopen intressen, in
der minne geen voldoeninge hebben kunnen bekomen, onaangesien alle mogeli jke devoiren daartoe
aangewent, en mitsdien soo om de jurisdictie van desen Ed. Agtb. Geregte te funderen als om 't
selve agterwesen te verhalen, genoodsaakt sijn geweest 't voorszeyde huys en erve te nemen in
arrest. Mitswelke en andere rednen, is 't noodt, nader te reduceren, den voornoemde procureur in
den namen als boven, concludeert tot decretatie van den gedane arreste, en dat hetselve
stadhouden en effect sorteren sal ten uyteynde der sake ende voorts eysch doende, dat den eersten
geinsinueerde van arrest en gedaagde in sijn priv e ende den tweeden geinsinueerde van arrest en
gedaagde in sijn voorszeyde qualiteyt, mits d'een voldoende d'ander bevrijt  sal sijn, sullen werden
gecondemneert aan de arrestanten en eyssers op te leggen ende te betalen ten minsten een somme
van een hondert en vi jftig guldens, wegens de drie bereyts verv allen termijnen van 't voorszeyde
resterende capitaal, den laasten termi jn verschenen den 1en Mey 1748, met de v erschenen intressen
van 't voorszeyde restant van agthondert en v ijftig guldens a vier percento jaarl ijks zedert den 1en
November 1746, dat wijders de gedaagdens en geinsinueerdens van arrest, in manieren voorszeyt
sullen werden gecondemneert aan de arrestanten en eyssers op den 1en Mey aanstaande op te
leggen ende te voldoen ten minsten eene somme van vijf tig guldens voor den volgenden, alsdan te
verschijnen termijn van 't selv e resterende capitael, ende soo vervolgens van jaar tot jaar, telken
meydage, ten minsten gelijke somma van vijftig guldens, geduerende tot de volle en effectuele
voldoeninge van de geheele gemelde resterende capitale somme toe, telkens met de alsdan
schuldige intressen, soo van de affgelopen, als nog ten lasten blijvende termijnen a vier percento in 't
jaar, mede tot de volle en effectuele voldoeninge toe gedurende, alles ten minsten bij prov isie en dat
het in arrest genomen huys en erve, met alle 't geene daer inne eenigsints aart en nagelv ast is,
staande ende gelegen aan de zuydzijde van den Dam onder dese heerlij kheyt, belent ten oosten de
straat, ten zuyden en westen de Heer Anthony de Hoy en ten Noorden het gemeeneland van den
Nederwaart, in die voorszeyde schult custingbrieff en acte v an arrest gemelt, als der arrestanten en
eyssers speciaal hypotheecq, voort ge-eyste sullen worden verclaart te wesen verbonden en
executabel, cum expensis ofte tot anderen etc. Tev reeden sijnde de arrestanten en eyssers en
overgevende bij desen dat op het ge-eyste affslag strecken en daar aan werden gekort eene somme
van seven en dertig guldens en agtien stuyvers, ontfangen wegens seven maanden huer van 't selve
huys en erve,  verschenen den 5en November 1748.
Zuydam voor de arrestanten en eyssers, vermits de noncomparit ie van de geinsinueerdens van
arrest en gedaagdens bij edicte, versogt het eerste default en voor 't prof ijt vandien decretatie van
den gedane arreste, mitsgaders adjudicatie van de versogte provisie, alsoo alles tot fundering v an
deselve met de citatie copielijk is overgesonden, en dat de executie sal mogen werden gedirigeert,
aan het in arrest genomen huys en erve met alle hetgeene daerinne eenigsints aart en nagelvast is
en ten principale admissie tot het doen van een tweede citatie bij  edicte.
Schout en schepenen van Alblasserdam verleenen het eerste default en voor 't profijt v andien
decreteren den gedane arresten en adjudiceren de versogte prov isie, condemneren dienvolgende
den eersten geinsinueerde van arrest en gedaagden in sijn voorszeyde quali teyt, mits de een
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voldoende de ander bevrijt sal sijn, aan de arrestanten en eyssers bij provisie onder cautie de
restituendeo, indien het ten principale verstaen mogte werden alsoo te behooren, op te leggen en te
betalen eene somma van een hondert en vijf tig gulden wegens de drie bereyts vervallen termijnen
van 't resternde capitaal  van de schult custingbrief f bij eys gemelt , den laasten termijn v erschenen
den 1en Mey 1748, met de verschenen int ressen van 't restant van agt hondert en v ijftig gulden a
vier percento jaarlijks, wijders de geinsinueerdens van arrest en gedaagdens in manieren voorszeyt
bij provisie aan de arrestanten en eyssers op te leggen en te voldoen ten minsten eene somma v an
vijf tig guldens voor den volgenden als dan te verschijnen termijn vant selv e resterende capitaal, ende
soo vervolgens van jaar tot jaar telken Meydage, ten minsten gelijke somma van vijf tig guldens
geduerende tot de volle en effectuele voldoeninge van de geheele gemelte resterende capitale
somma toe, telkens met de alsdan schuldige intressen, soo van de affgelegde, als nog ten lasten
blijvende termijnen a v ier percento int jaar, mede tot de volle en ef fectuele voldoeninge toe
gedurende, verclaren dat de executie sal mogen werden gedirigeert aen het in arrest genome huys
en erve, met alle t'geene daer in eenigsints aart en nagel vast is, en ten principalen admi tteren de
arrestanten en eyssers tot t'doen van een tweede citatie bij edicte.

Executorien ter uytv oering van 't vorenstaande vonnisse.
Schout en schepenen van de heerlijkheyt Alblasserdam authoriseren hier mede Aart Mever,
waernemende het bode ampt van deselv e heerlijkheyt, omme het geannexeerde prov isioneel
vonnisse geobtineert bij Claas Mak, woonende binne de stad Rotterdam, ende Cornelis Kraey, mr.
metselaar, woonende te Krimpen op de Leck, arrestanten en eyssers, op ende jegens Willem
Sundorff, in sijn prive, en Hendrik Gijsbert als possiderende der arrestanten en eyssers hypotheek,
beyden woonenden int gerigte van Breyel in die voogdije v an Bruggen onder het Hertogdom van
Gullyk, geinsinueerdens van arrest en gedaagdens bij edicte, bij edicte ter  executie te stellen na
desselffs forme en inhoude, volgens de ordonnantie op 't stuk van de justitie ge-emaneert.  Actum
den 19en January 1750.
Ter ordonnantie van schout en schepenen,
Cornelis Pijl, secretaris, 1750.

Compareerden ter secretarije van Alblasserdam, Bastiaen van Asperen en Ary Groenendijk,
woonende beyde onder dese jurisdictie, ende verclaarden te samen, en ider voor 't geheel, haar te
stellen borgen als pr incipaal,  onder renuntiatie v an de beneficien ordinis div isionis et excussionis,
haer houdende van de kragt van dien onderregt, ende sulks ten behoeven van W illem Sundorf f en
Hendrik  Gijsbert, woonende in het gerigte v an Breyel in die voogdije van Bruggen onder het
Hertogdom van Gullyk, voor de restitutie van soodanig provisioneel vonnisse als op den 5en April
des voorleden jaars 1749 bij schout en schepenen van dese heerlijkheyt Alblasserdam ten voordeele
van Claas Mak, woonende tot Rotterdam, en Cornelis Kray, woonende te Krimpen op de Leck, is
geslagen, belovende dienvolgende, ingeval le in tijden en wijlen ten principalen mogte werden
verstaan dat de somme int voorszeyde provisioneel vonnisse begrepen, en uyt kragte van dien bij
deselve Claas Mak en Cornelis Kray genoten werdende, int geheel of f ten deelen moeste werden
gerestituteert, het selven als eygen schult te sullen opleggen ende betalen, onder den verbande v an
hare persoonen ende goederen, deselve stellende ten bedwange van alle regten en regteren.
Actum Alblasserdam, den 19en January 1750.
Dit merk (+) stelde Bastiaen van Asperen,
Ari Groennendijk.
Mij present, Cornelis Pij l, secretaris, 1750.

Staat van praeferentie van de cooppenningen geproveneert van zeekere huysinge en erve
staande ende gelegen in deese heerlijkheyd Alblasserdam, teobehoort hebbende Willem
Sundorff en laast gepossideert bij Hendrik Gijsbert, ge-executeerdens, bij executie verkogt uyt
kragte van seeker provisioneel vonnisse van den Ed. Agtb. Geregte deser heerlijkheyd in dato den 5
April 1749, geobtineert bij  Claas Mak ende Cornelis Kraay, executanten, en welke cooppenningen
wel int geheel bedragen eene somma van agt hondert vijf f en twintig guldens, dog ingevolge de
verkoops conditien daer van alleen betaalt en provisioneel geconsigneert is eene somme van vijff
hondert vijf f en twintig gulden dus  525:0:0.
En dan nog van de huerpenningen wegen de 
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voorszeyde huysinge en erve ingevolge zeekere 
interdictie, mede ter secretarije alhier 
geconsigneert, samen ter somme v an 
een hondert en dertig guldens, dus ƒ 130:0:0

Beloopt met den anderen eene somme v an 
ses hondert vijf f en v ijf tig guldens, dus ƒ 655:0:0

Waer inne eersteli jk geprefereert worden 
de vacatien v an schout en schepenen en secretaris 
op 't houden van dese preferentie met ƒ 6:14:0

Den secretaris voor het formeren van desen 
staat van preferentie ƒ 4:16:0

Voort zegel ƒ 1:10:0

Voort registreren ƒ 3:12:0

't Regt van de consignatie,  sijnde den 
60 penning van de voorszeyde geconsigneerde gelden ƒ10:18:0

Voor 't schrijven van drie actens van consignatie 
met zeegels ƒ 3:12:0

Den bode ƒ  1:4:0

Den notaris en procureur Anthony van Zuydam 
voor vacatie, rijtuig en adsistentie op houden 
deeser preferentie en eenige besognes ƒ 6:6:0

Voor de regtkamer en eenige vertering van 
den geregte, procureur en presente crediteuren ƒ 6:0:0

Den secretaris voort beschrijv en van de buyten 
crediteuren opt houden deeser preferentie 
met de publicatie ƒ 3:16:0

Daar aan volgen, en worden met overgifte van de respective crediteuren geprefereert de
executanten in deesen, met de costen soo der procedures als executie bij henlieden gedaan, om te
komen tot de gedaane verkoopinge, als namentlijk:
den schout, schepenen, secretaris, bode en 
schoolmeester wegens het doen van arrest 
edictale citatien bij edicte, met den gevolge 
en aancleven vandien, samen volgens specificque 
declaratie, met ƒ 130:0:0

Item den notaris en procureur Anthony van Zuydam 
voor salar is en verschot  in de voorszeyde procedures 
en executie volgens de declaratie met ƒ 65:0:0

Den secretaris komt nog voor 't  schrijven van 
seekere interdictie jegens het betalen v an 
voorszeyde huurpenning met zegel en eenige besognes ƒ 2:2:0

Daar aan volgt en word geprefereert den 
penningmeester van den Nederwaard, wegens 
drie jaar erffpagt van de Stoep en Beer, 
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tegens de verkogte huysinge, verschenen 
Augustus 1748, 1749 en 1750, bereyds door den 
secretaris Pijl aan hem voldaan met ƒ 3:0:0

Item de metselaer Cornelis Spruyt, over 
reparatie aan de selve huysinge, met ƒ 0:15:0

Komt den bode nog voort groote relaas en zeegel ƒ 2:8:0
ƒ 251:13:0
ƒ 403:7:0

Sulks nog overschiet, eene somme van vier hondert drie guldens en seven stuyvers, waer mede
geprefereert worden de bovengenoemde executanten in mindering en op rekening van soodanige
somme van agt hondert en vijf tig guldens capitaal met de verloopen intressen vandien, als sijlieden
volgens de schult kusting brieff in dat den 10 July 1742 spreekende hebben en speciaal op 't
vercogte huys en erve gevestigt, mits bij deselve v oldaan, ende betaalt worden de agterstallige
verpondingen van 't selve huys en erve,  en onder expresse reserve ten behoeven van de
executanten van soodanige somme van drie hondert guldens, als den cooper van 't verkogte huys en
erve nog schuldig is, welke denselven gehouden blijft in termijnen ingevolge de gemelte conditien
van verkoopinge aan de executanten te voldoen en waer voren 't selve verkogte speciaal blijft
verbonden, wordende ten dien eynde tot deselve conditien van verkoopinge bij deesen gerefereert.
Aldus gedaan ende gearresteert ten overstaan van de ondergeschreven schout en schepenen van
Alblasserdam, op heden den 7en Augustus 1750.
wg. Leendert Pijl
Leendert Backer
Kors Hogermost
Dit merk (+) stelde Wil lem Bruygom
Cornelis van W ijen
Jacob Janse de Jong
In kennisse van mij  Cornelis Pijl, secretaris, 1750.

Regtdag gehouden den 22en September 1750
339. Johannes de Vos, wonende binnen de stad Rotterdam, als bij wettig transport bekomen
hebbende het regt en den eygendom van de na te melden schult en hypotheecqbrief,
arrestant en eysser,
contra:
Gerrit Lucasz, mr. smit,  wonende binnen de stad Schiedam, geinsinueerde van arrest en
gedaagde.
Anthony van Zuydam, als procureur van den arrestant en eysser, dede zeggen, dat den
geinsinueerde van arrest en gedaagde deugdelijk verschult sijnde aan Hugo Borst, thans woonagtig
te Breyel onder het hertogdom Gul lyck, een somme van vier hondert guldens capitaal , spruytende
uyt saake van deugdelijke geleende penningen, den geinsinueerde van arrest en gedaagde
daervoren, en voor de belooffde intressen van 't selve capitaal a vier gulden en tien stuyvers per
cento int jaer, speciali jk gehypothequeert ende verbonden heeft  seker huys, schuer, keet en verder
getimmerte, mitsgaders melioratie van dijk erve, alsmede nog de nombre van omtrent  twee mergen
vligt weyland, staande ende gelegen onder de jurisdictie van Alblasserdam, en voorts generalijk sijn
persoon en alle sijne verdere goederen, breeder ingevolge den schult en hypotheecqbrieve daer v an
op den 10en Maart 1736 voor schout en schepenen van Alblasserdam v oornoemt gepasseert. Dat
den arrestant en eysser van dese schult en hypotheecqbrieve bij  transport van den 15en April 1747
mede voor deselve schout en schepenen gepasseert, den absoluten eygendom geacquireert
hebbende, de voldoeninge van dien onaangesien alle mogelijke aangewende devoiren en gedane
interpellatien met gemoede niet heeft kunnen bekoomen en mitsdien genoodsaakt is geworden de
daer voren speciaal verbonden goederen te nemen in arrest.
Mits welke en andere redenen en middelen (is 't noodt) nader te deduceren den voornoemden
procureur in den naame als boven, concludeert tot decretatie van den gedane arreste in dat hetselve
als wel ende ten reget gedaan, stadhouden en effect sorteren sal, ten uyteynde der zaake. En voorts
eys doende dat den geinsinueerde van arrest en gedaagde sal worden gecondemneert aan den
eysser in sijn opgemelde qualiteyt op te leggen ende te betaalen ten minsten bij provisie te
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namptiseren de voorszeyde capitaale somme van vier hondert guldens, met de intressen van dien a
vier guldens tien stuyv ers van 't hondert in 't jaar,  sedert den 10en Maart 1743 tot de volle en
effectuele voldoeninge toe geduerende, ende dat de in arrest genomene goederen als huys, schuer,
keet en verdere getimmerte, mi tsgaders melioratie van dijk erve,  als mede de nombre van ontrent
twee mergen vligt weyland, alles breeder in de voorszeyde schult en hypotheecqbrieve mitsgaders
acte van arrest gemelt, als des arrestants en eyssers speciaal hypotheecq voort ge-eyste verclaart
sullen worden te weesen verbonden ende executabel. Affslaande solutum makende mede wel
expresselijk eys van costen ofte tot anderen etc.
Den geinsinueerde van arrest en gedaagde, in juditio present, confesseert den ge-eyste schult, neemt
aan deselve te voldoen voor Mey eerstcomende, sustinerende etc.
Zuydam voor den arrestant en eysser accepteert de vorenstaande confessie van de schuldt en
versogte daar op condemnatie cum expensis, sustineert datter geen atterminatie en valt.
Schepenen decreteren den gedane arreste en condemneren den geinsinueerde van arrest en
gedaagde aan de eysser in sijne  opgemelden qualiteyt op te leggen ende te betalen de ge-eyste
somme van vier hondert gulden capitaal met de intressen van dien a vier gulden tien stuyvers van 't
hondert in 't jaar, 't sedert den 10 Maart 1743 tot de volle en effectuele voldoeninge toe geduurende,
verklaren de in arrest genomen goederen, als huys, schuur, keet en verder getimmerte, mitsgaders
melioratie van dijk erve, vligt weylandt bij eys en in de schult en hypotheeckbrieve breeder gemeldt,
als des arrestants en eyssers speciaal hypotheecq, daar voren te wesen verbonden en executabel, en
condemneren wijders den geinsinueerde van arrest en gedaagde in de costen van den processe (is 't
nood) ter taxatie en moderatie van schepenen voornoemt.

340. Johannes de Vos, woonende binnen de stad Rotterdam, eysser,
contra:
Bastiaan van der Wiel, woonende alhier in  Alblasserdam, gedaagde.
Zuydam, als procureur van den eysser, eyst betalinge eerst van eene somme van hondert guldens
capitaal, spruytende uyt saeke van deugdelijke geleende gelden met den verloopen intrest vandien in
gevolge den schult en hypotheecqbrief f op den 1en Maart 1749 voor schout en schepenen deeser
heerlijkheyd gepasseert daer van sijnde,  en dan nog van eene somme van vijf tien guldens, mede
herkomstig over geleent gelt, volgens handschrift in dato als voren, daer van sijnde, en van welke
respective sommen den eysser in der minne geen voldoening heef t kunnen bekomen, sijnde van
deselve schult en hypotheecqbrieff mitsgaders handschrift bij 't doen der citatie copien authenticq
nevens copie deese tot fundenment van de prov isie aan den gedaagde overhandigt geworden.
Concludeert mitsdien dat den gedaagde sal worden gecondemneert aan den eysser op te leggen
ende te betalen de voorszeyde capitale somme van een hondert guldens, met de intressen vandien a
vier guldens tien stuyv ers van 't hondert in ‘t jaar,  dog 't geen binnen ses weken na den verschijndag
betaalt wort a vier gulden van 't hondert in 't jaar sedert den voorszeyde 1en Maart 1749, tot de volle
ende effectuele v oldoeninge toe geduerende, en dat de drie stukjes land, gelegen in Blokweer onder
dese jurisdictie als ontrent eene mergen weylant binnen den middelwetering nevens het Sandeken
agter het nieuwland nog ontrent vier hondert roeden dito land nevens den molenvliet ov er den
middelwetering agter de voorgaande eene mergen nog ontrent twee hondert roeden sijnde twee
ackers griendlandt, mede over de middelwetering bij den Blauwe Steen, breeder op den voorens
gemelde schult en hypotheecqbrief f gemelt,  als des eyssers speciaal hypotheecq voor t' voorszeyde
ge-eyste sullen worden verclaart te weesen verbonden en executabel, en dat wijders den gedaagde
nog sal worden gecondemneert aan den eysser op te leggen ende te betalen de voornoemde somme
van v ijftien gulden, alles ten minsten bij  provisie ende ten principalen met de costen ofte tot  anderen
etc.
Zuydam voor den eysser, vermits de noncomparitie van den gedaagde, versogte het eerste default
en voort proff ijt vandien adjudicatie van de versogte provisien en dat de executie sal mogen worden
gedirigeert aan de drie stukjes landt, breeder in den schuldbrief en bij eys gemel t, mistgaders ten
principale admissie tot het doen van een tweede citatie.
Schepenen fiat.

Executorien ter uytvoeringe vant vorenstaande vonnisse tegen Gerrit Lucasz gepronuncieert.
Schepenen van de heerlijkheyt Alblasserdam authoriseren hiermede Aart Mever, waernemende het
bode ampt van deselve heerlijkheyd, omme het geannexeerde vonnisse, geobtineert bij Johannes de
Vos, woonende binnen de stad Rotterdam, als bij wettig transport bekomen hebbende het regt en den
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eygendom van zeeker schult  en hypotheecqbrieff,  op ende jegens Gerrit Lucasz, mr. smi t, woonende
binnen de stad Schiedam, welken ter voldoening vandien bereyds door den geregtsbode derselver
stadt is gedaan sommeren en renoveren. Verder ter executie te stellen na desselffs forme en inhoude
volgens de ordonnantie op 't stuk van de justitie ge-emaneert. Actum den 10en Maart 1751.
Ter ordonnantie van schepenen voornoemt,
Cornelis Pijl, secretaris, 1751.

Regtdag gehouden den 16en July 1751.
341. Op den requeste heden gepresenteert aan den geregt door off van wegen Huyg
Redelijkheyt, medeschepen alhier, ende des selffs huysvrouw Maria van den Hoog is
gedisponeert.
Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien ende ge-examineert hebbende den requeste
overgegeven bij ofte van wegen Huyg Redelijkheyt, medeschepen alhier, ende desself fs huysvrouw
Maria van der Hoog, mitsgaders gehoort het rapport van den adjunct uyt naam van commissarissen,
voor welke sijlieden supplianten wel gecompareert, maar tot  geene vereeniginge te brengen waren
geweest, hebben schout en schepenen voornoemt, met rijpen deliberatie ende overweginge van
saken deselve supplianten ingevolge haer versoek bij den voornoemden requeste gedaan
gesepareert, gelijk haer Ed. Agtbare doen bij  desen, van samen wooning, bedt, taeffel en goederen,
conform den verbale breeder ten requeste gemelt, ontslaan vervolgens de tweede suppliante uyt de
maritale magt van den eersten suppliant ende verstaan wel expresselijk dat den eenen tot lasten van
den anderen egeene schulden sal vermogen te maken, alsoo deselve daer voren niet verbonden off
aansprekelijk sal sijn. Ende ten eynde niemande hier van ignorantie soude pretenderen, ordonneren
wij dat sulks tot iders narigtinge per campanum ter ordinaire plaatse sal worden gepubliceert.
Actum int col legie van schout en schepenen den 16en July 1751.
In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1751.

Regtdag gehouden op Donderdag den 15en Febraury 1753.
342. De heer Leendert Roskam, bailluw etc. van Wijngaarden, heemraet van den Nederwaert
etc., eysser,
contra:
Willem van Rijsoort,  woonende onder Alblasserdam, gedaagde.
Eyschte betalinge van eene somma van veertig gulden, herkomende over coop en leverantie v an
8000 pondt hoy a vijf f gulden per duysent, volgens aantekening daer van sijnde, concludeert m itsdien
tot condemantie en bij  provisie tot namptissement van de voorszeyde somma van veertig gulden,
cum expensis ofte tot anderen etc.
Den geaagde, in judicio present, dede seggen, dat hij is poorter en burger der stadt Dordregt en
mitsdien alhier voor dese regtbank niet behoeft te regt te staan, proponerende derhalven exceptie
van incompetentie en renvoy, concluderende vervolgens tot admissie van deselve, en bij ordine tot
absolutie van de instantie, cum expensis.

Regtdag gehouden op Donderdag den 15en Maart 1753.
342. De heer Leendert Roskam, heemraad in den Nederwaart, eysser en ge-excipieerde,
contra:
Willem van Rijsoort, wonende alhier, gedaagde en excipient.
Zuydam, als procureur van den heer eysser en ge-excipieerde, versoekt copie v an 't gunt waar op
den gedaagde en excipient desselfs geproponeerde exceptie v ermeent te funderen en dien
onvermindert afslaande de friv ole voorgestelde redenen en middelen van den gedaagde en
excipient, concludeert tot rejectie van de geproponeerde exceptie en dat den gedaagde en excipient
sal werden gecondemneert in de costen.

Regtdag gehouden op Donderdag den 12en April 1753.
343. De heer Leendert Roskam, heemraedt in den Nederwaart, eysser en ge-excipieerde,
contra:
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Willem van Rijsoort, woonende onder Alblasserdam, gedaagde en excipient.
Den gedaagde en excipient in judi tio present, affgaande van desselffs geproponeerde exceptie,
confesseert de schuld en neemt aan de ge-eyste veertig gulden te voldoen binnen een maant nae
dato deses, met een somma van agtien gulden in de kosten aan de sijde van den heer eysser
gevallen, sustinerende etc.
Zuydam voor den eysser accepteert de vorenstaande aannemingen, en versoekt daer op
condemnatie.
Schout en schepenen condemneren partijen hincinde in den inhoude en nakomen van de
vorenstaande aannemingen en acceptatie respective.

Regtdag gehouden den 25 July 1754.
344. De heer Anthony de Hoy, heemraat in den Nederwaart etc. eysser,
contra:
Ary Edelman, woonende alhier, gedaagde.
Eyst betalinge van eene somme van een hondert en twintig gulden, herkomende per reste over
huyshuur,'t laatste verschenen ultimo april deeses jaars 1754, volgens behoorli jke geteekende
huurcedulle in dato den 29en July 1750, daar van zijnde.
Concludeert mitsdien dat den gedaagde sal worden gecondemneert aan den eysser op te leggen
ende te betalen, ten minsten bij  provisie te namptisseren de voorszeyde somme van een hondert en
twintig guldens, cum expensis, ofte tot anderen etc.
Den geaagde, in juditio present, versogte behoudens exceptie en defentie copie van eysch.
Zuydam voor den eysser consenteert en levert alhier in juditio over de bij eys gemelde huercedulle
tot funament van de versogte provisie en concludeert wijders dat den gedaagde daer van mede ligte
copie.

Regtdag gehouden op Donderdag den 26en September 1754.
345. De heer Anthony de Hoy, eysser,
contra:
Ary Edelman, gedaagde.
Om te antwoorden. Zuydam voor den eysser, vermits den gedaagde, in juditio present, in gebreke
blijft behoorlijk te antwoorden, versogt verstek en voor proffijt van dien adjudicatie van de versogte
provisie en ten principale admissie tot het overdienen van het interdi t met de feri ficatie daar toe
dienende.
De gedaagde heeft vervolgens de ge-eyste schult geconfesseert, dog gedeklareert voor alsnog
onmagtig te sijn deselve te voldoen.
Zuydam voor den eysser accepteert de confessie van de gedaagde en versoekt daar op condemnatie
cum expensis.
Schout en schpenen condemneeren den gedaagde ingevolge desselfs confessie en acceptatie van
den eysser, met de costen.

Regdag gehouden op Saterdag den 10 January 1756.
346. Jan Corlant, als vader en voogt over zijne minderjarige soon Huyg Kortlant ende
denselven Huyg Kortlant, bijde wonenden te Alblasserdam, eyssers,
contra:
Dirk Agthoven, wonende onder Segwaart, als vader en voogt over zijne minderjarige dogter
Neeltje Agthoven en nog deselve Neeltje Agthoven, bijde gedaagden .
Omme eys te hooren of f comparuit  te ...leegeren.
De gedaagdens, in juditio present, renuntieren bij  desen van hare actie en pretense van def loratie,
craamcosten en alimentatie als de tweede gedaagdese tot lasten van den tweeden eysser is
hebbende met afdoening van de interdictie gedaan aan den eerwaerden predicant Lambert de
Bevere Esvelt op den 6en December 1755. Mits dat den tweeden eysser Huyg Cortlant sal onder
eede in presentie van de bijde gedaagdens verclaren dat hij noyt geen v leeselijke conversatie met de
tweede gedaagde heeft gehadt off gepleegt, direct ofte indirect, sustinerende etc.
Broeling, voor de bijde eyssers, accepteert de bovenstaande renunciatie en presentatie, versogte
daer op condemnatie.
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Schout en schepenen condemneren partijen hincinde volgens renunciatie en acceptat ie respective.
Den tweeden eysser heeft op heden in juditio in presentie van de gedaagdens den eedt gepresteert.

Regtdag gehouden op Dingsdag den 24en Augustus 1762.
347. Maarten Heykoop, wonende te Alblasserdam, eisser in cas van divorsie,
contra:
Jan van Dijk, procureur voor den Hove en Hoge Vierschare van Zuithollant in qualiteit als bij
den Ed. Agtb. Geregte van Alblasserdam aangestelt zijnde tot curator ad lites over de persoon
van des eissers huisvrouw Lijntje Verkerk met betrekking tot deze procedures in cas van
divorsie, ende (voor zo veel des noots) deselve Lijntje Verkerk met den voornoemden haren
curator ad lites geassisteert, gedaagde in 't voorszeyde cas.
Bastiaan Broeling als procureur van den eisser, met denzelven in judcio present, dede zeggen, dat
den eisser in den jare 1755 met de geaagdese in een wettig huwelik getreden zijnde, zig daarinne
altijt als een eerlik man betaamt gedragen, en bij  dezelve seven kinderen, waar van er nog maar een 
in leven is, verwekt heeft, dat hi j des niettegenstaande tot zijne smerte ontdekt  heeft dat zijne
voornoemde huisv rouw in de maant Januari van desen jare 1762 met Jan Oli, brootbakker, wonende
te Alblasserdam voornoemt, zijnde een getrouwt man, vleeschelike conversatie gepleegt heeft, gelijk
dezelve volmondig aan dezen Ed. Agtb. Geregte, mitsgaders nog bevorens aan twee getuigen heeft
moeten confesseren. Dat den eisser niet langer kunnende of wil lende met zodanige
overspeelderesse door den bant des huweliks verbonden blijven, zig, zo ras hem zulken gruweldaad
was ter oren gekomen, aanstonds van de bij slaping en v leeschelike conversatie met den gedaagdese
gesepareert hebbende, vervolgens genootzaakt was de vereischte middelen tot bekoming van
[ontbinding van] 't zelve huwelik in 't werkt te stellen, te dien einde niet alleen door dezen Ed. Agtb.
Geregte aan hem akte pro deo verleent is, maar ook den procureur Jan van Dijk tot curator ad li tes
met betrekking tot deze procedures over de gedaagdese hadden gelieven aan te stellen.
Mits welke en andere redenen en middelen (is 't noot) nader te deduceren, voornoemde procureur in
den name als bov en eisch doende, concludeert dat het huwelik v an den eisser met de gedaagdese
Lijntje Verkerk zal werden verklaart gedissolveert, te dien effekte, dat aan den eisser gepermitteert
zal zijn om met een ander wettig te mogen trouwen, makende voorts eisch van kosten ofte tot
anderen etc.
De gedaagdese, in juditio present, geassisteert met haren curator ad l ites, den procureur Jan van
Dijk, consenteert in de genomen eysch en conclusie, soo als deselve is leggende.
Broeling als procureur van den eysser en met denselven in judicio present, accepteert het
bovenstaande consent en versogt daar op condemnatie met de kosten.
Schout en schepenen verclaren het huwelijk van den eysser met de gedaagdese Lijntje Verkerk te
zijn gedissolveert  en wel ten dien effecte dat het  aan den eysser zal zijn gepermitteert omme met
een ander wettig te mogen trowuen, en condemneren de gedaagdese in de costen van desen
processe.

Heden den 4en November 1763 zijn voor ons Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de
Kraey, scheepenen van Alblasserdam, als commissarissen, hebbende tot adjunct P. Pijl, secretaris
van deselve Heerlijkheyd, gecompareert:
348. Pieter Smits, broodbacker alhier, eysser in cas van injurien, ter eenre, 
ende
Jan Oly, meede broodbacker alhier, verweerder int voorszeyde cas, ter andere zijde.
ende zijn de voornoemde partijen, nopende de injurieuse expressien door den verweerder op den
29en September jongstleeden ten nadeele van den eysser gezegt, en meermaels herhaelt, met den
anderen, door intercessie van ons commissarissen geconvenieert, dat hij v erweerder zal declareeren,
gelijk hij ter presentie ende ten overstaen van ons commissarissen heeft gedaan, namentlijk dat alle
't geene hij verweerder ten nadeele ende tot injurien van den eysser heeft gezegt,  is geschied in een
groote haastigheid, dat hij verweerder daer van berouw heeft en zulks hem van harten leet is, en dat
hij verweerder den eysser erkent en houwt voor een eerli jk man. Dat voorts den verweerder
gehouden ende verpligt zal zijn, zoo als hij ook belooft en aangenomen heeft, te betaelen de geregte
helfte van alle de costen, niets uytgezondert, aen de zijde v an den eysser eenigzints gevallen, en dat
vervolgens hier meede alle differenten ende verweyderingen tusschen partijen zullen komen te
cesseeren, dood ende te niette zijn, terwijle zijlieden daer op malkanderen de hand van vriendschap
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gegeven ende belooft hebben om voortaen met den anderen vreedzaem te zul len converseeren.
't Welke aldus passeerde voor ons commissarissen ende ten daege voornoemt.
In kennisse van mij,
P. Pijl, secretaris, 1763.

Copie constitutue ad lites.
Den Heer secretaris te Alblasserdam.
Gelieft ter secretaire te noteren, dat ik ondergeteekende Ary Brandt, winkelier, woonende te
Alblasserdam, tot 't waarnemen van mijne zake als eysser contra Rijkes Prins, mede wonende te
Alblasserdam, gedaagde in ordinaria forma, volmatige den procureur Jan van Dijk.
Actum den 14en April 1764, en gettekent,
Ary Brandt.

Regtdag gehouden op woensdag den 18en April 1764.
349. Ary Brandt, winkelier, wonende te Alblasserdam, eysser,
contra:
Rijkes Prins, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Jan van Dijk, als procureur van den eysser, eyscht betalinge van ene somme van drie en dertig
guldens veertien stuyvers en tien penningen, per reste van meerdere somme, over geleverde
winkelwaren en anders, volgens 't schultboek van de eisser daar van zijnde (en welkers deugdelikheit
den eisser aanbiet met solemnele ede te bevestigen) waar van copie extract  authenticq, alsmede
copie dezes bij 't doen der citatie zijn gedaan overleveren.
Concludeert mitsdien tot  condemnatie en bij prov isie tot namptissement,  onder de gewone cautie,
van voorszeyde somme van ƒ 33:14:10, cum expensis, ofte tot anderen etc.
Te vreden zijnde daarop tot afslag te laten strekken al dat gunt den gedaagde den regten genoeg
zoude mogen kunnen aantonen, daarop tot afslag te moeten strekken.
Van Dijk, als procureur van den eysser, versogte, vermits de non comparitie v an den gedaagde
default en voor proffij t van dien adjudicatie van de versogte provisie en ten principalen admissie tot
het doen van een tweede citatie.
Schout en schepenen fiat.

350. Den 25en April 1764 compareerde Jan van Dijk, notaris en procureur, wonende te Zwijndrecht,
dewelke bekende zig, onder afstand van 't beneficie ordinis excussionis, te stellen borge voor Ary
Brand, winkelier, wonende alhier, ten behoeven van Rijkes Prins, mede alhier woonagtig, en zulks
voor de restitutie van dat gunt voornoemde Ary Brand uit hoofde van 't vorengenoemde vonnis bij
vonnisse diff initif  zoude mogen werden verklaart aan voornoemde Rijkes Prins te moeten restitueren.
Schout en schepenen justificeren bovenstaande borgtogt en verklaren mitsdien dat dezelve is
suffisant.
In kennisse van mi j secretaris,
P. Pijl

351. Op den 21en April 1764
is voor Cornelis Pij l, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, scheepenen van
Alblasserdam, gecompareerd Pieter Smits, broodbacker alhier en heeft verclaard te revoceren en
herroepen zoodanige injurien als denselve onvoorzigtig en in grootte haastigheyd en teegens de
waarheydt tegens Gerrit Backer, woonende mede alhier, in den voorleden winter deses jaers 1764,
zoo tegens denselven als tegens des selffs vader Cornelis Bakker heeft uytgesprooken, dat het zelve
hem van harten leedt is, en dat hij den  voornoemden Gerrit Backer kend en houdt voor een eerlijk
man op wiens gedrag denselven niets weet te zeggen, aannemende de kosten over dese affaire
gevallen te zul len betalen, zoo als dezelve de kosten ook op heden door hem voldaan zijn.

Regtdag gehouden op Donderdag den 15en November 1764.
352. Bastiaantje Mak, weduwe en boedelhouster van wijlen Daniel Stout [Stout is
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doorgehaald],  woonende alhier te Alblasserdam, arrestante en eyssersche,
contra:
Willem Jansz van Wijen, mede woonende onder dese jursidictie, gearresteerde in bonis, en
gedaegde.
De eyssersche dede zeggen, dat zij tot lasten van den gedaegden deugdelijk spreekende hadde een
somma van twee en veertig gulden vijftien stuyvers, per reste over twee jaaren huur van de helfte in
een huys, een stukje off gedeelte in het agterhuys om brandhout te bergen, met de helfte in het erve
en boomgaerdt, staande ende leggende aan den Kinderdijk onder dese jurisdict ie, door den
gedaagde van de eyssersche in huere gebruykt werdende, volgens huurcedulle daar van zijnde.
Dat den gedaagde wat vriendelijke wegen en middelen daar toe ook ingeslagen waaren en gebruykt
zijnde, in gebreken blij vende en bleef de v oorszeyde somma of ietwes daar van te voldoen, de
eyssesche vervolgens op den 6en November 1764 door den geregtsbode ter presentie en ten
overstaan van den schepen en secretaris respective van Alblasserdam, hadde gedaan doen gront
arrest (ten einde mede derzelver agterweesten met de kosten van dien daar aan zooverre strecken
kon te verhalen) op de goederen gevonden in het huys en op den gront boven gemelt,  den
gearresteerde en gedaagde toebehoorende, conform de akte van arrest de dato voorschreven.
Mits welke en andere redenen en middelen (is 't noot) nader te allegeeren, de eyssersche eisch
doende, concludeert eerst tot decretatie v an 't voorszeyde arrest en voorts tot 't kennen of ontkennen
van voorszeyde huurcedulle en wijders tot condemnatie en bij  provisie tot namptissement onder de
gewoone cautie de restituendo, van de voorszeyde somma van twee en veertig gulden en vi jfft ien
stuyvers.
En dat den gedaagde voorts voor de huerpenningen zul lende verscheynen zederdt den 1en deser
maand behoorlijke borgen zal moeten stellen, cum expensis of te tot anderen etc., en verder dat het
gearresteerde daar voor zal werden  verklaart verbonden en executabel.
Te vreden zijnde omme op 't ge-eischte tot af slag te doen strecken 't gunt den gedaagde den regter
genoeg zijnde zoude kunnen aantonen daar op tot afslag te moeten strecken.
Den gedaagde, in juditio present, erkent de huercedul en schult  bij eys gemelt, consenteert in den
eysch en conclusie, dog verklaart onmagtig te sijn de ge-eyste somme te voldoen en ook niet te
weten eenige borgen te konnen krijgen voor de nog te verschijnen hueren.
De eyssersche accepteerdt de gedane erkentenis van den gedaagde van huercedul en schult, bij eys
gemelt, mitsgaders consent in den eysch en conclusie en versogte daar op condemnatie met de
costen.
Den gedaagde persisteert bij zijne gedaane erkentenis van de huercedul en schuldt bij antwoort en
zijne betuyging van onvermogen voor duplyk.
Schout en sceepenen condemneren den gedaagde aan de eyssersche op te leggen en te voldoen de
ge-eyste twee en veertig gulden en v ijff  stuyvers wegens verschenen huurpenningen en te stellen
behoorlijke borgen voor de huurpenningen zullende verschijnen sedert den 1en deser maand
November 1764 en condemneren denselven in de kosten.

Regtdag gehouden op Vrijdag den 1en September 1769.
353. Catharina van Pelt, weduwe en geinstitueerde boedelhouster van wijlen Anthony Knogh,
woonende binnen de stad Dordrecht, eyssersche,
contra:
Cornelis Erkelens, mr. scheepstimmerman, woonende alhier, gedaagde.
Zuydam, als procureur van de eysersche, eyst betalinge van een somma v an een hondert twee en
twintig guldens en twaalff stuyv ers, herkomende over lev erantie van houtwaren volgens schultboek
en overgeleverde reekening daar van zijnde.
Concludeert mitsdien dat den gedaagden zal worden gecondemneert  aan de eyssersche op te leggen
en te betalen de voorszeyde ge-eyste somma van ƒ 122:12:0, ten minsten bij provisie en ten
principalen met de kosten, ofte tot anderen etc.
Den gedaagden, in judicio present, confeseerdt de schuldt, neemt aan binnen ses dagen te betaalen
op reekening derselve een somma van dertig guldens, en het overige in drie termijnen, telkens een
derde der alsdan resterende somma van drie maanden nae den anderen, zullende den eersten der
voornoemde termijnen verschenen zijn drie maanden nae dato deses, en zoo vervolgens tot de volle
voldoeninge toe, sustinerende etc.
Zuydam, voor de eyssersche, accepteerdt des gedaagdens confessie van de ge-eyste schuldt,
sustineerdt dat er geen uytstel en valt , revuseerd mitsdien des gedaagdens aanneminge als captieus
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en insufficant en persisteert voor replyk.
Den gedaagde persisteerdt bij zijne  gedaane aanneminge voor duplyk.
Schout en scheepenen condemneren den gedaagde aan de eyssersche op te leggen en te voldoen
de ge-eyste somma van een hondert twee en twintig gulden twaalff stuyvers, en condemneren den
gedaagden in de kosten.

Regtdag gehouden op woensdag den 18en July 1770.
354. De Veth en Blokhuyzen, koopluyden te Rotterdam, eissers,
contra:
Elizabeth van Beekum, wonende alhier te Alblasserdam, gedaagdesse.
Bax, als procureur van de eisschers, eischt betalinge van negenhondert en twintig gulden en vijf
stuivers voor lammenbai en andere koopmanschappen aan de gedaagdesse van den 19en Maart tot
den 27en December 1768 ingesloten gelevert, ingevolge schultboek van de eisschers, of extract
authenticq daar van zi jnde, waar van de eischers bereit zijn de deugdeli jkheit des noots met
solemnele eden te bevestigen en van welk extract copie authenticq nevens copien dezer bij  de
dagvaardinge zijn gedaan overgeven, af slaande 't geen de gedaagdesse den regten genoeg zoude
mogen kunnen aantonen daar op tot afslag te moeten strekken.
Concludeert mitsdien tot  condemnatie en bij prov isie tot hantvul linge onder gewone borgtogt van
dezelve ƒ 920:5:0 onder afslag als boven, makende mede eisch van kosten of tot anderen etc.
In statu.

Regtdag gehouden op dingsdag den 7en Augustus 1770.
355. Cornelis Pijl,  zoon van Cornelis Leendertsz Pijl, die een broeder is geweest van Bastiaan
Leendertsz Pijl, Plonis  Pijl, die benevens zijn broeder Cornelis Pijl, den eersten gedaagden,
te samen kinderen zijn van Leendert Pijl, overleden zoon van voornoemde Cornelis
Leendertsz Pijl, Jacus Pijl en Goris Pi jl, benevens hunnen broeder Cornelis Pijl, den tweeden
gedaagde, kinderen van Jan Pijl, meede overleden zoon van denselve Cornelis Leendertsz
Pijl, Cornelis Mak, Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout en Jan 't Hoen, als in huwelijk
hebbende Lijsbet Mak, kinderen van wijlen Bastiaantje Pij l, in huwelijk verwekt met Aart Mak,
welke Bastiaantje Pijl een dogter was van voornoemde Cornelis Leendertsz Pijl, en Cornelis
Stout, voor zig selve, en zig sterk makende en de rato caverende voor zijn zuster Johanna
Stout, huysvrouw van Pieter Boers, vermits de uytlandigheyd van denselven haren man,
beyde kinderen van Jannigje Pijl, bij haar in huwelijk verwekt door  Hendrik Stout, zijnde
deselve Jannigje Pij l mede een dogter geweest van voornoemde Cornelis leendertsz Pijl,  en
oversulks te samen, nadien Neeltje Jacobs van Steck, dogters dogter van den
bovengenoemden Bastiaan Leendertsz Pijl, zonder descendenten na te laten is komen te
overlijden, uyt hooffden van 't fidei commis bij den testamente van den selven Bastiaan
Leendertsz Pijl, verleden en gepasseerdt voor den notaris Cornelis Evenblij te Wijngaarden
geresideerd hebbende en getuygen op den 2en October 1721 ingevoerdt, vermits geen
kinderen off kintskinderen van Ary Leendertsz Pijl in weesen zijn, thans met ende benevens
de gedaagdens alleen geregtigdt tot de goederen de voorszeyde Neeltje Jacobs van Steck uyt
kragte van denselven testamente aangekomen, eyssers,
contra:
Cornelis Pijl, schout, en Cornelis Jansz Pijl, scheepen van Alblasserdam, als geweesen
curateurs en administrateurs over den perzoon en goederen van de voorszeyde Neeltje
Jacobs van Steck, gedaagdens.
Anthony van Zuydam, als procureur van de eyssers, dede zeggen, dat wij len Bastiaan Leendertsz
Pijl, gewoondt hebbende en overleden op den dorpe van Alblasserdam, bij  zijnen testamente,
verleden en gepasseerdt op den 2en October 1721 voor den notaris Cornelis Evenblij  te Wijngaarden
geresideerdt hebbende en getuygen, nae het maken van eenige beschickingen, in zijne verdere
goederen, zoo roerende als onroerende, actien en crediten, egeene ter weereldt uytgezonderdt, ofte
gereserveerdt, die hij  testateur metter dood zoude komen te ontruymen ende na te laten, tot zi jne
erffgenamen had gekosen en geinstitueerd de twee kinderen van zijne overleden dogter, met namen
Neeltje ende Geertruy Jacobs van Steck, yder voor de helfte, ende bij gebreken van een van deselve
de langstlevende van hen beyden in 't geheel, onder dese expresse conditie dat de voorszeyde twee
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kinderen van zijne dogter, van de goederen die haar uyt kragte deses zouden aankomen niet zouden
mogen te dipsoneren bij testament ofte anderzints, als alleen ingevalle deselve wettige kind ofte
kinderen waren hebbende, ende geen kind ofte kinderen in 't lev en hebbende off nalatende, dat den
eygendom van deselve goederen zoude moeten komen op de kinderen en kindskinderen bij
representatie van zijn testatuers twee broeders, met begeerte, dat in zulke geval van kinderen, bi j de
voorszeyde zijne dogters kinderen, niet anders zoude mogen genoten worden als het vrugtgebruyk,
ofte jaarlij ks inkomen van dien, met bijv oeging, dat ingeval le de voorszeyde twee kinderen van zijne
dogter zig tegen deese dispositie quamen te opposeren ende daar mede niet wel vergenoegdt ende
te vreeden waaren, hij testateur alsdan verclaarde deselve alleenlijk te maken voor haare legitime
portie en hen te insti tueren in den eygendom van zeekere v ijf f mergen drie hondert roeden lands,
bestaande in hooy, wey en kennipland, gelegen onder den dorpe van Bleskensgraaff , aldaar aan de
zuydzijde, ende dat de verdere goederen in dat geval zouden moeten werden genoten bij de kinderen
en kindskinderen van zijne voorszeyde twee broeders, deselve in dat cas daarinne insti tuerende.
Dat de opgemelde Bastiaan Leendertsz Pijl de voorszeyde zijne testamentaire dispositie korten tijd
daarna met de dood hebbende geconfirmeerdt, to zijne erffgenamen onder de last van fidei commis
in voege voorneomt hadde nagelaten de voorszeyde zi jne dogters kinderen Neeltje en Geertruy
Jacobs van Steck, beyde nog minderjarig zijnde,  ende wel ider voor de helfte, hebbende derselver
voogden zig tegens de gezeide dispositie van den gemelden testateur geenzints geopposeerdt en
mistdien daar inne berust. En eyndelijk dat de jongste der voorszeyde des testateurs dogters
kinderen en gestelde erffgenamen, met name Geertruy Jacobs van Steck, met agterlating van
kinderen uit een wettig huwelijk geprocreëerd,  ettelijke jaaren te v ooren gestorven zijnde, de
meergemelde Neelt je Jacobs van Steck, zi jnde de oudste derselve, ongehuwd, en dus zonder wettige
kind off kinderen na te laten, in de maand Maart des voorleden jaars 1769 was overleden, waar door
mitsdien het casus fidie commissi in 't voorzeide tesatment vervat, met betrekking tot deselve Neeltje
Jacobs van Steck had geëxteerdt  en de helft van de nalatenschap van de meergemelde testateur
haar ingevolge en uit  kragte van de voorszeyde testamentaire dispositie aangekomen, op de
kinderen en kindskinderen bij representatie van zijn testateurs broeder Cornelis Leendertsz Pijl,
zijnde de eyssers en gedaagdesn in deesen, was gedevolveerdt, alzoo op het overl ijden van
voornoemde Neeltje Jacobs van Steck geen kinderen off kindskinderen van des testateurs andere
broeder Ary Leendertsz Pijl in wesen zijn geweest.
Ende na dien de voorszeyde fidei commissaire goederen, op het affsterven v an de meergemelde
Neeltje Jacobs van Steck zijn berustende gweweest onder de gedaagdens in hunne qualiteyt, zoo
concludeert den voornoemden procureur bij de opgemelde redenen en middelen en anderen (is t'
nood) nader te deduceren in den naam als boven eysch doende, dat de gedaagdens zullen worden
gecondemneert aan de eyssers te leveren behoorlijke staat en inventaris van de goederen uyt kragte
van den voorneomde testamente van Bastiaan Leendertsz Pijl, de meergemelde Neeltje Jacobs van
Steck aangekomen (des noods) met eeden gesterkt, alsmede omme aan de eyssers te leveren ende
te doen reekening, bewijs en reliqua van zoodanigen ontfangst en uytgaaff, mitsgaders
verantwoording van zoodanige directie en administratie als zijlieden in hunne qualiteyt met opzigte
tot deselve goederen van meergmelde Neeltje Jacobs van Steck.
En eyndelijk omme na dat de opgemelde staat en inventaris en reekening (des noods) van alle
debatten gezuyvert en geadjusteerdt, off geapprobeerdt en geslooten zullen zijn, aan de eyssers
hunlieden aandeel in de meergemelde fidei commissaire goederen, mitsgaders in 't batige slot van
de gezegde te doene reekeinging, onder behoorlijke acte van acquit en descharge over te geven, off
te laten volgen, cum expensis, ofte tot anderen etc.
De gedaagdens, onvermindert alle weeren, exceptien en defencien, verzoeken copie van den eysch
en dag om te doen als na raden.
Zuydam diend van de verzogte copie, de gedaagdens nemen over.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 17en Augustus 1771.
356. Pieter de Jong, koopman, wonende in Naaltwijk in Sliedrecht, eisscher,
contra:
Pieter de Groot, wonende alhier te Alblasserdam, gedaagde.
Bax, als procureur van den eisscher, eischt betalinge van twee hondert en twaalf guldens en elf
stuivers voor anker duigen en booms den 8 Maart 1770 gelevert,  ingevolge schultboek v an den
eisscher of extract authenticq daar van zijnde, waar van den eisscher bereit is de deugdelikheit des
noots met solemnele ede te bevestigen, en van welk extract copie authenticq nevens copie dezer bij
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den dagvaarding zijn gedaan overgeven, afslaande 't geen den gedaagden den regten genoeg zoude
mogen kunnen aantonen daar op tot afslag te moeten strekken, concludeert mitsdien tot condemnatie
en bij provisie tot hantvulling onder gewone borgtogt, van dezelfde ƒ 212:11:0, onder afslag als
boven.
Makende mede eisch van kosten ofte tot anderen etc.
Comparant par tes schout en geregten heeden veertien daage ten fine van accordt.

357. Gerard Hordijk en Jacoba Hordijk, nagelatene kinderen van wijen Geertruy Jacobs van
Stek, door haar in wettig huwelijk verwekt aan wijlen Abraham Hordijk, en welke Geertruy
Jacobs van Stek, geweest zijnde de eenige zuster van Neeltje Jacobs van Stek, ook dus te
samen zijn geweest kinderen van Bastiaantie Pijl , dogter van Bastiaan Leendertsz Pijl en
Jacob van Stek, en welke Gerardt en Jacoba Hordijk over zulks te samen eenige erffgenamen
ab intestato zijn van voornoemde Neeltje Jacobs van Stek en als zoodanig intervenierende en
de zaak aannemende voor Cornelis Pijl, schout en Cornelis Jansz Pi jl, scheepen van
Alblasserdam, als geweezene curateurs en administrateurs over de perzoon en goederen van
de voornoemde Neeltje Jacobs van Stek en alzoo gedaagde eyssers in reconventie en
verweerders in conventie,
contra:
Cornelis Pijl, d ie een soon soude geweest sijn van Cornel is Leendertsz Pijl,  die een broeder
zoude geweest zijn van Bastiaan Leendertsz Pijl, 
Plonis  Pijl, die benevens zijn broeder Cornelis Pijl, den eersten origineele gedaagden, te
zamen kinderen zouden zijn van Leendert Pijl, die een overleden zoon zoude zijn geweest van
voornoemde Cornelis Leendertsz Pijl, 
Jacus Pijl en Goris Pijl, die beneevens hunnen broeder Cornelis Pijl, den tweeden origineele
gedaagde, kinderen zouden zijn van Jan Pijl, die meede zoude zijn een overleeden zoon van
Cornelis Leendertsz Pijl, 
Cornelis Mak, Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout en 
Jan 't Hoen, in huwelijk hebbende Lijsbet Mak, die zaame kinderen zouden zijn geweest van
wijlen Bastiaantje Pijl en Aart Mak, en welke Bastiaantje Pijl een dogter zoude zijn geweest
van voornoemde Cornelis Leendertsz Pijl, 
en Cornelis Stout, zoo voor zig zelven, als zig sterk makende en de rato caverende voor zijn
zuster Johanna Stout, huysvrouw van Pieter Boers die te zame kinderen zouden zijn van
Jannigje Pijl  en Hendrik Stout en welke Jannigje Pij l al meede een dogter zoude zijn geweest
van voornoemde Cornelis Leendertsz Pijl , en welke alleen pretendelijk sustineren met en
benevens de origineele gedaagdens quasi aleen geregtigt te zijn tot de goederen welke de
meergemelde Neeltie Jacobs van  Stek uyt kragte van zeeker testament van wijlen haar
groodtvader maternel Bastiaan Leendertsz Pijl op den 2en October 1721 voor den notaris
Cornelis Evenblij en getuygen gepasseerdt zoude zijn aangekomen, en alzoo eyssers in
conventie en verweerders in reconventie.
Van der Bank als procureur van de intervenienten en verweerders in conventie en eyssers in
reconventie, deede zeggen, dat nootoir is, dat de intervenienten en verweerders in conventie en
eyssers in reconventie in deezen uyt hoof fde der relatie, welke zi j zig in het hoofdt  dezes hebben
geadscribeerdt en welke zij  vertrouwen geen contestatie te zullen onderheevig zijn, sijn de eenigste
erffgenamen ab intestato van de gantsche nalatenschap van wijlen Neeltie Jacobs van Stek en dat
mitsdien de origineele gedaagdens in die qualiteyt waar in zij alhier zijn opgeroepen niet dan ten
regten hun interventie en verweerders in conventie en eyssers in reconventie door 't doen van
reekening als anderzinds daar voor hebben erkend; dat voor het overige met betrekking tot de
sustenue welke de eyssers in conventie en verweerders in reconventie tragten te elicieren uyt het
testament van wijlen Bastiaan Leendertsz Pijl van dato 2 October 1721 en welke sustenue relatieff
gemaakt wordt tot een gedeelte der nalatenschap van Neeltje Jacobs van Stek, te weten tot die
goederen welke haar uyt kragte van het voorszeyde testament zijn aangekomen, dat 't er zoo verre
van daan is, dat dezelve pretense sustenue op het voorszeyde testament soude zijn gefundeert, dat
in tegendeel in tijdt en wijle op een klaare wijse wel zal getoondt werden, dat de testateur nooyt
zoodanige intentie heeft  gehadt, off bij  moogelijkheydt heef t kunnen hebben.
Mids welke en andere reedenen, in tijdt en wijlen des noods hier bij te voegen, de voornoemde
procureur in de naam als boven zonder z ig eenigzints in te laten, of f min te adv oceeren de relatien
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welke de euyssers in conventie en verweerders in reconventie nopens hun geslagt adscriberen, en
wel expresselijk desadvoueerende en onkennende de bij hen aangenomen pretense qualiteydt van te
samen met en nevens de origineele gedaagdens te zijn alleen geregtigdt tot  de goederen welke aan
de voornoemde Neelt ie Jacobs van Stek uyt kragte van 't testament van Bastiaan Leendertsz Pijl  op
den 2en October 1721 voor notaris Evenblij en getuygen gepasseerdt zijn aangekomen en alv oorens
te antwoorden in conventie eysch doende in reconventie, concludeerdt dat de intervenienten en
verweerders in conventie en eyssers in reconventie zullen worden verclaardt te zijn de eenige en
mitsdien universele erffgenamen ab intestato der gantse nalatenschap van wijlen Neeltje Jacobs van
Stek en dienvolgens de verweerders in dat cas zullen worden gecondemneerdt hunnen handen
meede van zoodanige goederen welke de voornoemde Neeltie Jacobs van Stek uyt kragte van de
testamentaire dispositie v an haar grootvader maternel , Bastiaan Leendertsz Pijl, op den 2en October
1721 voor den notaris Cornelis Evenblij en getuygen gepasseerdt, mogte zijn aangekomen, aff te
trekken en aff te houden, en hun intervenienten en eyssers daar meede als met hun v rij en eygen
goedt te laten doen hun wil en welgevallen.
En in conventie affslaande 't gelibelleerde bij conventie van eysch in dat cas bij  expresse denegatie,
impertinentie en irrelevantie, concludeerdt ten fine van niet ontfankelijk en bij ordine dat aan de
eyssers in dat cas hunne eysch en conclusie op ende jegens de origineel gedaagdens gedaan en
genoomen zal worden ontzegt, makende voornoemde procureur soo in conventie als reconventie wel
expresselijk eysch van kosten, ofte tot anderen etc.
Van der Bank, vermints Zuydam als procureur van de eischers in conventie zig niet in juditio bevindt,
dient van copie ten bufette.

Regtdag op Zaterdag den 21 September 1771.
358. Cornelis Pijl, zoon van Cornelis Leendertsz Pijl die een [hier stopt de opsomming],
contra:
Cornelis Pijl, schout, en Cornelis Jansz Pijl, scheepen van Alblasserdam, als gewesen
curateurs en administrateurs over de perzoon en goederen van de voorzeyde Neeltje Jacobs
van Steck, origineele gedaagdens, mitsgaders Gerard Hordijk en Jacoba Hordijk, zig
noemende nagelaten kinderen van wijlen Geertruy Jacobse van Stek, door haar in wettig
huwelijk verwekt aan wijlen Abraham Hordijk,  en welke Geertruy Jacobs van Stek geweest
zijnde de eenige zuster van Neeltje Jacobse van Stek, ook dus te zamen zijn geweest kinderen
van Bastiaantje Pijl,  dogter van Bastiaan Leendertsz Pijl en Jacob van Stek, en welke  Gerard
en Jacoba Hordijk oversulks te zamen eenige erffgenamen ab intestato zouden zijn van de
voornoemde Neeltje Jacobse van Stek, als zoodanige intervenierende en de zaake
aannemende voor de bovengemelde gedaagdens en alzoo verweerders in conventie en
eyssers in reconventie.
Zuydam als procureur van de eyssers consenteerd in de intervenientie, mits vonnisse in deese zaake
te wijsen, niet alleen tegens de gedaagdens, maar ook tegens de intervenienten zal zijn executabel
en dat deselve zullen hebben te kiesen domicilium citante et executandi.
Van der Bank voor de interv enienten consenteerd in de voorszeyde mi ts en kiest (voor zoo veel des
noods) domicilium citandi et executandi ten huyse van Adriaan Vogelezang, woonende in 't regthuys
van Alblasserdam.
Zuydam accepteerdt het vorenstaande consent en veroekt daar op condemnatie.
Van der Bank consenteerdt in de verzogte condemnatie en verzoekt insgelijks condemnatie.
Scheepenen dienvolgende fiat.
Den voornoemden Zuydam als procureur van eyssers in conventie en verweerders in reconventie,
zonder zig van zijne zijde mede eenigzints in te laten op, min te adv oueren de qualiteyt welke de
intervenienten zig adscriberen, affslaande de middelen van de conclusie van eysch in reconventie bij
denegatie, impertinentie en irrelvantie, antwoordende, concludeerd ten fine v an niet ontfanekli jk en
bij ordine dat aan de intervenienten en eyssers in reconv entie hunnen eysch en conclusie in dat cas,
op en jegens de verweerders gedaan en genomen zal worden ontzegt, cum expensis, of f tot anderen
etc.
En in conventie persitseerd voor replyk als bij  eysch en genomen conclusie, mede cum expensis,
ofte tot anderen etc.
Van der Bank persisteerdt voor duplyk in conventie en voor replyk in reconventie.
Zuydam persisteerdt in reconventie voor duplyk.
Voornoemde van der Bank v erzogte voorts een preciese dag tot 't wisselen van inventaris en
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stucken.
Scheepenen leggen den dag volgens de ordonnantie.

Regtdag gehouden op woensdag den 9en September 1772.
359. Cornelis Pijl,  cum suis, zoo als de selve procederen, eyssers in conventie en verweerders
in reconventie,
contra:
De heer Cornelis Pijl, cum suis, zoo als sij geroepen sijn en ageeren respectivelijk
gedaagdens en everweerders in conventie en eyssers in reconventie.
Partijen verklaren onderling te hebben gewisselt van inv entaris en stucken en te hebben
gerenuncieert van verdere productien en versoeken na gedane pleydoye op heden te doen regt in
expeditie van justitie.

Maandag den 5en October 1772.
360. Compareerde voor schout en scheepenen, Annigje Donker, huysvrouw van Jan Willemsz
van Wijen (bij affwesen van haar man na elders), te kennen gevende dat Dirk Backers, die in
derselver huys, staande aan den Kinderdijk, hadde gewoond, en de huure volgens  vertoonde
huurcedul zedert mey laatstleden verschuldigdt is, reeds voor eenige weeken des nagts en dus
clandestien daaruyt was vertrocken, hebbende de sleutel aan, of f bij de deur laten hangen, met
agterlating van eenige geringe meubilen, dat denselve naderhand door Dirk van Krimpen te
Rotterdam zijnde gezien, aan denzelve heeft  verclaard van nooyd wederom te zullen komen,
verzogte derhalven te mogen gequalifi ceerd worden de wooning waer uyt voornoemde Dirk Bakker
dus clandestien is vertrocken en niet  weder na komt omzien, aan een ander te mogen verhuuren, en
de geringe bij hem agtergelaten meubilen publyk door den bode te doen verkoopen en de daar van
provenierende penningen na aff trek der oncosten te mogen overnemen in mindering van derselver
competerende huurpenningen.
Waar op gedelibereerd zi jnde, is aan voornoemde Annigje Donker, huysvrouw van Jan Wil lemsz van
Wijen, het verzogte geaccordeerdt,  en dezelve gequalif iceerd conform haer v erzoek te handelen.

Regtdagh gehouden op woensdagh den 2en December 1772.
361. Cornelis Pijl,  zoon van Cornelis Leendertsz Pijl, die een broeder is geweest van Bastiaan
Leendertsz Pijl, Plonis  Pijl, die benevens zijn broeder Cornelis Pijl, schout van Alblasserdam,
te samen kinderen zijn van Leendert Pijl, overleden zoon van voornoemde Cornelis
Leendertsz Pijl, Jacques Pijl en Goris Pijl, benevens hunnen broeder Cornelis Pijl, schepen
van Alblasserdam, kinderen van Jan Pijl, meede overleden zoon van denselve Cornelis
Leendertsz Pijl, Cornelis Mak, Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout en Jan 't Hoen, als in
huwelijk hebbende Lijsbet Mak, kinderen van wijlen Bastiaantje Pijl,  in huwelijk verwekt met
Aart Mak, welke Bastiaantje Pijl een dogter was van voornoemde Cornelis Leendertsz Pijl, en
Cornelis Stout,  voor zig selve, en zig  sterk makende en de rato caverende voor zi jn zuster
Johanna Stout, huysvrouw van Pieter Boers, vermits de uytlandigheyd van denselven haren
man, beiden kinderen van Jannigje Pijl, bij haar in huwelijk verwekt door Hendrik Stout, zijnde
deselve Jannigje Pij l mede een dogter geweest van voornoemde Cornelis Leendertsz Pijl , en
oversulks te samen, nadien Neeltje Jacobs van Steck, dogters dogter van den
bovengenoemden Bastiaan Leendertsz Pijl, zonder descendenten na te laten is komen te
overlijden, uyt hooffden van 't fidei commis bij den testamente van den selven Bastiaan
Leendertsz Pijl, verleden en gepasseerdt voor den notaris Cornelis Evenblij te Wijngaarden
geresideerd hebbende en getuygen op den 2en October 1721 ingevoerdt, vermits geen
kinderen off kintskinderen van Ary Leendertsz Pijl in weesen zijn, thans met ende benevens
den voornoemden Cornelis Pijl,  zoon van Leendert Pijl en den voornoemden Cornelis Jansz
Pijl, respectivelijk schout en schepen van Alblasserdam, alleen geregtigdt tot de goederen de
voorszeyde Neeltje Jacobs van Steck uyt kragte van denselven testamente aangekomen,
eyssers in conventie en verweerders in  reconventie, ter eenre
op en jegens:
Gerard Hordijk en Jacoba Hordijk, nagelatene kinderen van wijlen Geertruy Jacobs van Stek,
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door haar in wettig huwelijk verwekt aan wijlen Abraham Hordijk, en welke Geertruy Jacobs
van Stek, geweest zijnde de eenige zuster van Neeltje Jacobs van Stek, ook dus te samen zijn
geweest kinderen van Bastiaantie Pijl, dogter van Bastiaan Leendertsz Pi jl voornoemd en
Jacob van Stek, en welke Gerard en Jacoba Hordijk over zulks te samen eenige erffgenamen
ab intestato zijn van voornoemde Neeltje Jacobs van Stek en als zoodanig intervenierende en
de zaak aangenomen hebbende voor Cornel is Pijl, schout en Cornelis Jansz Pij l, scheepen
van Alblasserdam, als geweezene curateurs en administrateurs over de perzoon en goederen
van de voornoemde Neeltje Jacobs van Stek en alzoo gedaagdens verweerders en eyssers int
voorszeyde cas ter andere sijde.
Parthijen versoeken regt en expeditie van justitie.
Scheepenen gehoort de mondelinge pleydooy, gezien en geëxamineert hebbende de weder zeidsche
stukken bij partijen ten processen overgelegd en geëxhibeert, mi tsgaders gelet op al 't geen waarop
in deeze te letten stond, en heeft mogen moveren na ingenomen advis van twee neutraale
regtsgeleerden, doende regt, eerstelijk in conventie, ontzeggen aan de eissers in dat cas hunnen
eisch en conclusie op ende jegens de origineele gedaagdens in derselve quali teyt gedaan en
genomen, en wijders in reconventie verklaaren de eissers in dat cas te zijn de eenige en mitsdien
universeele erfgenaamen ab intestato der gansche nalatenschap van wijlen Neeltje Jacobs van Stek
en condemneeren dienvolgende de verweerders in reconventie hunne handen meede van zoodanige
goederen welke de voornoemde Neeltje Jacobs van Stek uit kragte van de testamentaire dispositie
van haaren grootvader maternel Bastiaan Leendertsz Pijl op den 2en October 1721 voor den notaris
Cornelis Evenbli j en getuygen gepasseert mogte zijn aangekomen of  te trekken en af te houden, en
de eissers in reconventie daar mede, als met hun vrij  en eygen goed te laten doen hun wil en
welgevallen, en compenseeren de costen van deesen processen, om reedene scheepenen daar toe
moveerende, condemneeren niet te min de eissers in conventie en verweerders in reconventie in de
kosten van de zeegels, die getaxeert worden op een somme van ... [opengelaten], 't zegel tot 't
vonnis daar in begreepen.
Aldus gedaan en gearresteerd bij scheepenen van Alblasserdam en gepronuncieerdt den 2en
December 1772, present Cornelis de Kraay, Adriaan Bakker, Okker Bakker en Leendert Bakker.
In kennisse van mij.

Regtdag gehouden op den 1en July 1773.
361. Verbaal
Ingevolge den appoinctemente van den Ed. Agtb. Geregte van Alblasserdam van den 2en December
1772, verleendt op den requeste van Gerrit Bakker en Ary Bakker, volle broeders, Ocker Backer,
oom van ‘s vaders zijde, alle drie verzorgers en curateurs over de onnozele Aryaantie Bakker,
nagelaten dogter van Cornelis Leendertsz Bakker, aan den selven geregte gepresenteerd, zijn op den
1en July 1773 in judicio door schout en scheepenen van Alblasserdam, gecompareert booven
genoemde Ary Bakker en Okker Bakker in hunne voormelte qualiteyt ter eenre,
en:
Gerrit Bakker ter andere zijde, alle woonende alhier.
En verclaarde Ary Bakker en Ocker Bakker over te geven en in volle eygendom over te dragen aan
Gerrit Bakker de geheele tegenwoordige besitting van Aryaantje Bakker ' t onroerende daarvan
bestaande in  een partij landt, groot, of f verongeldende teegens vijff  mergen 436 roeden, geleegen
.... [opengelaten], met een huys staande op de gemeenelands stoep alhier, nog de helfft in een huys
en erf, staande in de Kerkstraat te Alblasserdam, met een schuurtie daar aan en een buiten
boomgaart en eyndelijk nog een stukje lands groot ontrent elff hondert 25 roeden, geleegen onder
Alblas, en welke onroerende goederen door schout en scheepenen van Alblasserdam en Alblas ider
in zijn district sijn getauxeert te samen op een somma van een duysent vier hondert en tnegentig
carol i guldens.
Waar tegens Gerrit Bakker verclaarde aan te neemen en zig te verbinden om gemelte Aryaantie
Bakker geduurende haar leven, zoo in ziekte als gesondheyt behoorlijk te onderhouden en van het
noodige te voorsien en derselver lijk ter aarde te doen verzorgen, des als deselve binnen tien jaaren
nae dato van den appoinctemente van den 2en december 1772 overlijd, Gerri t Bakker verpl igt zal
wezen ten behoeven van de vrinden en erffgenamen bij versterff, ingevolge de politieke ordonnantie
van Arjaantie Bakker op haar overlijden zullende wezen te zamen te moeten uytreyken drie en sestig
guldens voor ider vol halff  jaar dat zij minder als tien vol le jaaren nae dato van voorschreven
appoinctemente zal leeven off  sal hebben geleefft, alsmede dat denselven Gerri t Bakker zal moetten
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dragen en betalen alle de oncosten zoo nopens 't presenteeren van den requeste als nopens deesen
verbaale en transporte, beiden met den gevolge en aankleve van dien, als alle verdere kosten te
deeser saake gevallen en te vallen, niets uytgesondert.
En verclaarde Okker Bakker zig voor de nakominge en voldoeninge dezer affstand van het benefitie
ordinis excussionis te stellen borg als saakweldige en zelffschuldige voor denselven Gerrit Bakker.
En welken borg Gerrit Bakker aannam, altoos nopens desselffs borgtogt vrij, kost en schadeloos te
sullen houden.
Terwijl parthijen wederzijds voor de naerkominge deser verclaarden te verbinden hunne persoonen
en goederen als nae regten.
En verzogte hincinde approbatie en condemnatie van deesen geregte op voorenstaande verbalen.
Schout en scheepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamnieert hebbende den voorenstaande
verbaale, approbeert (v oor soo veel des noods) denselven en condemneert mitsdien partijen hincinde
in den inhoude en naerkomen van denselven. Actum den 1en July XVIIc en drie en seventig.
In kennisse van mij.

Regtdag gehouden op Maandag den 30en Maart 1778.
362. Compareerden voor schout en geregte van Alblasserdam Marrigje de Jong, eenige
nagelaten dogter en erffgenaam ab intestato van haaren vader Jan de Jong,  broeder van
wijlen de na te melden Mageltie de Jong, mitsgaders Dirk de Jong, Hendrik van der Leer, als
in huwelijk hebbende Jannigje de Jong, Hannis de Jong, Ary van Loon, als in huwelijk
hebbende Willempje de Jong, Teuna de Jong, meerderjarige en ongehuwde dogter en Gerrit
de Jong, soo voor sig selven, als instaande en de rato caveerende voor hunlieder uitlandige
schoonbroeder Jan Oly, als in huwelijk hebbende Merrigje de Jong, welke Dirk, Merrigje,
Jannigje, Hannis, Willempie, Teuna en Gerrit de Jong alle kinderen zijn van wijlen Jacob de
Jong, die insgelijks een broeder is geweest van wijlen nae te melden Magteltie de Jong, en
laatstelijk Klaas van der Heu, als in huweijk hebbende Marrigje Dankers van den Hoek,
mitsgaders Teuntie Dankers van den Hoek, weduwe van Jan van der Kuyl,  welke Merrigje en
Teuntie Dankers van den Hoek kinderen zijn van Danker van den Hoek en Marijtie de Jong, die
een zuster is geweest van wijlen de nae te meldene Magteltie de Jong, woonende alle te
Alblasserdam, uytgenomen Ary van Loon die te Rotterdam woond, en zijnde te samen bij
nuncupatie door wijlen Cornelis van Straten en Magteltie de Jong, in der tijd egtelieden, in de
maand januari 1765 gedaan, nae  het overlijden van hun beyden genoemt tot derselver
universele erffgenaam ter eenre,
en Herbert Boon, scheepen van en woonende alhier te Alblasserdam, weduwenaar van
bovengemelde Magteltie de Jong, als gezegt bevorens huysvrouwe geweest van Cornel is van
Straten en met welke Magteltie de Jong hij, Herbert Boon, in gemeenschap van goederen is
getrouwt geweest ter andere zijden.
En bekenden met den anderen over een gekomen en verdragen te zijn, dat  Herbert Boon de
erffenisse hem staande sijn huwelijk bij mutueel testament, door sijn huysvrouw gesteld, af fgestaan
hebbende derselver erffenisse off nalatenschap van sijn overleeden huysvrouwe Magteltie de Jong,
des noots zal repudieeren, gelijk hij  die verclaarde alsnog te verstoten en verlaten. En dat derhalven
de comparanten ter ene in hunne boovengemelde hoedanigheyt, ingevolge op den voet en onder de
bepalingen van boovengemelde nuncupatie, zullen zijn en blijven erffgenaam van deselve Magteltie
de Jong, en dat vervolgens den gemeenen boedel van hem, Herbert Boon, en zijn overleeden
huisvrouw Magteltie de Jong, zoo als die op het overlijden van Magteltie de Jong, voorgevallen den
10en Juny des voorleeden jaars 1777, ingevolge inventaris door hem, Herbert Boon, gemaakt is
geweest, zullen scheiden en verdelen en bij comparanten ter een en Herbert Boon ider voor de helft,
zonder dat de comparanten ter ene, eenige verdere pretensie hoegenaamt ten lasten van denselv en
Herbert Boon sijn hebbende off houdende sal werden verdeel t en genoten.
Dan, dat als eenig verschil  over die verdeeling mogt ontstaan, deselve geschillen bij monde voor
deesen geregte gebragt en daar bij  deplano, en zonder eenig figuur v an proces affgedaan,
gereguleert en uytgesproken zullen werden, en dat hier meede hunnen geschillen en het versoek om
penael bij de comparanten ter eenen aan den Hove van Holland gedaan, met allen den gevolgen en
aancleve van dien, zullen sijn af f, dood en te niet, met compensatie van kosten.
En wederzijds affstaande van relieff, reductie en alle andere behulpmiddelen, alsmeede van alle
uytvlugten,  zoo versogten wederzijds op voorenstaande overkomst en verbl ijff  condemnatie van
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deesen geregten.
Mits welken schout en geregten parthijen hincinde in den inhoude en nakominge deser
condemneeren ten dage voornoemt.
In kennisse van mij,
P.Pijl, secretaris, 1778.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 25 April 1778.
362. Jan Sterrenburgh, woonende onder Ottoland, eysser en requirant,
contra:
Adriaan Vogelezang, hospes in de herberg De Gouden Wagen te Alblasserdam, gedaagde en
gerequireerde.
Den eysser en requirant in judicio present, concludeert dat  den gedaagde en gerequireerde zal wor-
den gecondemneerd omme ten kosten van den eysser en requirant te geven getuigenis der waarheid 
en te responderen op zodanige interrogatorien als hem gedaagde en gerequireerde van weegens de 
eysser en requirant zullen worden voorgehouden in zeekere zake of proces tusschen den gemelde 
eysser en requirant als gedaagde en Jan van Beest als eisser in R.A. v oor den Ed. Agtb. gerechten 
van Ottoland lites pendent, makende in cas van contradictie wel expresselijk eisch van kosten ofte tot 
anderen.
De gerequireerde en gedaagde in juditio present, alvoorens te antwoorden excipieren of andere de-
fensie te doen, concludeert dat de eisscher zal hebben te kiezen domicilium citandi et executandi
en te stellen cautie voor de kosten beiden subject de judicature van dezen Ed. Agtb. Geregte en
verzoek mistgaders copie van eisch en dag na de leveringh.
Den eisscher en requirant verzoekt copie en dagh.
De gerequireerde en gedaagde levert copie.
Den eisscher en requirant neemt over en levert insgeli jks copie.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 9e mey 1778.
363. Adriaan Vogelenzang, hospes in de herreberg De Gouden Wagen te Alblasserdam,
gedaagde en gerequireerde,
contra:
Jan Starrenburgh, wonende te Ottolant, eisscher en requirant.
Om te antwoorden op het verzoek aan de zijde van den gedaagde en gerequireerde gedaan.
Den eisscher en requirant in judicio present, zonder zich in te laaten op de onbevoegdheid v an den
gedaagde en gerequireerde omme den eisscher in deezen met de gedane delatoire verzoeken op te
houden, presenteerd, schoon ongehouden en alleen om gevoegs wille, te zullen stellen cautie
juratoir, eligeerende domicilium citandi et executandi ten huise van Adrianus Vogelezang, hospes in
het Rechthuis alhier, en bij refus mitsgaders onder benefitie van de gedane presentatien, concludeert
ten fine van verder of anders niet ontfankelijk, cum expensis ofte tot anderen.
Van den Oever, als procureur van den gedaagde en met denzelven in juditio present, accepteert
vorenstaande presentatie en verzogte daarop condemnatie.
Den eisscher en requirant in juditio present, accepteert vorenstaande presentatie en verzogte daarop
condemnatie.
Den eisscher en requirant, in judicio present, consenteerd in de verzogte condemnatie en verzoekt
insgelijks condemnatie.
Schout en scheepenen fiat.
Den Eisscher en requirant heeft oogenbliklik de cautie juratoir gepresenteert.

364. Adriaan Vogelezang,  hospes te Alblasserdam, gedaagde en gerequireerde,
contra:
Jan Starrenburg, wonende te Ottoland en requirant.
Van den Oever, als procureur van den gedaagde en gerequireerde, en met denzelven in judicio
present, zegt dat hoe zeer de gerequireerde gedaagde zedert een geruymen tijd bij gerugte wel
vernomen heef t, dat de eysscher en requirant en Jan van Beest van den Vuylendam met elkanderen
voor den geregte van Ottoland disputeren over 't uytlossen van drie kaazen alhier op Alblasserdam,
naamentlijk of de gemelde uytlossinge  al of niet op orde en ten  bicule? van den eysscher is 
geschiet,
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de gedaagde gerequireerde nogtans completelijk  bevoegt zoude zijn, om van den eysscher en
requirant te vragen expressie in hoedanig een zake of proces het getuygenisse van hem gedaagde
gerequireerde worde gevraagt, als welke zaake of proces zoo min in de dagvaardinge als in de
conclusie van eysch van den eysscher en requirant behoorlijk is opgegeven geworden, dan dat de
gerequireerde gedaagde in veronderstellinge zijnde dat de zoo even gemelde zake wegens
uytlossinge van drie kaazen dezel fde zal zijn waar in de eysscher en requirant getuygenisse der
waarheid van hem gedaagde gerequireerde verlangt, aan de eene zijde te cordaat is, om dilatoire,
schoon allezints wettige verzoeken te doen, terwijl hij nogtans aan den anderen kant zig niet genoeg
verwonderen kan, dat de gedaagde requirant, als die zelf s wel bewust is, dat de gedaagde en
gerequireerde niet altoos en van 't  begin af bij de conversatie van hem eysscher en requirant met Jan
van Beest is present geweest, egter 't getuigenis van hem gedaagde requireert.
Dat de gedaagde gerequireerde in boven gemelde veronderstellinge mitsdien geen swarigheid maakt
te verklaaren dat hi j gedaagde gerequireerde op dingsdag den 8 Juli 1777, ontrent tusschen 5 en 7
uuren in den namiddag, zonder in den juysten ti jt te willen zijn behaalt, den eysscher en requirant
ziende aankomen, na 't land is gegaan, om de paarden van den eysscher en requirant op te haalen;
dat hij er een niet kunnende krijgen, den eysscher en requirant door eenen jongen, zonder precies te
kunnen bepalen wie, heeft laten roepen, om zelfs 't paard op te halen, dat dat paard eyndelijk
gekregen en op stal gebragt zijnde, hij gedaagde gerequireerde agter in de bakkerij van zijn huis is
gekomen en aldaar gevonden heef t den eysscher en requirant, Jan van Beest, Jacobus van den
Brande, Engeltje Starrenburg, Aartje de Zoet, zijn gedaagde gerequireerdens huysvrouw en zijn
vrouws moeder, dat hij gedaagde gerequireerde toen ter tijd wel gehoort heeft,  dat de eysscher en
requirant die in de bakkerij was met Jan van Beest, die voor aan den ingang van dezelve bakkerij
stond, in gesprek was, zonder dat hij gedaagde gerequireerde gehoort heeft waarover, als alleenlijk
dat hij denzelven Jan van Beest hoorde zeggen, ik doe 't niet, ik wil 't niet doen (of zoortgelijke
woorden, welke een weygeringe van een daad aanduyden, zonder dat hij gedaagde gerequireerde in
de juiste woorden wil behaalt zijn) en dat hij  gedaagde gerequireerde den eysscher en requirant daar
op heeft horen zeggen (zonder egter mede in de juiste bewoordinge behaalt te willen zijn) doe 't
maar, al wat er van komt neeme ik v oor mijn reekening, haal  gij ze maar, terwij l de eysscher en
requirant te gelijken t ijd tegens hem gedaagde gerequireerde zeyde, kom Adriaan, tap eens een kan
bier (al mede in zin en substantie) en dat hij gedaagde gerequireerde terstond daarop is heen gegaan
om bier te tappen, kunnende hij  gedaagde gerequireerde zig niets meer van 't gesprek van den
eysscher en requirant met Jan van Beest op dat tijdstip herinneren, wel wetende egter, dat zij  onder
malkanderen voor het vertrek van den eysscher en requirant, drie a vier kannen bier hebben
gedronken.
Mits welke en andere redenen en middelen des noods hier nader bij te voegen, de gedaagde en
gerequireerde, alvorens te antwoorden, doende presentatie, verklaarde bereid en te vrede te zijn om,
ingevalle de eysser en requirant des gedaagdens gerequireerdens getuigenisse verlangt in
bovengemelde zaake, aan denzelven ten kosten van hem eysscher en requirant en mits hij refundere
de kosten van hem gedaagde gerequireerde, ter taxatie of moderatie van dezen Ed. Agtb. geregte, te
geven of ten behoeven van denzelven te passeren behoorlijke attestatie of verklaaringe in voegen
bovengemelt , dan bij aldien de eysscher en requirant, niet tegenstaande bovengemelt aanbod hem
gedaagde gerequireerde liever zoude mogen willen hooren op interrogatorien, doende de gedaagde
gerequireerde in dat geval  nader aanbod, verklaarde bereid en te v reden te zijn, om ten kosten van
den eysscher en requirant en mits dezelve aan hem gedaagde gerequireerde zijne kosten ter taxatie
en moderatie als boven refundere, te geven getuygenisse der waarheid en responderen op zoodanig
interrogatorien als aan hem van wegen den eysscher en requirant zullen woren voorgehouden in de
zake bij des eysschers en requirants conclusie van eysch in 't generaal gemelt, mits dat aan hem
gedaagde gerequireerde alvorens zal worden gegeven copie van dezelve interrogatorien,
sustinerende met de voorschreve alternative presentatien te kunnen en te mogen volstaan, en dat
zulks alzoo zal worden verklaart, en bij refus mitsgaders onder beneficie van dezelve antwoordende
concludeerde ten fine van verders of anders niet ontfankelijk en dat des eysschers en requirants
verderen of anderen eysch en conclusie zal worden ontzegt cum expensis ofte tot anderen etc.
Den Eysscher en requirant versoekt copie. Van den Oev er, voor de gedaagde en gerequireerde,
dient, den eysscher en requirant neemt over.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 23e Mey 1778.
365. Jan Starrenberg, woonende te Ottoland, eysscher en requirant, omme getuygenisse der
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waarheydt,
contra:
Adrianus Vogelzang, hospes te Alblasserdam, gedaagde en gerequireerde in 't zelve cas.
Omme te repl iceeren.

366. Compareerde voor den Edele Achtbaare geregte van Alblasserdam Thomas de Moor, als
procureur van Jan Starrenburgh, woonende te Ottolandt, eisscher en requirant, omme
getuygenis der waerheydt,
contra:
Adriaan Vogelzang, hospes te Alblasserdam, gedaagde en gerequireerde in 't voorszeyde cas.
Ende affslaande de middelen van des gedaagdens en gerequireerdens conclusie van presentatie en
antwoord bij mere denegatie, impertinentie en irrelevantie, mitsgaders refuseerende de presentatie
en middelen in de gemelde conclusie verv at, als eenemaal captieus en insuff icant, persisteerde voor
replicq, makende wel expresselijk eisch van kosten ofte tot anderen etc.
Is getekent: Thomas de Moor, procureur.
Van den Oever, als procureur van den gedaagde en gerequireerde, versoekt copie en persisteerd
voor duplicq.
Thomas de Moor, als procureur van den eisscher en requirant, consenteert in de versogte copie en
levert deselve in judicio over.

367. Jan van Beest, woonende te Molenaarsgraave, eysser in een proces, hangende voor den
geregte van Ottoland,
contra:
Jan Starrenberg, woonende te Ottoland, gedaagde in ' t zelve proces.
Van den Oever, als procureur v an den eisscher, zegt ingevolge zijne advertentie den 16e Mey 1778
aan den gedaagde ter rolle te Ottoland gedaan, zi jne getuygen, met name Eliesabet van den
Houting, weduwe van Jan Diepenbrugge, Johanna Diepenbrugge, huysvrouw van Adriaan Vogelzang
en Cornelis van der Leeden, alhier  te sisteeren, ten eynde derselver verclaring den 8e Mey 1778 ten
behoeven van den eisscher gegeeven te recoleren en door parthij des geliev enden op contra vragen
te kunnen werden gehoort.
Op heeden door de drie boven genoemde getuygen derselver attestatie in judit io beëdigt, ten
bijwesen van den procureur Thomas de Moor.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 6en Juny 1778.
368. Jan Sterrenburg, woonende te Ottolant, eysscher en requirant omme getuygenisse der
waarheyt,
contra:
Adrianus Vogelzang, hospes te Alblasserdam, gedaagde en gerequireerde int selve cas.
Parti jen hincsiende verzoeken naar gedane pladoyen vonnis.
Scheepenen, gehoort  de mondelinge pleydooy, houdende de zaaken in advis.
Ordonneeren aan partijen ider in te leggen vier zilveren ducatons om de kosten te v inden tot het
innemen van adv is van neutrale regtsgeleerden.

Regtdag gehouden op Vrijdag den 21 Augustus 1778.
369. Jan Starrenburg, woonende te Ottoland, eysscher en requirant, omme getuygenisse der
waerheyd,
contra:
Adriaan Vogelzang, hospes te Alblasserdam, gedaagde en gerequireerde in 't zelve cas.
Schout en scheepenen van Alblasserdam, gehoort hebbende de mondelinge pleydooyen, mitsgaders
gezien ende geëxamineert hebbende de notulen en dingtalen en verdere overgelegde beschijden en
gelet hebbende waar op in deezen te letten stonde, en eenigsints konden offte mogte moveeren,
doende regt, condemneren den gedaagde en gerequireerde ten kosten van den eysscher en requirant
te geven getuygenis der waarheyd en te respondeeren op soodanige interrogatorien als hem
gedaagde en gerequireerde van wegen den eysscher en requirant zullen werden voorgehouden, in
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zeekere zaaken, off proces tusschen den gemelde eysscher in rauw-actie voor den Ed. Agtb. geregte
van Ottoland litis pendent nae dat alvoorens aan den gedaagde en gerquireerde in deezen
affzonderli jk sal sijn gegeeven v isie en lecture van de articulen, op welken den eysscher en requirant
den gedaagde en gerequireerde zal willen hooren, off  ingevalle den gedaagde en gerequireerde
selve niet mogte konnen lezen, nae dat alvoorens de lecture van dezelve articulen door den
secretaris in derselver samenhang voor den gedaagde en gerequireerde sal sijn gedaan, en
compenseeren de kosten van deezen diff erente om reedenen en condemneerende niet te min den
eysscher en requirant in de kosten van de zegels, welke bij deesen getauxeert  worden op eene
gulden en agtien stuyvers, het zegel v an het vonnis daar onder begreepen.
Aldus gearresteert en gepronuncieert den 21 Augustus 1778.

370. Den twee en twintigsten Augustus 1778 compareerde ter secretarie van Alblasserdam
Abraham Adrianus van den Oever, als procureur van Adriaan Vogelzang, dewelke hem verklaarde te
stellen appellant van vorenstaande vonnis van schout en schepenen van Alblasserdam, aan den
Hove van Hollant ofte den Hove en Hoge Vierschare van Zuithollant.

371. Op heeden den 28 Augustus 1778 compareerden ter secretarie van Alblasserdam Thomas de
Moor, als procureur van Jan Starrenberg, dewelke verclaarden sig te stellen appellant off  reformant
aan den Ed. Hove van Hollandt, van het bovenstaande vonnis, protesteerende wel expresselijk van
attentaten in dien in prejudi tie van deese sijne appelatie ietwes zoude moogen worden ondernomen.

Regtdag gehouden op Donderdag den 12 November 1778.
372. Ary van der Voet, wonende alhier, en Ary Visser, wonende te Slidrecht, impetranten van
admissie pro deo en eysschers,
contra:
Cornelis Hagendijk, mede wonende alhier, gedaagde.
Van den Oever, als procureur v an de eysscher, zeide dat den gedaagde aan hun mondeling hat
besteed, te weten:
aan den eysscher Ary van der Voet het rijden van eenige schaften aarden van de visch markt te
Vlaardingen op de Schenkelkade, voor twee guldens en twee stuyvers de schaft;
en aan den eysscher Ary Visser het vletten dier aarden voor eene gulden en tien stuyvers insgelijks
de schaft.
dat door den eysscher Ary van der Voet op den voet dier besteding is gereden twee hondert vijf f en
dertig en eenen halven schaften aarde en dat dat daar voor door hem tot hier toe maar is ontfangen
eens twee hondert en agt en eens een hondert vier en zeventig guldens en negen stuyvers, en dus te
zaamen drie hondert twee en tagtig guldens en negen stuyvers, en dat hem dienvolgende uyt
hoofden als boven nog deugdelijk komt een hondert twaalff  guldens en twee stuyvers. Dat door den
eysscher Ary Visser insgelijks in gevolgen bovengemelte besteding is gevlet twee hondert en dertig
schafte aarden. Dan, dat door die mede daar voor maar is ontfangen twee hondert vijf en zeventig
gulden en vijf  stuyvers en dat hem overzulks al mede nog te regt komt negen en zestig guldens en
vijf tien stuyvers. dat zi j mitsdien bil lik hadden verwagt dat gemelten gedaagden aan hun ider allange
zouden hebben voldaan het overschot t'welk zij als boven ter zelver zaken v an hem nog te vorderen
hebben. Dat zij tot hunne merkelijke verwondering daar in door hem op gansch geen gratieusche
wijsen tot hier toe zijn teleur gesteld van hem gedaagde. Nog door v riendelijke interpellatien, nog
door geregtelijke aanmaningen iets anders hebbende kunnen erlangen dan alleen eene erkentenis
van voormelte mondelinge besteding en overkomst, zelfs in juditio van dezen Ed. Agtb. Geregte
conform gemelte opgave door hem gedaagde gedaan, en dat zijlieden dienvolgende wilden zij zig
niet langer door eene hartnekkige op een gansch onregtmatige wijze van het hunne ontret zien, zig
genootzaakt hadden gevonden den weg van regten te moeten inslaan. Dan, dat zij alvorens door
hunne armoede met hunner handen arbeyt de kost moetende winnen, buyten staat wezende eenige
zegels off proces kosten te kunnen dragen, te raden waren geworden en de vrijheydt hadden
genomen van deze Edelen Agtb. geregten te verzoeken oorlof  om ter gemelten zaken pro deo en
zulk ook zonder gebruyk van zegels bedient te mogen werden, met dat wel verwagt gevolg, dat aan
hun dit hun gedaan verzoek door dezen Ed. Agtb.  geregte, na daar op alvorens het belang van den
gedaagde te hebben gerequireert, was toegestaan, mits welke en andere, ist noot in tijd en wij len hier
nog nader bij te voegen redenen en middelen, voornoemde procureur namens boven eisch doende,
concludeert, dat den gedaagde zal werden gecondemneert om aan den eischer Ary van der Voet, ter
zake bovengemelt te voldoen ƒ 112:2:0 en aan den eysscher Ary Visser mede ter gemelten zake ƒ
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69:15:0 onder affslag nogtans van hetgeen den gedaagde off op beiden, off  op een van beiden de
geëiste sommen uyt eenige hoofden den regten genoeg zou mogen kunnen aantoonen daar op tot
affslag te moeten strekken, alles ten defini tive met de intressen tot vier ten hondert in t'jaar zedert de
begonnen regtspleging en tot de volle voldoeninge te geduuren. Makende mede wel uytdrukkelijk
eysch van kosten ofte tot anderen etc.
Den gedaagde, in judicio present, versogt behoudens exceptie en defensie, copie van eysch. Van
den Oever dient van dezelve. Den gedaagde neemt over.

Regtdag gehouden op Donderdag den 26 November 1778
373. Ary van der Voet, wonende alhier en Arie Visser, wonende te Sliedrecht, impetranten van
admissie pro deo, eisschers,
contra:
Cornelis Hagendijk, mede wonende alhier, gedaagde.
Om te antwoorden.
Van den Oever versogte, vermi ts de gedaagde in judicio present in gebreke blij ft te antwoorden,
verstek van antwoord en voor proffi jt daarvan admissie tot het verdienen v an interdit met de
verif icatien daar toe dienende.
Factum est en in judicio voldaan het geëyste cum expensis door de gedaagdens.

Regtdag gehouden op woensdag den 15e December 1779.
374. Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en procureur alhier, als bij
appoinctement van den Ed. Agtb. Geregten van Alblasserdam van den elfden November 1779
aangestelden curator ad lites over de persone van Marigje de Jong, verlaten huysvrouw van
Johannis Verwaart, wonende te Alblasserdam en nog derhalve Marigje de Jong met haren
gemelten curator geadsisteerd, eyschers in cas van malitieuse desertie,
contra:
denselven Johannis Verwaart, gewoont hebbende te Alblasserdam, gedaagden in het selfde
cas, bij edicte.
Van den Oever, als procureur v an de eysscherse zeyde:
Art. 1 Dat de eyscherse Marigje de Jong met den gedaagden in wettig huweli jk is getreden.
2. Dan, dat de gedaagden na dat zij met den anderen een kint v erwekt hadden, t'welk nog in leven

is, zig eenigen tijd geleden van haar een geruymen tijd had geabsenteerd.
3. Zonder aan haar eenig berigt te geven off laten toekomen van de oorzaak waarom off werwaarts

hij was vertrokken.
4. Dat hij gedaagden vervolgens weder te Alblasserdam terug gekomen zijnde, in plaats van (zoo

als de natuur, billikheyt  en regtmatigheyt vorderde, en min ongetwijfelt zoude hebben moeten
vertrouwen) tot zijn vrouw en kindt weder te keeren,

5. hadt kunnen goetvinden om zig, zonder naar zijn vrouw off kint om te zien, bij requeste te
addresseren aan UwEd. Agtb. en daar bij te kennen te geven,

6. dat hij quasie ter oirzake van haar zeer slegt gedrag,
7. tot zijne innige smerte zig in de onvermijdelijke nootzaken bevont van tegens zijne gemelte

vrouw provisioneel tot scheydinge van tafel, bet, bijwoninge en goederen in regten te moeten
treden.

8. dat dit request aan haar eyscherse geëxploteert, en zig ingev olgen een door UwEd. Agtb. daar op
geslagen appoinctement op eene daar op geordonneerde comparitie, met haren man voor UwEd
Agtb. verschenen zijnde,

9. zij niet ongemakkelijk, zoo aan UwEd. Agtb.
10 als aan haren gemelten man, den gedaagde in desen,
11. het onwaaragtige van zijn voorgevens, daar bij gedaan, en het verfoeyelijke van zijne handelwijs

ten haren opzigte en met betrekking tot zijn kindt, tot zijne beschaming ten klaarsten zoude
hebben kunnen aantoonen.

12. Dat zij ten duydelij ksten begreep, dat zulks meest zoude hebben gedient om haren man, den
gedaagden in desen, te meer van haar te verwijderen,

13. in plaatse van hem te verbeteren en tot inkeer te brengen,
14. en dat zij haar (niets meer verlangende als met hem als het egtenlieden betaamt t'zaam te

wonen) mitsdien daar van opzettelijk had onthouden,
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15. in tegendeel liever verkozen met  voorbijziening en hartelijke vergeving van alle hetgeen door
denzelven haren man tegens haar was misdreven, alles aan te wenden

16. om haren gemelten man tot inkeer te brengen, te verbeteren en weder te bewegen om voortaan
zoo met haar eyscherse als zijn kindt, v olgens zijne schuldige verpl igting te handelen.

17. Dat zulks ook doen ter tijd, tot  haare innige blijtschap, tot z ijn gevolg hat gehad, dat haren meer
gemelten man zig uyterlijk genegen had getoondt, om weder, invoegen het een egte man en
vrouw betaamt, met haar zaam te wonen.

18. Dat dit haar genoegen maar zeer korten ti jd heeft mogen duuren.
19. Alzoo t'aan haren meenigvuldig gemelten man, den gedaagden in desen, maar zeer weynig tijds

daar aan heeft kunnen goet dunken, om haar eysscheresse en zijn meermaal gemelt kindt
andermaal zonder eenige de alderminste reden,

20. met medeneming zelfs van een gedeelte hunner te zaam toebehorende bezitting te verlaten,
21. zonder aan haar eenige berigt te laten off  te zenden werwaarts hij was vertrokken.
22. Dat zij geduurende een langen tijd niets van hem heeft  kunnen ontdekken, dan dat hij na een

geruymen tijds verloop, zoo als zij is ontwaar geworden, weder te Alblas was terug te komen.
23. dat zij daarop na hem hebbende te laten v ernemen, hij wel voor ontrent een uur aan haar een

visite heef t gegeven, zonder dat zij  hem egter heeft kunnen bewegen weder bij haar te komen,
om met haar zaam te wonen,

24. nemaar in tegendeel, dat hij  heeft kunnen goetvinden na verloop van maar weynige dagen weder
van Alblas te vertrekken,

25. zonder aan haar mede van dit  zijn vert rek eenig berigt te laten, of f doen komen.
26. Dat zij vervolgens van denselven haren dilwerf gemelten man nimmer na die tijd,  wat moeyten

ook door haar is aangewent,
27. eenig kondtschap heeft kunnen krijgen.
28. Dat zij eysseresse mitsdien zig aan UEd Agtb. bi j requeste hebbende geadresseerd, ten eynde

een curator ad lites over haar te bekomen,
29. en tegen gemelten haren man als een quaatwill ige verlater  te kunnen procederen,
30. weynige dagen nadat aan haar zoo even gemelte verzoek was toegestaan is geinformeert

geworden van den inhout van een missive,
31. door gemelten haren man aan den procureur Van den Oever, haren curator in desen,

geschreven,
32. en waar uyt op een klare en overtuygende wijse blijkbaar is, dat hij in den volsten zin voor een

quaatwilligen verlater moet gehouden worden.
Mits welken en anderen redene en middelen in ti jd en wijlen des noods nader te allegeren
voornoemde procureur,  namens boven eysch doende, concludeert, dat de gedaagde bij  vonnisse van
dezen geregten zal worden verklaart te zijn een kwaatwillige verlater zijner huysvrouw, de eysserse in
desen, en dat mitsdien t'huwelijk tussen de eysscherse en den geaagde aangegaan, dadelijk is
gedissolveert en de gedaagde verv allen van alle zoodanige regten en voordelen als hem uyt kragten
van t'gemelde huwelijk andersints toekwamen, en eyndelijk dat  de eysscherse zal worden toegelaten,
om des goetvindende, een ander huwelijk aan te gaan. Makende wel expresselijk eysch van kosten,
ofte tot andere etc.
Van den Oever, als procureur v an de eysscherse, verzogt vermits de non comparitie v an den
gedaagden bij edicte het eerste default  en admissie van een tweede citatie mede bij edicte.
Schepenen fiat.

Regtdag gehouden op woensdag den 5 January 1780
375. Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en procureur alhier, als bij
appoinctement van den Ed. Agtb. Geregten van Alblasserdam van den elfden November 1779
aangestelden curator ad lites over de persoon van Marigje de Jong,  verlaten huysvrouw van
Johannis Verwaart, wonende te Alblasserdam en nog derhalve Marigje de Jong met haren
gemelten curator geadsisteerd, eyschers in cas van malitieuse desertie,
contra:
denselven Johannis Verwaart, gewoont hebbende te Alblasserdam, gedaagden in het selfde
cas, bij edicte.
Om het tweede default te zien decerneren. Van den Oever, als procureur van de eysserse, versogt,
vermi ts de non comparitie van den gedaagde, bij edicte het tweede default en admissie tot het doen
van een derde dagvaarding, mede bij edict.
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Scheepenen fiat.

Regtdag gehouden op woensdag den 26e januari 1780.
376. Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en procureur alhier, als bij
appoinctement van den Ed. Agtb. Geregten van Alblasserdam van den elfden November 1779
aangestelden curator ad lites over de persoon van Marigje de Jong,  verlaten huysvrouw van
Johannis Verwaart, wonende te Alblasserdam en nog derhalve Marigje de Jong met haren
gemelten curator geadsisteerd, eyschers in cas van malitieuse desertie,
contra:
denselven Johannis Verwaart, gewoont hebbende te Alblasserdam, gedaagden in het selfde
cas, bij edicte.
Om het derde defaul t te zien decerneren. Van den Oever, als procureur van de eysscherse, versogte,
vermi ts de non comparitie van de gedaagde bij edicte het derde default,  en voor proff ijt daarvan
admissie tot het doen van een vierde citat ie ex super abundantie, mede bij  edicte.
Schepenen fiat.

Regtdag gehouden op woesndag den 16e February 1780.
377. Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en procureur alhier, als bij
appoinctement van den Ed. Agtb. Geregten van Alblasserdam van den elfden November 1779
aangestelden curator ad lites over de persoon van Marigje de Jong,  verlaten huysvrouw van
Johannis Verwaart, wonende te Alblasserdam en nog derhalve Marigje de Jong met haren
gemelten curator geadsisteerd, eyschers in cas van malitieuse desertie,
contra:
denselven Johannis Verwaart, gewoont hebbende te Alblasserdam, gedaagden in het selfde
cas, bij edicte.
Om het v ierde default ex super abundanti te zien decerneren.
Van den Oever, als procureur v an de eyscherse, versogt, vermits de non comparitie v an den
gedaagde bij edicte het v ierde default ex super abundanti en voor profij t daar van admissie tot het
over dienen van intendith met de verificatie daartoe dienende.
Scheepenen fiat.

Regtdag gehouden op woensdag den 8 Maart 1780.
378. Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en procureur alhier, als bij
appoinctement van den Ed. Agtb. Geregten van Alblasserdam van den elfden November 1779
aangestelden curator ad lites over de persoon van Marigje de Jong,  verlaten huysvrouw van
Johannis Verwaart, wonende te Alblasserdam en nog derhalve Marigje de Jong met haren
gemelten curator geadsisteerd, eyschers in cas van malitieuse desertie,
contra:
denselven Johannis Verwaart, gewoont hebbende te Alblasserdam, gedaagden in het selfde
cas, bij edicte.
Van den Oever, als procureur v an de eyscherse, dient van interdit  met de veri ficatien daar toe
dienende.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 22 April 1780.
379. Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en procureur alhier, als bij
appoinctement van den Ed. Agtb. Geregten van Alblasserdam van den elfden November 1779
aangestelden curator ad lites over de persoon van Marigje de Jong,  verlaten huysvrouw van
Johannis Verwaart, wonende te Alblasserdam en nog derhalve Marigje de Jong met haren
gemelten curator geadsisteerd, eyschers in cas van malitieuse desertie,
contra:
denselven Johannis Verwaart, gewoont hebbende te Alblasserdam, gedaagden in het selfde
cas, bij edicte.
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Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende den inthendith,
overgegeven uyt naam en van wegenss Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en
procureur alhier, als bij appoinctement van dezen edel Agtb. geregte in dato 11 November 1779
aangestelde curator ad lites over de persone van Marigje de Jong, verlaten huysvrouw van Johannis
Verwaart, wonende alhier op dezen dorpe, en nog uyt naam van dezelve Marigje de Jong met haren
gemelden curator geadsisteert, eysschers in cas van malitieuse desertie, contra denselven Johannis
Verwaart,  gewoont hebbende binnen desen voorszeyde dorpen, gedaagde in t'zelve cas, bij edicte
en defaillant, alsmede de stukken en bescheyden tot verificatie van den voorszeyde interdit
overgelegt, en gelt hebbende op alles waarop in dezen te letten stond, en eenigsints konde off mogte
moveren, doende regt, verklaren den gedaagde bij edicte en defaillant te zijn versteeken van alle
exceptien declinatoir, dilatoir en peremptoir, defensien en weren van regten, die denselven in deezen
had kunnen off mogen doen en neemen, verklaren voorts den gedaagde bij edicte en defaillant te
zijn een kwaatwillige verlater van zi jne huysvrouw, de eysscheresse in dezen, en mitsdien dat het
huwelijk tussen de eysscheresse en den gedaagde aangegaan, dadelijk is gedissolveert en gedaagde
en defaillant v ervallen v an alle zoodanige regten en voordeelen als hem uyt kragte van t'gemelde
huwelijk andersints toekwamen, alsmede dat aan de eysscherse werd toegelaten om des
goedvindende een ander huwelijk aan te gaan en condemneren de gedaagde en defaillant voorts in
de kosten van dezen procedure, desnoods ter tauxatie en moderatie van desen Ed. Agtb. geregten.
Aldus gearresteert en gepronuncieert den 22e April 1780.
In kennisse van mij,
Cornelis Alidanus Pijl , secretaris, 1780.

Regtdag gehouden op woensdag den 7 Maart 1781.
380. Pieter van Wijen, wonende te Alblasserdam,
contra:
Krijn Jansz de Kraay, schepen en Eldert Maat in hoedanigheyt als mede geinstitueerde
erffgenaam en hen in de possessie gestelt hebbende van den boedel  en nalatenschap van
wijlen Aryaantje Breur, in leven weduwe van Cornelis de Kraay, beyde mede wonende te
Alblasserdam, gedaagdens.
Van den Oever als procureur van de eysscher zeyde:
artikel 
1) dat Aryaantje Breur, weduwe van Cornelis de Kraay,
2) gewoont hebbende en alhier overleden te Alblasserdam,
3) bij haar testament den agt en twintigste October 1779
4) voor Cornelis Pij l als notaris te Alblasserdam en getuygen verleden,
5) aan haar heeft behouden den magt en faculteyt,
6) om hetselve haar testament te mogen veranderen,
7) de daarbij gemaakte legaten en prælegaten te vermeerderen of f verminderen,
8) ook om dezelve te herroepen en vernietigen,
9) alsmede om andere en meerdere te maken,
10) zoo zij te raden worden zou,
11) hetzij bij aantekening op de grosse van dat testament,
12) off bij  andere haare handschriften met of f zonder getuyge,
13) off bij  openbaare acten,
14) zoo zij te raden worden zou en hoedanig daar van zoude komen te blijken,
15) willende dat al hetzelve van de kragt en waarde gehouden zoude worden,
16) off ’t in hetzelve testament stond geinsereert,
17) dat dezelve vervolgens eenige tijd voor haar sterven aan hem voor haar ziekbedde zit tende

heeft gezegt,
18) dat men na haar overl ijden in het van haar bewoond wordende huys eenig gelt begraven zoude

vinden,
19) en wel op twee onderscheyden plaatsen, te weten,
20) voor de trap van de zolder, en
21) agter de trap in de kelder,
22) dat hetselve aldaar begraven leggende en na haar overlijden gevonden zullende werden gelt,

moet worden genoten,
23) door hem eyscher en den eerste gedaagden Krijn Jansz de Kraay,
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24) en wel yder van hun beyde voor zoodanig gedeelte,
25) als blijken zoude van haar begeert te wezen bij eene onderhantse dispositie, off dispositien die

zij aan hem eysscher zeyde deswegens gemaakt te hebben,
26) en welke zij hem eysscher wijder te kennen gaff, dat men na haar afsterven zoude vinden in

een kisje op de zolder staande,
27) dat hij eyscher voorts na haar doot in het zekere zoo hij vertrouwt is geinformeert,
28) dat het gemelte gelt op de v oorgemelte twee plaatzen door de gedaagdens is gevonden

geworden,
29) dat hij dien volgende ontwijffelbaar hat verwagt,
30) dat de gedaagdens niet zoude hebben nagelaten om aan hem eysscher ten zijne verzoeke te

geven,
31) visie en lectuur, gelijk ook desnoots copie ten zijne redelijke kosten van de gemelte

onderhantse dispositie off dispositien,
32) mitsgaders overgave van zodanige gedeelte van hetzelve begraven gevonde gelt,
33) als hem ingevolge die dispositie off  dispositien bevonde wert te komen,
34) dog dat de gedaagdens daar van tot heden waren gebleven weygerig en in gebreeken,
35) op voorgeven quasie dat eene dergelijke dispositie off  dispositien van hun in den boedel van

wijlen gemelte Aryaantje Breur niet gevonden zoude wezen,
36) dan aan de waarheyt van welk voorgeven hij eysscher hoe zeer hij anders de gedaagdens voor

luyden van eer en goede trouw is houdende,
37) tot hier toe heeft gemeent te mogen twijff elen,
38) deels ter oorzake van het hier v ooren gemelte, door de overledene aan hem te kennen

gegeven,
39) deels uyt hoofden van het vinden door de gedaagdens van het begraven gelt,
40) juyst op de aan hem door de ov erledenen gezeyde plaats,
41) weshalven hij te raden is geworden tot zijne eygen overtuyging en om ten eene maal uyt die

wijffel ing te geraken,
42) de gedaagdens voor UwEd Agtb. op te roepen.
Mits welke en andere is t'noodt in tijd en wijlen hier nog nader bij te brengen redenen en middelen
alvorens eysch te doen, doende eeds aanbod, waar bij den eysscher verklaart bereyt en te vreden te
zijn om in tegenwoordigheydt van de gedaagdens, voor zoo verre die daar tegenwoordig zullen
wezen, met plegtige eeden te sweeren en verklaren de waarheyt van het hier vooren van art. 17 tot
26 ingeslooten geposeerde en onder beneficie van dezelve aanbieding van eede eysch doende,
concludeert dat de gedagadens als zig in de possessie gestelt hebbende van de boedel van de
overledene Aryaantje Breur zullen worden gecondemneert, om aan hem eysscher te geven visie en
lecture, gelijk ook des noods copie of f copien ten zijne redelijke kosten van zoodanige onderhandse
dispositie off dispositien als er door de gedaagdens in den boedel van wijlen gemelte Aryaantje Breur
ten zijnen voordele maar enigsints zullen zijn gevonden, alsmede overgave van het gunt hem uyt
kragte van dezelve dispositie off dispositien in eeniger manieren bevonden zal worden te komen.
En bij zoo verre de gedaagdens mogten bijven voorgeven dat zoodanige onderhantse dispositie off
dispositien in den boedel van wijlen gemelte Aryaantje Breur door henlieden niet gevonden mogte
wezen, zoo concludeert dat de gedaagdens in dat geval zullen worden gecondemneert zig onder
eede deswegens te moeten zuyveren met verklaring tevens van dezelve dispositie off dispositien niet
ter quader trouw, nog door hun schuld nog verzuym weerloos geworden te zijn, dewijl den eysscher in
zoodanig geval en de gedaagdens denselven aan hun gedefereerd eed kunnende en willende
presteren, verklaarde niet  alleen daar mede volkomen genoegen te zullen nemen, en van zijne
sustenue te zullen affzien, maar ook tevens te zullen voldoen, zoo als hij al mede verklaart aan te
bieden, de kosten ten dezer zaken gevallen.
Makende in tegendeel in val van contradictie wel uytdrukkelijk eysch van kosten off tot andere etc.
De gedaagdens, in judicio present, zonder zig eenigsints uyt te laten over het bij  middelen der
voorenstaande conclusie van eysch geposeerde, verklaren, schoon geheel en al ongehouden en
alleen om gevoegs willen, bereyt ende te vreden te zi jn van den aan hun bij dezelve conclusie van
eysch gedefereerden eedt te presteren en om dienvolgende onder plegtigen eeden in
tegenwoordigheyt van den eysscher, als die daar bij present wil wezen, te sweeren, en verk laren dat
zoodanig onderhandse dispositie off dispositien als waar van bij eysch word melding gemaakt, in den
boedel van wijlen de daarbij gemelte Aryaantje Breur door henlieden niet zijn off is gevonden, gelijk
ook dat zij deselve dispositien off dispositie niet ter quader trouwe, nog door hunnen schuld, nog
verzuym weerloos geworden zijn, dan niet anders dan onder deze mits doende dezelfde prestatie dat
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den eyscher ingevolge zijne verklaring daarmede volkomen genoegen neemt van zijne sustenue
afsiet en ook tevens voldoet alle de kosten ter dezer zake gev allen, verzoekende daar op in dier
voegen condemnatie.
Van den Oever voor de eyscher accepteert voorenstaande presentatie van de gedaagdens, zoo als
die legt en verzogt  daarop mede condemnatie.
Schout en scheepenen fiat.
De gedaagdens verklaren zig tot het doen van vorenstaande eed te sisteren.
Van den Oever voor den eyscher en met denselven in judicio tegenwoordig verklaart die voor
afgelegt te houden.

Regtdag gehouden op woensdag den 13 April 1781.
381. Verbaal
Ingevolgen den mondel ingen appoinctementen van den Ed. Agtb. geregte van Alblasserdam, zijn op
heden den 13e April 1781, bij continuatie voor ons, schout en scheepenen van Alblasserdam,
gekomen Johannis de Vos, wonende alhier te Alblasserdam, ter eenre,
en
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als bij appoinctement
van den Ed. Agtb. geregte van Alblasserdam aangestelde curator ad lites over de persone van
Maggeltje van der Hut, huysvrouw van voorgemelte Johannis de Vos, en nog dezelve
Maggeltje van der Hut ten dezen door haren gemelte curator bijgestaan, ter andere zijde.
Te kennen gevende dat zij , Johannis de Vos en Maggeltje van der Hut, ter oorzaken dat Johannis de
Vos zig dagelijks op eene verregaande wijsen in het m isbruyk van den drank en aan daar door
veroorzaakt wordende verwaarloozing zijner zaken te buyten ging en schuldig maakte, raadsaamste
hadden geoordeelt ter verdere vermijding v an oneenigheden, welke reets zeer hoog tussen hun
geklommen waren, niet langer saam te wonen, maar van elkanderen te scheyden van tafel, bet,
bijwoning en goederen, dan dat zijlieden door tusschenspreeken van ons schout en scheepenen, als
door de sterke betuygingen en beloften van beterschap door gemelte Johannis de Vos aan haar
Maggeltje van der Hut gedaan, nader waren verdragen om die voorgenomen scheyding voor als nog
uyt te stellen, dan niet anders, als in dezer voegen, namentlijk:
Dat zij met hunne samenwoning als man en vrouw toestaat en betaamt zoude bli jven continueren tot
zoolange ende ter tijd toe als Johannis de Vos ordentelijk en zoo als het behoort zoude gedragen,
zonder zig in het misbruyk van den drank als geschiet te buyten te gaan.
Dan, dat bij aldien en wanneer Johannis de Vos onverhoopt tegens zijne gedaane beloften hem
weder aan het misbruyk van den drank en verwaarlosing zijner zaken mogt overgeven zoodanig dat
daar van ten genoegen van dezen Ed.  Agtb. geregte zouden komen te blij ken, hun huwelijk als dan
zoude zijn gescheyden van tafel, bet, bijwoning en goederen, zoo als zij lieden nu voor alsdan
verklaren hetzelve van tafel, bet, bi jwoning en goederen te houden voor gescheyden, en wel op de
volgende bedinge:
Dat Johannis de Vos zal uytgaan met en naar hem nemen en hebben en behouden zal alle hetgeen
maar eenigsints tot zijn winkel en verwerij behoort, niets hoegenaamt uytgezondert, benevens een
bet en toebehoren, gelijk ook alle zijne kleederen en sieraden tot zijn lijff  gebruyk en versieringe
behorende, off tijde der scheyding behoort en geschikt zullende wezen, dewijl daar tegens door hem
voor zijne rekening en ten zijnen laste zullen moeten worden genomen alle de schulden die ter zake
van zijn v erwerij en verf fwinkel maar eenigsints tijde der scheyding te betalen zullen staan.
Dat Maggeltje van der Hut daar tegens zal blijven in het volle bezit van alle het overige tot hunnen
gemeenen boedel, zoo van baten als lasten behorende, niets hoegenaamt uytgezondert, zonder dat
Johannis de Vos daar op ietwes, uyt wat hoofden ook ‘ t wezen mogt, zal hebben off behouden.
Dat Maggeltje van der Hut ten haren lasten zal hebben en voor haar rekening al leen behoorlijk zal
moeten opvoeden en onderhouden de kind of f kinderen, welke tijde van die scheyding door haren
man Johannis de Vos, in leven aan haar zullen zijn verwekt.
Dat Maggeltje van der Hut zal zijn ontslaagen, zoo als zij nu voor als dan wel uytdrukkelijk wort
ontslagen, uyt de maritale magt en dat dezelve mistdien als dan bevoegt zal wezen, gelijk zij
mitsdien wordt geuathoriseert haar zelv en en haare goederen, als een ongehuwde meerderjarige
vrouw zelve te mogen beheeren en allerley handelingen, geene uytgezondert, te mogen aangaan.
En dat de eene voor des anders schulden nog verbintenissen na die te vallen scheyding te maken, in
geenerley wijzen zal verbonden nog aansprakelijk zijn, en dat mitsdien, zoo als men wederzijds
verzogt, dat alsdan geschieden mogen, de noodige publicatien daartoe te dier t ijd mogen worden
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gedaan.
Ende verzogte wederzijdse partijen de approbatie en condemnatie van dezen Ed. Agtb. geregten op
vorenstaande verbaal.
Schout en scheepenen, gezien ende geëxamineert hebbende vorenstaande verbaal, en gehoort de
wederzijdse verzogte approbatie en condemnatie van partijen, approberen hetzelve en condemneren
de wederzijdse partijen den inhouden en naarkomen daar van.
In kennisse van mi j, secretaris,
Cornelis Alidanus Pijl

382. Staat van praeferentie van de gelden geprovenieert van den insolventen boedel van
Barber Pijl, waar van bij slot van rekening van den curator Cornelis Alidanus Pijl op heden ten
overstaan van gecommitteerde scheepenen van Alblasserdam gedaan, is komen over te schieten de
somma van een hondert en negentig gulden drie stuyvers en vier penningen, dus hier deselve

ƒ 191:3:4
Waar inne eersteli jk gepræfereert worden de
vacatien van schout en schepenen en secretaris met ƒ 4:4:0

Den secretaris voor het formeren van dezen staat
van præferentie ƒ 2:8:0

En voor het zegel tot  dezen staat ƒ 1:10:0

Voor het registreren ƒ 1:14:0

T'regt van de consignatie zijnde den 60e penning
van t'voorschreven slot ƒ 3:3:12

Den geregtsbode voor zijn verdienste ƒ 0:12:0

Den procureur Abraham Adrianus van den Oever
voor zijn moeyte en assistentie in deze ƒ 2:8:0

De regtkamer en verteeringen op het houden van
deze præferentie ƒ 3:12:0

Daar aan volgt en word gepræfereert den 
turffschipper Jan Herfst voor den impost 
van geleverde 16 tonnen turff ƒ 3:4:0

Bedragende de gepræfereerde crediteuren 
in het geheel de somma van twee en twintig
gulden vij ff stuyvers en twaalff penningen ƒ 22:5:12

Zulks voor de concurrerende crediteuren komt
over te schieten de somme van een hondert agt
en sestig gulden zeventien stuyvers en agt
penningen ƒ 168:17:8

In welk overschot ter somma van een hondert 
agt en sestig gulden zeventien stuyvers en
agt penningen ponds ponds en gelijk zullen
participeren en met anderen concurreren tegens
een en vijf ftig guldens en agt penningen van
het hondert off tien stuyvers en ses penningen van
de gulden, de volgende crediteuren, als:

Monsr. Johannis van Buul, over geleverde thee en
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andere winkelwaaren volgens overgegeven reekening,
bedragend ƒ 105:0:0, dus in plaatse van dien ƒ 55:12:0

Cornelis van der Crab, al mede wegens waren 
volgens overgegeven rekening, nog een somma v an
ƒ 36:14:8 en dus in plaatse van dien ƒ 19:8:0

Mejuffr. Cornelia van der Crab, ter sake als
voore, volgens rekening, in plaatse van 
ƒ 170:14:12, de somma van ƒ 37:8:8

De Heer Evert Levedag, mede ter zake als voore,
volgens overgeleverde rekening, in plaatse van
ƒ 61:18:4 een somma van ƒ 32:14:2

D'Heer Govert Dura, v oor geleverde winkelwaren
in plaatse van ƒ 11:2:0 een somma van ƒ 5:17:0

Mejuffv r. Catharina Broekman over geleverde 
waren, bedragende ƒ 10:5:8 in plaatse van deze
een somma van ƒ 5:8:4

D'Heer S. Eykma ter sake als voore, in plaatse
van ƒ 8:19:0 een somma van ƒ 4:5:0

Monsr. Ary van Loon, mede ter zaake als voore,
volgens overgelverde reekening, in plaatse van
ƒ 6:10:10, een somma van ƒ 3:9:14

En aan den turffschipper Jan Herfst, voor 
leverantie van turff , na aftrek van hetgeen 
in de præferentie is toegewezen, in plaatse 
van ƒ 8:4:0 de somma van ƒ 4:14:12

ƒ 168:17:8

Aldus gedaan, gearresteert en gepronuntieert ten overstaan als in het hooft dezer gemelt.
Actum den 28e Mey 1781.

Regtdag gehouden op maandag den 28e Mey 1781.
383. Abraham Joseph, joots slagter en wonende te Alblasserdam, eyscher,
contra:
Laurens van Beest, mede te Alblasserdam woonagtig, gedaagde.
Den eyscher eyst betaling van negentien guldens en tien stuyvers voor v lees etc. door hem in den
voorleden jaare 1780 gelevert.
Den gedaagde, in judicio present, erkent negentien gulden schuldig te wezen.
Van den Oever, als procureur van den eyscher, accepteert de erkentenis van de schuld ter somma
van negentien gulden en verzogt daarop condemnatie met de kosten.
Schout en scheepenen condemneren den gedaagde ingevolge desselfs confessie en acceptatie van
den eyscher de voornoemde negentien gulden op te leggen en te betalen met de kosten.

Regtdag gehouden op vrijdag den 8e juny 1781.
384. Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als bij
appoinctement van den Edele Agtb. geregt van Alblasserdam aangestelde curator ad lites
over de persone van Maggeltje van der Hut, huysvrouw van Johannis de Vos, en dezelve
Maggeltje van der Hut ten dezen door haren gemelten curator bijgestaan, wonende te
Alblasserdam, requiranten,
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jegens:
densleven Johannis de Vos, wonende te Alblasserdam, gerequireerde.
De requiranten, exhiberende zeekere beëdigde verklaring van Cornelis Keesmaat en Martijntje
Spruyt, waar uyt zij vermeenen, dat aan dezen Edele Agtb. geregte allessints voldoende zal blijken,
dat den gerequireerden weder als te vooren zedert het sluyten van den verbaale voor UwEd Agtb. op
den 13e April 1781 tussen hun requiranten en den gerequireerden aangegaan en geslooten, zig heeft
schuldig gemaakt aan een verregaande misbruyk van den drank en verwaarlozing zijner zaken,
concluderen mitsdien, dat het  huwelijk tusschen hem gerequireerde en de requirante op den voet en
ingevolge hetzelve verbaal zal worden verklaard te zijn gescheyden van tafel, bet, bijwoning en
goederen, op zoodanige voorwaarden en in voegen als breeder bij het zelve verbaal is vermelt, en
het welk door hun hier nevens word geëxhibeert.
Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien ende geëxamnieert hebbende voorgemelde
beëdigde attestatie, en gemelte verbaal, en op alles rijpelijk hebbende gelet, verklaren het huwelijk
tusschen de gerequireerde en de requirante te zijn gescheyden van tafel, bd, bijwoning en goederen,
op zoodanige bedingen als breeder bij het zelve verbaal zijn vermelt.
Aldus gedaan, gepronuncieert en gearresteert bij schout en scheepenen van Alblasserdam den 8e
juny 1781.
In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alidanus Pijl

Regtdag gehouden op Zaturdag den 29 September 1781.
385. Gebroeder van Wageningen, kooplieden, wonende te Dordrecht, eischers,
contra:
Willem Westerhout, smitsbaas, wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur van de eischers, zeide dat de eischers van den gedaagden salvo
errore calculi te vorderen hebben een hondert zes en zestig guldens en negen stuyvers voor in de
jaren 1779 en 1780 gelevert ij zer, bleikens extract authent iek uit des eischers schultboek, waar van
copie authentiek nevens copie dezen bij het doen der dagvaarding zi jn gedaan overgegeven en de
deugedlikheit van welke vordering, geli jk ook van dezelf s schultboek zij eischers bereit zijn en v oor
zo veel des noots aanbieden met plegt igen eeden te sterken, dan dat hij gedaagde niet tegenstaande
de menigvuldige aan hem gedaagde gedane aanmaningen is gebleven weigerig en in gebreken om
dit zijn verschulde te voldoen, en mitsdien de eischers genootzaakt zijn gewerden ter bekomingen
daar van den weg van regten dadelik te moeten inslaan.
Mits welke en andere redenen en middelen in ti jt en wijlen des noots nader te allegeuren,
voornoemde  procureur namens boven eisch doende onder benefici ist noot van boven gemelte
declaratoir en aanbot concudeert dat de gedaagde zal werden gecondemneert om aan de eischers
onder afslag nogtans van het gunt bij  den regten genoeg zoude mogen kunnen aantonen dat daar op
tot afslag zoude mogen moeten strekken tegens behoorlike quitantie promptelik en bij prov isie onder
de gewone borgtogt in handen van de eischers te namptisseren bovengemelte een hondert zes en
zestig guldens en negen stuivers ten defini tive met de intresse ad vier percento in 't  jaar, te rekenen
a tempore mona ten minsten lites contestata tot de volle voldoeningen.
Makende mede wel uitdrukkelijk eisch van kosten ofte tot anderen etc.
Den gedaagde, in judicio present, erkent het geëyste schuldig te zijn, dan zegt als nog onmagtig te
wezen zulks te kunnen betalen.
Van den Oever accepteert de erkentenis van de schult en verzogt daarop condemnatie met de
costen.
Schout en schepenen fiat.

Regtdag gehouden den 27e Juny 1782.
386. Jacobus Brans, viskooper te Dordrecht, eysscher,
contra:
Cornelis Erkelens, scheeptimmerman, wonende onder Alblasserdam, gedaagde.
Van der Horst, als procureur van den eysser, dede zeggen:
Dat den gedaagde op den 8e October 1771 ten behoeven van den eysscher voor schout en
schepenen van Alblasserdam voornoemt, heeft verleden een schepen schuld off hypotheekbriev,
waar bij denselven heeft bekent en verklaart aan hem eysscher off den wettigen houder deses brievs
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wel en deugdelijk schuldig te wezen een capitale somma van ƒ 375 caroli gulden te XL groten het
stuk, herkomende  en spruytende uyt zake van deugdelijke geleende en ten zijnen genoegen (zoo hij
aldaar bekent) genotene penningen, renuntierende mi tsdien van de uytv lugt van ongetelde gelden,
met belofte van voorzeyde hooftsom van ƒ 375 gulden wederom te zullen geven en te resti tueren
(als doen) over een jaar met  ƒ 50 gulden voor den eersten termijn en zoo vervolgens alle jaaren ƒ
50:0:0 tot de vol le voldoening toe, dus den laasten termijn van ƒ 25:0:0 voldaan moest worden voor
off op den 8e October 1779, zonder langer dilay, als wanneer den debiteur geen intressen zoude
verschuldigt zijn,  dog indien op de prompte voldoening der termijnen niet paste, zal denselven intrest
moeten betalen tegen drie guldens en tien stuyvers in 't jaar, ingaande deselve intrest van dato aff
dat in gebreeken blijf t de verschenen termi jn off term ijnen op den verschijndag te voldoen, en zal
geduure tot de volle v oldoeninige toe, verklarende voor de voorschreven voldoening zoo van het
capitaal als te verschijnen intrest speciaal te verbinden en hypothequeren zeker huys, timmerloots en
erve, staande en leggende op de Stoep off  Noordwaarse Stek aan de haven alhier, belend ten oosten
Cornelis Pijl en ten westen het overpad van Gerrit Bakker, welk huys en gevolge op gezegde 8e
October 1771 aan den gedaagde voor schout en schepenen voornoemt was getransporteert en
voorts zijn persoon en verdere goederen, deselve stellende ten bedwange van al le regten, regteren,
alles blijkens gezegde schepen schuld off hypotheekbriev, waar van behoorlijke gezegelde copie
authenticq, alsmede copie v an dezen eysch en conclusie met versoek van provisie bij  en op het doen
der citatie aan den gedaagde is overgegeven.
Concludeert mitsdien v oornoemde procureur namens boven tot  condemnatie en bij prov isie tot
namptissement van gemelde capitaal v an ƒ 375 gulden en dat voorts voor hetselve capitaal het
gehypothqueerde huys en gevolgen zal worden verklaart verbonden, aansprekelijk en executabel,
met de kosten, gereserveert soodanige verdere pretensie als den eysscher van den gedaagde te
vorderen heeft.
Van der Horst, vermits de gedaagde, in judicio present, in gebreken bl ijft te antwoorden en
behoorlijke termijn te houden, verzogte het eerste default en vermits alles bij het doen der citaite is
overgegeven en voor proffijt van dien adjudicatie van de verzogte provisie en ten principale admissie
tot het doen van een tweede citatie, en dat voorts voor het geëyste het gehypothequeerde zal worden
verklaart v erbonden, aansprekelijk en executabel,  met de kosten.
Schout en schepenen fiat condemnatie, onder behoorlijke cautie de restituendo, mits door den
eysscher word overgelegt de originele hypotheekbriev, off bij gebreken daar van met eden verklaart
dat hij dezelve hypotheekbriev ter goeder t rouwe vermist, zonder dat die zijns wetens onder een
ander is berustende, met belofte tevens dat hij daar uyt, indien dezelve hypotheek briev in tijd en
wijlen door hem mogte gev onden worden, niet zal ageren.
Aldus gedaan en gepronuntieert den 27e juny 1783.
In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alidanus Pijl

387. Verbaal tussen Jan Timmer en zijn huysvrouw Sijgje van Wijen .
In gevolge den appointemente commissionaal v an den Edele Agtb. geregte van Alblasserdam van
dato den zevende October 1782, zijn voor denzelve geregte bij continuatie op den negentiende Maart
1783 gecompareert
Jan Timmer, wonende alhier te Alblasserdam, geassisteert met Jan van der Star, zijnen
procureur, ter eenre,
en
Sijgje van Wijen, huysvrouw van denselven Jan Timmer, mede wonende alhier te
Alblasserdam, geassiteert met Abraham Adrianus van den Oever, haren procureur, ter andere
zijde.
Dewelke verklaarden om gewigtige redenen te raden geworden en over een gekomen te zijn, dat
gemelte Jan Timmer en zijn mede gemelte huysvrouw Sijgje van Wijen, met den anderen zoude
scheyden van tafel,  bedt, bijwoning en goederen, en dat wel op de volgende bedingen, te weten:
Dat alle gemeenschap van heden aff aan zal ophouden.
Dat ider van hun zal blijven in het bezit van alle het gunt door hun van hunnen gemenen boedel off
daar toe behorende maar enigsints op heden wort bezeten, niets hoegenaamt daar van uytgezondert
en onder elk van hun is berustende.
Dat Jan Timmer op het sluyten deses aan zijn gemelte huysvrouw Sijgje van W ijen zal uytkeeren zoo
als zij bekende ontfangen te hebben, een somma van vi jff hondert gulden.
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Dat Sijgje van Wijen zal zijn ontslagen zoo als zij  wel uytdrukkelijk ontslagen word bij dezen uyt  de
maritale magt, en dat dezelve mitsdien bevoegt zal wezen, gelijk zij dienvolgende wort gemagtigt,
om haar zelve en haare goederen als een ongehuuwde meerderjarige vrouw zelve mogen beheeren
en allerley handelingen, geen uytgezondert , te mogen aangaan.
En dat de een voor des anders schulden nog verbintenissen na dezen  te maken. nog aan te gaan, in
geenerley wijzen zal verbonden nog aansprakelijk wezen, en dat mitsdien zoo als men wederzijds
verzogt, de nodige en gewone publicatie daar toe mag worden gedaan, alles met compensatie van
kosten.
Ende verzogte de wederzijdse partijen condemnatie van dezen Ed. Agtb. geregte op voorenstaande
verbaal.
Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien ende geëxamineert hebbende vorenstaande verbaal
en gehoort de wederzijdse verzogte condemnat ie, condemneren partijen in den inhoude en
naarkomen daarvan.

Regtdag gehouden op Woensdag den 26e Maart 1782.
388. Gerardus Romijn,  chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur van de eysscher, eyscht onder afslag van het gunt de gedaagde uyt
eenigen hoofden, den regten genoeg zoude mogen kunnen aantonen, daar op tot afslag te moeten
strekken, betalingh van eene somme van negen en twintig guldens enen stuyver en agt penningen de
eysscher van de gedaagde salvo errore calcul i deugdelijk komende voor in den jaare 1783 door den
eysscher ten behoeven van de gedaagde gedane diensten, geleverde medicamenten, verschenen en
verdient scheergeld en gedane verschotten, dan welke verschulde de gedaagde niet tegenstaande
ene geregtelijke interpel latie aan den eysscher weygerd en in gebreeken blijft te v oldoen.
Concludeert mitsdien dat de gedaagde zal werden gecondemneert  om tegens behoorlijke quitant ie,
onder afslag als vooren aan den eysscher prompeteli jk te betaalen gemelte somme van negen en
twintig guldens enen stuyver en agt penningen, met de kosten ofte tot anderen etc.
Van den Oever, als procureur v an eysscher, exhiberende zijne constitutie ad lites door den eysscher
op hem procureur tot het waarnemen dezer zaak verleden, verzogte v oorts, vermi ts de non
comparitie van de gedaagde, blijkens mede geëxhibeert relaas behoorlijk gedagvaart, het eerste
default en admissie tot het doen van een tweede citatie.
Schout en schepenen fiat.

Regtdag op woensdag den 9e April 1783.
389. Gerrardus Romeyn, chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Om het tweede default te zien decerneren, off het  verleende eerste default  behoorlijk te purgeren.
Den gedaagde, in judicio present, verzogt vermits hij wel genegen en voornemens, dan door
bedlegering door ziekte en zware koorts volstrekt buyten staat geweest is om op den regtdag den 26e
Maart 1783 gehouden in het greigte te hebben kunnen verschijnen, purge van het doen gederceerde
eerste default, dog zonder eenige refusie van kosten, en als tot hetselve verzoek diensteli jk en
indispensabel nootzakelijk v isie en is 't nood copie van de respectiv e relasen van de bove.
Van den Oever verzoekt dag ten naasten.
Den gedaagde, in judicio present, sustineert dat in dezen geen dag te pas komt, en dat de verzogte
visie il ico behoort te worden gegeven, off  dat men daar uyt te besluyte hebbe dat er in het geheel
geen relasen zijn, off geweest hebben, en persisteert bij desselfs verzoek.
Schout  en schepenen houden de zaak in advies.

Regtdag gehouden op vrijdag den 25e April 1783.
390. Gerardus Romeyn, chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Schout en schepenen, gezien ende geëxamineert hebbende de notulen en dingtalen, tussen partijen
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litiganten op de regtdagen van den 26e Maart en 9e April laastleden gehouden, alsmede eene
memorie door den procureur Bax tot adstructie van het gesustineerde van den gedaagde overgelegt,
verleenen aan den eyscher den verzogte dag ten naasten, om zig alsdan ten aanzien van het
verzoek door den gedaagde op den laasten regtdag gedaan finaal te expliceren, op poene van
verstek.
Aldus gepronuncieert den 12e Mey 1783.
In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alidanus Pijl

Van den Oever, als procureur v an den eysscher, afslaande de middelen van des gedaagdens
verzoek laastleden regtdag ter rolle gedaan, consenteert niet te min met relatie tot het eerste lidt van
hetselve verzoek, in de verzogte purge, dan niet anders als mits dat den gedaagde alvorens betalen
off refunderen de kosten, en met betrekking tot het tweede lidt van hetselve verzoek, offereert mits
dezen in jucio verzogte visie, m itsgaders copien van de beyde relasen van den boode in dezen
gedaan, sustinerende met dit een en ander ontrent des gedaagdens verzoek te kunnen en mogen
volstaan.
Den gedaagde, in jucio present, accepteert het consent van den eysscher zoo veel betreft de purge
van het verleende default, dan refuseert den mits waar aan hetselve consent is geaccrogeert en
persisteert met relatie tot dien bij desselfs verzoek laastleden regtdag ter rolle gedaan, accepteert
wijders ook de of ferte van visie en copie der relasen.
Van den Oever voor den eysscher inhærerende het zoo even genotuleerde met betrekking tot het
eerste lidt van des gedaagdens gedane verzoek ten laaste rolle, persiteert mits dien ten dien opzigte
voor duplicq en geef t wijders visie van de aangebodene relasen van den boode, mitsgaders copien
van dezelve relasen, beyde alhier in judicio.
Den gedaagde, in judicio present, zegt de verzogte visie gehad en copien overgenomen te hebben.
Schout  en schepenen houden de zaak in advies.

Regtdag gehouden op maandag den 12e Mey 1783.
391. Gerardus Romeyn, chirurgijn te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Schout en schepenen, gezien ende geëxamineert hebbende de notulen en dingtalen op den regtdag
van den 25e April 1783 ter rol le tussen partijen litiganten gehouden, alsmede twee memorie, door
ofte van wegens den eysscher en den gedaagde tot adstructie van een iders gesustineerde wederzijts
overgelegt, admitteren den gedaagden tot het purgeren van het tegens hem verleende eerste default,
mits dat den gedaagde alvorens betalen off refunderen de kosten.
Aldus gepronuncieert den 12e Mey 1783.
In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alidanus Pijl

Regtdag gehouden op den 4e Juny 1783.
392. Gerrardus Romeyn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Om, na dat alvorens door den gedaagde ingevolge de dispsositie van dezen Edele Agtbaare geregte
van den 12e Mey 1783, de kosten, ingevolgen daar van aan den gedagde overgegeven memorie,
zullen zijn betaald off gerefundeert, het tegens hem gedaagde verleende eerste defautl behoorlijk te
purgeren, of f het tweede default te zien decerneren.
Den gedaagde, in jucio present, des noods aannemende te refunderen de kosten ingevolge de
dispositie van den 12e Mey hier v oore gemelt, zoodra hem daar v an behoorlijke en specifique
opgaave zal zijn gedaan, behoudens en onvermindert desselfs debat daar tegens, verzogt onder
beneficie dier offerte, purge van het verleende eerste default.
Van den Oever ten naasten.

Regtdag gehouden op woensdag den 20e Augustus 1783.
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393. Gerrardus Romeyn, chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede woonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur v an den eysscher, dient hoe zeer ongehouden en alleen ten
overv loeden van de op laastleden regtdag bij  den gedaagde gerequireerde behoorlijke en specifique
opgave van kosten, als wegens:
't Gemeriteert  salaris bij den advocaat Van der Mey in dezelve zaake v an Gerrardus Romeyn,
chirurgijn te Alblasserdam, eysscher, contra Gerrit Bakker, 
mede wonenden te Alblasserdam, gedaagde:
1783
April 10 Consultatie regt ƒ 1:16:0

Dagvaarding, nadere dagvaarding,
eysch notulen geëxamineert ƒ 1:16:0
Besluyt daarop en op parthijs verzoek
van purge van default zonder refusie
van kosten, en contra verzoek van ons van dag, 
met procureur geadviseert ƒ 1:16:0

April 17 Antwoort op parthijs verzoek ontworpen
en met procureur gereserveert ƒ 1:16:0
Memorie tot staving van onse contrarie
sustenue geformeert, lang gevaceert ƒ 5:8:0

April 25 Advys van schepenen ter rolle hooren
uytten en besognes met procureur ƒ 1:16:0
parthijen voldingende, ilico staande de
rolle gepleyt bij moderatie ƒ 3:12:0
Op alles voor en na met procureur gedelibereert ƒ 1:16:0
Vacatie extra locum ƒ 3:0:0

May 13 Besognes met procureur op dispositie van
schepenen ten onsen voordelen ƒ 1:16:0

ƒ 24:12:0

Wegens salaris en verschooten v an den procureur Van den Oever in gemelde zaak van Gerardus
Romeyn, chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher, contra Gerrit Bakker, meede woonende te
Alblasserdam, gedaagden.
Maart 26 Vacatie naar en te Alblasserdam tot het

waarnemen regtdagh, een halven dag ƒ 2:0:0
Chaize, vragt,  overvaren, stalling en
verdere vertering, verschotten etc. etc. ƒ 2:9:0
Eysch doen ƒ 0;6:0
Default begeren ƒ 0:6:0
Voordragen dispositie schepenen fiat ƒ 0:12:0

Maart 28 Besoigneert met meester over het voorgevallene
en gearresteert etc. ƒ 0:18:0

April 4 Ordre en instructie bode tot  het doen van
een tweede dagvaarding ƒ 0:12:0

April 7 Raport en schriftelij k relaas bekomen ƒ 0:12:0
Examen ƒ 0:18:0

April 9 Vacatie, extra locum naar en te Alblasserdam,
tot het waarnemen regtdag, een halve dag ƒ 2:0:0
Chaize, vragt,  overvaren, stalling en
verdere verteringen, verschotten, te samen ƒ 2:11:0
Om het tweede default te zien decerneren ƒ 0:6:0
Den gedaagde in judicio present zegt etc. ƒ 0:6:0
Van den Oever dag ten naasten ƒ 0:6:0
Den gedaagde sustineert etc. ƒ 0:6:0
Questie mondeling voorgedragen ƒ 1:4:0
Schout en schepenen houden de zaak in advies ƒ 1:6:0
Besoignes over het voorgev allene met den eysscher ƒ 0:18:0
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April 10 Daarover met advocaat gebesoigneert ƒ 0:18:0
April 22 Advertensie regtdag bekomen ƒ 0:12:0
April 25 Vacatie extra locus naar en te Alblasserdam

tot het waarnemen regtdag, een halve dag ƒ 2:0:0
Vertering en verschot te samen ƒ 2:16:0
Schepenen uytten hun advis ƒ 0:6:0
Besoigneert met advocaat en gearresteert ƒ 0:18:0
Van den Oever als procureur van den eysscher
afslaande etc. ƒ 0:6:0
Gedaagde in judicio present etc. ƒ 0:6:0
Van den Oever persisteert voor duplicq ƒ 0:6:0
Den gedaagde in judicio present declareert etc. ƒ 0:6:0
Hoort voordragen ƒ 0:12:0
Schepenen houden de zaak in advis ƒ 0:6:0

April 28 Besoigneert met den eyscher over het 
voorgevallene etc. ƒ 0:18:0

Mey 3 Advertensie regtdag bekomen ƒ 0:12:0
Mey 12 Vacatie tot t'waarnemen tot het  waarnemen 

daar van [!] ƒ 2:0:0
Chaize, vragt, overvaren, stalling en verdere
vertering en 't v erschot samen ƒ 2:14:0
Horen dispositie pronuntieren ƒ 0:6:0
Daar van aan den eysscher verslag gedaan
en met denselven gebesoigneert ƒ 0:18:0

Mey 13 Daar over met advocaat gebesoigneert en
geresolveert ƒ 0:18:0

ƒ 34:14:0

Wegens geregtelijke kosten en raport gelden in de meergemelde zaak van Gerardus Romeyn,
chirurgijn te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, aldaar, gedaagde.
1783
Maart 26 Voor het houden van den regtdag als ordinair ƒ 4:4:0

Voor het gebruyk der regtkamer, ordinair ƒ 1:16:0
Secretaris, voor het  houden der notulen ƒ 1:4:0

April 9 Voor het houden van den regtdag, als vore ƒ 4:4:0
Regtkamer idem ƒ 1:16:0
Secretaris, houden der notulen ƒ 1:4:0

April 25 Voor t'houden van den regtdag, als vore ƒ 4:4:0
Regtkamer ƒ 1:16:0
Secretaris, extensie en enrolleren dispositie ƒ 1:16:0
Rapportgelt ƒ 6:0:0

Mey 12 Regtdag gehouden, als voore ƒ 4:4:0
Regtkamer ƒ 1:16:0
Secretaris, extensie en enrolleren vonnis ƒ 1:16:0
Rapportgelt ƒ 6:12:0

ƒ 42:12:0

En wegens het salaris van den geregtsboden in de selve gemelte zaak van Gerardus Romeyn,
chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, wonende mede te Alblasserdam, gedaagde.
1783
April 5 Voor het op zegel schrijven en exploiteren,

schriftelijke dagvaarding aan gemelde 
Gerri t Bakker, uyt naam van Romeyn, tegens 
den 9e April 1783, om het tweede default  te 
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zien decerneren, te samen ƒ 0:16:0
Aantekenen exploict ƒ 0:12:0
Zegel verschoten ƒ 0:4:0
Relaas opmaken, op zegel gebragt, vezorgt, te samen ƒ 0:18:0
Dagvaarden schepenen en waarnemen regtdag ƒ 0:18:0

April 25 Dagvaarden schepenen en waarnemen regtdag ƒ 0:18:0
Mey 12 Dagvaarden schepenen en waarnemen regtdag,

alsmede als voore ƒ 0:18:0

En sustineert wijders dat ingevolgen de dispositie van dezen Edele Agtbare geregte v an den 12 Mey
1783 geen purge van het verleende eerste default aan den gedaagden moge worden verleent, dan
nadat alvorens de gemelde kosten door den gedaagden zullen zi jn betaald, off  gerefundeert en dat
mits dien het verzoek door den gedaagden ter laaster rolle van purge van het verleende eerste
default, onder beneficie van een quasie aanneming off offerte van de kosten  te zullen refunderen,
niet te passe komt.
Den gedaagde, in judicio present, verzogt behoudens exceptie en defensie, copie.
Den gedaagde neemt over.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 27 September 1783.
394. Gerrit Bakker, wonende te Alblasserdam, gedaagde,
contra:
Gerardus Romijn,  chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher.
De gedaagde, zonder zig immers voor als nog te willen inlaten in eenige wederlegging off onderzoek
van des eysschers gepretendeerde ongehoudenheyt, nog zijns eysschers gewaande sustenue in
deze, nog te wille onderzoeken wat uytspraak off  oordeel daar ontrent anders bij off  van een
genoegzaam kundig en onzijdig regter zoude zijn te wagten, als dat alles valle uyt zoo het wil, met 't
geene zoo voor als na de dagvaarding in deze zaak is gebeurt aan een onzijdig en daartoe in staat
gesteld publicq zullende overlaten en te beoordeelen geven, zegt  edog onder voorbehouding van
desselfs debat off diminutie ter zijner tijd, bereyt te zijn en aan te bieden van aanstonts, dadelijk,  dan
bij provisie en onder voorbehouding als boven, de opgegeven kosten tot ƒ 107:6:0 te betalen off
refunderen, verzoekende tevens daar na en onder beneficie van dien purge van het gedecerneerde
default.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 25 October 1783.
395. Gerardus Romeyn, chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra: 
Gerrit Bakker, mede woonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur v an den eysscher, zonder zig immers voor als nog te betreuren het
singulier gedrag van den gedaagde in de tegenwoordige zaak gehouden, off ook der groote
geleertheyd en welsprekentheyd welke de gedaagde voornemens schijnt te zijn nog verder in deze
zaak te willen opdissen, zegt, dat hoezeer den eysscher op de beste gronden zoude kunnen en
mogen sustineren dat in geval le immer een diminutie of f debat van de aan de gedaagde specifique
opgegevene kosten te passe zoude kunnen komen, het alleen nu en niet naderhant zoude moeten
zijn, de eysscher egter om aan den gedaagde gelegentheyt te geven zijn lust tot haarkloven te
voldoen voor ditmaal, en behoudens zijne defensie waneer de gedaagde de lust bekruypt om zijne
pretenselijk voorgenomen debatten off  diminutien tegens hem eysscher over de voorszeyde kosten
te formeren, het daar voor wel wil houden, dat de betaling der meergemelde opgegeven kosten tot ƒ
107:6:0 geschieden en gehouden worden voor provisioneel,  en mitsdien bereyd te zijn om zoodra en
op t'ogenblik dat dezelve provisionele betal ing dadelijk is geschiet ter rol le alhier te zullen
consenteren in des gedaagdens verzoek van purge van het gedecerneerde default, sustinerende tot
dat zijn eysschers consent niet eerder gehouden te zijn, gelij k mede, dat dezelve door den gedaagde
verzogte purge niet eerder kan off mag worden verleent.
Gemelte ƒ 107:6:0 door de gedaagde ter rolle zijnde voldaan,  consenteert Van den Oever voor den
eysscher in des gedaagdens verzoek van purge.
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Regtdag gehouden op Maandag den 16e November 1783.
396. Gerrardus Romeyn, chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever eyst en concludeert als op den 26e Maart laastleden.
De gedaagde, in judicio present, verzogt behoudens exceptie en defensie, copie v an eysch.
Van den Oever dient.
Den gedaagde neemt over.

Regtdag gehouden op maandag den 24e [!] November 1783.
397. Gerrit Bakker, wonende te Alblasserdam, gedaagde,
contra:
Gerardus Romeyn, chirurgijn, mede wonende te Alblasserdam, eysscher.
De gedaagde zeyde, dat hij als nog zullende daar laaten zoodanige aanmerkingen als op den aanleg
dezer zaak offte anders nog meerder of f anders op de middelen van de eysschers conclusie van
eysch gemaakt zoude konnen worden, tans slegts aan den eysscher in t'voorbijgaan in overweging
zal geven, off hij eysscher zig niet merkelijk vergist in zoodanige geregtelijke interpellatie, als hij bij
dezelve middelen heeft goedgevonden voor te wenden, en daarbij alleen nog maar zal voegen, dat
hij vertrouwt dat als den eysscher teffens gelieft te overwegen, dat niemant eenig regt off
bevoegtheyd heeft verdiensten te rekenen welke hij in het geheel niet heeft gehad off gedaan, nogte
ook niet voor uytreysen off consulten, bij  off op welke den pretenselijk v acerende zig door den drank
heeft buyten staat gesteld om iets van t'gunt waartoe zijne reys lag te kunnen verrigten nogte om
voor een off  ander geleverde off  verrigte, maar naar goedvinden off  tegens gewoonte off meerder
dan anderen, welke hunne zaken goed doen off gedaan hebben te rekenen, den eysscher alsdan
overtuygt zal zijn, immers behoort te wezen, dat het gedrag van den gedaagde bij deze en na te
melden aanbieding door hem dan onder protestatie van ongehoudenheyd en tegens al wat men daar
uyt tegens zijn oogmerk haalen zoude willen, als mede behoudens zoodanige actie off  actien als hem
ten lasten van den eysscher zoude mogen komen werdende gedaan is overbodig, en meer dan
voldoende.
Mits welke en andere in tijd en wijlen is t'nood nog nader bij te brengen redenen en middelen,
afslaande de middelen van des eysschers conclusie van eysch zoo bij denegatie, impertinentie, als
irrelevant ie, alvorens te antwoorden, doende dan onder protestatie en behoudens als boven
presentatie, verklaarden bereyt te zijn en aan te bieden om aanstonts tegens behoorlijke quitantie
aan den eysscher tot volle voldoeninge van de door hem pretenselijk geëyste negen en twintig
guldens eene stuyver en agt penningen te betalen eens zeven en twintig guldens vij fftien stuyvers en
agt penningen, ofte wel anders, om de geëyste negen en twintig guldens eene stuyver en agt
penningen in het geheel te betalen, onder korting van dat geene en mitsdien dat daar v an werden
afgetoogen zoo veel  als den eysscher ten lasten van den gedaagden zoude mogen hebben gerekent
off rekenen voor visitie, consulten, verschot off onkosten, off diergelijke door hem pretenselijk
gedaan op den 4e Ocotber 1782, sustinerende daar mede, ofte met dezelve presentatie off
presentatien te kunnen en mogen volstaan en dat zulks alzoo zal worden verklaart  en bij weygering
en onder behulp van dezelve antwoordende, concludeert tot verders of f anders niet ontfankel ijk en
vervolgens dat aan eysscher desselfs verdere off anderen eysch en conclusie op en jegens den
gedaagde gedaan en genomen zal worden ontzegt, makende mede eysch van kosten, off tot andere
etc.
Van den Oever copie.
Den gedaagde dient.
Van den Oever neemt over.

Regtdag gehouden op maandag den 8e December 1783.
398. Gerrardus Romeyn, chirurgijn, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Gerrit Bakker, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur van den eysscher, aflsaande de middelen des gedaagdens conclusie
van antwoort bij mere denegatie, impertinentie en irrelevantie en mitsgaders refuserende de
presentatie daarbij gedaan als captieus en insuff icient, persisteert voor repliecq.
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Den gedaagde persisteert voor duplicq.
Partijen verzogte dag om te wisselen van inv entaris en stukken.

Regtdag gehouden op maandag den 22e December 1783.
399. Herbert Boon, schepen van en wonende te Alblasserdam, arrestant interdicient en
eysscher,
contra:
Cornelis Corporaal en de weduwe van Mattijs Stam, beyde mede wonende te Alblasserdam,
geinsinueerden van grond arrest in bonis geinterdiceerden en gedaagden.
Van den Oever, als procureur v an den arrestant, interdicient en eysscher, deede zeggen, dat de
gedaagdens den agt en twintigste Mey 1783 van den eysscher hebben gehuurt, eerstelijk een
gedeelte van een huys en erve,  staande en gelegen te Alblasserdam in de Kerkstraat, namentlijk de
agterwoning in het huys door den eysscher bewoont; een gedeelte van de zolder boven de woning,
de goot en kelder; een voorkamer waarvan den ingang moet zijn bij den koornmolen; twee
gedeeltens in het agterhuys; t'gebruyk mede van de pomp; twee weyakkers agter gemelte huys
gelegen; en drie mergen weyland in Korteland, belent ten westen het land van den diaconiearmen
van Alblasserdam en ten oosten dat van Lijsje van der Dussen, strekkende van den di jk aff tot den
tiendweg toe; voor de tijd van een jaar, ingaande het huys met primo Mey 1783 en het land met
kersmis 1782, eyndigende ontrent het huys ultimo April 1784 en het land kersmis 1783, en dat te
samen om en voor de somma van een hondert en twintig guldens, te betalen de geregte helfte met
kersmis 1783 tot sestig guldens en de wederhelfte met primo Mey 1784, en voorts op zodanige
verdere conditien als de onderhandse huurcedulle in dato vermel t daarvan zijnde, mede brengt. Dat
de gedaagdens tot hier toe, niet jegenstaande vrindelijke aanmaningen, in gebreken gebleven zijnde,
t'halff jaar huur verschenen kersmis 1783, ter somma van sestig guldens, aan den eysscher te
voldoen, de eysscher op den 24e April 1784 op den grond van v oorgemelt verhuurde heeft laten
doen arrest te wegen een bruyne vierjarige ruyn, een vaal bonte schot, een swart bonte vaars, een
swart bonte pink, een kar, een ploeg en tuyg, een span eegden, vier groote roomtonnen, negen
onderscheyde tonnetjes, vier koperen melkkannen, twee koperen ketels, vier melkemmers, een bed,
nog een bed hooft peuluw, drie grote tinnen schotels en ses tinnen borden, alles met interdictie en ten
eynde als de acte van arrest, interdicite en dagvaarding daar van zijnde mede brengt, mitswelke en
andere redenen en middelen in tijd en wijlen des noods nader te allegere, voornoemde procureur, in
den naam als vooren eysch doende, concludeert tot kennen off ontkennen van des gedaagdens
handteykeningen onder gemelte huurcedulle staande, wijders tot decretatie van den voormelte
arreste, en interdictie in dezen gedaan en dat dezelve als wel en te regt gedaan stand houden en
volkoomen effect sorteren zullen en dat voorts de geinsinueerde van arrest,  interdictie en gedaagden
zullen worden gecondemneert aan den arrestant, interdicient en eysscher tegens behoorlijke quitantie
op te leggen en te betalen de somma van sestig guldens voor t'halff jaar huur, verschenen kersmis
1783, met de intressen van dien a v ier percento in t'jaar a tempore morae, en dat de gearresteerde
goederen daarvoor zullen worden verklaart verbonden en executabel en eyndelijk omme voor de
lopende huur, zullende verschijnen met primo Mey 1784, ten behoeven van den eysscher te stellen
behoorlijke en sufficante cautie, subject de judicature van dezen Edele Agtbare geregte, en dat bij
provisie of f vooraf fwijzinge zullen worden gecondemneert de gemelte geëyste sestig gulden tegens
gewone cautie in handen van den eysscher te namptiseren en dat de gearresteerde goederen des
noods worden verklaart daarvoor mede te zijn aansprekelijk en executabel, makende ten definitive
wel en uytdrukkelijk mede eysch van kosten, off tot andere etc.
De tweede gearresteerd in bonis en gedaagdesse, in judicio present, zoo voor haar zelve en nog als
instaande en de rato caverende voor den eersten geinsinueerden van arrest en gedaagden, erkent de
handteykeningen onder de bij eysch gemelte huurcedul le staande, consenteert wijders in de
decretatie van den gedaane arreste en interdictie in dezen gedaan en geeft voorts over, en
consenteert dat den gearresteerde goederen zondere verdere regtsplegingen door den geregtsboode
dezer Heerlijkheyd werden verkogt, en uyt de daar van komende kooppenningen de huur,
verschenen zoo kersmis 1783 als den eersten mey 1784, te samen de somma van een hondert en
twintig guldens, aan den arrestant, interdicient en eysscher werden voldaan.
Van den Oever accpeteert om gevoegs willen vorenstaande presentatie en verzogt daar op
condemnatie met de kosten.
Schout en scheepenen fiat.
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Ik ondergeteikende bekenne van de huur in vorenstaande eysch vermelt ter somme van een hondert
en twintig guldens voldaan te weezen.
wg Herbert Boon.

Regtdag gehouden op maandag den [datum ontbreekt].
400. Martinus Vonk en zoon, kooplieden, wonende te Rotterdam, eysschers,
contra:
G. Steenbus, zoo in zijn prive, en nog als in huwelijk hebbende M.P. van Rije, en dezelve M.P.
van Rije, bevorens weduwe en boedelhouster van wijlen Gerrardus Romeyn, gewoont
hebbende en overleden alhier te Alblasserdam, gedaagdens.
Van den Oever, als procureur van den eysschers, eyst betaling van een somma van zeven en dertig
guldens en zestien stuyvers, de eysschers van den gedaagdens deugdelijk competerende v oor in den
jaare 1782 geleverde goederen, ingev olgeden door de gedaagdens op den 14 Maart 1788 ten
behoeve van de eysschers getekende twee promessen, onder afslag nogtans van het gunt de
gedaagdens den regten genoeg zoude mogen kunnen aantonen, dat daar op tot afslag zoude mogen
moeten strekken.
Concludeert mitsdien eerst tot  kennen off ontkennen van dezelve twee promesses en des
gedaagdens handteykeningen onder dezelve staande, en voorts, onder afslag als voore,
condemnatie en bij prov isie tot namptissement v an gemelde zeven en dertig guldens zestien
stuyvers cum expensis, of tot andere etc.
De gedaagde, in judicio present, zoo voor zig zelve,  als voor de twede gedaagdesse, consesseert de
schult, dan legt voor als nog onmagtig te zijn om te kunnen betalen.
Van den Oever accepteert de erkentenis van de schult en verzogt daarop condemnatie. Schout en
schepenen fiat.

401. Mr. Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris van en wonende te Alblasserdam,
eysscher,
contra:
Jan Ooms, mede wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur v an den eysscher, eyst betaling van een somma v an negen guldens en
agt stuyvers voor door den gedaagden op den zevende february 178. [jaartal onvolledig] publicq
gepagte partij struyken, gestaan hebbende in de Kleyne Poel onder Alblasserdam, onder afslag
nogtans van het geene den gedaagden den regten genoeg zoude mogen kunnen aantonen dat daar
op tot afslag zoude mogen moeten strekken, concludeert mitsdien onder afslag als voore tot
condemnatie en bij provisie onder de gewone cautie de restituendo tot namptissement van gemelte
somme van negen guldens en agt stuyvers cum expensis, ofte tot andere etc.

Regtdag gehouden op [datum ontbreekt, vermoedelijk 1788 of 1789].
402. Klaas Verloop, timmermansbaas, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Willem van Treuren,  mede woonende Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur van den eysscher, eyst betalinge van een somma van drie en vijftig
guldens agt stuyvers en vier penningen, den eysscher van de gedaagde competerende voor in den
jaare 1783, 1784, 1785, 1786 en 1787 gedane diensten en leverantien, ingevolgen desselfs
schultboek en waar van hij bereyd is en aanbied de deugdelijkheyd des noods en zulks gevordert
wordende met plegtigen eede te zullen bevestigen.
Concludeert mitsdien onder afslag van het gunt door de gedaagde daarop is betaalt, of  uyt eenigen
hoofden daarop tot afslag zoude moeten strekken, tot condemnatie en bij  provisie onder de gewone
cautie de restituendo tot namptissement van gemelde somma van drie en vijftig guldens agt stuyvers
en vier penningen, cum expensis, ofte tot anderen etc.
Den gedaagde, in judicio present, zegt een gespecif iceerde rekening te moeten hebben en het dan
wel te zullen weten.
Van den Oever, als procureur van den eysscher, vermits den gedaagde, in judicio present, in
gebreken blijft behoorl ijk termi jn te houden, versogt het eerste defaul t en admissie tot het doen van
een twede citatie. Den gedaagde zegt een off twee en twintig guldens schuldig te wezen en neemt
aan te betalen.
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Van den Oever accepteert de erkentenis van de schult en verzogt daarop condemnatie.
Schout en schepenen fiat.

Regtdag gehouden op [datum ontrbeekt, waarschijnlijk in 1788 of 1789].
403. Claas Verloop, timmermansbaas, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
Cornelis Bos, smitsbaas, wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur van den eysscher, eyscht betaling van een somma van een hondert
vier en dertig gulden en dertien stuyvers, den eysscher van de gedaagde competerende voor in de
jaare 1787 gedane leverantie en v erdiensten, ingevolge des eysschers schultboek daar van zi jnde en
waar van hij eysscher bereyd is en aanbied de deugdelijkheyd des noods en zulks gevordert
wordende, met plegtigen eede te zullen bevestigen.
Concludeert mitsdien,  onder afslag van het gunt den gedaagden den regten genoeg zoude mogen
kunnen aantonen, daarop tot afslag te moeten strekken,  tot condemnatie en bij  provisie, onder de
gewone cautie de restituendeo, tot namptissement van gemelte somma van een hondert v ier en
dertig guldens en dertien stuyvers cum expensis, ofte tot andere etc.
Den gedaagde, in judicio present, erkent de schult en neemt aan te betalen.
Van den Oever accepteert de erkentenis van de schult en verzogt daarop condemnatie.
Schout en schepenen fiat.

Regtdag gehouden op [datum ontbreekt, is waarschijnlijk in 1788 of 1789].
404. Mr. Nicolaas Martinus Bogaart van Alblasserdam, wonende te Brussel, eysscher,
contra:
Ary Beenhakker, wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van den Oever, als procureur van den eysscher, eyst betalinge van een somma van een hondert
vijf tig guldens, met de intressen vandien, tot v ier guldens van de hondert guldens in t'jaar,  zedert den
dertigste Maart 1784 tot de volle voldoeninge toe, ingevolge hypotheekbriev den dertigste Maart
1776 voor schout en schepenen van Alblasserdam door Cornelis Stam ten behoeven van den
eysscher verleden, onder speciaal verband van zijn huysinge en erve, staande vast, dog door den
gemeenen brandgevel gesepareert van het huys van zijn schoonvader Cornelis Verwaart, in den
polder te Alblasserdam, belent aan de oostzijde met het erve v an de weduwe van Jacob de Jong en
aan de westzijde met dat van Gooy Pijl, en voorts generaal van zijn persoon en goederen, en welke
hypotheekbriev den gedaagden als tegenswoordige eigenaar van het gemelde gehypothequeerde op
den vier en twintigste December 1778 voor schout en schepenen van Alblasserdam behoorlijk heeft
over en voor zijn rekening en ten zijnen laste genomen, dog welke de gedaagde als nu niet
tegenstaande de formele, ti jdige en behoorlijke opeyssinge door den geregtsbode van Alblasserdam
en menigvuldige aanmaningen daarom gedaan, door off van wegen den eysscher, weygerig en in
gebreken blijft te voldoen.
Concludeert mitsdien,  onder afslag van het gunt de gedaagde den regten genoeg zoude mogen
kunnen aantonen, dat daar op tot afslag zoude mogen moeten strekken, tot condemnatie en bij
provisie onder de gewone cautie de restituendo, tot namptissement van gemelde een hondert en 
vijf tig guldens, met de intressen van dien, tot vier guldens van de hondert guldens in t'jaar, zedert
den dertigste Maart 1784 tot de volle voldoeninge toe, en dat voor dezelve een hondert en vijftig
guldens en intressen daarvan, het hier voren gemelde gehypothequeerde huysinge en erve, zoo v eel
desnoods zal worden verklaart verbonden en executabel.
Makende mede eysch van kosten, of f tot andere etc.
Den gedaagde, in judicio present, verzogt, behoudens exceptie en defensie, copie v an eysch.
Van den Oever dient.
Den gedaagde neemt over.

Regtdag gehouden op Dingsdag den 4e Augustus 1789.
405. Hendrik Stout, wonende onder Hendrik Ido Ambagt, eysser,
contra:
Ary Leentvaar, wonende onder Alblasserdam, gedaagde.
Verhoeff als procureur van den eysscher, zeyde dat den eisser in den voorleden jaare 1788 aan den
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gedaagde gelevert hebbende de volgende goederen:
- Den 2e January een hoed haver tegen ƒ 24:0:0
- Den 29e dito een hoed haver ƒ 23:0:0
- 7 bosse strooy ƒ 0:7:0
- Den 16 February een halff hoed hav er ƒ 12:10:0
- 6@ bonen ƒ 7:4:0
- 23 Maart een halff hoed hav er ƒ 12:10:0
- En Kruyden en andere medicamenten voor een ziek paart ƒ 5:5:0

ƒ 84:16:0
Den gedaagden daarop wel in mindering, off  op rekening
heeft betaalt ƒ 42:0:0
Dog in gebreken blijf t de resterende ƒ 42:16:0
aan den eysscher te voldoen, onaangezien den eysscher daartoe alle minnelijke interpellatien heeft
in het werk gesteldt.
Dat den eysscher zig alzo ter bekoming van zijne deugdelijke pretensie genootzaakt  ziende middelen
van regten tegen den gedaagde te amploieren, denselve voor dezen geregte tegen heden heeft doen
dagvaarden.
Mits welke en andere redenen en middelen (is t'nood) nader te allegeren, voornoemde procureur in
naam als boven, eysch doende, concludeert  dat den gedaagde zal worden gecondemneert om tegen
behoorlijke quitantie aan den eysscher promptelijk te betalen de bovengemelde somma v an twee en
veertig guldens zestien stuyvers onder afslag van het gunt den gedaagde den regten genoeg zoude
mogen kunnen aantonen, daarop betaalt te zijn, off andersints in afslag te moeten strekken, met de
intressen van dien a 4 percento in t'jaar a tempore morae, tot de v olle voldoening toe, makende
voorts wel expresselijk eysch van kosten off tot andere etc.
Den gedaagde, in judicio present, erkent de geëyste schult ter somma van twee en veertig gulden
sestien stuyvers, neemt aan dezelv e ten eersten te betalen.
Verhoeff, v oor den eysscher, accepteert de confessie van de gedaagde en verzogt daarop
condemnatie.
Schout en schepenen fiat.

Regtdag gehouden op Donderdag den 31 December 1789.
[verdere tekst ontbreekt]

Regtdag gehouden den 16e van Zomermaand [juni] 1810.
406. Jacob Scholte en Jan Bonken, kooplieden, wonende te Alblasserdam, en aldaar als
zoodanig gepatenteerd, eysschers,
contra;
Aard Herwig, wonende mede te Alblasserdam, gedaagde.
Broere voor den eysscher, eyst betaling van een somma van v ier en dertig guldens, wegens
geleverde winkelwaren in den jare 1808 gelev ert, met de kosten.
Den gedaagde, in judicio present, voldoet staande rolle aan het geëiste.

Regtdag gehouden den 7e van Zomermaand [juni] 1810.
407. Jan Scholte en Jan Bonke, kooplieden, wonende te Alblasserdam, en aldaar als zodanig
gepatenteerd,
contra:
Dirk van Asperen, wonende mede te Alblasserdam, gedaagde.
Den procureur Van Wageningen, v oor den eysscher, eyst voldoeninge van een somme van een en
twintig gulden veert ien stuivers, aan den eysscher competerende wegens geleverde goederen in den
jaare 1808.
Van Wageningen als procureur van den eysscher verzogt, verm its de non comparitie v an den
gedaagden, het eerste defaut en voor prof fijt van dien admissie tot het doen van een twede citatie.
Schepenen fiat.
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Regtdag gehouden den 16 van Hooimaand [juli] 1810.
408. De weduwe Jan Boele, wonende te Alblasserdam, eysscheresse,
contra:
Bastiaan van Wijen, mede aldaar woonagtig, gedaagde.
De eysscheresse eischt betaling van een somma van veertien gulden, haar v an de gedaagde
competerende wegens geleverde goederen in den jare 1801 en 1809, met  de kosten.
Den gedaagde, in judicio present, accpeteert de schuld, mits de eysscheresse onder eede verklaart
dat de leverantie deugdelijk en opregt zij.
De eysscheresse neemt aan de gerequireerde eed te presteren en verzoekt condemnatie.
De gedaagde consenteert.
Schepenen fiat.
Op dato den eed gepresteerd.

Regtdag gehouden op maandag den 16e van Hooimaand [juli] 1810.
409. Maria Scherpenzeel, weduwe Tomas van Straten, eysscheresse,
contra:
Teunis de Heer, gedaagde.
Broere, als procureur van de eysscheresse, eischt betaling van eene somma van elff guldens twaalf
stuivers, de eisscheresse competerende wegens geleverd winkelwaren in den jare 1808 en 1809, met
de kosten en verzogte, vermits de non comparitie van den gedaagde, tegens denzelve het eerste
defaut en voor prof fijt vandien verstek van de exceptie declinatoi r en admissie tot het doen van een
tweede citatie.
Schepenen fiat.

Regtdag gehouden op maandag den 16e van Hooimaand [juli] 1810.
410. Pieter de Haan, wonende te Alblasserdam, eisscher,
contra:
Teunis de Heer, mede wonende alhier, gedaagde.
Broere, als procureur van eisscher eischt betaing van een somma van vier en twintig guldens
veertien stuiver, den eisscher competerende wegens geleverde medicijnen en gedane diensten in
den jare 1809, met de kosten en verzogt, vermits de non comparitie van de gedaagde het eerste
default en voor proffij t vandien verstek van de exceptie decl inatoir en admissie tot het doen v an een
twede citatie.
Schepenen fiat.

Regtdag gehouden op Woensdag den 29 van Oogstmaand [augustus] 1810.
[verder geen tekst]

Regtdag gehouden op vrijdag den 14e van Herfstmaand [september] 1810.
411. Symon van den Berg,  eysscher, wonende alhier,
contra:
Johannis Broere, wonende mede alhier, gedaagde.
Factum est in judicio en partijen vereenigt.

Regtdag gehouden den 14e van Herfstmaand [septemeber] 1810.
412. Jacob Bonke, wonende te Alblasserdam, negotierende op den fi rma van Scholte en
Bonke in Comp. en aldaar als zodanig gepatenteerd blijkens acte van patent van dato 31e van
Lentemaand [maart] 1806 super numero 1, eisser,
contra:
Johannis Bol,  wonende te Alblasserdam, gedaagde.
Van Waggeningen, als procureur van den eysser zeide:
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Dat den eisscher van den gedaagde deugdelijk heeft  te vorderen wegens het restant van eene
rekening groot geweest de somma van ƒ 66:0:14, waarvan hij gedaagde op onderscheide datums
betaald heeft de somma van ƒ 53:8:0, of f wel zo veel m inder als hij gedaagde den rechter
genoegsaam zoude kunnen aantoonen hierop in mindering betaald te hebben, voor, door de eisscher
in den jare 1806 ten behoeve van den gedaagde geleverde goederen in gevolgen deszelfs
schuldboek daarvan zijnde en waar van hij bereid is de deugdelijkheid met ede te bevestigen, dan
welke verschulde de gedaagde niet tegenstaande menigvuldigen deswegens gedane aanmaningen in
gebreken blijft te voldoen.
Mits welke en andere redenen en middelen is t'nood nader te allegeren, voornoemde procureur in
den naam als voren eisch doende, concludeert dat den gedaagde zal worden gecondemneert in
handen van eysser ter gemelde zake tegen behoorlijke quitantie te voldoen en betalen en bij provisie
onder de gewone cautie te namptiseeren vooren gemelde somma van ƒ 12:12:14, ten principalen
met de intressen van, gerekend tegen 4 percent  in t'jaar a tempore more salteyn lites contestatie tot
de volle voldoening off eerder namptissement.
Makende mede wel expresselijk eysch van kosten ofte tot andere etc.
Van Wageningen als procureur van de eischer verzogt vermits de non comparit ie van de gedaagde
het eerste defaut en voor proffijt daarvan adjudicatie van de verzogte provisie en ten principale
admissie van een tweede citatie.

Regtdag gehouden op Zaturdag den 27e van Wijnmaand [oktober] 1810.
413. Johan Christiaan Muller, als in huwelijk hebbende Mejuffrouw Jacomijna van der ...[
ontbreekt], negotierende in ijzerwaren binnen de stad Leyden en als zodanig behoorlijk
gepatenteerd volgens acte van patent dato 9e van Louwmaand [januari] 1810, eisscher,
contra:
Pieter van de Zande, wonende te Alblasserdam, zoo in prive en voor zig als gehandelt
hebbende op naam van P. van der Zande en Jacob Dobbe en comp., gedaagde.
[verdere tekst ontbreekt]

Regtdag gehouden 5e van Slagtmaand [november] 1810.
414. Jacob van der Leer, eisscher,
contra:
Leendert Boer, gedaagde.
Broere, als procureur van de eysscher, eyst betaling v an een somma van negen guldens, wegens
gedaane diensten in de maand van Oogstmaand 1809, met de kosten.
Den gedaagde, in judicio present, voldoet aan het geëischte.

Regtdag gehouden den 5e van Slagtmaand [november] 1810.
415. Jacob van der Leer, wonende te Alblasserdam, eysscher,
contra:
David van Nederveen, wonende mede te Alblasserdam, gedaagde.
Broere voor den eysscher, eyscht betaling van eene somme van negen guldens, hem van den
gedaagde competerende wegens gedane diensten in September en Wi jnmaand [oktober] 1809 met
de kosten.
De gedaagde, in judicio present, zegt gereet te zijn te betalen, mits den gedaagde bewijze zulks
verschuldigt te zi jn.
Den eysscher neemt aan ten naasten het gevraagde bewijs te produceren en referreert zig voorts tot
den regter.
Den gedaagde consenteert.

EINDE.
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Verklarende woordenlijst

A tempore litis more zolang de zaak in beweging is.
Ab intestato (erfgenaam) bij gebrek aan testament.
Absolutie ontheffing van de aanklacht.
Absolveren vrijspreken.
Absolventie vrijspraak.
Accrocheren (accrogeren) vasthechten, verbinden aan
Acquiesseren tevreden zijn met, berusten in.
Actie aanspraak op.
Actio cessa akte waarbij de vordering of schuld op een ander overgaat.
Actum behandeld op (volgt datum).
Ad amicum in der minne.
Adjudicatie toewijzing.
Admi tteren toestaan, toelaten.
Admissie toelating.
Adscr iberen toeschrijven.
Advoueren toestemmen, goedkeuren.
Affi rmeren bevestigen.
Ageren rechtsgeding voeren.
Allegeren aanhalen, bijbrengen.
Amoveren verwijderen, wegdoen.
Ampliatie uitbreiding van (bewijsmateriaal).
Ampl ieren uitbreiden.
Appellant degene die beroep aantekent.
Appoinctement voorlopige rechterlijke beslissing.
Approberen goedkeuren.
Arbitreren bemiddelen, uitspreken.
Assignatie schriftelijke opdracht tot betaling.
A tempere more naar gebruik, gewoonte, van de tijd.??
Atrociter wreedaardig.
Attentaat aantasting van het verbod van een rechter.
Attestatie verklaring.

Begoste begonnen.
Benif iceren weldaad of gunst bewijzen aan.
Benefi tien onder voorrecht, voorbehoud van boedelbeschrijving.
Bij provisie voorlopig.
Bona fide te goeder trouw.
Bufette rechtbank.

Calum inen lasteringen, scheldwoorden.
Captieus bedrieglijk.
Cas zaak.
Cautie de restituendo borgtocht, zekerheidstelling van weer terug te zullen geven.
Cautie juratoir borg,  of verzekering on der ede.
Cedulle schuldbrief.
Cesseren stoppen, ophouden.
Citatie de dagvaarding.
Clax alingh geheel en al, zonder mankeren, volkomen.
Comm uniceren raadplegen, spreken met.
Compareren verschijnen voor een gerecht.
Comparuit als iemand een ander in rechten betrekt, maar zelf niet verschijnt,

dan krijgt de gedaagde vrijspraak en komen de kosten ten laste
van degene die de zaak begon.

Competeren toekomen.
Concentie (conscientie) geweten.
Concessio in c.: in bewilliging.
Concluderen besluiten tot.
Concurrentie sententie van c.: vonnis waarbij bepaald wie meedelen in de

opbrengst van een verkocgte boedel.
Condemnatie veroordeling.
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Condemneren veroordelen.
Confessie bekentenis.
Confi rmeren bevestigen.
Constant standvastig, zeker.
Consenteren genoegen nemen met.
Consteren blijken.
Constistutie samenstelling, aard van.
Const itueren aanstellen (van borgen bijvoorbeeld)
Constringeren dwingen.
Contendenten personen die in een geding gewikkeld zijn, twisters.
Contenderen twisten.
Contentement tevredenheid met een rechterlijke uitspraak.
Contenu inhoud.
Contineren inhouden.
Continueren doorgaan met.
Contrarie tegenst rijd ige, tegengestelde.
Conversatie vleselijke c.: geslachtsgemeenschap.
Convenieren voor ‘t gerecht dagen.
Costumen oude gewoonten.
Cucum beren het proces verliezen.
Cum expensis met de kosten.
Custingbrief hypotheekbrief

Datum ut supra datum zoals boven reeds genoemd.
De rato caverende borg stellen voor een medestanders aandeel bij een veroordeling.
Debatteren tegenspreken.
Decernatie verlening.
Decideren beslissen, vonnissen.
Decretatie bevestiging.
Deduceren verklaren.
Defaillant degene die in gebreke blijft te verschijnen ter rechtszitting.
Defentie verdediging.
Defereren opdragen.
Deffault het in gebreke blijven.

Defloratie ontmaagding.
Delatie overdracht.
Delay vertraging, uitstel.
Denegatie ontkenning.
Deplano tenvol le.
Deponens “Daer deponens in sijn”: waarin getuigen zijn.
Deposanten getuigen.
Desavoueren van geen waarde houden.
Desertie verlating van een begonnen beroep.
Despic ieren versmaden, verachten.
Devoiren plichten.
Dictame uitspraak.
Different geschil.
Differeren uitstellen.
Dilay uitstel.
Diminutie vermindering.
Discretie ter d. van: ter beslissing van.
Disponeren een beschikking uitspreken.
Distinct versch illende.
Dospositie onderlinge schikking, regeling.
Disputeren betwisten.
Disso lveren van een huwelijk: scheiding uitspreken.
Doceren doen blijken.
Domiclium citandi et executandi opgegeven woonplaats, waar men gedaagd kan worden of als

adres voor het uitgesproken vonnis.
Dupli ceren antwoorden op de repl iek van de gedaagde.
Dupliek antwoord op de repliek van de eisser.
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E. gerechte Edele (of eerwaarde) gerecht.
Edictie bij e.: bij gebod.
Eligeren kiezen, verkiezen.
Enerveren krachteloos maken.
Equiteit billijkheid.
Ergo dus, derhalve.
Estimeren schatten.
Exceptie declinatoir (dilatoir) verweer, ten doel hebbend de loop van het geding op te schorten.
Exceptie uitzondering, verzet.
Excipieren verzet aantekenen.
Excipient degene die verzet heeft aangetekend.
Executabel kan bij executie verkocht worden.
Exempt behalve, uitgezonderd.
Exhiberen tonen, laten zien.
Exhibitie tonen, laten zien van (testament etc.)
Expeditie van justitie voortgang van het rechtsgeding.
Expireren verlopen als de bepaalde tijd voorbij is.
Expresselijck uitdrukkelijk.
Expurgatoiren eed zuiverende eed.
Extra-ordinaris buitengewoon.

Factum est in judicio recht is gedaan.
Fiat het geschiede alzo.
Furneren verschaffen, betalen.
Fyne einde.

Geacquireerd verkregen.
Geaffecteerd betrokken in.
Geassisteerd met bijgestaan door.
Geceduceerd verleid.
Gecumuleerd bij elkaar geteld (van twee of meer zaken).
Geëligeerd verkozen.
Geëmaneert openbaar gemaakt, afgekondigd.
Geëmployeerd gebruikt, besteed.
Geëxpireerd verlopen, geëindigd.
Gehengen lijdelijk aanzien, gedogen.
Geheredeerd geërfd
Geinterdiceerde degene aan wie een verbod opgelegd wordt.
Geprocreert bij (kind) verwekt bij.
Gelibelleerde hetgeen is opgenomen in een pleitgeschrift.
Gerequireerde verweerder, iemand tegen wie een rechtszaak is anagespannen.

Honnorabel eerlijk, eervol.
Houwgeld kostgeld als iemand op kosten van de armenzorg inwoont.
Houw logies voor bijvoorbeeld een weeskind.
Huicinde (huccine) tot zover.

Ignorantie onwetendeheid.
Ilico op staande voet, direct.
Impost belasting op onroerend goed.
Imponeren opleggen.
Impregneren zwanger maken.
impudentelijk onbeschaamd.
Inbreuk watersnood.
Incident twistpunt dat in een geschil naast het hoofdgeschil opkomt

(waardoor het geding vertraagd of gestuit wordt).
Indemneren schadeloos houden.
Indisputabel onbetwistbaar.
Inhæreren volharden in, blijven staan op.
In juditio present ter rechtzitting aanwezig.
In loco op de plaats.
Infaam schandelijk.
In facia ecclessia ten overstaan van de kerk.
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Injugeren opleggen, opdragen.
Injurien belediging, hoon, smaad.
Injurien beledigingen, smaad, lastering.
Inpertinentie ongerijmdheid, brutaliteit.
Inplicito erin opgesloten liggend.
In regart van voor wat betreft ....
Insinuatie gerechtelijke insinuatie (door een deurwaarder).
Instantie de eis.
Instantie rechtsgeding.
Insteeren 9insteneeren0 aanhouden, vervolgen.
Inst itueren een zaak instellen.
Insufficant onvoldoende.
Intendit het i.  overdienen met  de verif icat ien: als de gedaagde voor het

laatst gedagvaart wordt, om het eisschrift met de bijbehornede
bewijzen te zien overleveren aan de rechters en daarover  het
gewijsde te horen.

Interdiceren verbieden.
Interdicent degene die een ander een verbod wil opleggen.
Interdictie verbod.
Interdit verbod.
Interecessie door i. van: door tussenkomst van.
Interlocutoir vonnis tussenvonnis.
Interlocutoir voorlopig.
Interogatorien ondervragingen.
Interpellatie inspraak, verzoek.
Inundatie watersnood.
Invocatie aanroeping.
Irrelevantie onbelangrijkheid.
Jouisseren het genot hebben van.
Judictio present tijdens de zitting aanwezig.

Kennip hennep.

Latius apud recto zoals aan de andere zijde van het blad staat.
Liquidatie rekening, vereffening.
Lites pendent hangende de rechtszaak.
Litiganten degenen die met elkaar in een proces verwikkeld zijn.
Litis contestatie het in staat van wijzen (vonnis vellen) brengen van een burgerlijk

proces (als de zaak is afgeprocedeerd, of voldoende stukken zijn
overlegd).

Malitieuse desertie kwaadwillige verlating.
Maternel van moeders kant.
Matteren afmatten.
Melioratie verbetering.
Missive brief.
Moderatie bemiddeling.
Molesteren lastigvallen.
Moverende bewegende,  mot iverende.
Munim enten bevestiging, bewering, ter ondersteuning van iemands beweerde

recht.

Namptissement storting bij voorraad, een deel van de geëiste penningen op
voorhand aan de eisser beschikbaar stellen.

Nomine uxoris uit naam van zijn echtgenote.
Noncomparitie het niet ter zitting verschijnen.
Nopende betref fende.

Obsteren in de weg staan, verhinderen.
Offensie belediging.
Ongedecideerd onbeslist.
Ongefondeerd ten onrechte aangespannen proces.
Op pene van op straffe van.
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Opposant verweerder.
Ordinaris Gewoon, normaal.
Ordonneren gelasten, bevelen.

Paai termijn van betaling.
Part iciperen deelnemen in.
Patrocineren voorstaan, verdedigen.
Pendente lite lopende de rechtszaak.
Per campanum met klokgelui: in het openbaar bekendmaken.
Peremptoire exceptie verweer dat de zaak voorgoed beslist of waarmee de zaak uit is.
Peremptoir afdoende, beslissend.
Persisteren volhouden, bij een verklaring blijven.
Pertinent behoor lijke.
Poseren stellen.
Possederen in bezit hebben.
Postuur in p. van: in de positie van ... stellen.
Preferentie bij sententie van p.: bij vonnis dat voorrang van wie geld zal

ontvangen aangeeft.
Prejuditie in p.: als inbreuk op van iemands recht.
Presenteren aanbieden.
Pretens eis, aanspraak, vordering.
Pretexteren voorwenden, de schijn ophouden.
Preuves proeven, bewijzen.
Probante in forma p.: in de voorgaande vorm
proclamatie huwelijkse p; afkondiging van het huwelijk in de kerk.
Productie het voortbrengen van (schriftelijke) bewijzen.
Promesse schriftelijke belofte om op een bepaalde tijd te zullen betalen.
Pro ut concilium zoals in de vorige vergadering of zitting.
Pro ut in scriptis zoals boven omschreven is.
Purgeren verschonen, verontschuldigen.

Recolleren opnieuw horen.
Recollement als de getuigen of verklar ingen opnieuw ondervraagd en

onderzocht worden.
Reconciliatie verzoening.
Recouvreren verkrijgen van.
Reductie beroep op een uitspraak van het gerecht.
Reede erfscheiding.
Reformant degene die herziening van een geding vraagt.
Refunderen terugbetalen.
Refuys weigering.
Reitereren hehralen.
Rejectie verwerping, afwijzing.
Relivement herleving, weer oprakelen van een zaak.
Relivement ontheffing, verheffing.
Remarqueren opmerken.
Renuncieren afstand doen van, afzien van.
Renuncatie ontzegging, opzegging, het afzien van.
Renvoy verzet waarbij de gedaagde verzoekt naar een andere rechtbank

verwezen te worden.
Repliek antwoord van de eisser op het eerste verweer van de gedaagde.
Reprocie verwijt, geschrift waarbij iemand de getuigen van zijn tegenpartij

straft en wraakt.
Repudieren afstoten, vertoten, niet aanvaarden.
Responderen antwoorden.
Request verzoek.
Requirant eiser.
Rescontreren verrekenen.
Resolveren besluiten.
Retroacten akten betreffende de voorgeschiedenis van een zaak.
Revoceren herroepen.
Royeren schrappen, doorhalen.
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Salvatien een geschrift waarbij iemand zijn eigen getuigen, in haar zeggen,
tegen het wraken van partijen, goed maakt.

Salvo errore calculi onder voorbehoud van rekenfouten.
Salvo justo calculo onder voorbehoud dat de berekening juist is. 
Satisfactoire voldoeninggevend.
Sedureren verleiden tot.
Sententie vonnis, oordeel.
Serviteit dienstbaarheid.
Servi tuten erfdienstbaarheden.
Silentium stilzwijgen.
Singulier bijzonder, zonderling.
Solemnele eed plechtige eed.
Solutie oplossing, betaling.
Solutum in contanten.
Solvit betaald.
Stateren uitstellen, aanhouden.
State in s. Houden: aanhouden, uitstellen.
Stipulatie toezegging.
Stoven afgekapt vertakt en beworteld ondereind van een houtachtig

gewas.
Submitteren onderwerpen aan.
Subsidium in s.: ter ondersteuning.
Sufficant voldoende.
Sufficant voldoende.
Sufficante cautie de judicatem solvende voldoende waarborgen geven dat men het in het geding bepaalde

bedrag kan betalen.
Super abundanti bij overvloed, ten overvloede.
Supera als boven.
Supercederen uitstellen.
Supersolutie overbetaling.
Suppediteren verschaffen.
Surgeantie opschorting van een zaak.
Surgeren opschorten, uitstellen.
Sustineren staande houden, beweren, aanvoeren.
Sustenue punt dat bepleit wordt.

Turberen verontrusten, beroeren, verwarren.

Vacatie tijd besteed aan de uitvoering van aan de zaak verbonden taken.
Vanteren beroemen, beweren te hebben.
Verificatie controle op waarheid.
Verif ieren op waarheid controleren.
Verseren verkeren, zijn in (moeilijkheden)
Versteken veroordeeld worden bij afwezigheid.
Vertichting boedelscheiding.
Vexeren kwellen.
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